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

SABADO DA OITAVA DO NATAL - Dia: 30.12.2014
1º Leitura: 1 João 2,12-17
Leitura da primeira carta de São João – Naqueles dias, 12Filhinhos, eu vos
escrevo, porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome.13Pais,
eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens,
eu vos escrevo, porque vencestes o Maligno.14Crianças, eu vos escrevo,
porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que
existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra
de Deus permanece em vós, e vencestes o Maligno.15Não ameis o mundo nem
as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do
Pai.16Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida - não procede do Pai, mas do
mundo.17O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a
vontade de Deus permanece eternamente.
- Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial: Salmos 95, 7 – 10
Refrão: O céu se rejubile e exulte a terra!
7. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e a
honra,
8. tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai
nos
seus
átrios.
9. Adorai o Senhor, com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra

inteira.
10. Dizei às nações: O Senhor é rei. E (a terra) não vacila, porque ele a
sustém. Governa os povos com justiça.

2) Leitura do Evangelho (Lucas 2, 36-40)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - Naquele tempo,
Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser;
era de idade avançada. Depois de ter vivido sete anos com seu marido desde
a sua virgindade, ficara viúva, e agora com oitenta e quatro anos não se
apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações.
Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos
aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado
tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, à sua cidade de
Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava: estava cheio de sabedoria, e a
graça
de
Deus
repousava
nele.

3)Reflexão
* Nos primeiros dois capítulos 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 a misericórdia de Deus: os cânticos de Maria (Lc
1,46-55), de Zacarias (Lc 1,68-79), dos anjos (Lc 2,14), de Simeão (Lc 2,2932). Finalmente, Deus chegou para cumprir suas promessas, e Ele as cumpre
em favor dos pobres, dos anawim, dos que souberam perseverar e esperar

pela sua vinda: Isabel, Zacarias, Maria, José, Simeão, Ana, os pastores.

* Os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas são muito conhecidos, mas pouco
aprofundados. Lucas escreve imitando os escritos do AT. É como se os
primeiros dois capítulos do seu evangelho fossem o último capítulo do AT que
abre a porta para a chegada do Novo. Estes dois capítulos são a dobradiça
entre o AT e o NT. Lucas quer mostrar como as profecias estão se realizando.
João
e
Jesus
cumprem
o
Antigo
e
iniciam
o
Novo.

* Lucas 2,36-37: A vida da profetisa Ana. “Havia também uma profetisa
chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de
Aser. Tinha-se casado bem jovem, e vivera sete anos com o marido. Depois
ficou viúva, e viveu assim até os oitenta e quatro anos. Nunca deixava o
Templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações”. Como Judite (Jd
8,1-6), Ana é viúva. Como Débora (Jz 4,4), ela é profetisa. Isto é, pessoa que
comunica algo de Deus e que tem uma abertura especial para as coisas da fé
a ponto de poder comunicá-las aos outros. Ana casou jovem, viveu em
casamento durante sete anos, ficou viúva e continuou dedicada a Deus até
oitenta e quatro anos. Hoje, em quase todas as nossas comunidades, no
mundo inteiro, você encontra um grupo de senhoras de idade, muitas delas
viúvas, cuja vida se resume em rezar e marcar presença nas celebrações e

em

servir

ao

próximo.

* Lucas 2,38: Ana e o menino Jesus. “Ela chegou nesse instante, louvava a
Deus, e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de
Jerusalém”. Chegou ao templo no momento em que Simeão abraçava o
menino e conversava com Maria sobre o futuro do menino (Lc 2,25-35). Lucas
sugere que Ana participou neste gesto. O olhar de Ana é um olhar de fé. Ela
vê um menino nos braços de sua mãe, e descobre nele o Salvador do mundo.

* Lucas 2,39-40: A vida de Jesus em Nazaré. ”Quando acabaram de cumprir
todas as coisas, conforme a Lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade,
que ficava na Galiléia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria. E a
graça de Deus estava com ele”. Nestas poucas palavras, Lucas comunica algo
do mistério da encarnação. “A Palavra de fez carne e veio morar entre nós”
(Jo 1,14). O Filho de Deus tornou-se igual a nós em tudo e assumiu a
condição de servo (Filp 2,7). Foi obediente até a morte e morte de cruz (Filp
2,8). Dos trinta e três anos que viveu entre nós, trinta foram vividos em
Nazaré. Se você quiser saber como foi a vida do Filho de Deus durante os
anos que ele viveu em Nazaré, procure conhecer a vida de qualquer nazareno
daquele época, mude o nome, coloque Jesus e você terá a vida do Filho de
Deus durante trinta dos trinta e três anos da sua vida, igual a nós em tudo,
menos no pecado (Hb 4,15). Nestes trinta anos da sua vida, “o menino
crescia e ficava forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele”.
Em outro lugar Lucas afirma a mesma coisa com outras palavras. Ele diz que
o menino “crescia em sabedoria, idade e tamanho diante de Deus e dos
homens” (Lc 2,52). Crescer em Sabedoria significa assimilar os

conhecimentos, a experiência humana acumulada ao longo dos séculos: os
tempos, as festas, os remédios, as plantas, as orações, os costumes, etc. Isto
se aprende vivendo e convivendo na comunidade natural do povoado. Crescer
em Tamanho significa nascer pequeno, crescer aos poucos e ficar adulto. É o
processo de cada ser humano com suas alegrias e tristezas, descobertas e
frustrações, raivas e amores. Isto se aprende vivendo e convivendo na família
com os pais, os irmãos e irmãs, os tios, os parentes. Crescer em Graça
significa: descobrir a presença de Deus na vida, a sua ação em tudo que
acontece, a vocação, o chamado dele. A carta aos hebreus diz que: “Embora
fosse filho de Deus, Jesus teve que aprender a ser obediente através dos seus
sofrimentos”
(Hb
4,8).

4)Para

um

confronto

pessoal

1. Conhece pessoas como Ana, que tem um olhar de fé sobre as coisas da
vida?
2. Crescer em sabedoria, tamanho e graça: como isto acontece em minha
vida?

5)
Oração
final
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia após dia a sua salvação.
Entre os povos narrai a sua glória, entre todas as nações dizei seus prodígios.
(Sl 95, 2-3)

PEREGRINAÇÕES - 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- 34269913TIM=95220069- VIVO= 99309913- CLARO= 84503622- OI=88060069
“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…/

