EVANGELHO DO DIA E HOMILIA
(LECTIO DIVINA)
REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM

4º DOMINGO DO ADVENTO: "UM GRANDE SINAL DE DEUS"

A dinastia de Davi estava em perigo, ameaçada pelos reis de Aram e de Israel, que
pretendiam suprimi-la, colocando um estranho no trono de Judá.
O ímpio rei Acaz, em vez de recorrer a Javé, recorreu aos ídolos, aos quais imolou seu
único filho. Deus lhe enviou o profeta Isaias, para tentar fazê-lo voltar ao bom caminho:
Isaías lhe propôs, fizesse um pedido a Deus, que lhe desse um sinal - na profundeza dos
infernos ou nas alturas do céu.
Mas o ímpio rei se recusou dizendo que não queria tentar a Deus, mas no fundo
querendo ocultar seu orgulho e impiedade. Isaias, então lhe diz que em vista de sua recusa
de recorrer a Deus, o próprio Senhor lhe dará um sinal: "Eis que uma virgem conceberá e
dará á luz um filho , e lhe darão o nome de Emanuel, que quer dizer Deus-conosco. Deus
portanto, não abandonará seu povo.

O nome dessa virgem é Maria. E o Filho que ela concebe virginalmente é Jesus, o
Salvador. Essa é a interpretação tradicional e unânime da Igreja, consagrada pelo próprio

evangelho de São Mateus, Iá onde o Anjo de Deus tranqüiliza José a respeito do que está
acontecendo com Maria: "José, filho de Davi, não temas tomar contigo Maria, tua esposa,
pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo.

Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois salvará seu povo do pecado"
. E o Evangelista comenta: "Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor
tinha anunciado por meio do profeta. Eis que a Virgem concebera e dará à luz um filho, a
quem será dado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus-conosco.
Estamos diante dos grandes mistérios de Deus. Começa um mundo novo. E Deus faz
tudo com total novidade. O verbo feito carne não nasce do concurso do homem. Ele vem
totalmente do poder de Deus .

Vem habitar no seio de uma virgem que lhe dá o sangue e a vida humana e se torna
de maneira completamente inédita "Tabernáculo do Altíssimo". É o encontro da História com
a eternidade. José está aí presente, para ligar juridicamente Jesus à dinastia de Davi. Mas
Ele é o Filho de Deus. E, como tal não estava sujeito as leis normais de geração humana.
Foi concebido virginalmente.
Esta meditação que a Igreja nos oferece nesta ultima semana que precede o Natal é
uma homenagem carinhosa que se presta à Virgem Maria e um convite a penetrarmos no
mistério de grandeza que são os planos de Deus. O Salvador que o Pai nos manda é filho da
Virgem Maria. Ela, a Mãe-Virgem é totalmente sua mãe: "Tota Mater". E fica sendo o elo
mais grandioso a unir com Deus e a humanidade. Ela é a escada do céu. E Deus quis que
Ela o fosse de maneira completa e permanente. Ela é essa grande e amável realidade que
ilumina toda a História da Salvação: a presença de uma Mãe, de uma Mãe, quase como se

fosse o rosto materno de Deus. Ela é a aurora que anunciou a chegado do Sol da justiça.
Ela é o jardim privilegiado no qual cresceu a flor celeste do Deus-feito-homem.

Ela é a Mãe solícita que acompanhou o Filho , em todos os momentos de sua vida, na
alegria e na tristeza, desde a alegria da noite de Belém quando os anjos do céu vieram
cantar na terra a glória de Deus até o tristíssimo momento da morte no Calvário.
E acompanhou a Igreja nascente, que à luz da Ressurreição viveu a manhã de
pentecostes e cresceu para Jerusalém, e para o mundo. Como Ela seguiu os passos do
Menino Jesus à medida que ele ia crescendo, assim acompanha os passos da Igreja prolongamento de Cristo e sacramento de sua presença - em seu crescimento através dos
séculos. E não sabemos viver sem Maria. Seria muito pobre a Igreja, se esquecesse de
Maria, da Mãe do Senhor, a Imaculada, a cheia de graça, a segurança da proteção de Deus,
o modelo de todas as virtudes - Espelho da justiça.
Por Ela e com Ela venceremos todas as lutas que a fidelidade ao Evangelho nos leva a
sustentar. Ela é a estrela do mar de nossa vida. E como São Bernardo podemos dizer:
"Seguindo-a, não me desviarei do caminho. Invocando-a, não desfalecerei. Pensando nela,
não cairei. Se Ela me proteger nada tenho a temer. Se ela me conduzir, não sentirei
cansaço. Com seu favor, chegarei ao Porto".
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DOMINGO DO ADVENTO (CICLO A)
Leitura: Is 7,10-14
Leitura: Rm 1, 1-7
Leitura: Mt 1, 18 – 24

PEREGRINAÇÕES EM 2015 COM- PE LUCAS DE PAULA ALMEIDACOM 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)

SEIS (6) PEREGRINAÇÕES PARA 2015
ABRA O MEU FACE BOOK: https://www.facebook.com/pedrelucas - SITE: www.padrelucas.com.brSite: WWW.padrelucasperegrinacoes.com.br -

1. TERRA SANTA, E ITÁLIA CAMINHANDO NA ESTRADA DE JESUS E DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO A PARTIR 25 DE FEVEREIRO
A 08 DE MARÇO DE 2015: http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/2-terra-santa-roma/ https://www.facebook.com/pedrelucas
2. GRÉCIA E TURQUIA , A PARTIR DE 28 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2015: (http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/grecia-eturquia/ - https://www.facebook.com/pedrelucas?fref=photo
3. CANADÁ E PANAMÁ A PARTIR DO DIA 19 A 29 DE MAIO DE 2015: https://www.facebook.com/pedrelucas
4. INGLATERRA, FRANÇA E PORTUGAL: A PARTIR DO DIA 01 a 11 de junho DE
2015: http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/6-peregrinacao-a-Inglaterra-portugal-espanha-e-franca/https://www.facebook.com/pedrelucas
5. LESTE EUROPEU: HOLANDA, BÉLGICA, ALEMANHA, REPUBLICA TCHECA, POLONIA, HUNGRIA E AUSTRIA A PARTIR DE .25
de agosto a 12 de setembro 2015 http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/6-leste-europeu-e-cidadesimperiais/, https://www.facebook.com/pedrelucas
6. CLIC AQUI NESTE SITE E VENHA CONOSCO A AUSTRÁLIA E NOVA ZELANDIA A PARTIR DE 10 DE NOVEMBRO DE
2015: https://www.facebook.com/pedrelucas
É necessário que você venha hoje ou amanhã, sem falta, neste endereço do Pe. Lucas e fechar o seu pacote de viagem: Pe. Lucas
de Paula Almeida- Av. José Cleto, 320, apto 304, bloco B, bairro Palmares- Belo Horizonte. MG. Tel. 34260069, com o sinal de entrada
e ajudaremos no passaporte. Os documentos necessários são:
1. Certidão de casamento ou nascimento (se não for casado)
2. CPF
3. Identidade
4. Titulo de eleitor
5. Certificado de reservista
6. Comprovante de residência
7. Passaporte anterior se tiver
8. Folhas de cheque ou o seu cartão de crédito, que faremos um parcelamento mais legal para você.
Fique com Deus. Dê o sinal de entrada do pacote e vai parcelando desde hoje sem juros a peregrinação que você escolher. Aguardo
você para lhe ajudar a adquirir o seu visto e passaporte. Com grande amizade do 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

DIREÇAO
ESPIRITUAL
PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM
RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARESCEP. 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

