
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
27 de dezembro - São João, Apóstolo e Evangelista 

1)Oração 
 
Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso 
Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo 
incomparável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. 

 
1º Leitura: 1 João 1,1-4 

Leitura da primeiro carta de São João – Naqueles dias, 1O que era desde o 
princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que 
temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da 
vida -2porque a vida se manifestou, e nós a temos visto; damos testemunho e 
vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou -,3o 
que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais 
comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho 
Jesus Cristo.4Escrevemo-vos estas coisas para que a vossa alegria seja 
completa. 
- Palavra do Senhor. 



 
Salmo Responsorial: Salmos 96, 1 - 2 96, 5 - 6 96, 11 – 12 

 
Refrão: Ó justos, alegrai-vos no Senhor! 
1. O Senhor reina! Que a terra exulte de alegria, que se rejubile a multidão 

das ilhas. 
2. Está envolvido em escura nuvem, seu trono tem por fundamento a 
justiça e o direito. 
5. Na presença do Senhor, fundem-se as montanhas como a cera, em 
presença do Senhor de toda a terra. 
6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua 
glória. 
11. A luz resplandece para o justo, e a alegria é concedida ao homem de 
coração reto. 
12. Alegrai-vos, ó justo, no Senhor, e dai glória ao seu santo nome. 

 
2) Leitura do Evangelho (João 20, 2-8) 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João - No primeiro dia 
da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi dizer a Simão Pedro e ao 
outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não 
sabemos onde o puseram! Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, e 
foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais 
depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali 
os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro que o seguia, 
entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário 
que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, 



mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que 
havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. 

 
3) Reflexão 
 
* O evangelho de hoje traz o trecho do Evangelho de João, que fala do 
Discípulo Amado. Provavelmente, escolheram este texto para ser lido e 
meditado no dia de hoje, festa de São João Evangelista, por causa da 
identificação espontânea que todos fazemos do discípulo amado com o 
apóstolo João. O curioso é que, em canto algum do evangelho de João, se 
diz que o discípulo amado é João. Mas desde o mais remoto início da Igreja 
sempre se insistiu na identificação dos dois. Porém, insistindo demais na 
semelhança entre os dois corremos o risco de perder um aspecto muito 
importante da mensagem do Evangelho a respeito do discípulo amado. 

 
 
* No evangelho de João o discípulo amado representa a nova comunidade que 
nasce ao redor de Jesus. O Discípulo Amado está ao pé da Cruz junto com 
Maria, a mãe de Jesus (Jo 19,26). Maria representa o Povo da antiga aliança. 
No fim do primeiro século, época em que foi feita a redação final do 
Evangelho de João, havia o conflito crescente entre a sinagoga e a igreja. 
Alguns cristãos queriam abandonar o Antigo Testamento e ficar só com o 
Novo Testamento. Ao pé da Cruz Jesus diz: “Mulher, eis aí teu filho!” e ao 
discípulo amado: “Filho, eis aí tua mãe!” Os dois devem permanecer unidos, 
como mãe e filho. Separar o Antigo Testamento do Novo Testamento era 



naquele tempo o mesmo que hoje chamamos de separação entre fé (NT) e 
vida (AT). 

 
* No evangelho de hoje, Pedro e o Discípulo Amado, alertados pelo 
testemunho de Maria Madalena, correm juntos para o Santo Sepulcro. O 
jovem é mais veloz que o velho e chega primeiro. Ele olha para dentro do 
sepulcro, observa tudo, mas não entra. Ele deixa Pedro entrar primeiro. Pedro 
entrou. É sugestiva a maneira como o evangelho descreve a reação dos dois 
homens diante do que ambos viram: “Então Pedro, que vinha correndo atrás, 
chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão 
e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário 
não estava com os panos de linho no chão; estava enrolado num lugar à 
parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou 
também. Ele viu e acreditou”. Ambos viram a mesma coisa, mas só se diz do 
Discípulo Amado que ele acreditou: “Depois entrou o discípulo: olhou e 
acreditou!” Por quê? Será que Pedro não acreditou? 

 
* O discípulo amado tem um olhar diferente que percebe mais que os outros. 
Tem um olhar amoroso que percebe a presença da novidade de Deus. Na 
madrugada depois daquela noite de pescaria e depois da pesca milagrosa, é 
ele, o discípulo amado, que percebe a presença de Jesus e diz: “É o Senhor!” 
(Jo 21,7). Naquela ocasião, Pedro, alertado pela afirmação do discípulo amado 
também reconheceu e começou a enxergar. Pedro aprendeu do discípulo 
amado. Em seguida, Jesus perguntou três vezes; “Pedro, você me ama?” (Jo 
21,15.16.17). Por três vezes, Pedro respondeu: “Tu sabes que eu te amo!” 
Depois da terceira vez, Jesus confiou as ovelhas aos cuidados de Pedro, pois 



neste momento também Pedro se tornou “Discípulo Amado”. 

 
 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. Todos que acreditamos em Jesus somos hoje o Discípulo Amado. Será que 
tenho o mesmo olhar amoroso para perceber a presença de Deus e crer na 
sua ressurreição? 
 
2. Separar o Antigo do Novo Testamento é o mesmo que separar Vida e Fé. 
Como faço e vivo isto? 

 
5) Oração final 
 
Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de 
toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a 
sua glória. (Sal 96, 5-6) 

 

 

 

 



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 

mailto:padrelucas@terra.com.br-
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
https://www.facebook.com/pedrelucas
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/2-terra-santa-roma/%20%20-%20%20https:/www.facebook.com/pedrelucas
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/2-terra-santa-roma/%20%20-%20%20https:/www.facebook.com/pedrelucas
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/grecia-e-turquia/%20-%20 https:/www.facebook.com/pedrelucas?fref=photo
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/grecia-e-turquia/%20-%20 https:/www.facebook.com/pedrelucas?fref=photo
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/6-peregrinacao-a-Inglaterra-portugal-espanha-e-franca/-
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/6-peregrinacao-a-Inglaterra-portugal-espanha-e-franca/-


“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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