
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

 
REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

VISITA DE NOSSA SENHORA A SUA PRIMA ISABEL: EVANGELHO(LUCAS 1, 39-56) 
O ASSUNTO DA VIDA: PARA COMEÇO DE CONVERSA 
O texto de hoje nos fala da visita de Maria a sua prima Isabel. As duas eram conhecidas uma 
da outra. E, no entanto, neste encontro elas descobrem, uma na outra, o mistério que ainda 
não conheciam e que as encheu de muita alegria. Hoje também encontramos pessoas que 
nos surpreendem com a sabedoria que possuem e com o testemunho de fé que nos dão. 

  
CHAVE DE LEITURA 
Na leitura que vamos refletir, sobretudo no Cântico de Maria, percebemos que ela descobriu 
o mistério de Deus não só na pessoa de Isabel, mas também na história do seu povo. 
Durante a reflexão vamos prestar atenção no seguinte: ”Com que palavras e comparações 
Maria expressou a descoberta de que Deus está presente em sua vida e na vida do seu 
povo?” 

 
SITUANDO 



Quando Lucas fala de Maria, ele pensa nas comunidades do seu tempo que viviam 
espalhadas pelas cidades do império romano. Maria é, para ele, o modelo da comunidade fiel. 
Descrevendo a visita de Maria a Isabel, ele ensina como aquelas comunidades devem fazer 
para transformar a visita de Deus em serviço aos irmãos e irmãs. 
O episódio da visita de Maria a Isabel mostra ainda outro aspecto bem próprio de Lucas. 
Todas as palavras e atitudes, sobretudo o Cântico de Maria, formam uma grande celebração 
de louvor. Parece a descrição de uma solene liturgia. Assim, Lucas evoca o ambiente litúrgico 
e celebrativo, em que as comunidades devem viver a sua fé. 

 
Leitura do Evangelho   (Lucas 1, 39-56) 
 
39Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de 
Judá. 40Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.41Ora, apenas Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42E 
exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. 43Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? 44Pois assim que a 
voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu 
seio.45Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do 
Senhor te foram ditas! 46E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor,47meu espírito exulta 
de alegria em Deus, meu Salvador,48porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde 
agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, 49porque realizou em mim 
maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. 50Sua misericórdia se estende, de 
geração em geração, sobre os que o temem. 51Manifestou o poder do seu braço: 
desconcertou os corações dos soberbos. 52Derrubou do trono os poderosos e exaltou os 
humildes. 53Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. 54Acolheu a 
Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia,55conforme prometera a nossos pais, em 
favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. 
56Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois voltou para casa. 

 
COMENTANDO 



 Lucas 1,39-40: Maria sai para visitar Isabel 
Lucas acentua a prontidão de Maria em atender as exigências da Palavra de Deus. O anjo lhe 
falou da gravidez de Isabel e, imediatamente, Maria se levanta para verificar o que o anjo lhe 
tinha anunciado, e sai de casa para ir ajudar a uma pessoa necessitada. De Nazaré até as 
montanhas de Judá são mais de 100 quilômetros! Não havia ônibus nem trem. 

 
 Lucas 1,41-44: Saudação de Isabel 
Isabel representa o Antigo Testamento que termina. Maria, o Novo que começa. O AT acolhe 
o NT com gratidão e confiança, reconhecendo nele o dom gratuito de Deus que vem realizar 
e completar toda a expectativa do povo. No encontro entre as duas mulheres manifesta-se o 
dom do Espírito que faz a criança estremecer de alegria no seio de Isabel.  A Boa Nova de 
Deus revela a sua presença numa das coisas mais comuns da vida humana: duas donas de 
casa se visitando para se ajudar. Visita, alegria, gravidez, criança, ajuda mútua, casa, família: 
É nisto que Lucas quer que as comunidades (e nós todos) percebamos e descubramos a 
presença do Reino. As palavras de Isabel, até hoje, fazem parte do salmo mais conhecido e 
mais rezado da América Latina, que é a Ave Maria. 

 
 Lucas 1,45: O elogio que Isabel faz a Maria 
“Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor vai acontecer”. É o 
recado de Lucas às comunidades: crer na Palavra de Deus, pois ela tem força para realizar 



aquilo que nos diz. É Palavra criadora. Gera vida nova no seio de uma virgem, o seio do povo 
pobre e abandonado que a acolhe com fé. 

 
Lucas 1,46-56: O Cântico de Maria 
Muito provavelmente, este cântico já era conhecido e cantado nas comunidades. Ele ensina 
como se deve rezar e cantar. 

 
 Lucas 1,46-50 
Maria começa proclamando a mudança que aconteceu na sua própria vida sob o olhar 
amoroso de Deus, cheio de  misericórdia. Por isso, ela canta feliz: “Exulto de alegria em 
Deus, meu Salvador”. 

 
 Lucas 1,51-53 
Em seguida, canta a fidelidade de Javé para com seu povo e proclama a mudança que o 
braço de Javé estava realizando a favor dos pobres e famintos. A expressão “braço de Deus” 
lembra a libertação do Êxodo. É esta força salvadora de Javé que faz acontecer a mudança: 



dispersa os orgulhosos (1,51), destrona os poderosos e eleva os humildes (1,52), manda os 
ricos embora sem nada e aos famintos enche de bens (1,53). 

 
 Lucas 1,54-55 
No fim, ela lembra que tudo isto é expressão da misericórdia de Deus para com o seu povo e 
expressão de sua fidelidade às promessas feitas a Abraão. A Boa Nova veio não como 
recompensa pela observância da Lei, mas como expressão da bondade e da fidelidade de 
Deus às promessas. É o que Paulo ensinava nas cartas aos Gálatas e aos Romanos. 

  
ALARGANDO 
O Segundo Livro de Samuel conta a história da Arca da Aliança. Davi quis colocá-la em sua 
casa, mas ficou com medo e disse: “Como virá a Arca de Javé para ficar na minha casa?” (2 
Samuel 6,9). Davi mandou que a Arca fosse para a casa de Obed-Edom. “E a Arca de Javé 
ficou três meses na casa de Obed-Edom, e Javé abençoou a Obed-Edom e a toda a sua 
família” (2 Samuel 6,11). Maria, grávida de Jesus, é como a Arca da Aliança que, no AT, 
visitava as casas das pessoas trazendo benefícios. Ela vai para a casa de Isabel e fica lá três 
meses. E enquanto está na casa de Isabel, ela e toda a sua família são abençoadas por Deus. 
A comunidade deve ser como a Nova Aliança. Visitando a casa das pessoas, deve trazer 
benefícios e graça de Deus para o povo. 
A atitude de Maria frente à Palavra expressa o ideal que Lucas quer comunicar às 
comunidades: não fechar-se sobre si mesmas, mas sair de si, sair de casa, e estar atentas às 
necessidades bem concretas das pessoas e procurar ajuda na medida das necessidades. 
 
Leitura do Evangelho   (Lucas 1, 39-56) 
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1) Oração 

 
Ó Deus todo-poderoso, que inspirastes à Virgem maria sua visita a Isabel, levando no seio o 
vosso Filho, fazei-nos dóceis ao Espírito Santo, para cantar com ela o vosso louvor. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho   (Lucas 1, 39-56) 
 
39Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de 
Judá. 40Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.41Ora, apenas Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42E 
exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. 43Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? 44Pois assim que a 
voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu 
seio.45Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do 
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Senhor te foram ditas! 46E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor,47meu espírito exulta 
de alegria em Deus, meu Salvador,48porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde 
agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, 49porque realizou em mim 
maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. 50Sua misericórdia se estende, de 
geração em geração, sobre os que o temem. 51Manifestou o poder do seu braço: 
desconcertou os corações dos soberbos. 52Derrubou do trono os poderosos e exaltou os 
humildes. 53Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. 54Acolheu a 
Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia,55conforme prometera a nossos pais, em 
favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. 
56Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois voltou para casa. 

 
3) Reflexão   Lucas 1,39-56 

*  Hoje, festa da visitação de Nossa Senhora, o evangelho fala da visita de Maria à sua prima 
Isabel. Quando Lucas fala de Maria, ele pensa nas comunidades do seu tempo que viviam 
espalhadas pelas cidades do império romano e lhes oferece em Maria o modelo de como 
devem relacionar-se com a Palavra de Deus. Certa vez, ao ouvir Jesus falar de Deus, uma 
mulher do povo exclamou: "Feliz o seio que te carregou, e os seios que te amamentaram". 
Elogiou a mãe de Jesus. Imediatamente, Jesus respondeu: "Mais felizes são aqueles que 
ouvem a palavra de Deus e a põem em prática" (Lc 11,27-28). Maria é o modelo da 
comunidade fiel que sabe ouvir e praticar a Palavra de Deus. Descrevendo a visita de Maria a 
Isabel, ele ensina como as comunidades devem fazer para transformar a visita de Deus em 
serviço aos irmãos e às irmãs. 

 
*  O episódio da visita de Maria a Isabel mostra ainda um outro aspecto bem próprio de Lucas. 

Todas as palavras e atitudes, sobretudo o cântico de Maria, formam uma grande celebração 
de louvor. Parece a descrição de uma solene liturgia. Assim, Lucas evoca o ambiente litúrgico 
e celebrativo, em que Jesus foi formado e em que as comunidades devem viver a sua fé. 

*  Lucas 1,39-40: Maria sai para visitar Isabel 
Lucas acentua a prontidão de Maria em atender às exigências da Palavra de Deus. O anjo lhe 
falou da gravidez de Isabel e, imediatamente, Maria se levanta para verificar o que o anjo lhe 



tinha anunciado, e sai de casa para ir ajudar a uma pessoa necessitada. De Nazaré até as 
montanhas de Judá são mais de 100 quilômetros! Não havia ônibus nem trem. 

 
*  Lucas 1,41-44: Saudação de Isabel 

Isabel representa o Antigo Testamento que termina. Maria, o Novo que começa. O Antigo 
Testamento acolhe o Novo com gratidão e confiança, reconhecendo nele o dom gratuito de 
Deus que vem realizar e completar toda a expectativa do povo. No encontro das duas 
mulheres manifesta-se o dom do Espírito que faz a criança estremecer de alegria no seio de 
Isabel. A Boa Nova de Deus revela a sua presença numa das coisas mais comuns da vida 
humana: duas donas de casa se visitando para se ajudar. Visita, alegria, gravidez, criança, 
ajuda mútua, casa, família: é nisto que Lucas quer que as comunidades (e nós todos) 
percebamos e descubramos a presença do Reino. As palavras de Isabel, até hoje, fazem 
parte do salmo mais conhecido e mais rezado da América Latina, que é a Ave Maria. 

 
*  Lucas 1,45: O elogio que Isabel fez a Maria 

"Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor vai acontecer". É o 
recado de Lucas às Comunidades: crer na Palavra de Deus, pois ela tem força para realizar 
aquilo que ela nos diz. É Palavra criadora. Gera vida nova no seio de uma virgem, no seio do 
povo pobre e abandonado que a acolhe com fé. 

 
*  Lucas 1,46-56: O cântico de Maria 



Muito provavelmente, este cântico já era conhecido e cantado nas Comunidades. Ele ensina 
como se deve rezar e cantar.  

 
Lucas 1,46-50: Maria começa proclamando a mudança que aconteceu na sua própria vida sob 

o olhar amoroso de Deus, cheio de misericórdia. Por isso, ela canta feliz: "Exulto de alegria 
em Deus, meu Salvador".   

 
Lucas 1,51-53: Em seguida, canta a fidelidade de Deus para com seu povo e proclama a 

mudança que o braço de Javé estava realizando a favor dos pobres e famintos. A expressão 
"braço de Deus" lembra a libertação do Êxodo. É esta força salvadora de Deus que faz 
acontecer a mudança: dispersa os orgulhosos (1,51), destrona os poderosos e eleva os 
humildes (1,52), manda os ricos embora sem nada e aos famintos enche de bens (1,53).   

Lucas 1,54-55: No fim, ela lembra que tudo isto é expressão da misericórdia de Deus para 



com o seu povo e expressão da sua fidelidade às promessas feitas à Abraão. A Boa Nova veio 
não como recompensa pela observância da Lei, mas como expressão da bondade e da 
fidelidade de Deus às promessas. É o que Paulo ensinava nas cartas aos Gálatas e aos 
Romanos. 

  
O segundo livro de Samuel conta a história da Arca da Aliança. Davi quis colocá-la em sua 

casa, mas ficou com medo e disse. "Como virá a Arca de Javé para ficar na minha casa?" (2 
Sam 6,9) Davi mandou que a Arca fosse para a casa de Obed-Edom. "E a Arca de Javé 
ficou três meses na casa de Obed-Edom, e Javé abençoou a Obed-Edom e a toda a sua 
família" (2 Sam 6,11). Maria, grávida de Jesus, é como a Arca da Aliança que, no Antigo 
Testamento, visitava as casas das pessoas trazendo benefícios. Ela vai para a casa de Isabel 
e fica lá três meses. E enquanto está na casa de Isabel, ela e toda a sua família é abençoada 
por Deus. A comunidade deve ser como a Nova Arca da Aliança. Visitando a casa das 
pessoas, deve trazer benefícios e graça de Deus para o povo. 

 
4) Para um confronto pessoal 
1) O que nos impede de descobrir e de viver a alegria da presença de Deus em nossa vida? 

2) Onde e como a alegria da presença de Deus está acontecendo hoje na minha vida e na vida 
da comunidade? 

 
5) Oração final 
 
Minha alma, bendize o Senhor e tudo o que há em mim, o seu santo nome! Minha alma, 
bendize o Senhor, e não esqueças nenhum de seus benefícios. (Sl 102, 1-2) 
 

 



PEREGRINAÇÕES - PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA  

COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO, INTERPRETE E 
GUIA ESPIRITUAL DAS VIAGENS E PEREGRINAÇÕES INTERNACIONAIS                                                             

 

AV. JOSÉ CLETO, 320, APTO 304, BLOCO B, - BAIRRO PALMARES - CEP. 31155-290 - BELO HORIZONTE-MG 

SITE DAS PEREGRINAÇÕES: http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/peregrinacoes/todas-as-peregrinacoes/   

E-mail: padrelucas@terra.com.br- Site: www.padrelucas.com.br- Site: WWW.padrelucasperegrinacoes.com.br  

Tel. residencial: (031)34260069- 34269913-  

TIM=95220069- VIVO= 99309913- CLARO= 84503622- OI=88060069 

“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21) 

AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 
 

Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 
Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos cristãos católicos e protestantes preciosas homilias diárias 

e sugestões litúrgicas, tratando dos mais diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias dominicais, Teologia Popular, os artigos sobre 

catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, desde as obras dos primeiros cristãos até reflexões sobre os 

problemas atuais de nossa sociedade. 

Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 reiais mensais)o que tem limitado muitíssimo nossas ações 

que só tem o objetivo de oferecer um serviço de alta qualidade, gratuitamente.  

Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para que possamos atender a você e a outros leitores da 

melhor forma possível, utilize as informações abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, para que possamos lhe enviar uma pequena lembrança de 

agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. Aos domingos rezamos missa 

por todos que colaboram com nossa obra de Evangelização. Se cada um que visita esta página doar apenas R$-

50,00 por mês já daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam assim... Pouco com 

Deus é muito e muito sem Deus é nada... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA CONTINUARMOS O 

TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA AJUDA!  
 

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 
FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

mailto:padrelucas@terra.com.br-
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
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     DIREÇAO ESPIRITUAL  

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  

CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  

TEL (31)34260069 - 34269913  

EMAIL: padrelucas@terra.com.br  

SITE: www.padrelucas.com.br  

SITE: www.pelucas.com.br  

 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158   

 

 

 

FAÇA PARTE DOS MEUS AMIGOS NOS FACE: 
1. JUNTOS COM O PE. LUCAS: https://www.facebook.com/groups/298318803871674/ 
2. PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA - VIDA, OBRAS: 77 LIVROS E 58 DISCOS E 188 DVDS 
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/ 
3. VIAGENS E PEREGRINAÇÕES, O MUNDO EM MINHAS MÃOS 
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/ 
4. CRISTO BATE À SUA PORTA 
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/ 
5. "ORAÇÕES, PENSAMENTOS, MENSAGENS E VÍDEOS" - PE LUCAS  
https://www0. .facebook.com/groups/115057472439497/ 
6. HOMILIAS DIÁRIAS - O AMANHECER DO EVANGELHO 
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/ 
7. JESUS CRISTO, VIDA PÚBLICA A PARTIR DOS 30 ANOS 
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/ 
8. Padre Lucas Peregrinações 
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/… 
9. CURSO DE RELIGIÃO PARA ADULTOS 
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/ 
10. CRUZEIRO, O XODÓ DE MINAS  
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/ 
11. História do Time do cruzeiro em Música e Vídeo 
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/ 
13. Curso De Inglês Com O Pe. Lucas - Fale Fácil Inglês 
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Luc…/ 
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