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

1)Oração

27 de dezembro - São João, Apóstolo e Evangelista

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)
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“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

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

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…/

