
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
OITAVA DO NATAL - 29 de dezembro 

 
1)Oração 
 
Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a 
vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos 
dignamente a maravilhosa natividade de vosso Filho Unigênito. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
1º Leitura: 1 João 2,3-11 

 
Leitura da primeiro carta de São João – Caríssimos, 3Eis como sabemos que o 
conhecemos: se guardamos os seus mandamentos.4Aquele que diz conhecê-lo 
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está 
nele.5Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é 
verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele:6aquele 
que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu.7Caríssimos, 
não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim o mandamento antigo, 
que recebestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que 
acabais de ouvir.8Todavia, eu vos escrevo agora um mandamento novo - 
verdadeiramente novo, nele como em vós, porque as trevas passam e já 
resplandece a verdadeira luz.9Aquele que diz estar na luz, e odeia seu irmão, 
jaz ainda nas trevas.10Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe 
a tropeçar.11Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, 



sem saber para onde dirige os passos; as trevas cegaram seus olhos. 
- Palavra do Senhor. 

 
Salmo Responsorial: Salmos 95, 1 - 3 95, 5 – 6 

 
Refrão: O céu se rejubile e exulte a terra! 
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. 
5. Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de 
ídolos. Mas foi o Senhor quem criou os céus. 
6. Em seu semblante, a majestade e a beleza; em seu santuário, o poder 
e o esplendor. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 2, 22-35) 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - Concluídos os 
dias da sua purificação segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para 
o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: Todo 
primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor (Ex 13,2); e para 
oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois 
pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este 
homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo 
estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem 
primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo.  



 
E tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele 
os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: 
Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. 
Porque os meus olhos viram a vossa salvação que preparastes diante de todos 
os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de 
Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. 
Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está 
destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens 
em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem 
revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a 
tua alma. 

 
3)Reflexão 
* Os primeiros dois capítulos do Evangelho de Lucas, escrito na metade dos 
anos 80, não são história no sentido em que nós hoje entendemos a história. 
Funcionam muito mais como espelho, onde os cristãos convertidos do 
paganismo descobriam que Jesus tinha vindo realizar as profecias do Antigo 
Testamento e atender às mais profundas aspirações do coração humano. São 
também símbolo e espelho do que estava acontecendo entre os cristãos do 
tempo de Lucas. As comunidades vindas do paganismo tinham nascido das 
comunidades dos judeus convertidos, mas eram diferentes. O Novo não 
correspondia ao que o Antigo imaginava e esperava. Era "sinal de 
contradição" (Lc 2,34), causava tensões e era fonte de muita dor. Na atitude 
de Maria, imagem do Povo de Deus, Lucas apresenta um modelo de como 
perseverar no Novo, sem ser infiel ao Antigo. 
 
* Nestes dois primeiros capítulos do evangelho de Lucas tudo gira em torno 
do nascimento de duas crianças: João e Jesus. Os dois capítulos nos fazem 
sentir o perfume do Evangelho de Lucas. Neles, o ambiente é de ternura e de 
louvor. Do começo ao fim, se louva e se canta, pois, finalmente, a 
misericórdia de Deus se revelou e, em Jesus, ele cumpriu as promessas feitas 
aos pais. E Deus as cumpriu em favor dos pobres, dos anawim, como Isabel e 



Zacarias, Maria e José, Ana e Simeão, os pastores. Estes souberam esperar 
pela sua vinda. 

 
* A insistência de Lucas em dizer que Maria e José cumpriram tudo aquilo que 
a Lei prescreve evoca o que Paulo escreveu na carta aos Gálatas: “Quando 
chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma 
mulher, submetido à Lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à Lei, 
a fim de que fôssemos adotados como filhos” (Gal 4,4-5). 

 
* A história do velho Simeão ensina que a esperança, mesmo demorada, um 
dia se realiza. Ela não se frustra nem se desfaz. Mas a forma de ela realizar-se 
nem sempre corresponde à maneira como a imaginamos. Simeão esperava o 
Messias glorioso de Israel. Chegando ao templo, no meio de tantos casais que 
trazem seus meninos ao templo, ele vê um casal pobre lá de Nazaré. É neste 
casal pobre com seu menino ele vê a realização da sua esperança e da 
esperança do povo: “Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante 
de todos os povos: luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel." 

 
* No texto do evangelho deste dia, aparecem os temas preferidos de Lucas, a 
saber, uma grande insistência na ação do Espírito Santo, na oração e no 
ambiente orante, uma atenção contínua à ação e à participação das mulheres, 
e uma preocupação constante com os pobres e com a mensagem a ser dada 



aos pobres. 

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. Você seria capaz de perceber numa criança pobre a luz para iluminar as 
nações? 

 
2. Você seria capaz de agüentar uma vida inteira esperando a realização da 
sua esperança? 

 
 
5) Oração final 
 
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao 
Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia após dia a sua salvação. (Sal 95, 
1-2)  

 



PEREGRINAÇÕES EM 2015:-PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA-  

COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO, 
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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   
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