
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
 4ª SEMANA DO ADVENTO 

1) Oração 
  
Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do natal do vosso Filho, 
concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da 
Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
1º Leitura: Malaquias 3,1-4 3,23-24 
 
Leitura da profecia de Malaquias – Naqueles dias, 1Vou mandar o meu 
mensageiro para preparar o meu caminho. E imediatamente virá ao seu 
templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem - 
diz o Senhor dos exércitos.2Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem 
poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, 
como a lixívia dos lavadeiros.3Sentar-se-á para fundir e purificar a prata; 
purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refinam o ouro e a prata; 
então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como 
convêm.4E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como 
nos dias antigos, como nos anos de outrora.23Vou mandar-vos o profeta Elias, 
antes que venha o grande e temível dia do Senhor,24e ele converterá o 
coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte 



que não ferirei mais de interdito a terra. 
- Palavra do Senhor. 

 
Salmo Responsorial: Salmos 24, 4 - 5 24, 8 - 10 24, 14 – 14 

 
Refrão: Levantai vossa cabeça e olhai, / pois a vossa redenção se aproxima! 
4. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, e ensinai-me as vossas veredas. 
5. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha 
salvação e em vós eu espero sempre. 
8. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. 
9. Dirige os humildes na justiça, e lhes ensina a sua via. 
10. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que 
guardam sua aliança e seus preceitos. 
14. O Senhor se torna íntimo dos que o temem, e lhes manifesta a sua 
aliança. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 1, 57-66) 
  
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - Completando-se 
para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes 
souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia, e congratulavam-
se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar 
pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio: Não, disse ela, ele se 
chamará João. Replicaram-lhe: Não há ninguém na tua família que se chame 
por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se 
chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o 
seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se-lhe 
a língua e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os 
seus vizinhos; o fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os 



que o ouviam conservavam-no no coração, dizendo: Que será este menino? 
Porque a mão do Senhor estava com ele. 

  3) Reflexão 
 * Nos capítulos 1 e 2 do seu evangelho, Lucas descreve o anúncio e o 
nascimento de dois meninos, João e Jesus, que vão ocupar um papel 
importante na realização do projeto de Deus. O que Deus iniciou no AT 
começa a ser realizado por meio deles. Por isso, nestes dois capítulos, Lucas 
evoca muitos fatos e pessoas do AT e ele chega a imitar o estilo do AT. É para 
sugerir que com o nascimento destes dois meninos a história faz a grande 
curva e inicia a realização das promessas de Deus por meio de João e de Jesus 
e com a colaboração dos pais Isabel e Zacarias e Maria e José. 

 
* Existe certo paralelismo entre o anúncio e o nascimento dos dois meninos: 
1. O anúncio do nascimento de João (Lc 1,5-25) e de Jesus (Lc 1,26-38) 
2. As duas mães grávidas se encontram e experimentam a presença de Deus 
(Lc 1,27-56) 
3. O nascimento de João (Lc 1,57-58) e de Jesus (Lc 2,1-20) 
4. A circuncisão na comunidade de João (Lc 1,59-66) e de Jesus (Lc 2,21-28) 
5. O canto de Zacarias (Lc 1,67-79) e o canto de Simeão com a profecia de 
Ana (Lc 2,29-32) 
6. A vida oculta de João (Lc 1,80) e de Jesus (Lc 2,39-52) 

 * 
Lucas 1,57-58: Nascimento de João Batista. “Completou-se para Isabel o 



tempo do parto e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer 
como o Senhor tinha sido bom para Isabel, e se alegraram com ela”. Como 
tantas mulheres do AT, Isabel era estéril: Como Deus teve piedade de Sara 
(Gn 16,1; 17,17; 18,12), de Raquel (Gn 29,31) e de Ana (1Sam 1,2.6.11) 
transformando a esterilidade em fecundidade, assim Ele teve piedade de 
Isabel, e ela concebeu um filho.  

 
Grávida, Isabel escondeu-se durante cinco meses. Quando, depois de cinco 
meses, o povo pôde verificar no corpo dela como Deus tinha sido bom para 
Isabel, todos se alegraram com ela. Este ambiente comunitário em que todos 
se envolvem com a vida dos outros, tanto na alegria como na dor, é o 
ambiente em que João e Jesus nasceram, cresceram e receberam a sua 
formação. Um ambiente assim marca a personalidade das pessoas pelo resto 
da sua vida. É este ambiente comunitário que mais nos falta hoje. 
  
* Lucas 1,59: Dar o nome no oitavo. “No oitavo dia, foram circuncidar o 
menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias”. O envolvimento da 
comunidade na vida da família de Zacarias, Isabel e João é tanto que os 
parentes e vizinhos chegam a interferir até na escolha do nome do menino. 
Querem dar ao menino o nome do pai: Zacarias!” Zacarias quer dizer: Deus se 
lembrou. Talvez quisessem expressar a gratidão a Deus por Ele ter se 
lembrado de Isabel e de Zacarias e por ter-lhes dado um filho na velhice. 

  
* Lucas 1,60-63: O nome dele será João! Mas Isabel intervém e não permite 
os parentes tomarem a dianteira na questão do nome. Lembrando o anúncio 
do nome pelo anjo a Zacarias (Lc 1,13), ela diz: "Não! Ele vai se chamar 
João". Num lugar pequeno como Ain Karem na serra da Judéia, o controle 
social é muito forte. E quando uma pessoa sai fora dos costumes normais do 
lugar, ela é criticada. Isabel não seguiu os costumes do lugar e escolheu um 
nome fora dos padrões normais. Por isso, os parentes e vizinhos reclamam: 



"Você não tem nenhum parente com esse nome!" Os parentes não cedem com 
facilidade e fazem sinais ao pai para saber dele como quer que o menino seja 
chamado. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: "O nome dele é João." 
Todos ficaram admirados, pois deviam ter percebido algo do mistério que 
Deus que envolvia o nascimento do menino. 

 
* É esta percepção que o povo teve do mistério de Deus presente nos fatos 
tão comuns da vida, que Lucas quer comunicar a nós, seus leitores e leitoras. 
Na sua maneira de descrever os acontecimentos, Lucas não é como o 
fotógrafo que só registra o que os olhos podem ver. Ele é como quem usa o 
Raio-X que registra aquilo que os olhos não podem ver. Lucas lê os fatos com 
o Raio-X da fé que revela o que o olhar comum não percebe. 

 * Lucas 1,64-66: A notícia do menino se espalha. “No mesmo instante, a 
boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a 
Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou por toda a 
região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia, ficavam 
pensando: "O que será que esse menino vai ser?" De fato, a mão do Senhor 
estava com ele”. A maneira de Lucas descrever os fatos evoca as 
circunstâncias do nascimento de pessoas que no AT tiveram um papel 
importante na realização do projeto de Deus e cuja infância já parecia 
marcada pelo destino privilegiado que iam ter: Moisés (Ex 2,1-10), Sansão (Jz 
13,1-4 e 13,24-25), Samuel (1Sam 1,13-28 e 2,11). 



 
* Quanto mais conhecimento você conseguir acumular do Antigo Testamento, 
mais evocações vai descobrir nos escritos de Lucas. Os dois primeiros 
capítulos do seu Evangelho não são histórias no sentido em que nós hoje 
entendemos a história. Funcionam mais como espelho para ajudar os leitores 
e leitoras a descobrir que João e Jesus tinham vindo realizar as profecias do 
Antigo Testamento. Lucas quer mostrar como Deus, através dos dois meninos, 
veio atender às mais profundas aspirações do coração humano. De um lado, 
Lucas mostra que o Novo realiza o que o Antigo prefigurava. De outro lado, 
ele mostra que o novo ultrapassa o antigo e não corresponde em tudo ao que 
o povo do Antigo Testamento imaginava e esperava. Na atitude de Isabel e 
Zacarias, de Maria e José, Lucas apresenta um modelo de como se converter e 
acreditar no Novo que está chegando. 

 
 4) Para um confronto pessoal 
  
1. O que mais me cativou na maneira de Lucas descrever os fatos da vida? 
  
2. Como leio os fatos da minha vida? Como fotografia ou como raio-X? 
  
 5) Oração final 
  
Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir, eu entrarei 
e cearemos juntos. (Ap 3, 20) 
  

 



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
javascript:esconde();


        

     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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