
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Dia: 25.12.2017 - NATAL DE JESUS 

 
1º Leitura: Isaías 9,1-6 

 
Leitura do livro do profeta Isaías –  1O povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz; sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu 
uma luz.2Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria; 
rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na 
partilha dos despojos.3Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu 
ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã.4Porque todo 
calçado que se traz na batalha, e todo manto manchado de sangue serão 
lançados ao fogo e tornar-se-ão presa das chamas;5porque um menino nos 
nasceu, um filho nos foi dado; a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se 
chama: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz.6Seu 
império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele 
o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. 
Eis o que fará o zelo do Senhor dos exércitos. 
- Palavra do Senhor. 
 



Salmo Responsorial: Salmos 95, 1 - 3 95, 11 – 13 

 

Refrão: Hoje nasceu para nós / o Salvador, que é Cristo, o Senhor 
1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. 

2. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai cada dia a salvação 
que ele nos trouxe. 
3. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. 
11. Alegrem-se os céus e exulte a terra, retumbe o oceano e o que ele 
contém, 
12. regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Jubilem todas as 
árvores das florestas 
13. com a presença do Senhor, que vem, pois ele vem para governar a 
terra: julgará o mundo com justiça, e os povos segundo a sua verdade. 

 
2º Leitura: Tito 2,11-14 

 
11Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os 
homens.12Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões 
mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade,13na 
expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus 
e Salvador, Jesus Cristo,14que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de 
toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso 
na prática do bem. 
- Palavra do Senhor. 



 
Evangelho: Lucas 2,1-14 

 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas – Naquele 
tempo, 1Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o 
recenseamento de toda a terra.2Este recenseamento foi feito antes do governo 
de Quirino, na Síria.3Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade.4Também José 
subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à Cidade de Davi, chamada 
Belém, porque era da casa e família de Davi,5para se alistar com a sua esposa 
Maria, que estava grávida.6Estando eles ali, completaram-se os dias dela.7E deu 
à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num 
presépio; porque não havia lugar para eles na hospedaria.8Havia nos arredores 
uns pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as 
vigílias da noite.9Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu 
ao redor deles, e tiveram grande temor.10O anjo disse-lhes: Não temais, eis que 
vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo:11hoje vos nasceu 
na Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor.12Isto vos servirá de 
sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa 
manjedoura.13E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército 
celeste, que louvava a Deus e dizia:14Glória a Deus no mais alto dos céus e na 
terra paz aos homens, objetos da benevolência (divina). 
- Palavra da Salvação 

 
25 DE DEZEMBRO NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

NASCEU PARA NOS O SALVADOR 
 

Natal e Páscoa são como dois luzeiros que iluminam de puríssima luz 
celestial o itinerário dos cristãos na caminhada do calendário litúrgico. Duas 
grandes festas e duas grandes alegrias.   

Para decidir qual é a maior, teríamos que distinguir. A Páscoa é maior pela 
glória; o Natal é maior pela ternura. A Páscoa é maior pela proclamação de fé, 
uma vez que, se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vazia e nossa 

http://www.catolicanet.com.br/index.php?option=com_liturgia&data=2014-12-25&Itemid=68


religião uma fraude; o Natal fala mais ao nosso coração, pela bondade de um 
Deus que por nosso amor se faz criancinha e nasce na pobreza da gruta de 
Belém, numa fria noite de inverno. Ninguém se cansa de ler, sempre com 
renovada emoção, a página de São Lucas, onde um anjo de Deus vem dizer aos 
pastores que vigiavam no campo seus rebanhos noite a dentro: "Eis que eu vos 
anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo: hoje nasceu para vós 
um Salvador, que é o Messias Senhor, na cidade de Davi. E eis o sinal que vos é 
dado: encontrareis um recém-nascido envolto em panos, deitado num 
presépio"(Lc 2, 10-12).  

 
E a esse anjo logo se juntou uma multidão de seres celestes, que louvavam 

a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa 
vontade" (v 14 ). E eles foram e encontraram tudo como o anjo havia dito: a 
criancinha na manjedoura. A Virgem Maria a seu lado. E José. E a pobreza e a 
simplicidade da gruta. Estava nascendo um mundo novo!  

 
E é essa novidade que alimenta a esperança dos séculos. Aprendeu-se a 

"armar" o presépio, para que, desde a infância o povo aprenda que um dia 
nasceu Jesus em Belém. Criou-se a árvore de Natal, substituindo antigos ritos 
pagãos dos povos germânicos, uma vez que Cristo é a verdadeira árvore viçosa, 
nascida junto às águas correntes, para trazer ao mundo a fartura dos bens de 
Deus. E os calendários aprenderam a registrar o tempo, dividindo-o em anos 
"antes de Cristo" e anos "depois de Cristo". Não só como marco cronológico, 
mas como estilo de vida, uma vez que o nascimento de Cristo veio implantar na 
terra um novo modo de pensar , de falar, de viver.  

Gostaríamos de que a celebração do Natal viesse reforçar em nós o 
propósito de uma vida nova. E, lamentando embora que a chegada desta festa 
em cada ano se vá transformando sempre mais numa gigantesca movimentação 
do grande comércio, que faz esquecer o verdadeiro sentido de amor e de 
fraternidade que deveria estar subentendido nos presentes que se dão e que se 
recebem, não podemos desconhecer que o Natal traz para o mundo um clima de 
alegria, de esperança e de paz. No Natal o mundo fica diferente. Reaparece uma 



nova vontade de fazer o bem. Criam-se expressivas mensagens, convidando o 
mundo a se transformar numa terra de paz e de amor. E para os cristãos mais 
esclarecidos - com que alegria o dizemos! - a interiorização do pensamento do 
Natal é fonte de fervorosa e proveitosa meditação. E a liturgia do Natal - 
extremamente rica de sabedoria e de beleza - traz para os sacerdotes, os 
religiosos, o laicato cristão consciente e participante uma renovação de energia 
para a fidelidade a seu batismo e à sua consagração ao serviço de Deus.  

   
Um dos sinais da alegria da Igreja na festa do Natal é a celebração das três 

missas: uma à meia-noite, outra na aurora, outra em pleno dia. Todas elas 
revivendo maravilhosos textos bíblicos e orações nascidas da mais pura fé e 
inspiração piedosa dos séculos passados. A missa da noite pode ser considerada 
como a comemoração do misterioso nascimento do Verbo, no coração da 
eternidade. A missa da aurora poderia concretizar o aparecimento de Jesus na 
aurora da nossa era cristã. A missa do dia é esse permanente nascimento de 
Cristo na História, que vai renovando o mundo para que ele seja todo cristão. 
Que não o seja só de nome, mas de fato. Não apenas decorativamente cristão, 
mas vitalmente cristão.  

 
LEITURAS das Missas de Natal:  

a) Missa da noite: b) Missa da aurora: c) Missa do dia:  
1ª -  Is 9,2-4,6-7. 1ª - Is 62,11-12.     1ª - Is- 52,7-10.           

2ª – Tt 2,11-14.    2ª -Tt 3,4-7.             2ª - Hb1,1-6.     

3ª -  Lc 2,1-14.     3ª - Lc2,15-20.         3ª -Jo1,1-16 (ou Jo 1, 1-5, 9-14)  
 

EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 



(LECTIO DIVINA) 

 
25 DE DEZEMBRO NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

LIÇÕES DO MENINO DE BELÉM 

  
Os que vivem mais familiarizados com as coisas de Deus e da Igreja sabem 

que a festa do Natal sugeriu ao Papa São Leão Magno maravilhosas homilias que 
ficaram famosas pela beleza dos conceitos, pela nobreza do estilo e pela 
excelência da doutrina. Leão Magno é o Papa que se distinguiu na defesa do 
dogma de duas naturezas em uma só pessoa em Cristo, verdade negada pela 
heresia do Monofisismo. O documento de Leão que orientou o Concílio 
Ecumênico de Calcedônia - em 451- mereceu dos seiscentos Bispos que 
compunham o Concílio esta bonita aprovação: "Pedro falou pela boca de Leão".  

 
Na primeira de suas homilias de natal, assim diz o grande Papa: "Amados 

filhos, Nosso Salvador nasceu hoje: alegremo-nos. Pois não pode haver tristeza, 
quando nasce a vida". Natal é nascimento da vida. Porque é o nascimento de 
Cristo, que nos veio trazer nova vida, livrando-nos do medo da morte e 
trazendo- nos a esperança da eternidade. Natal é uma nova aurora do mundo. 
Porque o mundo nascido das mãos de Deus na aurora dos tempos enchera-se de 
sombras pela misteriosa presença do mal e do pecado. Mas nasce agora o 
Salvador. É a grande luz predita por Isaías, brilhando no meio da escuridão que 
envolvia os povos (cfr Is 9,2).  
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Celebrar bem o Natal é deixar-se iluminar pela luz de Cristo, para viver a 

vida nova que Ele trouxe ao mundo. O Deus que nasce na terra dos homens é 
realmente mensageiro de vida. Deus assumiu a vida humana, para dar aos 
homens o poder de participar da vida divina. "Toma consciência, ó cristão, da 
tua dignidade-nos diz Leão Magno na homilia citada-e já que participas da 
natureza divina, não voltes aos erros de antes por comportamento indigno da 
tua condição".  

 
Dentro dos planos da divina Sabedoria, o Salvador quis vir ao mundo 

seguindo o itinerário normal da vida humana. E, assim, nasceu pequenino; e, 
ainda, mais, dentro de um contexto de simplicidade, de pobreza e de humildade, 
como foi o presépio de Belém: "Nasceu-nos um menino, um pequenino nos foi 
da a Igreja no Natal, com palavras do profeta Isaías, que continua: "O poder 
repousa nos seus ombros. Ele será o Mensageiro do Conselho de Deus" (Is 9, 6).  

 
Uma criança que nasce é sinal de ternura, de alegria esperança. E tudo isso 

tem muito que ver com o sentido do que jamais se deveria deixar suplantar pela 
preocupação m dos enfeites, dos presentes e das ceias. Coisas todas que 
sentido, se não se esquecer Aquele que é o personagem do Natal.  

Criança inspira ternura. O Deus-Menino de Belém nos vem falar da imensa 
ternura de Deus para com a humanidade. E nos vem ensinar a pôr um pouco de 
ternura neste mundo às vezes árido, tão violento. E nos vem ajudar a pensar 
nas crianças. Não tanto para enchê-Ias de presentes sofisticados, mas para 
Ievá-las a crescer para uma vida feita de bem, de verdade e de preservando-as 
do medo e da violência que imperam no mundo. As crianças de hoje são o 
mundo de amanhã. E ninguém seja pedra de escândalo para elas.  
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Criança inspira alegria. E, justamente por ser criança cujo coração não se 

amarrou na maldade, nem no orgulho, nem na injustiça, ensina-nos a cultivar as 
fontes mais legítimas da alegria que são o coração limpo, o amor à verdade e à 
justiça.  

 
Criança traz esperança. Nasce para crescer. Começa o dia da existência 

para caminhar até à plenitude. Traz dentro de si um impulso de vida e de 
energia, que a impele a caminhar, crescer, procurar, descobrir, inventar. Lição 
para os adultos. Lição de Natal, que significa um começo cheio de esperança. 
Temos um longo caminho a percorrer. E Deus caminha conosco.  

 
O nome de Jesus, segundo a passagem de Isaías lida pela Igreja no 

domingo que precede o Natal, é "Emanuel", que quer dizer “Deus conosco": Eis 
que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de 
Emanuel (Is 7, 14). traduzido - explica-nos São Mateus - significa "Deus 
conosco” (Mt 1, 23).  
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Natal deve ser, assim, não apenas um dia. É Natal sempre que nos 

encontramos com Cristo, nosso Deus e Senhor.  

 
E, como Ele veio ao mundo por meio da Virgem Maria, será mostrado o 

caminho para Jesus. Assim O encontraram os pastores. Assim O encontraram os 
magos. Assim o mundo O encontrará. 

Que Deus dê a todos um Feliz Natal. 

 
 
LEITURAS das Missas de Natal:  
a) Missa da noite: b) Missa da aurora: c) Missa do dia:  
1ª -  Is 9,2-4,6-7. 1ª - Is 62,11-12.     1ª - Is- 52,7-10.           
2ª – Tt 2,11-14.    2ª -Tt 3,4-7.             2ª - Hb1,1-6.     
3ª -  Lc 2,1-14.     3ª - Lc2,15-20.         3ª -Jo1,1-16 (ou Jo 1, 1-5, 9-14)  
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PEREGRINAÇÕES EM 2015:-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) 
 

SEIS (6) PEREGRINAÇÕES PARA 2015 

 

ABRA O MEU FACE BOOK: https://www.facebook.com/pedrelucas - SITE: www.padrelucas.com.br-  

Site: 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-e-
turquia/ -  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-cidades-
imperiais/, 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 
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“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 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   
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