
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

     
QUARTA-FEIRA DA OITAVA DO NATAL – 31 DE DEZEMBRO 

 
1) Oração 
 

Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de 
toda a religião na encarnação do vosso Filho, concedei que sejamos contados 
entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

  
1º Leitura: 1 João 2,18-21 

 
Leitura da primeira carta de São João –  18Filhinhos, esta é a última hora. Vós 
ouvistes dizer que o Anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isto 
conhecemos que é a última hora.19Eles saíram dentre nós, mas não eram dos 
nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto 
se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos.20Vós, porém, 
tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas.21Não vos escrevi como se 
ignorásseis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira 
vem da verdade. 
- Palavra do Senhor. 



   
Salmo Responsorial: Salmos 95, 1 - 2 95, 11 – 13 

 
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. 
11. Alegrem-se os céus e exulte a terra, retumbe o oceano e o que ele 
contém, 
12. regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Jubilem todas as 
árvores das florestas 
13. com a presença do Senhor, que vem, pois ele vem para governar a 
terra: julgará o mundo com justiça, e os povos segundo a sua verdade. 

  
2) Leitura do Evangelho (João 1, 1-18) 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João - No princípio era o 
Verbo, e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no 
princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele 
havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e 
as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado por Deus, que 
se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a 
fim de que todos cressem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar 
testemunho da luz. [O Verbo] era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, 
ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo 
não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 
Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes 
o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o 
Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o 
Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá 
testemunho dele, e exclama: Eis aquele de quem eu disse: O que vem depois 



de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós 
recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, 
a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O 
Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. 

   
3)Reflexão 
 

* O Prólogo é a primeira coisa que se vê ao abrir o evangelho de João. Mas foi 
a última a ser escrita. É o resumo final, colocado no início. Nele João descreve 
a caminhada da Palavra de Deus. Ela estava junto de Deus desde antes da 
criação e por meio dela tudo foi criado. Tudo que existe é expressão da 
Palavra de Deus. Como a Sabedoria de Deus (Prov 8,22-31), a Palavra quis 
chegar mais perto de nós e se fez carne em Jesus. Viveu no meio de nós, 
realizou a sua missão e voltou para Deus. Jesus é esta Palavra de Deus. Tudo 
que ele diz e faz é comunicação que nos revela o Pai. 

 
* Dizendo "No princípio era a Palavra", João evoca primeira frase da Bíblia 
que diz: "No princípio Deus criou o céu e a terra" (Gn 1,1). Deus criou tudo 
por meio da sua Palavra. "Ele falou e as coisas começaram a existir" (Sl 33,9; 
148,5). Todas as criaturas são uma expressão da Palavra de Deus. Esta 
Palavra viva de Deus, presente em todas as coisas, brilha nas trevas. As 
trevas tentam apagá-la, mas não conseguem. A busca de Deus, sempre de 
novo, renasce no coração humano. Ninguém consegue abafá-la. Não 
conseguimos viver sem Deus por muito tempo! 

 
* João Batista veio para ajudar o povo a descobrir e saborear esta presença 
luminosa e consoladora da Palavra de Deus na vida. O testemunho de João 
Batista foi tão importante, que muita gente pensava que ele fosse o Cristo 
(Messias). (At 19,3; Jo 1,20) Por isso, o Prólogo esclarece dizendo: "João não 



era a luz! Veio apenas para dar testemunho da luz!" 

 
* Assim como a Palavra de Deus se manifesta na natureza, na criação, da 
mesma maneira ela se manifesta no "mundo", isto é, na história da humani-
dade e, de modo particular, na história do povo de Deus. Mas o "mundo" não 
reconheceu nem recebeu a Palavra. Ela "veio para o que era seu, mas os seus 
não a receberam". Aqui, quando fala mundo, João quer indicar o sistema 
tanto do império como da religião da época, ambos fechados sobre si e, por 
isso mesmo, incapazes de reconhecer e de receber a Boa Nova (Evangelho) 
da presença luminosa da Palavra de Deus. 

   
* Mas as pessoas que se abrem aceitando a Palavra, tornam-se filhos e 
filhas de Deus. A pessoa se torna filho ou filha de Deus não por mérito 
próprio, nem por ser da raça de Israel, mas pelo simples fato de confiar e 
crer que Deus, na sua bondade, nos aceita e nos acolhe. A Palavra entra 
na pessoa e faz com que ela se sinta acolhida por Deus como filha, como 
filho. É o poder da graça de Deus. 

 
* Deus não quer ficar longe de nós. Por isso, a sua Palavra chegou mais 
perto ainda e se fez presente no meio de nós na pessoa de Jesus. O 
Prólogo diz literalmente: "A Palavra se fez carne e montou sua tenda no 
meio de nós!" Antigamente, no tempo do êxodo, lá no deserto, Deus vivia 
numa tenda no meio do povo (Ex 25,8). Agora, a tenda onde Deus mora 
conosco é Jesus, "cheio de graça e de verdade!" Jesus veio revelar quem é 
este nosso Deus que está presente em tudo, desde o começo da criação. 
 



 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. Tudo que existe é uma expressão da Palavra de Deus, uma revelação da 
sua presença. Será que sou suficientemente contemplativo para poder 
perceber e experimentar esta presença universal da Palavra de Deus? 

   
2. O que significa para mim poder ser chamado filho de Deus? 

 
5) Oração final 
Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e o que ele contém; 
exulte o campo e o que ele encerra, alegrem-se as árvores da floresta 
diante do Senhor, pois ele vem, ele vem julgar a terra. (Sal 95, 11-13) 

     

 



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                                                             
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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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