
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Segunda-feira da 26ª Semana do Tempo Comum 

1) Oração 

Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, 
derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das 
vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

2) Leitura do Evangelho (Jo 1,47-51)  

47Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, 
no qual não há falsidade.48Natanael pergunta-lhe: Donde me conheces? 
Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo 
da figueira.49Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de 



Israel.50Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês! 
Verás coisas maiores do que esta.51E ajuntou: Em verdade, em verdade vos digo: 
vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do 
Homem. 

 

3) Reflexão João 1, 47-51 

* O evangelho de hoje na festa dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael traz o 
diálogo entre Jesus e Natanael, no qual aparece a frase: "Eu lhes garanto: 
vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho 
do Homem". Esta frase ajuda a esclarecer algo a respeito dos arcanjos, cuja 
festa hoje celebramos.  

 

* João 1,47-49: A conversa entre Jesus e Natanael  
 Foi Filipe que levou Natanael até Jesus (Jo 1,45-46). Natanael tinha exclamado: 
"De Nazaré pode vir coisa boa?" Natanael era de Caná, que ficava perto de 
Nazaré. Ao ver Natanael, Jesus diz: "Eis um israelita autêntico, sem falsidade!" 
E afirma que já o conhecia quando estava debaixo da figueira. Como é que 



Natanael podia ser um "israelita autêntico" se ele não aceitava Jesus como 
messias? Natanael "estava debaixo da figueira".  

 
A figueira era o símbolo de Israel (cf. Mq 4,4; Zc 3,10; 1Rs 5,5). "Estar debaixo 
da figueira" era o mesmo que ser fiel ao projeto do Deus de Israel. Israelita 
autêntico é aquele que sabe desfazer-se das suas próprias idéias quando 
percebe que estas estão em desacordo com o projeto de Deus. O israelita que 
não está disposto a fazer esta conversão não é autêntico nem honesto. 
Natanael é autêntico. Ele esperava o messias de acordo com o ensinamento 
oficial da época, conforme o qual o Messias viria de Belém na Judéia. O Messias 
não podia vir de Nazaré na Galiléia (Jo 7,41-42.52). Por isso, Natanael resistia 
em aceitar Jesus como messias. Mas o encontro com Jesus ajudou-o a perceber 
que o projeto de Deus nem sempre é do jeito que a pessoa imagina ou deseja. 
Natanael reconhece o seu engano, muda de idéia, aceita Jesus como messias e 
confessa: "Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel!"  

 

* A diversidade do chamado.  
Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas apresentam o chamado dos primeiros 
discípulos de maneira muito mais resumida: Jesus passa na praia, chama Pedro 
e André. Logo depois, chama Tiago e João (Mc 1,16-20). O evangelho de João 
tem um outro jeito de descrever o início da primeira comunidade que se formou 
ao redor de Jesus. Ele traz histórias bem mais concretas. O que chama a 
atenção é a variedade dos chamados e dos encontros das pessoas entre si e 



com Jesus. Deste modo, João ensina como se deve fazer para iniciar uma 
comunidade. É através de contatos e convites pessoais, até hoje! A uns, Jesus 
chamou diretamente (Jo 1,43). A outros, indiretamente (Jo 1,41-42). Num dia, 
chamou dois discípulos de João Batista (Jo 1,39). No dia seguinte, chamou 
Filipe que, por sua vez, chamou Natanael (Jo 1,45). Nenhum chamado se 
repete, porque cada pessoa é diferente. A gente nunca esquece os chamados e 
encontros importantes que marcam a vida da gente. Lembra até a hora e o dia 
(Jo 1,39). 

 

* João 1,50-51: Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do 
Homem 
A confissão de Natanael é apenas o começo. Quem for fiel, verá o céu aberto e 
os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Experimentará que Jesus 
é a nova ligação entre Deus e nós, seres humanos. É a realização do sonho de 
Jacó (Gn 28,10-22). 

  
* Os anjos subindo e descendo a escada 
 Hoje é a festa dos três arcanjos: Gabriel, Rafael e Miguel. Gabriel explicava ao 
profeta Daniel o significado das visões (Dn 8,16; 9,21). Foi o mesmo anjo 
Gabriel que levou a mensagem de Deus a Isabel (Lc 1,19) e a Maria, a mãe de 
Jesus (Lc 1,26). Seu nome significa “Deus é forte”. Rafael aparece no livro de 
Tobias. Ele acompanhou a Tobias, filho de Tobit e Ana, na viagem e o protegeu 
de todos os perigos. Ajudou Tobias a livrar Sara de um mau espírito e a curar 
Tobit, o pai, da cegueira. Seu nome significa “Deus cura”. 



 
 Miguel ajudou o profeta Daniel nas suas lutas e dificuldades (Dn 10,13.21; 
12,1). A carta de Judas diz que Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés 
(Jd 1,9). Foi Miguel que venceu o satanás, derrubando-o do céu e jogando-o no 
inferno (Ap 12,7). Seu nome significa “Quem é como Deus!” A palavra anjo 
significa mensageiro. Ele traz uma mensagem de Deus. Na Bíblia, a natureza 
inteira pode ser mensageira de Deus, revelando o amor de Deus por nós (Sl 
104,4). O anjo pode ser o próprio Deus, enquanto volta a sua face para nós e 
nos revela a sua presença amorosa. 

4) Para um confronto pessoal 

1. Você já teve um encontro marcante na sua vida? Como foi que descobriu a 
chamada de Deus aí dentro?  

2. Você já se interessou alguma vez, como Filipe, em chamar uma outra pessoa 
para participar da comunidade?  

5) Oração final 

Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. 
Na presença dos anjos eu vos cantarei.Ante vosso santo templo prostrar-me-ei, e 
louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade. (Sal 137, 1-2) 

 

 



 
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 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   

http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();
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…/ 
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https://www.facebook.com/groups/239433656501232/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/

