
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
 SANTO ESTEVÃO DIÁCONO E PROTOMÁRTIR 

26 DE DEZEMBRO – SANTO ESTÊVÃO 
 

1) Oração 
  

Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios 
inimigos, pois festejamos santo Estêvão, vosso primeiro mártir, que soube 
rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
1º Leitura: Atos 6,8-10 7,54-59 

 
Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, 8Estêvão, cheio de graça e 
fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo.9Mas alguns da 
chamada sinagoga dos Libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que 
eram da Cilícia e da Asia, levantaram-se para disputar com ele.10Não podiam, 
porém, resistir à sabedoria e ao Espírito que o inspirava.54Ao ouvir tais 
palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele.55Mas, cheio 
do Espírito Santo, Estêvão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à 
direita de Deus:56Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem, 
de pé, à direita de Deus.57Levantaram então um grande clamor, taparam os 



ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele.58Lançaram-no fora da 
cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus 
mantos aos pés de um moço chamado Saulo.59E apedrejavam Estêvão, que 
orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 
- Palavra do Senhor. 

 
Salmo Responsorial: Salmos 30, 3 - 4 30, 6 - 6 30, 16 – 17 

 
Refrão: Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. 
3. Inclinai para mim vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Sede para 
mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. 
4. Pois só vós sois minha rocha e fortaleza: haveis de me guiar e dirigir, por 
amor de vosso nome. 
6. Em vossas mãos entrego meu espírito; livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. 
16. Meu destino está nas vossas mãos. Livrai-me do poder de meus inimigos 
e perseguidores. 
17. Mostrai semblante sereno ao vosso servo, salvai-me pela vossa 
misericórdia. 

  
2) Leitura do Evangelho (Mateus 10, 17-22) 
  
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus - Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos 
levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. 
Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis: servireis 
assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não 
vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que 
haveis de dizer: naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. 
Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará 
em vós. O irmão entregará seu irmão à morte. O pai, seu filho. Os filhos 



levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por 
causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 

  
 3) Reflexão 
 * O contraste é grande. Ontem, dia de Natal, foi o presépio do recém nascido 
com o canto dos anjos e a visita dos pastores. Hoje é o sangue derramado de 
Estevão, apedrejado até a morte, porque teve a coragem de crer na promessa 
expressa na simplicidade do presépio. Estevão criticou a interpretação 
fundamentalista da Lei de Deus e o monopólio do Templo. Por isso foi morto 
por eles (At 6,13-14). 

  
* Hoje, na festa de Estevão, primeiro mártir, a liturgia traz um trecho do 
evangelho de Mateus (Mt 10,17-22), tirado do assim chamado Sermão da 
Missão (Mt 10,5-42). Nele Jesus adverte os seus discípulos dizendo que a 
fidelidade ao evangelho traz dificuldades e perseguição: “eles entregarão 
vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles”. Mas para Jesus o 
que importa na perseguição não é o lado doloroso do sofrimento, mas sim o 
lado positivo do testemunho: “Vocês vão ser levados diante de governadores e 
reis, por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as 
nações”. A perseguição é uma oportunidade para dar testemunho da Boa Nova 
de Deus que Jesus nos trouxe. 

 
  
* Foi o que aconteceu com Estevão. Ele deu testemunho da sua fé em Jesus 
até o último momento da sua vida. Na hora de morrer ele disse: “Vejo os céus 
abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus” (At 7,56). E ao cair 



morto debaixo das pedradas imitou Jesus gritando: “Senhor, não lhes leve em 
conta este pecado!” (At 7,60; Lc 23,34). 

  
* Jesus tinha dito: “Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como 
ou com aquilo que vocês vão falar, porque, nessa hora, será sugerido a vocês 
o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o 
Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês”. Esta profecia de 
Jesus também se realizou em Estevão. Os seus adversários “não podiam 
resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual ele falava” (At 6,10). “Os 
membros do sinédrio tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um 
anjo” (At 6,15). Estevão falava “repleto do Espírito Santo” (At 7,55). Por isso, 
a raiva dos outros era maior e o lincharam na hora. 
  
* Até hoje acontece o mesmo. Em muitos lugares muita gente é arrastada 
diante dos tribunais e sabe dar respostas que superam em sabedoria aos 
sábios e entendidos (Lc 10,21). 
  
 4) Para um confronto pessoal 
  
1. Colocando-se na posição de Estevão: você já sofreu alguma vez por causa 
da sua fidelidade ao Evangelho? 
  
2. A simplicidade do presépio e a dureza do martírio vão de par em par na 
vida dos Santos e Santas e na vida de tantas pessoas que hoje são 
perseguidas até a morte por causa da sua fidelidade ao evangelho. Você 
conheceu de perto pessoas assim?  
  
 5) Oração final 
  
Inclina para mim teu ouvido, vem depressa livrar-me. Sê para mim o rochedo 
que me acolhe, refúgio seguro, para a minha salvação. Pois tu és minha rocha 
e meu baluarte, pelo teu nome me diriges e me guias. (Sal 30, 3-4) 
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“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   

javascript:esconde();
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158


 
 

 

 


