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EDIÇÃO

Intenções da Rede Mundial de Oração 
do Papa (Apostolado Da Oração)

1ª - Por todos os que vivem em provação, 
sobretudo os pobres, os prófugos e os mar-
ginalizados, para que encontrem acolhi-
mento e conforto nas nossas comunidades.

2ª – O Papa apresentará, no início de cada 
mês, uma intenção de oração relacionada 
com um acontecimento atual, pelo qual seja 
necessária a oração da Igreja. 
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Antífona da entrada - Sl 105,47

Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni 
vossos filhos dispersos pelo mundo, para que 
celebremos o vosso santo nome e nos 
gloriemos em vosso louvor.

Oração do dia

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-
vos de todo o coração, e amar todas as pessoas 
com a mesma caridade.

Leitura - Hb 12,4-7.11-15

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Vós ainda não resististes até ao 4

sangue na vossa luta contra o pecado,  e já 5

esquecestes as palavras de encorajamento que 
vos foram dirigidas como a filhos: "Meu filho, 
não desprezes a educação do Senhor, não 
desanimes quando ele te repreende;  pois o 6

Senhor corrige a quem ele ama e castiga a 
quem aceita como filho".  É para a vossa 7

educação que sofreis, e é como filhos que Deus 
vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não 
corrige?  No momento mesmo, nenhuma 11

correção parece alegrar, mas causa dor. 
Depois, porém, produz um fruto de paz e de 
justiça para aqueles que nela foram exer-
citados.  Portanto, "firmai as mãos cansadas e 12

13os joelhos enfraquecidos;  acertai os passos 
dos vossos pés", para que não se extravie o que 
é manco, mas antes seja curado.  Procurai a 14

paz com todos, e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor;  cuidai para que 15

ninguém abandone a graça de Deus. Que 
nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, 
tumultuando e contaminando a comunidade.                
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102 (103)

R. O amor do Senhor por quem o 
respeita é de sempre e para sempre.

1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 
todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor, não te esqueças de 
nenhum de seus favores! R.

2. Como um pai se compadece de seus 
filhos, o Senhor tem compaixão dos que o 
temem. Porque sabe de que barro somos feitos, 
e se lembra que apenas somos pó. R.

3. Mas o amor do Senhor Deus por quem o 
teme é de sempre e perdura para sempre; e 
também sua justiça se estende por gerações 
até os filhos de seus filhos, aos que guardam 
fielmente sua Aliança. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Minhas ovelhas escutam minha voz, 

eu as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Mc 6,1-6      

Os conterrâneos de Jesus primeiro ficam 

01 QUARTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 
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admirados e depois se escandalizam que a 
sabedoria e a ação de Deus possam estar 
“neste” homem que eles conhecem tão bem. 
Ele também estranha que, vindo ao encontro 
dos seus, esses não o acolham.

 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus foi a Nazaré, sua 1

terra, e seus discípulos o acompanharam.                          
2 Quando chegou o sábado, começou a ensinar 
na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam 
admirados e diziam: "De onde recebeu ele tudo 
isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses 
grandes milagres que são realizados por suas 
mãos?  Este homem não é o carpinteiro, filho 3

de Maria e irmão de Tiago, de Joset, de Judas e 
de Simão? Suas irmãs não moram aqui 
conosco?" E ficaram escandalizados por causa 
dele.  Jesus lhes dizia: "Um profeta só não é 4

estimado em sua pátria, entre seus parentes e 
familiares."  E ali não pôde fazer milagre algum. 5

Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes 
as mãos.  E admirou-se com a falta de fé deles. 6

Jesus percorria os povoados das redondezas, 
ensinando. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Os habitantes de Nazaré, 
terra onde Jesus viveu e cresceu, por falta de fé, 
não O aceitaram. Peçamos ao Pai a graça de 
sermos discípulos e discípulas do seu Filho, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Pai celeste.

1.  Com os catecúmenos e fiéis que 
acreditam em Jesus Cristo, com os diáconos 
que O servem noite e dia e com os habitantes 
das vilas e cidades que O recebem, oremos ao 
Senhor.

2.  Com os jovens de hoje que são grandes 
amigos de Jesus, com aqueles e aquelas que 
deixam tudo para segui-Lo e com os que, 
cheios de entusiasmo, anunciam o seu Reino, 

oremos ao Senhor.
3.  Com os homens e mulheres que são 

tocados pela sabedoria de Jesus, com aqueles 
que da admiração pelos seus prodígios passam 
à fé, e com todos os que desde a infância O 
adoram como Filho de Deus, oremos ao 
Senhor.

4.  Com os que resistem até ao martírio na 
luta contra o desamor e a injustiça, com os que 
aceitam o sofrimento inevitável como sinal do 
amor de Deus e com os que se alegram com a 
paz e a justiça que daí nascem, oremos ao 
Senhor.

5.  Com todos os irmãos e irmãs na fé, reu-
nidos nesta assembleia, com os que procuram 
viver em paz com os outros e consigo mesmos 
e com os que vivem na graça de Deus, oremos 
ao Senhor.

Senhor, Pai Santo, que nos destes a fé no 
vosso Filho, fazei-nos crescer nela até ao fim. 
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Para vos servir, ó Deus, depositamos 
nossas oferendas em vosso altar; acolhei-as 
com bondade, a fim de que se tornem o 
sacramento da nossa salvação. 

Antífona da comunhão - Mt 5,3-4

Bem aventurados os que tem coração de 
pobre, porque deles é o Reino dos céus. Bem 
aventurados os mansos porque eles possuirão 
a terra.

 
Oração depois da comunhão

Renovados pelo sacramento da nossa 
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da salvação eterna nos faça progredir 
na verdadeira fé. 
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A Semente na Terra - Mc 6,1-6

Os conterrâneos de Jesus se escandalizam. Não podem entender que a sabedoria e a ação 
de Deus estejam “neste” homem que eles conhecem tão bem. Jesus também fica 
admirado: vem ao encontro dos seus, e esses não o acolhem (Cf. Jo 1,11). 

-  É o escândalo de um Deus “feito carne” (Cf. Jo 1,14), que come, bebe, trabalha, se cansa, 
dorme... nasce e morre. Seria mais fácil aceitar um Deus diferente. Queremos compartilhar as 
suas características (cf. Gn 3,5), mas não aceitamos que ele compartilhe as nossas. Dessas, até 
gostaríamos de livrar-nos.

-  Mas, como ensinava Ireneu de Lião, a carne de Jesus é o gonzo (= dobradiça) da nossa 
salvação (“caro cardo salutis”). Reconhecê-la é o critério para se saber se somos ou não de Deus: 
“ Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma: fala da parte de Deus todo aquele 
que reconhece que Jesus Cristo se encarnou.  Todo aquele que não reconhece a Jesus, não fala da 
parte de Deus. Esse tal é o espírito do Anticristo; vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está 
no mundo” (1Jo 4,2-3).

-  É na sua plena e pobre humanidade – naquilo que ele faz e fala, naquilo que lhe fazemos e 
ele passa, na sua história concreta – que Deus se revela e se doa definitivamente a nós, salvando-
nos integralmente. Não é apesar dela, mas nela!

-  Quando, inconscientes, dizemos “se o visse, se o tocasse, acreditaria”, estamos apenas 
resistindo a dar o passo da fé. Os seus o viram e não creram, tocaram-no e não acreditaram. Aliás, 
rejeitaram-no justamente porque o viram... tão pequeno assim. A fé não consiste em aceitar que 
Jesus seja Deus (o Deus que nós pensamos ou fantasiamos), mas aceitar que Deus, o Deus que 
nós não pensamos, seja este homem Jesus (Fausti). Aquele que ninguém nunca viu, ele revelou 
(cf. Jo 1,8). Naquele que “foi crucificado por sua fraqueza” (2Cor 13,4) revelou-se Aquele que é 
louco de amor por nós (Cabasilas)! O Amor, sim, é grande e... diferente!

 

 

 Santos do dia: Severo de Ravena (IV século). Pedro de Antioquia (340-440). Brígida de Kildare 
(453-525). Sigilberto III da Austrásia (630-656). Reginaldo de Saint-Gilles (1183-1220). Catarina 
de' Ricci (1522-1590). Maria-Ana Vaillot e Odília Baumgarten (1736-1794). Joana Francisca da 
Assunção de Maria (Ana Michelotti) (1843-1888). 

Testemunhas do Reino: Daniel Esquivel (Panamá, 1977).

Datas comemorativas: Dia do Publicitário. Coroação de Dom Pedro I (1822). Eleição do 
primeiro negro, Jonathan Jasper Wright, para a Corte Suprema dos Estados Unidos.

ANOTAÇÕES LITURGICAS

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

1.  As velas podem ser bentas com procissão ou entrada solene, conforme está no Missal. À en-
trada da igreja ou do presbitério, canta-se a antífona da entrada, seguindo-se logo o Glória, a Coleta etc.

2.  No início, todos trazem nas mãos as velas apagadas, que acendem ao se entoar a antífona 
“Luz para iluminar as nações”.

3.  Na procissão, o presidente pode usar a casula ou a capa.
4.  A Bênção e a Missa constituem uma só celebração e têm o mesmo presidente.
5.  Nas , começa amanhã (dia 2) a antífona mariana Completas Ave Regina caelorum.
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02  QUINTA-FEIRA - APRESENTAÇÃO DO SENHOR - Festa
(Cor branca - Glória, Creio - Ofício festivo próprio)

Depois da apresentação do Pastor aos 
pastores, do Salvador, Cristo e Senhor, aos 
humildes (Lc 2,8-20), Jesus é apresentado 
oficialmente ao povo ao qual foram dados a Lei 
(Lc 2,22.23.24.27.39), o Templo (Lc 2,22.  
27.37) e a Profecia (Lc 2,25.26.27.28.34). A 
circuncisão simboliza a pertença ao povo que 
se comprometeu com Deus a reconhecê-lo 
como Deus. O Menino recebe oficialmente o 
nome de “Jesus”, que quer dizer “Deus salva”. 
O Senhor e Salvador visita o seu Templo, 
submetendo-se como homem à obediência ao 
Pai, ao qual temos desobedecido. Vem pagar a 
nossa dívida, oferecendo-se Àquele que nos 
ofereceu tudo. A festa da Apresentação do 
Senhor teve origem no Oriente. Era chamada de 
“Hipapante”, que quer dizer “Encontro”. Do 
Oriente passou para o Ocidente no século VI. 
Em Roma, tinha um caráter mais penitencial. Já 
na Gália, mostrava-se como a festa das luzes 
(cf. Lc 2,30-32). Devido à bênção e à procissão 
das velas (“candela” em latim), tomou o nome 
de “candelária”. Por um lado, a Apresentação 
do menino Jesus no templo encerra as 
celebrações natalinas; por outro, a profecia* de 
Simeão a Maria (cf. Lc 2,33-35) acena à 
celebração da Páscoa (cf. Missal Romano). 

Antífona da entrada

Eis que virá o Senhor onipotente iluminar os 
nossos olhos, aleluia.

BÊNÇÃO E PROCISSÃO DAS VELAS

Em lugar determinado, fora ou dentro da 
igreja, os fiéis se reúnem, acendem as velas, o 
presidente saúda os fiéis e os prepara para uma 
celebração consciente e ativa:

Pr. Irmãos e irmãs! Há quarenta dias 

celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. E 
hoje chegou o dia em que Jesus foi apresen-
tado ao Templo por Maria e José. Conformava-
se assim à Lei do Antigo Testamento, mas, na 
realidade, vinha ao encontro do seu povo fiel. 
Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho 
Simeão e a profetisa Ana foram também ao 
Templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, 
reconheceram o seu Senhor naquela criança e 
o anunciaram com júbilo. Também nós, 
reunidos pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir 
à casa de Deus, ao encontro de Cristo. Nós o 
encontraremos e reconheceremos na fração do 
pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória.

Oremos

Deus, fonte e origem de toda luz, que hoje 
mostrastes ao justo Simeão a luz que ilumina as 
nações, nós vos pedimos humildemente: 
santificai estas velas com a vossa + benção, e 
atendei às preces do vosso povo aqui reunido. 
Fazei que, levando-as nas mãos em vossa 
honra e seguindo o caminho da virtude, 
cheguemos à luz que não se apaga. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

Em silêncio, o presidente asperge as velas 
com água benta. Em seguida, tendo recebido a 
vela preparada para ele, dá início à procissão:

Pr. - Vamos em paz, ao encontro do Senhor.

(Durante a procissão, canta-se um canto 
apropriado).

MISSA
 
Antífona da entrada - Sl 47,10-11
 
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 

no meio de vosso templo. Vosso louvor se 
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estende, como o vosso nome, até os confins da 
terra; toda a justiça se encontra em vossas 
mãos.

 
Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as 
nossas súplicas. Assim como o vosso Filho 
único, revestido da nossa humanidade, foi hoje 
apresentado no Templo, fazei que nos 
apresentemos diante de vós com os corações 
purificados. 

Leitura - Ml 3,1-4

Leitura da Profecia de Malaquias 

Assim diz o Senhor:  Eis que envio meu 1

anjo, e ele há de preparar o caminho para mim; 
logo chegará ao seu templo o Dominador, que 
tentais encontrar, e o anjo da aliança, que 
desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos 
exércitos;  e quem poderá fazer-lhe frente, no 2

dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, 
quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja 
e como a barrela dos lavadeiros;  e estará a 3

postos, como para fazer derreter e purificar a 
prata: assim ele purificará os filhos de Levi e os 
refinará como ouro e como prata, e eles 
poderão assim fazer oferendas justas ao 
Senhor.  Será então aceitável ao Senhor a obla-4

ção de Judá e de Jerusalém, como nos pri-
meiros tempos e nos anos antigos. - Palavra 
do Senhor.

Ou: Leitura - Hb 2,14-18

Leitura da Carta aos Hebreus 

14 Visto que os filhos têm em comum a carne 
e o sangue, também Jesus participou da 
mesma condição, para assim destruir, com a 
sua morte, aquele que tinha o poder da morte, 

15isto é, o diabo,  e libertar os que, por medo da 
morte, estavam a vida toda sujeitos à es-

16cravidão.  Pois, afinal, não veio ocupar-se com 
os anjos, mas com a descendência de Abraão. 
17 Por isso devia fazer-se em tudo semelhante 
aos irmãos, para se tornar um sumo-sacerdote 
misericordioso e digno de confiança nas coisas 
referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do 

18povo.  Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser 
tentado, é capaz de socorrer os que agora 
sofrem a tentação. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23

R.  "O Rei da glória é o Senhor onipo-
tente!

1. "Ó portas, levantai vossos frontões! 
Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim 
de que o Rei da glória possa entrar!" R.

2.  Dizei-nos: "Quem é este Rei da glória?" 
"É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, 
o poderoso nas batalhas!" R.

3.  "Ó portas, levantai vossos frontões! 
Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim 
de que o Rei da glória possa entrar!" R.

4.  Dizei-nos: "Quem é este Rei da glória?" 
"O Rei da glória é o Senhor onipotente, o Rei da 
glória é o Senhor Deus do universo”. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 2,32 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Sois a luz que brilhará para os gentios, e 

para a glória de Israel, o vosso povo. R.

Evangelho - Lc 2,22-40 

A apresentação de Jesus ao Templo é 
ocasião para captarmos um elemento essencial 
da pessoa e da obra de Jesus. Se o Templo está 
cheio da glória de Deus, Jesus é a própria glória 
escondida na pequenez de uma criança. Se o 
Templo guarda a arca da Aliança, Jesus é a nova 
e definitiva Aliança. O Senhor finalmente vem ao 
seu Templo para declarar que este foi superado 
por sua Presença.
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

22 Quando se completaram os dias para a 
purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de 
Moisés, Maria e José levaram Jesus a 
Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor.                 
23 Conforme está escrito na Lei do Senhor: "Todo 
primogênito do sexo masculino deve ser 
consagrado ao Senhor."  Foram também 24

oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois 
pombinhos - como está ordenado na Lei do 
Senhor.  Em Jerusalém, havia um homem 25

chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e 
esperava a consolação do povo de Israel. O 
Espírito Santo estava com ele  e lhe havia 26

anunciado que não morreria antes de ver o 
Messias que vem do Senhor.  Movido pelo 27

Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os 
pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o 
que a Lei ordenava,  Simeão tomou o menino 28

nos braços e bendisse a Deus:  "Agora, 29

Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar 
teu servo partir em paz;  porque meus olhos 30

viram a tua salvação,  que preparaste diante de 31

todos os povos:  luz para iluminar as nações e 32

glória do teu povo Israel."  O pai e a mãe de  33

Jesus estavam admirados com o que diziam a 
respeito dele. Simeão os abençoou e disse a 34 

Maria, a mãe de Jesus: "Este menino vai ser 
causa tanto de queda como de reerguimento 
para muitos em Israel. Ele será um sinal de 
contradição.  Assim serão revelados os 35

pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, 
uma espada te traspassará a alma."  Havia 36

também uma profetisa, chamada Ana, filha de 
Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito 
avançada; quando jovem, tinha sido casada e 
vivera sete anos com o marido.  Depois ficara 37

viúva, e agora já estava com oitenta e quatro 
anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo a 
Deus com jejuns e orações.  Ana chegou 38

nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a 
falar do menino a todos os que esperavam a 
libertação de Jerusalém.  Depois de cum-39

prirem tudo, conforme a Lei do Senhor, 
voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade.  O 40

menino crescia e tornava-se forte, cheio de 
sabedoria; e a graça de Deus estava com ele.                 
- Palavra da Salvação.

Ou: Evangelho - Lc 2, 22-32 (mais breve)

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Impelidos pelo Espírito 
Santo para celebrar a Apresentação do Senhor, 
unamo-nos a Maria e a José, a fim de sermos 
nós também apresentados ao Pai, dizendo com 
alegria: R. Iluminai-nos, Senhor, com a luz 
de Cristo.

1.  Para que a Igreja, templo santo do 
Senhor e sacramento de comunhão entre Deus 
e a humanidade, leve às nações o Evangelho e a 
luz de Cristo, oremos, irmãos. 

2.  Para que Maria, mulher atenta à voz de 
Deus, Esposa dedicada e Mãe solícita, nos 
ensine a ser discípulos missionários fiéis como 
ela, oremos, irmãos. 

3.  Para que os responsáveis pelas nações 
reconheçam a dignidade de cada ser humano, 
respeitem a igualdade dos cidadãos e pro-
movam o bem-estar de todos, oremos, irmãos. 

4.  Para que os idosos e idosas das nossas 
comunidades vejam em Cristo a salvação que 
Deus nos deu e recebam o carinho dos seus 
filhos e filhas, oremos, irmãos. 

5.  Para que as jovens mães cristãs de todo 
o mundo saibam oferecer os seus filhos e filhas 
ao Senhor e sejam para eles o que Maria foi 
para Jesus, oremos, irmãos. 

Senhor, nosso Deus, que, em vosso Filho, 
apesentado no templo, manifestastes ao 
mundo a luz das nações, fazei que a vossa 
Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, cresça em 
santidade e se encha de sabedoria. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas 
da vossa Igreja em festa, nas quais vos 
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apresentamos vosso Filho único, que nos 
destes como Cordeiro sem mancha para a vida 
do mundo. 

Prefácio: 
O mistério da apresentação do Senhor.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Vosso Filho eterno, hoje apre-
sentado no Templo, é revelado pelo Espírito 
Santo como glória do vosso povo e luz de todas 
as nações. Por essa razão, também nós 
corremos ao encontro do Salvador; e, com os 
anjos e com todos os santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz: 

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Lc 2,30-31

Meus olhos viram o Salvador que prepa-
rastes, ó Deus, para todos os povos.

Oração depois da comunhão

Por esta comunhão, ó Deus, completai em 
nós a obra da vossa graça e concedei-nos 
alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro 
do Cristo, como correspondestes à esperança 
de Simeão, não consentindo que ele morresse 
antes de acolher o Messias. 

A Semente na Terra - Lc 2,22-40

 

O
menino Jesus é apresentado no Templo de Jerusalém onde os pais oferecem um 

sacrifício para o resgate. É a oferta dos pobres (Lv 12,8). Então, surge um ancião, o velho 
Simeão, pleno do Espírito Santo, que toma o menino em seus braços e, com seu cântico, 

bendiz a Deus. É a alegria e satisfação de quem esperou, confiou e viu as promessas se realizarem 
antes da sua morte. O justo vive pela fé (Hab 2,4b; Rm 1,17) e, por isso, pode descansar em paz. 
Entre as pessoas simples e piedosas que se aproximam para ver o menino, também está Ana. Ela 
profetiza sobre o futuro de Jesus. Depois Jesus retornará para Nazaré, onde crescerá 
silenciosamente em sabedoria e graça. A Encarnação não é somente no ventre de Maria, mas na 
vida, na comunidade, em toda a Criação.

-  A apresentação do recém-nascido no Templo não era Levaram Jesus a Jerusalém: 
obrigatória, mas podia ser feita (Nm 18,15). Lucas iniciou seu Evangelho no Templo em 
Jerusalém (1,4) e também é no Templo que o mesmo se conclui (24,53). A partir de 9,51, todo o 
Evangelho converge para Jerusalém, pois é lá que se cumprirão os acontecimentos pascais e 
também é de onde partirá a missão cristã (At 1,8.12; 2,1ss).

-   Segundo a Lei, ao dar à luz, a mãe tornava-se impura ritualmente. Isto Para a purificação:
acontecia pelo fato de derramar sangue durante o parto. O sangue é a vida e, por isso, devia ser 
oferecido um sacrifício de reparação. Este ritual devia ser cumprido 40 dias depois do nascimento 
do filho (Lv 12,1-8).

-   O primogênito pertencia a Deus e, por isso, devia ser resgatado, segundo a Primogênito:
Lei (Ex 13,1-2.11-17). O fundamento desta prática vem da libertação do povo do Egito, quando 
Deus poupou os primogênitos dos hebreus (Ex 12,29-34). Ao resgatar o filho, o pai diz: “Eu te 
resgato porque também eu fui resgatado”. A presença do primogênito no Templo não era 
necessária. Jesus está lá porque foi trazido pelos seus pais, mas também para fazer com que todo 
o relato gire ao redor da sua presença.

-  Segundo o sistema ritual, havia vários tipos de ofertas para os  Ofereceram um sacrifício:
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holocaustos e sacrifícios (ver Lv 1-7). Os animais podiam ser grandes, médios ou pequenos, 
dependendo da condição do ofertante. A oferta para o primogênito consistia num cordeiro (Ex 
13,13). Para que todos pudessem cumprir os preceitos, aos pobres era concedida a prerrogativa 
de oferecer um casal de pombas (Lv 5,7; 12,8). A ausência do cordeiro no texto de Lucas confirma 
que Jesus nasceu num ambiente pobre. Ele se fez pobre, escolheu nossa fraqueza e se humilhou 
para nos salvar.

-   Esperava-se a presença de um sacerdote do Templo para receber a oferta e Simeão:
conceder a bênção, mas quem aparece é um personagem novo: Simeão, um homem justo (como 
Zacarias, em 1,6), o qual exerce a função de sacerdote e profeta. Simeão é movido pelo Espírito 
Santo. Na sua idade avançada, devia “ver” a morte chegando, mas ele “vê” a salvação se 
realizando. Então, toma o menino nos braços e bendiz com o seu cântico. José e Maria 
apresentaram Jesus ao Templo; Simeão o apresentou ao povo de Deus.

-   Mais breve que o  e o , o cântico de Simeão é Cântico de Simeão: Magnificat Benedictus
uma ação de graças e uma voz de esperança pelo cumprimento das promessas da parte de Deus e 
das expectativas de Israel. Enquanto os antepassados esperaram pelo Messias, Simeão o viu com 
os próprios olhos.

-   O Messias veio da história do povo de Israel, mas será para Todos os povos e nações:
todos, bem como a salvação que Ele traz. Israel tem a prioridade, porém com a missão de abrir a 
sua fé a todas as nações, cumprindo assim as profecias de Isaías (Is 40,5; 42,6; 49,6).

-   Há um sinal de contradição. Jesus, que veio trazer a paz, será Queda e reerguimento:
também sinal de divisão (12,51-53); Ele, que veio trazer a salvação, provocará também a ruína de 
muitos (7,23); portador da alegria, se fará humilhar (9,22; 24,26). Isso se dará porque as pessoas 
deverão escolher se estarão a seu favor ou contra; sua mensagem do Reino será acolhida pelos 
pequenos e será rejeitada pelos escribas e fariseus; os pecadores e excluídos querem ouvir suas 
palavras e as autoridades murmuram contra Ele (15,1-3).

-   A Palavra de Deus muitas vezes é comparada a uma Uma espada transpassará tua alma:
espada cortante (Is 49,2; Hb 4,12; Ap 1,16). Maria sofrerá o martírio no coração ao ver que seu 
filho será condenado à morte de cruz. As palavras de Simeão se transformam em profecia do 
mistério pascal. Assim como no nascimento, também aqui já está presente o mistério da paixão.

-   Lucas iniciou com uma dupla: Zacarias e Isabel; depois Maria e José. A terceira Ana:
dupla é o velho Simeão e a profetisa Ana (não são um casal). Junto com os anteriores, ela 
representa os pobres e piedosos que esperavam a redenção de Israel e a vinda do Messias. Ana é 
chamada de profetisa. Junto com Simeão, formam as duas testemunhas (Dt 19,15) para um 
reconhecimento autêntico. 

-   Ana viveu casada sete anos (a idade perfeita). Agora está com 84 anos, que é a Idade:
multiplicação de 7 x 12. Números da perfeição e da escolha, indicando que Ana viveu toda uma 
vida dedicada a Deus. Ela tem todas as condições de ser testemunha.

-   Lucas é o evangelista que mais cita as viúvas: Viúva: Jesus recorre à figura da viúva de 
Sarepta, a quem foi enviado o profeta Elias (4,25-26); ressuscita o filho único da viúva de Naim 
(7,11-17); conta a parábola da viúva que importuna o juiz iníquo clamando por justiça (18,1-6); a 
viúva indigente oferece duas moedinhas (21,1-4). Na obra de Lucas, encontramos ainda outras 
menções de “viúvas” em 20,28.30; 20,47 e At 6,1; 9,39.41. Junto com o órfão e o estrangeiro, a 
viúva forma o tripé que a Lei e os Profetas defendem e protegem (Ex 22,22; Dt 10,18; 14,28; 
16,11.14; 24,17-21; 26,12-13; 27,19; Is 1,17-23; Jr 7,6; 22,3; Ez 22,7; Zc 7,10). Deus é o “Pai 
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dos órfãos e o protetor das viúvas” (Sl 68,6) e denuncia os ímpios que massacram o povo e 
“matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos” (Sl 94,6). A Carta de Tiago recordará que 
religião pura diante de Deus Pai é aquela que “socorre os órfãos e as viúvas nas suas aflições” (Tg 
1,27).

-  A atitude de Ana representa a missão do povo de Deus. Quando o povo saiu do Servindo: 
Egito devia “servir” a Deus (Ex 3,12). O povo devia se apresentar diante de Deus para celebrar, 
mostrando a santidade e a justiça. Na Assembleia de Siquém o povo proclama: “nós serviremos o 
Senhor” (Js 24,24); os cantos do Servo Sofredor do II Isaías (Is 40-55) identificavam Israel como 
o servo do Senhor (Is 41,9; 42,1; 43,10; 44,1; etc.). Ana vivia no Templo servindo a Deus dia e 
noite, sinal da sua fidelidade à Aliança. Ela canta a alegria, louva a Deus e fala bem do menino.

-   No capítulo 2 de Lucas, Jesus é chamado nove vezes de “menino” Falar do menino:
(mesmo número de vezes de Mt 2). Nosso Deus se torna humano, um menino, para que ninguém 
tenha medo. Assume nossa condição humana, nossa fragilidade, demonstrando sua humildade e 
correndo todos os riscos.

-   Lucas quer mostrar como estas pessoas piedosas (Zacarias e Cumprir a Lei do Senhor:
Isabel; José e Maria; Simeão e Ana) são aquelas que realmente cumprem a Lei do Senhor, na sua 
piedade popular e simples. Muito diferente será a atitude dos fariseus e doutores da Lei. Quem 
vive servindo a Deus cumpre a Lei e não aqueles que se julgam os melhores por conhecerem 
todas as leis e mandamentos, mas que não os praticam.

-   A Sagrada Família (José, Maria e Jesus) retorna à cidade onde Voltaram a Nazaré:
aconteceu o anúncio do anjo a Maria (1,26). Nazaré significa “broto novo”, pequena cidade da 
Galileia, com aproximadamente 150 pessoas.

-   Jesus retorna a Nazaré, onde cumprirá a sua preparação silenciosa em O menino crescia:
família, na comunidade, junto com seu povo. Jesus cresce como o grão de mostarda (13,19) e 
como a Palavra (At 6,7; 12,24; 19,20), crescerá em sabedoria, que é o conhecimento da Lei e dos 
desígnios do Senhor e em graça, que é a bondade e a bênção da parte de Deus. A Encarnação 
continua na vida oculta da pequena comunidade de Nazaré.

O exemplo do velho Simeão e da profetisa Ana, pessoas justas e que esperam contra toda 
esperança, convida-nos a perseverar na fé, a sermos justos. Somos levados a tomar o menino nos 
braços e apresentá-lo ao mundo como a boa notícia de Deus. Não devemos ter vergonha da 
pobreza de Jesus, que se fez pobre e humilde para nos salvar. Jesus primeiro se encarnou no seio 
de uma jovem e agora se encarna silenciosamente no seio da comunidade, na qual vai crescendo 
em sabedoria e graça. Em meio às turbulências do mundo atual, somos convidados a também 
participar de nossas comunidades e ali servir e, silenciosamente, dar nosso testemunho.

 Santos do dia: Lourenço de Canterbury (550-619). Hadeloga de Kitzingen (710-750). 
Burcardo de Würzburg (700-753/754). Joana de Lestonnac (1556-1640). Estêvão Bellesini (1774-
1840). Francisco Maria Paulo Libermann (1802-1852). Maria Catarina Kasper (1820-1898). 
Aloísio Alexandre Brisson (1817-1908). André Carlos Ferrari. Bernardo de Corbara. Catarina de' 
Ricci. Flósculo de Lestonnac. João Teofane Venard. Mártires de Ebstorf. 

Testemunhas do Reino: José Tedeschi (Argentina, 1976). Expedito Ribeiro de Souza (Brasil, 
Rio Maria, 1991). 

Datas comemorativas: Dia de Nossa Senhora dos Navegantes (Pelotas, Porto Alegre e 
Salvador). Dia de Iemanjá na Bahia. Dia do Agente Fiscal. 
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03 SEXTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

ANOTAÇÕES LITÚGICAS

Amanhã, memória de São Brás, bispo e mártir, faz-se a bênção da garganta.
As velas devem ser bentas com a fórmula própria. 
Na bênção da garganta se diz: “Por intercessão de S. Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do 

mal da garganta e de qualquer outra doença. † Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo”. Resposta: “Amém”.

Antífona da entrada - Sl 105,47

Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni 
vossos filhos dispersos pelo mundo, para que 
celebremos o vosso santo nome e nos 
gloriemos em vosso louvor.

Oração do dia

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-
vos de todo o coração, e amar todas as pessoas 
com a mesma caridade.

Primeira leitura - Hb 13,1-8

Leitura da Carta aos Hebreus 

1 2Irmãos: Perseverai no amor fraterno.  Não 
esqueçais a hospitalidade; pois, graças a ela, 

                       alguns hospedaram anjos, sem o perceber. 
3 Lembrai-vos dos prisioneiros, como se 
estivésseis presos com eles, e dos que são 
maltratados, pois também vós tendes um 

4corpo!  O matrimônio seja honrado por todos e 
o leito conjugal, sem mancha; porque Deus 

5julgará os imorais e adúlteros.  Que o amor            
ao dinheiro não inspire a vossa conduta. 
Contentai-vos com o que tendes, porque ele 
próprio disse: "Eu nunca te deixarei, jamais te 

6abandonarei".  De modo que podemos dizer, 
com ousadia: "O Senhor é meu auxílio, jamais 

                          temerei; que poderá fazer-me o homem?" 

7 Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos 
pregaram a palavra de Deus, e considerando o 

8fim de sua vida, imitai-lhes a fé.  Jesus Cristo é 
o mesmo, ontem e hoje e por toda a eternidade. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26

R. O Senhor é minha luz e salvação!

1.  O Senhor é minha luz e salvação; de 
quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da 
minha vida; perante quem eu tremerei? R.

2.  Se contra mim um exército se armar, 
não temerá meu coração; se contra mim uma 
batalha estourar, mesmo assim confiarei. R.

3.  Pois um abrigo me dará sob o seu teto 
nos dias da desgraça; no interior de sua tenda 
há de esconder-me e proteger-me sobre a 
rocha. R.

4.  Senhor, é vossa face que eu procuro; 
não me escondais a vossa face! Não afasteis em 
vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio! 
Não me esqueçais nem me deixeis aban-
donado. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os que observam a palavra do 

Senhor, de reto coração, e que produzem 
muitos frutos, até o fim perseverantes! R.
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Evangelho - Mc 6,14-29

João Batista e Jesus são claramente 
diferentes, mas há vários pontos comuns entre 
os dois. Por isso, provocam nas pessoas, 
sobretudo, nos grandes, reações parecidas. 
Herodes não pode aceitar Jesus – que é a 
Palavra – porque fez silenciar a voz – que era 
João Batista. João, porém, foi até o fim. E nós, o 
que estamos fazendo com Jesus: deixamos que 
ele viva em nossa vida ou lhe tiramos a vida?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

14Naquele tempo:  O rei Herodes ouviu falar 
de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito 
conhecido. Alguns diziam: "João Batista 
ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes 

15agem nesse homem".  Outros diziam: "É 
Elias". Outros ainda diziam: "É um profeta como 

16um dos profetas".  Ouvindo isto, Herodes 
disse: "Ele é João Batista. Eu mandei cortar a 

17cabeça dele, mas ele ressuscitou!"  Herodes 
tinha mandado prender João, e colocá-lo 
acorrentado na prisão. Fez isso por causa de 
Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com 

18quem se tinha casado.  João dizia a Herodes: 
"Não te é permitido ficar com a mulher do teu 

19irmão".  Por isso Herodíades o odiava e queria 
20matá-lo, mas não podia.  Com efeito, Herodes 

tinha medo de João, pois sabia que ele era justo 
e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-
lo, embora ficasse embaraçado quando o 

21escutava.  Finalmente, chegou o dia oportuno. 
Era o aniversário de Herodes, e ele fez um 
grande banquete para os grandes da corte, os 
oficiais e os cidadãos importantes da Galileia.  
22 A filha de Herodíades entrou e dançou, 
agradando a Herodes e seus convidados. Então 
o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e 

23eu to darei".  E lhe jurou dizendo: "Eu te darei 
qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a 

 24metade do meu reino".  Ela saiu e perguntou à 
mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A 

25cabeça de João Batista".  E, voltando depressa 

para junto do rei, pediu: "Quero que me dês 
26agora, num prato, a cabeça de João Batista".  O 

rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele 
tinha feito o juramento diante dos convidados. 
27 Imediatamente, o rei mandou que um soldado 
fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, 

28degolou-o na prisão,  trouxe a cabeça num 
prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. 
29 Ao saberem disso, os discípulos de João 
foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram.              
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! A fama de Jesus levou 
Herodes a pensar em João Batista, que tinha 
exercido grande influência junto do povo. 
Peçamos a Deus que ele exerça sua influência 
libertadora também em nossas sociedades e 
culturas: R. Ouvi-nos, Senhor. 

1.  Pelos fiéis mais empenhados, para que, 
mostrando um grande ardor de fé, saibam 
dialogar serenamente com todos os homens, 
rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos responsáveis da vida política do 
nosso tempo, para que trabalhem pela verdade 
e pelo bem público, particularmente pelo res-
peito da pessoa humana, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos cristãos de qualquer país, idade ou 
condição, para que se acolham mutuamente e 
sejam agradecidos, dando glória a Jesus Cristo, 
Filho eterno de Deus Pai, rezemos ao Senhor. 

4.  Por cada prisioneiro maltratado no 
corpo ou no espírito, para que sinta que o 
Senhor está com ele e não tema o que poderão 
fazer-lhe os homens, rezemos ao Senhor. 

5.  Pelas nossas paróquias e pelas do 
mundo inteiro, para que os critérios de vida e os 
valores das suas famílias não sejam os do 
mundo, mas cada vez mais os do Evangelho, 
rezemos ao Senhor. 

Senhor, Pai santo, fazei que, na Igreja do 
vosso amado Filho, haja muitos cristãos com           
a coragem de João Batista. Por Cristo,           
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nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Para vos servir, ó Deus, depositamos 
nossas oferendas em vosso altar; acolhei-as 
com bondade, a fim de que se tornem o 
sacramento da nossa salvação. 

Antífona da comunhão - Mt 5,3-4

Bem aventurados os que têm coração de 

pobre, porque deles é o Reino dos céus. Bem 
aventurados os mansos porque eles possuirão 
a terra.

 
Oração depois da comunhão

Renovados pelo sacramento da nossa 
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da salvação eterna nos faça progredir 
na verdadeira fé.

SÃO BRÁS, BISPO E MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA

 (Cor vermelha - Ofício da memória)

São Brás foi bispo de Sebaste, na Armênia, 
nos inícios do século IV. Sofreu a perseguição 
de Licínio, colega do imperador Constantino. 
Teria morrido mártir no ano 316, sendo, por-
tanto, um dos últimos mártires dos primeiros 
séculos. Na sua Paixão, se lê que, enquanto era 
conduzido ao martírio, uma mulher abriu 
caminho no meio da multidão e lançou aos pés 
do santo bispo o filhinho que estava morrendo 
sufocado por uma espinha de peixe na 
garganta. O santo colocou as mãos sobre a 
cabeça da criança e entregou-se à oração. 
Instantes depois, a criança estava salva. Por 
isso, é invocado contra os males da garganta. A 
memória de São Brás é um convite a dirigirmos 
nosso olhar para a Armênia. A vitalidade da sua 
Igreja, a sua tradição litúrgica e os grandes 

sofrimentos do seu povo (basta lembrar o 
Genocídio sofrido sob o Império Otomano nos 
anos 1915-1916) abrem nosso coração à 
indignação, à gratidão e à intercessão. 

Antífona da entrada

Este santo lutou até à morte pela lei de seu 
Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois 
se apoiava numa rocha inabalável.

Oração do dia

Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, 
confiado no patrocínio de são Brás; concedei-
nos a paz neste mundo e a graça de chegar à 
vida eterna.

BÊNÇÃO DE SÃO BRÁS

a - Bênção das velas

Abençoam-se as velas com a fórmula própria: 
“Oremos. Deus todo-poderoso e cheio de ternura, com uma só palavra criastes toda a variedade 

dos seres, e quisestes que, para recriar o homem e a mulher, o mesmo Verbo, pelo qual tudo foi 
feito, se encarnasse. Vós sois grande e imenso, digno de temor e louvor, e fazeis tantas maravilhas! 
Por vós o glorioso bispo e mártir são Brás, em proclamação de sua fé, sem temer os tormentos mais 
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variados, conquistou a palma do martírio. Vós lhe conferistes, entre outras graças, a prerrogativa de 
curar, por vossa virtude, todos os males da garganta. Suplicamos, pois, a vossa Majestade que, 
sem olhar as nossas culpas, antes, tocado por seus méritos e preces, vos digneis, em vossa 
venerável bondade, abençoar + e santificar + esta cera, criatura vossa. Infundi nela a vossa graça, 
para que todos cujos pescoços forem com fé tocados por ela, fiquem livres de qualquer doença da 
garganta pelos méritos do martírio dele e, sãos e felizes, possam dar-vos graças em vossa santa 
assembleia e louvar o vosso nome glorioso, que é bendito pelos séculos dos séculos. Por Cristo, 
nosso Senhor. R. Amém. Aspergem-se as velas com água benta.

b - Bênção da garganta

Em seguida, com as velas cruzadas, que tocam o pescoço do fiel, diz-se: “Por intercessão de 
São Brás, bispo e mártir, livre-te Deus dos males da garganta e de qualquer outra doença. Em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. Ao que cada um, à sua vez, responde: “Amém”. 

A Semente na Terra - Mc 6,14-29

A liturgia de hoje nos apresenta o Evangelho do martírio de João Batista. No Evangelho de 
Marcos, a cena é narrada em dois banquetes: o banquete da morte, com Herodes e toda 
a sua corte e que termina com a morte do Profeta (6,14-29) e, logo em seguida, o 

banquete da vida, onde Jesus multiplica os pães para a multidão faminta (6,30-44) e que termina 
com fartura e os cestos com as sobras.

-  Herodes não reconhece quem é Jesus. Ele não pode fazê-Herodes ouviu falar da Jesus:
lo, pois não pode acolher a palavra de Jesus, justamente porque ele mandou calar a voz daquele 
que anunciava quem era Jesus.

-   Herodes não é capaz de ouvir e muito menos reconhecer Herodes não sabe quem é Jesus:
o Messias porque ele é incapaz de se converter-se e deixar-se modelar para então colocar-se em 
seu seguimento. Herodes prefere o uso abusivo do poder que prende, mata e cala.Quando mais 

SANTO OSCAR, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores (missionários ou bispos) - MR, 761 ou 754)

Oscar foi monge beneditino da abadia de 
Corbie, na Picardia (França), e, depois, da de 
Korvey, na Saxônia. Foi o evangelizador da 
Alemanha do norte, da Dinamarca e da Suécia. 
Bispo de Hamburgo e, mais tarde, de Bremen, 
não desanimou quando as invasões dos 
normandos ameaçaram a sua obra e destruíram 
a cidade-sede da sua diocese. Reconhecido 
como “apóstolo 'para fora' e monge no próprio 
íntimo”, é a figura típica do discípulo missio-

nário que semeia no cansaço e na dor 
esperando que outros possam colher os frutos 
no momento certo e na alegria. 

Oração do dia 

Ò Deus, que enviastes o bispo Santo Oscar, 
para iluminar muitos povos com a vossa 
palavra, concedei-nos, por sua intercessão, 
caminhar à luz da vossa verdade. 
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adiante Jesus pergunta aos seus discípulos: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro responde: 
“Tu és o Cristo!” (8,29). Pedro reconhece quem é Jesus, deixa-se modelar por ele e o segue.

-  João era justo e santo: Justiça e santidade era o que se esperava do povo com o qual Deus 
havia feito a sua Aliança. Igual aos profetas antigos João anuncia e denuncia, com sua palavra e 
seu modo de vida. Ele é último dos profetas da antiga Aliança. João denuncia o adultério do povo 
(personificado no adultério do rei Herodes). Assim como o povo que é infiel à Aliança, Herodes é 
infiel à sua esposa. O povo não ama seu esposo, o próprio Senhor. Com isso, elimina a própria 
possibilidade de conversão. É a Voz que faz ressoar a Palavra. Sem a Voz, a Palavra se cala.

- Finalmente chegou o dia oportuno: No Antigo Testamento o povo celebrava a Aliança com 
Deus através de várias Festas. Era o momento de recordar o que Deus havia feito pelo povo. 
Herodes está em festa, mas é uma festa hipócrita. Seria um dia oportuno para a conversão, mas 
torna-se o dia apropriado para a traição da Aliança.

- Pede-me o que quiseres e te darei... ainda que seja a metade do meu reino: É a mesma 
proposta do rei Assuero, do Livro de Ester (Est 5,3.6). Diante da beleza de Ester, o rei promete dar-
lhe a metade do reino. Diferente é a posição de Herodes, embriagado pelo vinho dos banquetes 
palacianos, faz promessas absurdas que depois terá que cumprir para não passar vergonha diante 
dos convidados.

- Quero agora a cabeça de João Batista: A moça, seguindo os conselhos da mãe, 
comporta-se igual ao povo de Deus no deserto. Logo depois de celebrar a Aliança, prestaram 
culto ao bezerro de ouro. A filha do rei quer logo a cabeça de João. Diferente de Ester, no Antigo 
Testamento (Est 5-7), que recusou o reino para pedir pela vida do seu povo.

- Imediatamente o rei mandou cortar e trazer a cabeça de João: O rei não quer mostrar que 
sua palavra não tenha efeito. Prometeu e agora precisa cumprir para não fazer feio diante dos seus 
convidados. Com sua palavra, o rei ordena que se mate e se cale a voz profética.

- E ela a entregou à sua mãe: O carrasco trouxe num prato a cabeça de João Batista. A rainha 
não quer ver o profeta inteiro, pois teria que ouvi-lo. A cabeça sem o corpo não pode mais falar. É a 
voz profética que ela quer calar.

- Os discípulos pegaram o corpo dele e o puseram numa sepultura: O fim de João, o 
precursor, é um presságio do que vai acontecer a Jesus, o Salvador. O drama de Jesus aos olhos 
da carne terminará de forma semelhante: José “rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo” 
(Mc 15,46).O destino da testemunha é dramático. “Testemunha”, em grego, é “mártir” (μαρτύς 
= aquele que recorda). A testemunha se recorda da Aliança, recorda ao povo a Aliança e se 
recorda da missão, mesmo que isto lhe custe a vida. 

Todos devemos morrer. A diferença, porém, entre morte e martírio é que a primeira é o fim da 
vida, enquanto a segunda é a finalidade de uma vida. A primeira é 'destino', a segunda é escolha. O 
Evangelho de hoje nos coloca diante da voz que pode ser ouvida ou ser calada; diante do poder 
que pode salvar ou matar; diante dos banquetes que podem terminar em morte ou em vida em 
abundância. 

 Santos do dia: Brás (316). Oscar (+ 856). Claudina Thévenet (1774-1837). Helena Maria 
Stollenwerk (1852-1900). Adelino de Selles. Amonísia (leiga). Ana. Berlinda de Meerbeke. 
Celerino de Cartago (leigo). Leônio. Lupicínio. Remédio de Gap. Simeão o Velho. Tigrido (Terídio) 
de Gap. Vereburga.

Datas comemorativas: Dia da bênção contra os males da garganta. Nascimento de Antônio 
José de Sucre (1795), um dos heróis da Independência latino-americana. Dia da inauguração da 
navegação no Rio São Francisco (1871). 
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04 SÁBADO DA 4ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Antífona da entrada - Sl 105,47

Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni 
vossos filhos dispersos pelo mundo, para que 
celebremos o vosso santo nome e nos 
gloriemos em vosso louvor.

Oração do dia

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-
vos de todo o coração, e amar todas as pessoas 
com a mesma caridade.

Leitura - Hb 13,15-17.20-21

Leitura da Carta aos Hebreus 
 
Irmãos:  Por meio de Jesus, ofereçamos a 15

Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o 
fruto dos lábios que celebram o seu nome.                      
16 Não vos esqueçais das boas ações e da 
comunhão, pois estes são os sacrifícios que 
agradam a Deus.  Obedecei aos vossos líderes 17

e segui suas orientações, porque eles cuidam 
de vós como quem há de prestar contas. Que 
possam fazê-lo com alegria, e não com 
queixas, que não seriam coisa boa para vós.  O 20

Deus da paz, que fez subir dentre os mortos 
aquele que se tornou, pelo sangue de uma 
aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, 
nosso Senhor Jesus,  vos torne aptos a todo 21

bem, para fazerdes a sua vontade; que ele 
realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus 
Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos 
dos séculos. Amém! - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 22

R. O Senhor é o pastor que me conduz, 
não me falta coisa alguma.

1.  O Senhor é o pastor que me conduz; não 

me falta coisa alguma. Pelos prados e 
campinas verdejantes ele me leva a descansar. 
Para as águas repousantes me encaminha, 
 e restaura as minhas forças. R.

2.  Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado, 
 eles me dão a segurança! R.

3.  Preparais à minha frente uma mesa, 
bem à vista do inimigo; com óleo vós ungis 
minha cabeça, e o meu cálice transborda. R.

4.  Felicidade e todo bem hão de seguir-
me, por toda a minha vida; e, na casa do 
Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu 

as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Mc 6,30-34 

Os enviados em missão – este é o signi-
ficado da palavra “apóstolos” – reúnem-se em 
volta de Jesus para relatar-lhe tudo o que 
fizeram e ensinaram. Jesus os conduz às 
profundezas de seu próprio Mistério. Mas a 
multidão não dá trégua. Foi para alimentá-la de 
palavra e pão que Jesus veio. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os apóstolos reuniram-30

se com Jesus e contaram tudo o que haviam 
feito e ensinado.  Ele lhes disse: "Vinde 31

sozinhos para um lugar deserto, e descansai 
um pouco". Havia, de fato, tanta gente 
chegando e saindo que não tinham tempo nem 
para comer.  Então foram sozinhos, de barco, 32
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para um lugar deserto e afastado.  Muitos os 33

viram partir e reconheceram que eram eles. 
Saindo de todas as cidades, correram a pé, e 
chegaram lá antes deles.  Ao desembarcar, 34

Jesus viu uma numerosa multidão e teve 
compaixão, porque eram como ovelhas sem 
pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas 
coisas. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Jesus é o Pastor do seu 
povo, o povo de Deus. Conheceu o cansaço e 
preocupou-se com o cansaço de seus discí-
pulos e discípulas. Peçamos ao Pai energia para 
o trabalho e o merecido descanso. R. Deus de 
bondade, ouvi-nos.

1.  Para que Jesus anime os seus ministros 
mais fatigados e, após o trabalho e as 
preocupações de cada dia, os leve a encontrar 
Nele o seu repouso, oremos ao Senhor.

2.  Para que as multidões de hoje sintam 
fome do Deus vivo, busquem Jesus e Nele 
encontrem a Verdade de que tanto precisam, 
oremos ao Senhor.

3.  Para que os doentes e os que têm saúde 
ofereçam a Deus, sem cessar, por Jesus Cristo, 
o louvor, fruto dos lábios que aclamam o seu 
nome, oremos ao Senhor.

4.  Para que os membros desta nossa 
assembleia não esqueçam que a justiça e a 
caridade são os sacrifícios que realmente 
agradam a Deus, oremos ao Senhor.

Senhor, nosso repouso e nossa paz, escutai 
as orações do vosso povo e concedei-nos o 
que Vos pedimos com fé. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Para vos servir, ó Deus, depositamos 
nossas oferendas em vosso altar; acolhei-as 
com bondade, a fim de que se tornem o 
sacramento da nossa salvação. 

Antífona da comunhão - Mt 5,3-4

Bem aventurados os que têm coração de 
pobre, porque deles é o Reino dos céus. Bem 
aventurados os mansos porque eles possuirão 
a terra.

 
Oração depois da comunhão

Renovados pelo sacramento da nossa 
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da salvação eterna nos faça progredir 
na verdadeira fé. 

A Semente na Terra - Mc 6,30-34

Quando os apóstolos (= enviados) retornam da missão (= envio), Jesus os reúne num 
lugar deserto para que repousem um pouco. Depois da primeira semeadura (cf. Mc 
6,6b-12), ele os conduz ao lugar em que lhes dará o pão. Estes versículos, com efeito, 

têm a intenção de preparar o leitor para o episódio da multiplicação dos pães (cf. Mc 6,34-43).
- Se, na sinagoga (palavra que quer dizer “reunião”), no centro, está a palavra, aqui está a 

Palavra em pessoa, que os enviou e, agora, os convida para escutarem a sua palavra e degustarem 
o seu pão.

- A comunidade dos discípulos, antes de mais nada, é formada pelo movimento de reunir-
se “diante” de Jesus, o que é mais do que simplesmente se reunir “com” Jesus. Ele – e só ele – é 
o ponto de referência de todos e de cada um. A missão parte dele (não é uma fuga) e retorna a ele 
(ele é o seu coração, o seu centro, a sua meta), trazendo outros a ele. 

- Nesta reunião, em segundo lugar, há um confronto daquilo que os discípulos fizeram e 
disseram com aquilo que Jesus fez e disse (cf. At 1,1). Ele, por ser referência de tudo, é também 
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critério e medida. Nós, discípulos(as) e missionários(as), só emprestamos a voz à Palavra, não a 
substituímos. Ela está sempre acima de nós, mesmo que, na Igreja, todos a ensinemos a todos e 
alguns sejam mestres dos demais (cf. Dei Verbum* 10). 

- No diálogo com a Palavra, experimentamos o convite ao deserto, que não é oásis de 
delícias, mas êxodo, caminho duro em que se luta pela vida e pela liberdade. Só aí, na intimidade 
com Jesus, que a solidão do deserto propicia, podemos encontrar o verdadeiro repouso. 
Impossível não lembrar Agostinho, depois de anos e anos de trabalhoso êxodo: “Fizeste-nos para 
Ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Ti”, exclama o grande africano em 
sua obra autobiográfica (Agostinho, Confissões I,1). 

- Jesus, na verdade, é aquele que convoca para o êxodo e convida ao deserto. A sua palavra 
(cf. Os 2,16-22) e o seu pão (cf. Mc 14,22ss.) constituem a nova lei e o novo maná. Os discípulos, 
chamados para estarem com ele e serem por ele enviados (cf. Mc 3,13ss.), vão se tornando uma 
comunidade que faz dele o centro do próprio agir, do próprio pensar e do próprio falar!

 Santos do dia: Verônica (século I). Isidoro do Egito (360 – 431/451). Rabano Mauro (780-
856). Nicolau Studites (793-868). Gilberto de Sempringham (1085-1189). Joana de Valois (1464-
1505). José de Leonessa (1556-1612). João Heitor de Brito (1647-1693). Aventino de Chartres. 
Aventino de Troyes (leigo). Eutíquio de Roma (leigo). Fileia e Filóromo (leigos). Gilberto de 
Limerick. Gilberto de Sempringhen (leigo). Imério de Bosto (leigo). Isidoro de Pelúsio. Pápias, 
Diodoro e Claudiano. 

Testemunhas do Reino: Benjamin Didincué (Colômbia, 1970). Massacre de Cromotex (Peru, 
1979). Massacre de Chimaltenango (Guatemala, 1981).

Datas comemorativas: Nascimento de Luís Vaz de Camões (1524-1580). Libertação dos 
escravos do Haiti (1794). 
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05 5º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I SEMANA DA SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Celebramos, neste 
domingo, o mistério de Cristo que nos torna sal 
da terra e luz do mundo. O encontro com Cristo 
nos transforma em discípulos missionários que 
continuam no mundo a missão de Jesus. O 
mundo de hoje, mais do que nunca, precisa da 
luz de Cristo e do sal de sua presença salvadora. 
Que a participação na Santa Liturgia aumente 
nossa consciência e nos dê força para sermos 
luz e sal nos lugares em que vivemos e em que o 
Senhor nos chama.

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: adoremos 
o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso 
Deus.

Oração do dia

Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com 
incansável amor; e, como nós só confiamos na 

vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 

Leitura - Is 58,7-10

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

Assim diz o Senhor:  Reparte o pão com o 7

faminto, acolhe em casa os pobres e pere-
grinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e 
não desprezes a tua carne.  Então, brilhará tua 8

luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-
se mais depressa; à frente caminhará tua justiça 
e a glória do Senhor te seguirá.  Então 9

invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás 
socorro, e ele dirá: "Eis-me aqui". Se destruíres 
teus instrumentos de opressão, e deixares os 
hábitos autoritários e a linguagem maldosa;               
10 se acolheres de coração aberto o indigente e 
prestares todo o socorro ao necessitado, nas-
cerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será 
como o meio-dia. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 111

R. Uma luz brilha nas trevas para o 
justo; permanece para sempre o bem que 
fez.

1.  Ele é correto, generoso e compassivo, 
como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o 
homem caridoso e prestativo, que resolve seus 
negócios com justiça. R.

2.  Porque jamais vacilará o homem reto, 
sua lembrança permanece eternamente! Ele 
não teme receber notícias más: confiando em 
Deus, seu coração está seguro. R.

3.  Seu coração está tranquilo e nada teme 
Ele reparte com os pobres os seus bens, 
permanece para sempre o bem que fez e 
crescerão a sua glória e seu poder.  R.
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Leitura - 1Cor 2,1-5

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Irmãos, quando fui à vossa cidade 
anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a 
uma linguagem elevada ou ao prestígio da 
sabedoria humana.  Pois, entre vós, não julguei 2

saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e 
este, crucificado.  Aliás, eu estive junto de vós, 3

com fraqueza e receio, e muito tremor.                                      
4 Também a minha palavra e a minha pregação 
não tinham nada dos discursos persuasivos da 
sabedoria, mas eram uma demonstração do 
poder do Espírito,  para que a vossa fé se 5

baseasse no poder de Deus e não na sabedoria 
dos homens. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pois eu sou a Luz do mundo, quem nos 

diz é o Senhor; e vai ter a Luz da Vida, quem se 
faz meu seguidor. R.

Evangelho - Mt 5,13-16

Ser luz e sal é ser presença salvadora na 
vida das pessoas e do mundo. Somos cha-
mados a ser a luz e o sal para a vida do mundo. 
Em vista disto, devemos nos deixar iluminar e 
salvar por Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
13cípulos:  Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se 

tornar insosso, com que salgaremos? Ele não 
servirá para mais nada, senão para ser jogado 

14fora e ser pisado pelos homens.  Vós sois a luz 
do mundo. Não pode ficar escondida uma 

15cidade construída sobre um monte.  Ninguém 
acende uma lâmpada, e a coloca debaixo de 
uma vasilha, mas sim, num candeeiro, onde 

16brilha para todos que estão na casa.  Assim 
também brilhe a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e louvem 
o vosso Pai que está nos céus. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Oremos por todos os 
homens e mulheres do mundo, para que 
recebam a ajuda da nossa prece e  o gesto da 
nossa caridade, dizendo: R. Escutai, Senhor, 
a oração do vosso povo.

1.  Pela Igreja santa e católica, pelas Igrejas 
ortodoxas orientais e por todos os seus 
ministros e fiéis, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que repartem o pão com os 
famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo e 
agasalham aos que não têm como vestir e 
proteger seus corpos, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que anunciam o mistério de Deus 
aos homens e mulheres e por todos os que 
falam com coragem de Jesus Cristo crucificado 
e ressuscitado, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos fiéis que procuram ser sal da terra 
e luz do mundo e pelos monges, religiosos e 
religiosas, leigos e leigas, que escolheram a 
perfeição dos conselhos evangélicos, rezemos 
ao Senhor.

5.  Por todos nós aqui reunidos em nome 
de Cristo e pelos membros das nossas famílias 
que partiram deste mundo marcados com o 
sinal da fé, rezemos ao Senhor.

Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja 
e defendei-a dos perigos que a rodeiam,  para 
que possa servir-Vos com inteira liberdade e 
dar-Vos graças pelos benefícios recebidos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o 
vinho para alimento da nossa fraqueza, 
concedei que se tornem para nós sacramento 
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da vida eterna. 

Sugestão: Oração Eucarística Para 
Diversas Circunstâncias VI - A

Antífona da comunhão - Sl 106, 8-9

Demos graças ao Senhor por sua bondade, 
por suas maravilhas em favor dos homens; deu 
de beber aos que tinham sede, alimentou os 

que tinham fome.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, vós quisestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-nos 
viver de tal modo unidos em Cristo que 
tenhamos a alegria de produzir muitos frutos 
para a salvação do mundo. 

A Semente na Terra - Mt 5,13-16

O Evangelho de hoje é parte do longo Sermão da Montanha (M 5-7) e vem logo em seguida 
às bem-aventuranças (Mt 5,1-12). Convém perceber a ligação do texto de hoje 
sobretudo com a última bem-aventurança: “Bem-aventurados sois vós, quando vos 

injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. 
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu” (Mt 5,11-12). O texto sobre 
o sal da terra e a luz do mundo é um desenvolvimento da bem-aventurança sobre os perseguidos 
pela justiça (v. 10). Esta perseguição faz nascer o “vós” da Igreja. Note-se que, enquanto as oito 
bem-aventuranças se dirigem a “eles”, a nona se dirige a “vós”: “bem-aventurados sois vós...”  A
perseguição faz nascer o “vós” da Igreja. 

-  Agindo de acordo com as bem-aventuranças e dando o Vós sois o sal da terra: 
testemunho os discípulos darão um sabor novo à vida na terra. Assim como o sal que dá um gosto 
e sabor novo ao alimento. Na Bíblia, o sal era um elemento de comunhão entre os aliados e juntar 
sal às ofertas para os sacrifícios significava renovar o pacto da Aliança com Deus e também a 
comunhão com Ele (ver Lv 2,13; Nm 18,19; 2Cr 13,5).

-  Quimicamente é quase impossível que isso aconteça, mas o Se o sal se tornar insosso: 
sal deteriorado não serve para mais nada. Estraga a comida, que por sua vez, faz mal a quem 
come. Da mesma forma, o discípulo que não dá testemunho faz mal à Igreja e ao mundo.

-   O sal estragado não serve mais Servirá para ser jogado fora e ser pisado pelos homens:
para nada. Torna-se como o pó da terra e acabará sendo pisado, perdendo o seu valor e 
importância. Nenhum alimento fica melhor com um punhado de terra; ao contrário, adquire sabor 
novo quando o bom lhe é acrescentado.

-   No Exílio da Babilônia, o profeta anunciou que o povo ao retornar Vós sois a luz do mundo:
seria “luz para todos os povos” (Is 42,6; 49,6). Para Cícero (106–43 a.C) Roma era lux orbis 
terrarum, “luz do mundo inteiro”. Jesus vai se apresentar como a verdadeira “luz do mundo” (Jo 
8,12; 9,5). Os discípulos e a Igreja devem continuar esta missão. Assim como o sal deve dar nova 
qualidade ao alimento, a luz deve dar novo brilho ao mundo das trevas.

-   A cidade construída sobre o monte pode ser vista de longe, Uma cidade sobre o monte:
sobretudo à noite pois suas luzes brilham. A cidade escondida não é vista, não é visitada. Da 
mesma forma, a fé sem o testemunho é vazia e não atrai.

-   Uma lâmpada acesa e colocada debaixo de uma vasilha não Lâmpada debaixo da vasilha:
pode propagar a luz. E sua luz não pode irradiar-se, espalhar-se. Da mesma forma o discípulo que 
esconde seu testemunho não ajuda o Reino a difundir-se sobre a terra.
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-   O lugar da luz não é debaixo da vasilha, mas no candeeiro, pois No candeeiro onde brilha:
aí ela pode penetrar e afastar as trevas e produzir o seu efeito.

-   Como a luz deve brilhar nas trevas, os discípulos Brilhe a vossa luz diante dos homens:
devem dar testemunho, mostrar suas boas obras, diante das pessoas. O testemunho concreto é 
que dará credibilidade à mensagem cristã.

-   A boa conduta dos discípulos fieis às bem-As vossas boas obras louvem o vosso Pai:
aventuranças dará glória ao Pai diante dos homens, isto é, fará com que estes reconheçam como o 
único e verdadeiro Deus e, como consequência, lhe darão glória (Rm 1,21).

A evangelização – quanto se fala dela nas últimas décadas! – acontece através do testemunho 
de quem cumpre em si o que falta à paixão do filho pelos irmãos (cf. Cl 1,24). O que falta à paixão 
de Cristo é a minha “paixão” pelo Pai e pelos irmãos! O testemunho – que é a mais perfeita forma 
de evangelizar – é ao mesmo tempo sal, escondido aos olhos, mas perceptível ao paladar – e luz, 
manifesta e visível, fazendo que todos experimentem a glória de Deus.

SAIR PARA AS PERIFERIAS

José Antonio Pagola

“Vós sois o sal da terra... a luz do mundo...”

Jesus revela com duas imagens ousadas e surpreendentes o que pensa e espera de seus 
seguidores. Eles não devem viver pensando sempre em seus próprios interesses, seu prestígio ou 
seu poder. Embora sejam um pequeno grupo no meio do vasto Império de Roma,devem ser o "sal" 
que a terra necessita e a "luz" que faz falta ao mundo.

"Vós sois o sal da terra". As pessoas simples da Galileia captam espontaneamente a 
linguagem de Jesus. Todo mundo sabe que o sal serve principalmente para dar sabor à comida e 
preservar os alimentos da corrupção. Da mesma forma, os discípulos de Jesus devem contribuir 
para que as pessoas saboreiem a vida sem cair na corrupção.

"Vós sois a luz do mundo". Sem a luz do sol, o mundo fica às escuras e não podemos orientar-
nos nem aproveitar a vida no meio das trevas. Os discípulos de Jesus podem proporcionar a luz 
que precisamos para nos orientar, para aprofundar o sentido último da existência e caminhar com 
esperança.

As duas metáforas coincidem em algo muito importante. Se permanecer isolado em um 
recipiente, o sal não prestará para nada. Somente quando entrarem contato com os alimentos e se 
dissolver com a comida, poderá dar sabor àquilo que comemos. O mesmo acontece com a luz. Se 
ela permanecer fechada e escondida, não poderá iluminar ninguém. 

Só quando estiver no meio das trevas poderá iluminar e orientar. Uma igreja isolada do mundo 
não pode ser nem sal nem luz.

O Papa Francisco viu que a Igreja hoje vive fechada em si mesma, paralisada pelos medos, e 
demasiado afastada dos problemas e sofrimentos como para dar sabor à vida moderna e oferecer-
lhe a luz genuína do Evangelho. Sua reação foi imediata: "Devemos sair para as periferias".

O Papa insiste uma e outra vez: "Eu prefiro uma Igreja acidentada, ferida e manchada por sair 
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às ruas, do que uma igreja doente pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias 
seguranças. Não quero uma Igreja preocupada em ser o centro e que termine encerrada em um 
emaranhado de obsessões e procedimentos".

O chamado de Francisco se dirige a todos os cristãos: "Não podemos ficar tranquilos numa 
espera passiva em nossos templos". "O Evangelho sempre nos convida a correr o risco do 
encontro com o rosto do outro".O Papa quer introduzir na Igreja aquilo que ele chama de "a cultura 
do encontro". Ele está convencido de que "o que a igreja necessita hoje é a capacidade de curar as 
feridas e dar calor aos corações".

 Santos do dia: Águeda (225-250). Ingenuíno de Bressanone (+ 605). Albuíno de Bressanone 
(+ 1005/1006). Adelaide (Alice) de Vilich (960-1010/1020). Avito. Domiciano (leigo). Jesús 
Mendez Montoya (leigo mártir mexicano). Lucas de Demena ou de Armento (leigo). Mártires do 
Ponto. Saba o Jovem. 

Testemunhas do Reino: Francisco Domingo Ramos (Pancas, Brasil, 1988).

Datas comemorativas: Dia da papiloscopia. Dia do datiloscopista. Destruição da 
comunidade contemplativa de Solentiname por Somoza (Nicarágua, 1977).

06 SEGUNDA-FEIRA - S. PAULO MIKI E COMPS. MTS - Memória
 (Cor vermelha - Ofício da memória) 

A primeira evangelização do Japão foi feita 
por S. Francisco Xavier (1549-1551). Em 
poucas décadas, os cristãos eram perto de 
300.000. Tamanho sucesso deveu-se sobre-
tudo a dois fatores: o respeito dos missionários 
jesuítas aos modos de vida e às crenças locais 
que não contradiziam a mensagem cristã e o 
esforço de colocar elementos locais na 
pregação e na administração. As autoridades 
japonesas, no início benevolentes em relação 
aos cristãos, mais tarde mudaram de atitude. O 
imperador Toyotoni Hideyoshi baixou um 
decreto de expulsão dos missionários estran-
geiros. Alguns missionários permaneceram 
incógnitos no país e outros, apesar das 
restrições, ainda conseguiram entrar. Mas, em 
9 de dezembro de 1596, foram presos seis 
franciscanos, três jesuítas e quinze leigos 
terciários franciscanos, aos quais, mais tarde, 
se acrescentaram outros dois. Paulo Miki, filho 
de uma abastada família de Kyoto, era jesuíta*. 
Extirparam-lhes o lóbulo esquerdo e os levaram 

de Meaco a Nagasáki, para expô-los à zombaria 
da multidão. A multidão, porém, admirou sua 
heróica coragem, mostrada sobretudo no 
momento da crucifixão sobre uma das colinas 
de Nagasáki. Os santos mártires morreram 
perdoando e cantando salmos. 

Antífona da entrada

Alegram-se nos céus os santos que na terra 
seguiram a Cristo. Por seu amor derramaram o 
próprio sangue; exultarão com ele eterna-
mente.

Oração do dia

Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki 
chamastes à verdadeira vida São Paulo Miki e 
seus companheiros pelo martírio da cruz, 
concedei-nos, por sua intercessão, perseverar 
até a morte na fé que professamos. 
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Leitura - Gn 1,1-19 
 
Leitura do Livro do Gênesis 
 
1 2 No princípio Deus criou o céu e a terra.  A 

terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a 
face do abismo e o Espírito de Deus pairava 
sobre as águas.  Deus disse: "Faça-se a luz!" E 3

a luz se fez.  Deus viu que a luz era boa e 4

separou a luz das trevas.  E à luz Deus chamou 5

"dia" e às trevas, "noite". Houve uma tarde e uma 
manhã: primeiro dia.  Deus disse: "Faça-se um 6

firmamento entre as águas, separando umas 
das outras".  E Deus fez o firmamento, e 7

separou as águas que estavam embaixo, das 
que estavam em cima do firmamento. E assim 
se fez.  Ao firmamento Deus chamou "céu". 8

Houve uma tarde e uma manhã: segundo dia.         
9 Deus Disse: "Juntem-se as águas que estão 
debaixo do céu num só lugar e apareça o solo 
enxuto!" E assim se fez.  Ao solo enxuto Deus 10

chamou "terra" e ao ajuntamento das águas, 
"mar". E Deus viu que era bom.  Deus disse: "A 11

terra faça brotar vegetação e plantas que deem 
semente, e árvores frutíferas que deem fruto 
segundo a sua espécie, que tenham nele sua 
semente sobre a terra". E assim se fez.  E a 12

terra produziu vegetação e plantas que trazem 
semente segundo a sua espécie, e árvores que 
dão fruto tendo nele a semente da sua espécie. 
E Deus viu que era bom.  Houve uma tarde e 13

uma manhã: terceiro dia.  Deus disse: "Façam-14

se luzeiros no firmamento do céu, para separar 
o dia da noite. Que sirvam de sinais para marcar 
as épocas os dias e os anos,  e que resplan-15

deçam no firmamento do céu e iluminem a 
terra". E assim se fez.  Deus fez os dois 16

grandes luzeiros: o luzeiro maior para presidir 
ao dia, e o luzeiro menor para presidir à noite, e 
as estrelas.  Deus colocou-os no firmamento 17

do céu para alumiar a terra,  para presidir ao 18

dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus 
viu que era bom.  E houve uma tarde e uma 19

manhã: quarto dia. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 103

R. Alegre-se o Senhor em suas obras!

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó 
meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De 
majestade e esplendor vos revestis e de luz vos 
envolveis como num manto. R.

2.  A terra vós firmastes em suas bases, 
ficará firme pelos séculos sem fim; os mares a 
cobriam como um manto, e as águas envolviam 
as montanhas. R.

3.  Fazeis brotar em meio aos vales as 
nascentes que passam serpeando entre as 
montanhas; às suas margens vêm morar os 
passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu 
canto. R.

4.  Quão numerosas, ó Senhor, são vossas 
obras, e que sabedoria em todas elas! 
Encheu-se a terra com as vossas criaturas! 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,23

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus pregava a Boa-Nova, o Reino 

anunciando, e curava toda espécie de doenças 
entre o povo. R.

Evangelho - Mc 6,53-56

Os discípulos têm dificuldade de reco-
nhecer Jesus; a multidão, empurrada pela ne-
cessidade, o reconhece rápido. A necessidade 
aguça a visão, apura a sensibilidade, orienta o 
coração. Um mar de miséria se lança sobre 
Jesus. Necessidade de salvação e salvação que 
Deus dá se encontram num abraço ansioso, 
confuso, barulhento. Basta que a misericórdia 
toque a miséria para os miseráveis serem 
salvos!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Tendo Jesus e seus 53

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
6 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 -
 S

. P
au

lo
 M

ik
i e

 C
om

ps
. M

ts
 -

 M
em

ór
ia

26

discípulos acabado de atravessar o mar da 
Galileia, chegaram a Genesaré e amarraram a 
barca.  Logo que desceram da barca, as 54

pessoas imediatamente reconheceram Jesus. 
55 Percorrendo toda aquela região, levavam os 
doentes deitados em suas camas para o lugar 
onde ouviam falar que Jesus estava.  E, nos 56

povoados, cidades e campos onde chegavam, 
colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe 
para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E 
todos quantos o tocavam ficavam curados.                
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória dos mártires japoneses São 
Paulo Miki e Companheiros, que cantavam e 
sorriam ao serem crucificados por amor a 
Cristo, oremos a Deus Pai todo-poderoso.             
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Para que a Igreja, cheia do Espírito que 
jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria 
prometida aos santos mártires, rezemos ao 
Senhor.

2.  Para que o sangue de Jesus, nosso 
Senhor e Salvador, nos purifique dos nossos 
pecados e nos alcance a vida eterna, rezemos 
ao Senhor.

3.  Para que todos os catecúmenos e fiéis 
japoneses estejam prontos a sofrer pelo nome 
de Cristo, como São Paulo Miki e seus Compa-
nheiros, rezemos ao Senhor.

4.  Para que o sangue dos mártires glorio-

sos, a quem trespassaram o coração com uma 
lança, confirme os cristãos mais vacilantes, 
rezemos ao Senhor.

5.  Para que, por intercessão dos santos 
mártires, o Senhor conceda a herança prome-
tida aos irmãos e irmãs falecidas de nossas 
comunidades, rezemos ao Senhor. 

Deus eterno e onipotente, vinde em auxílio 
da nossa fraqueza com o exemplo dos que 
deram a vida por Jesus e fazei que o seu 
testemunho glorioso aumente o vigor da nossa 
fé. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, Pai santo, as nossas oferendas na 
comemoração dos vossos santos mártires e 
dai-nos a graça de não vacilar ao proclamarmos 
nossa fé. 

Antífona da comunhão - Mc 8,33

Aquele que perder a sua vida por mim e pelo 
Evangelho há de salvá-la, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que, de modo admirável, mani-
festastes em vossos mártires o mistério da 
cruz, concedei que, fortalecidos por este 
sacrifício, possamos seguir fielmente a Cristo e 
participar na Igreja da obra da salvação. 

A Semente na Terra - Mc 6,53-56

Depois da multiplicação dos pães no deserto e da travessia, Jesus quer saber,                       
em Genesaré, já em terra firme, se os discípulos tinham compreendido o pão (cf. Mc 
6,52). 

- Os discípulos, ontem como hoje, sabem tantas coisas, mas “não sabem discernir o 
corpo” de Cristo (1Cor 11,29).  diz uma coisa interessante: “Muitos que muito sabem Demócrito*
não têm entendimento” (Fragmentos, 64)!

- O Evangelho – nos esquecemos facilmente disso – não foi escrito para contar histórias ou 
estórias. Foi escrito para a barca, que é a Igreja, que somos nós. E esta – quer dizer, estes, que 
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somos nós – na ausência do Esposo, deve reconhecê-lo presente e operante naquele pão que ela 
parte e reparte em sua memória (cf. Mc 14,22-25).

- A Eucaristia não é simples partilha e fraternidade. Não que isso seja pouco, mas é pouco 
para dizer a Eucaristia. Não é um amor vago e indefinido, uma fantasia que recorda um ente 
querido que se foi. O pão, em virtude da palavra de Jesus na última ceia, é ele mesmo, o Senhor 
que se doa totalmente a nós. Só a fé nos faz reconhecê-lo em todo o seu poder salvífico, e nele e 
por ele, a nossa vida se torna um “sim” para Deus e para os irmãos. 

- Este dom é “Eu-Sou”, JHWH (Ex 3,14), palavra impronunciável que quer dizer “eu sou 
aquele que está aí”, presença misteriosa e libertadora de Deus no meio do povo. Na verdade, se  é 
, “  no   em , e   ” (1Jo 4,16). Entender o pão significa celebrar o mistério de Deus-Amor, nutrir-se 
de seu Cristo, ser assimilado a ele, Filho do Pai e irmão dos irmãos, dado por nós, dado a nós. O 
simbolismo do pão não elimina o realismo das palavras de Jesus - “q  a minha  e  o meu   em mim 
e eu  ” (Jo 6,56) – e vice-versa. Muitas vezes, até por conta da rotina e do formalismo, 
banalizamos a Eucaristia. Mas, através dela, Ele está em nós e nós estamos nele, numa mesma 
vida e num mesmo Espírito, que nos põe a serviço uns dos outros, no amor que brota do Amor.

- Os discípulos não reconheceram Jesus porque ainda não tinham entendido o 
acontecimento do pão: “o coração deles estava endurecido” (Mc 6,52). Na verdade, o 
acontecimento dos pães não é entendido sempre que a Eucaristia é celebrada sem a escuta, sem a 
obediência, sem o amor, sem a partilha e o louvor. Em Jerusalém, os primeiros discípulos, graças 
à memória da Palavra e ao Espírito da presença, o entenderam e tiraram, de modo exemplar, as 
consequências, pessoais e comunitárias, como o testemunham os Atos dos Apóstolos (cf. At 
2,42-48).

- Diferentemente dos discípulos, a multidão de necessitados o reconhece imediatamente 
(Mc 6,54). A necessidade aguça a visão, apura a sensibilidade, orienta o coração. Se é inevitável 
cair do entusiasmo à rotina, é indispensável voltar ao primeiro amor, pois sem o Espírito “Deus 
está longe, Cristo fica no passado, o Evangelho é letra morta, a Igreja uma simples organização, a 
autoridade uma dominação, a missão uma propaganda, o culto uma evocação e o agir cristão, 
uma moral de escravos” (Ignatios de Lattaquié).

- Um mar de miséria se lança sobre Jesus. Necessidade de salvação e salvação que Deus 
dá se encontram num abraço ansioso, confuso, barulhento. Os ouvidos estavam mais atentos que 
os de um cão de raça. Os braços e as pernas, mais ativos que os de um atleta. A boca gritava tão 
alto que o que não fosse ouvido na terra certamente seria ouvido no céu. O toque, o encontro entre 
a miséria e a misericórdia, era absolutamente necessário, mas não precisava ser largo nem longo. 
Bastava que a finitude humana pudesse roçar a infiniteza divina para que “fossem salvos” (Mc 
6,56). 

 Santos do dia: Doroteia de Alexandria (290-305). Justino de Estrasburgo (IV século). Vedasto 
(Gastão) de Arras (+ 540). Amando, o Belga (600-679/684). Hildegunda de Meer (1110-1182). 
Brinolfo de Algotsson (1240-1317). Paulo Miki e Companheiros (1565-1597). Armando de 
Maastricht. Antoliano (leigo). Doroteia e Teófilo de Cesareia da Capadócia. Felipe de Jesús (Felipe 
Las Casas Martínez). Geraldo de Óstia. João Soan de Gotó. Guarindo de Palestrina. Mártires 
japoneses. Mateus Correa Magallanes. Mélis de Ardagh. Pedro Batista Blasquez. Pedro de São 
Dionísio. Renilde. Silvano de Emessa. Tomás Cesaki, Antônio de Nagasáki e Ludovico Ibarki 
(crianças, mártires). 

Testemunhas do Reino: Sergio Méndez Arceo (México, 1992). 
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Datas comemorativas: Dia do Agente de Defesa Ambiental. Nascimento do Pe. Antônio Vieira 
(1608), chamado, pelos índios, de “Paiaçu” (pai grande). Fuga de Zumbi e outros quilombolas, 
cercados em Palmares, para a selva (1694). Morte de Rubem Dario, nicaragense, príncipe das letras 
castelhanas. 

ABC DO CRISTIANISMO

 Membro da Companhia de Jesus (Sociedade de Jesus, SJ), fundada em Montmartre, [1] Jesuíta. 
Paris, no dia 15 de agosto de 1534, por Santo Inácio de Loyola, e aprovada pelo papa Paulo III em 1540. 
São objetivos dos jesuítas: renovação da Igreja católica pela pregação; a direção espiritual; o ensino e as 
missões. Os jesuítas são clérigos regulares colocados sob a autoridade de um “geral” eleito 
vitaliciamente pela Congregação geral. A Companhia está dividida em províncias dirigidas por 
superiores provinciais. Os jesuítas fazem parte da história do Brasil. Chegaram a Salvador, Bahia, com o 
primeiro governador-geral, Tomé de Souza: eram seis, liderados pelo Pe. Manuel da Nóbrega. Em 1553, 
chegou José de Anchieta, com o segundo governador-geral. Em 1554, Nóbrega e Anchieta fundam o 
Colégio São Paulo, semente da atual cidade de São Paulo. Em 1623, o Pe. Antônio Vieira, célebre 
orador, defensor dos índios, entra para a Ordem, em Salvador. O marquês de Pombal, secretário de 
Estado de Portugal, expulsa os jesuítas de todos os domínios portugueses. De 1773 a 1814, a 
Companhia foi supressa. Os jesuítas retornaram ao Brasil em 1843. O papa Francisco é o primeiro papa 
jesuíta da história. , para maior glória de Deus! O atual Superior Geral da “Ad maiorem Dei gloriam”
Companhia de Jesus (30º) é o Pe. Arturo Sosa Abascal, nascido em Caracas, Venezuela, no dia 12 de 
novembro de 1948. 

07 TERÇA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: adoremos 
o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso 
Deus.

Oração do dia

Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com 
incansável amor; e, como nós só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 

Leitura - Gn 1,20 – 2,4a

Leitura do Livro do Gênesis 

20 Deus disse: “Fervilhem as águas de seres 
animados de vida e voem pássaros sobre a 
terra, debaixo do firmamento do céu”.  Deus 21

criou os grandes monstros marinhos e todos os 
seres vivos que nadam, em multidão, nas 
águas, segundo as suas espécies, e todas as 
aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que 
era bom.  E Deus os abençoou, dizendo: 22

“Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei as 
águas do mar, e que as aves se multipliquem 
sobre a terra”.  Houve uma tarde e uma manhã: 23

quinto dia.  Deus disse: “Produza a terra seres 24

vivos segundo as suas espécies, animais 
domésticos, répteis e animais selvagens, 
segundo as suas espécies”. E assim se fez.             
25 Deus fez os animais selvagens, segundo as 
suas espécies, os animais domésticos 
segundo as suas espécies e todos os répteis do 
solo segundo as suas espécies. E Deus viu que 
era bom.  Deus disse: “Façamos o homem à 26

nossa imagem e segundo a nossa semelhança, 
para que domine sobre os peixes do mar, sobre 
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as aves do céu, e sobre todos os répteis que 
rastejam sobre a terra”.  E Deus criou o 27

homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o 
criou: homem e mulher os criou.  E Deus os 28

abençoou e lhes disse: “Sede fecundos e 
multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a! 
Dominai sobre os peixes do mar, sobre os 
pássaros do céu e sobre todos os animais que 
se movem sobre a terra”.  E Deus disse: “Eis 29

que vos entrego todas as plantas que dão 
semente sobre a terra, e todas as árvores que 
produzem fruto com sua semente, para vos 
servirem de alimento.  E a todos os animais da 30

terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que 
rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu 
dou todos os vegetais para alimento”. E assim 
se fez.  E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis 31

que tudo era muito bom. Houve uma tarde e 
uma manhã: sexto dia.  E assim foram con-2,1

cluídos o céu e a terra com todo o seu exército.    
2  No sétimo dia, Deus considerou acabada toda 
a obra que tinha feito; e no sétimo dia des-
cansou de toda a obra que fizera.  Deus 3

abençoou o sétimo dia e o santificou, porque 
nesse dia descansou de toda a obra da criação. 
4ª Esta é a história do céu e da terra, quando 
foram criados. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 8

R. Ó Senhor, nosso Deus, como é 
grande o vosso nome por todo o universo!

1. Contemplando estes céus que plas-
mastes e formastes com dedos de artista; 
vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: 
“Senhor, que é o homem, para dele assim vos 
lembrardes e o tratardes com tanto carinho?” R.

2. Pouco abaixo de Deus o fizestes, 
coroando-o de glória e esplendor; vós lhe 
destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés 
lhe pusestes. R.

3. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o 
gado e as feras da mata; passarinhos e peixes 
dos mares, todo ser que se move nas águas. R.  

 

Aclamação ao Evangelho - Sl 118, 
36.29b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Inclinai meu coração às vossas adver-

tências, e dai-me a vossa lei como um presente 
valioso! R.

Evangelho - Mc 7,1-13

A lei é boa, mas não salva nem torna o 
homem melhor. O homem só se salva quando 
reconhece a sua incapacidade de salvar-se e se 
deixa salvar por Deus. É Deus que nos salva. É 
Jesus – cujo nome quer dizer exatamente 
“Deus salva” – o nosso salvador. Fora disso, só 
sabemos nos defender de nossos pecados e 
nos esconder atrás de nossas tradições.

 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os fariseus e alguns 1

mestres da Lei vieram de Jerusalém e se 
reuniram em torno de Jesus.  Eles viam que 2

alguns dos seus discípulos comiam o pão com 
as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado.            
3 Com efeito, os fariseus e todos os judeus só 
comem depois de lavar bem as mãos, seguindo 
a tradição recebida dos antigos.  Ao voltar da 4

praça,  eles não comem sem tomar banho. E 
seguem muitos outros costumes que recebe-
ram por tradição: a maneira certa de lavar 
copos, jarras e vasilhas de cobre.  Os fariseus e 5

os mestres da Lei perguntaram então a Jesus: 
"Por que os teus discípulos não seguem a 
tradição dos antigos, mas comem o pão sem 
lavar as mãos?"  Jesus respondeu: "Bem 6

profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, 
como está escrito: 'Este povo me honra com os 
lábios, mas seu coração está longe de mim.         
7 De nada adianta o culto que me prestam, pois 
as doutrinas que ensinam são preceitos 
humanos'.  Vós abandonais o mandamento de 8

Deus para seguir a tradição dos homens".  E 9

dizia-lhes: "Vós sabeis muito bem como anular 
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o mandamento de Deus, a fim de guardar as 
vossas tradições.  Com efeito, Moisés 10

ordenou: 'Honra teu pai e tua mãe'. E ainda: 
'Quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer'. 
11 Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a 
seu pai e à sua mãe: 'O sustento que vós 
poderíeis receber de mim é Corban, isto é, 
Consagrado a Deus'.  E essa pessoa fica 12

dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe.                 
13 Assim vós esvaziais a Palavra de Deus com a 
tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas 
outras coisas como estas". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Jesus denuncia as formas 
exteriores de religião que não correspondem a 
uma vida conforme à Lei de Deus. Peçamos ao 
Pai que nos ensine a ser coerentes e sinceros. 
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja e pelos cristãos do mundo 
inteiro, para que saibam distinguir a mensagem 
do Evangelho dos preceitos e tradições 
meramente humanos, oremos, irmãs e irmãos.

2.  Pelos responsáveis escolhidos pelo 
povo, para que não finjam servir os outros com 
o que dizem, quando se servem a si com o que 
fazem, oremos, irmãs e irmãos.

3.  Pelos seres humanos, criados à imagem 
e semelhança de Deus, para que aprendam, 
com a inteligência e a luz da fé, a adorar Aquele 
que lhes deu tão maravilhosa dignidade, 
oremos, irmãs e irmãos.

4.  Pelas famílias autenticamente cons-

tituídas, para que vivam na alegria, segundo a 
vontade de Deus, apesar das dificuldades do 
dia a dia e das atitudes contra a família, oremos, 
irmãs e irmãos.

5.  Por todos nós aqui reunidos neste dia, 
celebrando a memória de Santa Escolástica, 
para que busquemos, seguindo seu exemplo, 
as coisas do alto, oremos, irmãs e irmãos.

Senhor, nosso Pai, tornai-nos simples, 
humildes e verdadeiros, para que a nossa 
oração Vos seja agradável. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o 
vinho para alimento da nossa fraqueza, 
concedei que se tornem para nós sacramento 
da vida eterna..

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

Demos graças ao Senhor por sua bondade, 
por suas maravilhas em favor dos homens; deu 
de beber aos que tinham sede, alimentou os 
que tinham fome.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, vós quisestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-nos 
viver de tal modo unidos em Cristo que 
tenhamos a alegria de produzir muitos frutos 
para a salvação do mundo.

A Semente na Terra - Mc 7,1-13

Quando o coração está longe de Deus, endurece e não compreende o dom do Pão, que é o 
próprio Senhor, que, vivendo para o Pai, vive para nós, em entrega total.

- As palavras do profeta Isaías – “o seu coração está longe de mim” (Is 29,13) – que Jesus 
dirige aos fariseus, são hoje dirigidas à Igreja ( ). O que faz as pessoas boas ficarem S. Jerônimo
longe de Deus não é a sua 'bondade', mas as suas “tradições religiosas” (  em hebraico) halaká
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cortadas de sua fonte, o amor. 
- Somos tradicionalistas e habitudinários. Graças a isso, não precisamos inventar sempre 

de novo respostas, atitudes e comportamentos. Vivemos, em grande parte, de memória. Nisso, há 
uma considerável economia de energia, que podemos investir em enfrentar novos desafios e 
descobrir novas respostas.

- Mas o cristão, que também vive de memória, rompe com o passado, porque vive de uma 
novidade absolutamente única: a memória do corpo do seu Senhor, que a ele se entregou no pão. 
Este mistério de amor é a sua memória, a sua tradição, que o cristão recebe e transmite desde o 
princípio... ou desde o fim (cf. 1Cor 11,23ss.).

- Para os judeus, o miolo da tradição é a Lei (  em hebraico), dada por Deus como “torá”
caminho para a vida. Seus dois princípios fundamentais são o amor a Deus (Dt 6,5) e ao próximo 
(Lv 19,18.34), que Jesus sintetizou num único mandamento, o mandamento do amor (cf. Mt 
22,36-38). Esta lei, evidentemente, é boa, mas impotente para nos salvar (cf. Rm 3,20). Serve, 
porém, para nos convencer do nosso pecado e nos conduzir humildemente ao médico que pode 
curar-nos. 

- Mas a pessoa cheia de si prefere defender-se. Ao invés de confessar a própria 
incapacidade (cf. Rm 7,21-23), dedica-se a uma observância de detalhes para justificar-se e 
condenar os outros. Esta atitude é, ao mesmo tempo, efeito e causa da dureza do coração, que 
impede reconhecer a realidade de Deus no puro dom. 

- Se quisermos deter-nos nos detalhes do evangelho de hoje, ele se divide em quatro 
partes. (1) Os vv. 1-7 denunciam uma religiosidade exterior, em que a Lei, tornada “legalismo”, é 
reduzida a tradições humanas, que esvaziam a palavra de Deus. (2) Os vv. 8-13 contêm uma 
exemplificação que mostra uma tradição anulando um mandamento, o quarto (cf. Ex 20,12). (3) 
Os vv. 14-19 ensinam que todas as criaturas são boas, porque provêm de Deus e são para o bem 
do homem. (4) Os vv. 20-23 apontam o verdadeiro princípio do mal: o coração do homem, 
quando não usa as criaturas para servir a Deus e amar os irmãos.

 Santos do dia: Wunna (+ 700). Ricardo da Inglaterra (+ 720). Nivaldo de Clairvaux (1100). 
Maria da Providência (1825-1871). Egídio Maria de São José (Francisco Pontillo). João (Lantrua) 
de Triora. Juliana (leiga). Lourenço Maiorano. Lucas o Jovem (leigo). Mártires Mercedários da 
África. Máximo de Nola. Moisés I (eremita, bispo). Partênio. Patendo. Ricardo (rei, leigo). Teodoro 
de Amasea (general, mártir). Vedasco de Vercelli. 

Testemunhas do Reino: Sepé Tiaraju (São Sepé) (Brasil, 1756).

Datas comemorativas: Sepé Tiaraju e mais 1.500 índios da República Cristã dos Guaranis 
foram massacrados em 1756 em Caiobatê (São Gabriel, RS). Independência de Granada (1974). 
Jean Claude Duvalier abandona o Haiti após 29 anos de ditadura. 

08 QUARTA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: adoremos 

o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso 
Deus.
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Oração do dia

Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com 
incansável amor; e, como nós só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 

Leitura - Gn 2,4b-9.15-17

Leitura do Livro do Gênesis 
 
4b No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, 

5 ainda não havia nenhum arbusto do campo 
sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo 
tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha 
feito chover sobre a terra, e nem existia homem 
para cultivar o solo.  Mas uma fonte brotava da 6

terra, e lhe regava toda a superfície.  Então o 7

Senhor Deus formou o homem do pó da terra, 
soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o 
homem tornou-se um ser vivente.  Depois, o 8

Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a 
oriente, e ali pôs o homem que havia formado.        
9 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte 
de árvores de aspecto atraente e de fruto 
saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio 
do jardim e a árvore do conhecimento do bem e 
do mal.  O Senhor Deus tomou o homem e 15

colocou-o no jardim de Éden, para o cultivar e 
guardar.  E o Senhor Deus deu ao homem uma 16

ordem, dizendo: "Podes comer de todas as 
árvores do jardim,  mas não comas da árvore  17

do conhecimento do bem e do mal; porque,       
no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás".            
- Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 103

R. Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó 
meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De 
majestade e esplendor vos revestis e de luz vos 
envolveis como num manto. R.

2.  Todos eles, ó Senhor, de vós esperam 
que a seu tempo vós lhes deis o alimento; vós 

lhes dais o que comer e eles recolhem, vós 
abris a vossa mão e eles se fartam. R.

3. Se tirais o seu respiro, eles perecem e 
voltam para o pó de onde vieram; enviais o 
vosso espírito e renascem e da terra toda a face 
renovais. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17ba

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vossa palavra é a verdade; santificai-

nos na verdade! R.

Evangelho - Mc 7,14-23

A palavra de Jesus que ouviremos agora 
ensina, de um lado, que todas as coisas são 
boas, porque criadas por Deus para o homem 
e, do outro, que o verdadeiro princípio do mal 
não está nas coisas, mas em nós. É o próprio 
coração do homem, quando não usa as coisas 
para louvar a Deus e servir aos irmãos. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus chamou a multidão 14

para perto de si e disse: "Escutai todos e 
compreendei:  o que torna impuro o homem 15

não é o que entra nele vindo de fora, mas o que 
sai do seu interior.  Quem tem ouvidos para 16

ouvir, ouça".  Quando Jesus entrou em casa, 17

longe da multidão, os discípulos lhe pergun-
taram sobre essa parábola.  Jesus lhes disse: 18

"Será que nem vós compreendeis? Não 
entendeis que nada do que vem de fora e entra 
numa pessoa, pode torná-la impura,  porque 19

não entra em seu coração, mas em seu 
estômago e vai para a fossa?" Assim Jesus 
declarava que todos os alimentos eram puros.   
20 Ele disse: "O que sai do homem, isso é que o 
torna impuro.  Pois é de dentro do coração 21

humano que saem as más intenções, imorali-
dades, roubos, assassínios,  adultérios, am-22

bições desmedidas, maldades, fraudes, 
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devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de 
juízo.  Todas estas coisas más saem de dentro, 23

e são elas que tornam impuro o homem".                    
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! A fonte de todo o bem ou de 
todo o mal está no coração do homem, e não 
nas coisas criadas por Deus. Peçamos ao Pai 
que nos faça compreender esta verdade.                  
R. Purificai, Senhor, o nosso coração.

1.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos motivem todos os fiéis a purificar os 
corações e todos se ajudem nos momentos de 
fraqueza, oremos, irmãos.

2.  Para que aqueles que não conhecem o 
Filho de Deus sejam atraídos pelo testemunho 
alegre dos que creem e pela maneira como 
Jesus fala das coisas da vida, oremos, irmãos.

3.  Para que os cristãos e cristãs se deixem 
transformar pelo Espírito Santificador e lutem 
contra os males e pecados apontados por 
Jesus no Evangelho de hoje, oremos, irmãos.

4.  Para que os homens e mulheres, 
criados por Deus do pó da terra e tornados vivos 
pelo sopro da vida, sintam a alegria do 
Evangelho e a beleza da vida cristã, oremos, 
irmãos.

5.  Para que os membros desta assembleia 

celebrante se alimentem da Palavra e do Pão 
vivo, mais saborosos que os melhores frutos 
produzidos pela terra, oremos, irmãos. 

Senhor, nosso Deus, que nos falastes pelo 
Antigo e pelo Novo Testamento, fazei que Vos 
sirvamos de coração livre e tranquilo. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o 
vinho para alimento da nossa fraqueza, 
concedei que se tornem para nós sacramento 
da vida eterna.

Antífona da comunhão - Sl 106, 8-9

Demos graças ao Senhor por sua bondade, 
por suas maravilhas em favor dos homens; deu 
de beber aos que tinham sede, alimentou os 
que tinham fome.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, vós quisestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-nos 
viver de tal modo unidos em Cristo que 
tenhamos a alegria de produzir muitos frutos 
para a salvação do mundo. 

SÃO JERÔNIMO EMILIANI, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos santos [educadores] - MR - 780)

Oração do dia

Ó Deus e Pai de misericórdia, que destes 
em São Jerônimo Emiliani um pai e protetor 

para os órfãos, fazei que ele interceda por nós, 
para conservarmos fielmente o espírito de 
adoção, pelo qual nos chamamos vossos filhos 
e na verdade o somos.
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SANTA JOSEFINA BAKHITA, VIRGEM
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum das Virgens: MR - 767ss.)

Oração do dia

Ó Deus, que da desprezível escravidão 
conduzistes a Bem-aventurada Josefina à 
dignidade de filha vossa e esposa de Cristo, 

dai-nos, vos pedimos, por seu exemplo, seguir 
com constante amor ao Senhor Jesus 
crucificado e perseverar na caridade inclinados 
à misericórdia.

A Semente na Terra - Mc 7,14-23

Estes versículos, cortados de uma seção maior (Mc 7,1-23), ensinam, de um lado, que 
todas as coisas são boas, porque criadas por Deus para o homem e, de outro, que o 
verdadeiro princípio do mal não está nas coisas, mas em nós. É o próprio coração do 

homem, quando não usa as coisas para louvar a Deus e servir aos irmãos. 
-  No fundo, tudo isso tem a ver com o “pão” de Jesus. O centro da discussão são leis e 

tradições alimentares que impedem o ato básico e necessário de “comer”. Nessas leis e 
tradições, exprime-se aquela dureza de coração que não nos deixa viver a Eucaristia, que é Ele 
próprio que se dá a nós para que vivamos dEle, nosso alimento. O mal é que reduzimos a realidade 
desse dom a um fantasma, ficando numa religiosidade formal, que observa todas as leis, menos a 
de amar os irmãos e as irmãs. Note-se, a propósito, que a lista de “impurezas” apontadas por 
Jesus diz respeito quase que exclusivamente ao próximo (vv. 21-22).

-  Nenhum pecado nos afasta mais de Deus e dos irmãos do que a presunção de sermos 
justos. Paulo é incisivo: “   a  na  se desligaram de  e se  da ” (Gl 5,4). A autojustificação esvazia a 
justificação. Tira-nos a verdadeira consciência de nós mesmos como miséria e de Deus como 
misericórdia. Obriga-nos a fazer de tudo, até a amar, mas não aceita que sejamos amados 
gratuitamente. Desta maneira, o nosso coração continua duro, calcificado, morto, surdo e cego 
diante do amor e da vida que o amor suscita. Nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem 
(Mc 8,18).

- Jesus, com o seu “pão”, não só diagnostica a nossa surdez e cegueira, mas também nos 
cura (vv.31-37; 8,22ss.). Ele, na verdade, é o mestre interior capaz de escrever no nosso coração 
a lei interior do amor (cf. Ez 36,25ss.). E o faz mediante a memória sempre renovada – “fazei isto 
em memória de mim!” – do seu “pão , que, revelando e dando-nos um Deus que nos ama ”
incondicionalmente, esculpe em nós a imagem do Filho.

-  O discípulo – apesar de imundo (“Senhor, eu não sou digno...”) – come deste pão e dele 
vive. Fundamenta a sua vida não sobre a observância da Lei, mas sobre a graça de Deus. Tem que 
ter cuidado em relação ao legalismo e às tradições – mesmo as mais santas e venerandas – que 
reduzem a realidade do Senhor a um fantasma. Deve cuidar do coração, pois é do nosso coração 
de pedra, incapaz de amar, que procede o mal. É preciso escolher bem 'o que se come' e peneirar 
bem 'o que se ouve' para evitar as 'cardiopatias' que levam à morte!

 Santos do dia: Jerônimo Emiliani (Miani) (1486-1537). Filipe Jeningen (1642-1704). 
Josefina Bakhita (1868-1947). Jacuto. Invêncio (Evêncio). Laureato (leigo). Mártires da Capadócia. 
Nicésio (ou Niceto) de Besançon. Honorato de Milão. Paulo de Verdun. Quinta (Cointa) de 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
9 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
5ª

 S
em

an
a 

Te
m

po
 C

om
um

35

Alexandria (leiga). Estêvão de Grandmont ou de Muret (leigo). 

Datas comemorativas: Revolta dos escravos em Nova Iorque (1712). Grande repressão 
contra os habitantes dos quilombos de Rosário (Brasil, 1812). Primeiro uso de gás letal na execução 
de pena de morte (Nevada, EUA, 1924).

09 QUINTA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: adoremos 
o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus.

Oração do dia

Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com 
incansável amor; e, como nós só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 

Leitura - Gn 2,18-25

Leitura do Livro do Gênesis 
 
18 O Senhor Deus disse: "Não é bom que o 

homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar 
semelhante a ele".  Então o Senhor Deus 19

formou da terra todos os animais selvagens e 
todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para 
ver como os chamaria; todo o ser vivo teria o 
nome que Adão lhe desse.  E Adão deu nome a 20

todos os animais domésticos, a todas as aves 
do céu e a todos os animais selvagens, mas 
Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a 
ele.  Então o Senhor Deus fez cair um sono 21

profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, 
tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar 
com carne.  Depois, da costela tirada de Adão, 22

O Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a 
Adão.  E Adão exclamou: "Desta vez, sim, é 23

osso dos meus ossos e carne da minha carne! 
Ela será chamada 'mulher' porque foi tirada do 
homem".  Por isso, o homem deixará seu pai e 24

sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão 
uma só carne.  Ora, ambos estavam nus, Adão 25

e sua mulher, e não se envergonhavam.                     
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 127

R.  Felizes todos os que respeitam o 
Senhor.

1.  Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas 
seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás 
de viver, serás feliz, tudo irá bem! R.

2.  A tua esposa é uma videira bem fecunda 
no coração da tua casa; os teus filhos são 
rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. R.

3.  Será assim abençoado todo homem que 
teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião,  
cada dia de tua vida. R.

Aclamação ao Evangelho - Tg 1,21 bc

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Acolhei docilmente a Palavra semeada 

em vós, meus irmãos; ela pode salvar vossas 
vidas! R.

Evangelho - Mc 7,24-30

Os hebreus consideravam-se filhos de 
Deus, e chamavam os pagãos de cães. A 
religião só é boa quando nos leva mais perto de 
Deus e dos irmãos. Se nossa religião não nos 
ensina a respeitar o outro independentemente 
de sua religião, é preciso tomar cuidado. É mais 
importante uma migalhinha de verdade do que 
possuir toda a verdade e desprezar os outros!
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus saiu e foi para a 24

região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e 
não queria que ninguém soubesse onde ele 
estava.  Mas não conseguiu ficar escondido.                
25 Uma mulher, que tinha uma filha com um 
espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele 
e caiu a seus pés.  A mulher era pagã, nas-26

cida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus 
que expulsasse de sua filha o demônio.  Jesus 27

disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem 
saciados, porque não está certo tirar o pão dos 
filhos e jogá-lo aos cachorrinhos".  A mulher 28

respondeu: "É verdade, Senhor; mas também 
os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as 
migalhas que as crianças deixam cair".  Então 29

Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, 
podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua 
filha".  Ela voltou para casa e encontrou sua 30

filha deitada na cama, pois o demônio já havia 
saído dela. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! A leitura do Evangelho de 
hoje revelou-nos que Deus não resiste à oração 
dos pobres e aflitos. Peçamos ao Pai que nos 
escute também: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que Jesus Cristo, Pastor eterno da 
Igreja, continue a entrar em cada casa, nos 
passos dos seus discípulos e discípulas, para 
animar, consolar, fazer o bem e despertar a fé,  
oremos, irmãos.

2.  Para que Jesus Cristo, Senhor do Céu e 
da terra, inspire os homens e as mulheres a 
cuidar da natureza, respeitando-a profun-

damente como dom de Deus, oremos, irmãos.
3.  Para que Jesus Cristo, médico divino do 

corpo e da alma, cure as doenças, acalme as 
angústias e responda às aflições de quantos se 
aproximam Dele com humildade e confiança, 
oremos, irmãos.

4. Para que Jesus Cristo, Pão dos Anjos, 
descido dos Céus, sacie, com abundância, os 
fiéis das comunidades cristãs e dê fome dos 
seus dons aos que ouviram falar Dele, oremos, 
irmãos.

Senhor Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, não deixeis sem resposta a oração da 
humanidade que por Vós clama. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o 
vinho para alimento da nossa fraqueza, con-
cedei que se tornem para nós sacramento da 
vida eterna. 

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

Demos graças ao Senhor por sua bondade, 
por suas maravilhas em favor dos homens; deu 
de beber aos que tinham sede, alimentou os 
que tinham fome.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, vós quisestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-nos 
viver de tal modo unidos em Cristo que 
tenhamos a alegria de produzir muitos frutos 
para a salvação do mundo. 

A Semente na Terra - Mc 7,24-30

Esta narração também gira em torno do tema do “pão”. O problema aqui é o pão dos 
filhos. O 'pão' que foi mal aproveitado pelos filhos é aproveitado pelos cachorrinhos. 
Serve para explicar porque a salvação passa de Israel, o filho, para os pagãos, que os 
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judeus chamavam 'carinhosamente' de cães (cf. At 13,46). A fé em Jesus derruba a diferença entre 
“cães” (pagãos) e filhos (hebreus). O modelo é Abraão (cf. Gl 3,6.7.9). Os pagãos, de fato, eram 
chamados de “cães” pelos judeus. As diferenças religiosas dentro da humanidade sempre foram 
tão fortes que, em nome de uma fé particular, filhos e filhas do mesmo Pai têm mais facilidade em 
chamar-se com os piores nomes do que de irmãos e irmãs! 

-  Ninguém pode se salvar por si mesmo e ninguém pode se salvar sozinho. A salvação é 
sempre graça do Outro, que passa através de outro (Israel, Igreja, religiões). Na verdade, a 
salvação é o Amor/amor.

-  O pão, isto é, a vida do filho, é o amor gratuito do Pai. Aquele(a) que, como Israel (ou a 
Igreja), pensa a salvação em termos de direito ou de dever, jamais a encontrará. É mais fácil que o 
pagão, que se sente excluído, entenda que a salvação seja dom do que os filhos da promessa 
(Israel) ou seus herdeiros (Igreja). 

-  O pão dos filhos é o Filho, que nos dá sua própria vida. Os discípulos podem confundi-lo 
com um fantasma. A sírio-fenícia, não. Ela sabe que poucas migalhas podem salvar sua filha. O 
decisivo é a qualidade da relação, não a quantidade da doação.

-  Essa narração mostra todo o poder da oração, liberada pela fé em Jesus. A fé, 
paradoxalmente, existe entre os pagãos e falta entre os de casa (Israel ou Igreja). Os pagãos, 
representados pela sírio-fenícia, confessam que Jesus é o Senhor (Deus como Deus) (cf. Mc 
7,28) e Messias/Cristo (filho de Davi) (cf. Mt 15,22): tornam-se cristãos. Os judeus, vítimas de 
sua fé, são incapazes de reconhecê-lo. 

-  O nosso mal é termos transformado a Eucaristia (o “pão”) em rotina e indiferença, quando 
não em privilégio que alimenta nosso orgulho. “Temos o que eles não têm!”. Só mudaremos 
quando aceitarmos o pão dos filhos como pecadores indignos, e o partilharmos com os irmãos e 
irmãs, sem superioridades e discriminações. “Senhor, eu não sou digno...!” Até a confissão de 
nossa indignidade tornou-se, muitas vezes, por rotina, mentirosa publicação de nossa 
superioridade!

 Santos do dia: Apolônia (+ 249). Ansberto de Ruão (630-693). Aldo (+ 760). Ana Catarina 
Emmerick (1774-1824). Miguel Febres Cordeiro (1854-1910). 

Testemunhas do Reino: Agustín Goiburu (Paraguai, 1972). Felipe Balam Tomás (Guatemala, 
1985). Diamantino Garcia Acosta (Andaluzia, 1995).

Datas comemorativas: Ano Novo Chinês (Yuan Tan).  Morte de Ary Barroso, compositor de 
Aquarela do Brasil (1964). Invenção do Voleibol, nos Estados Unidos, por W. G. Morgan (1895). 

10 SEXTA-FEIRA - SANTA ESCOLÁSTICA, VIRGEM - Memória
(Cor branca - Ofício da memória) 

Pouco se sabe de Santa Escolástica e o que 
se sabe está relacionado com seu irmão, São 
Bento. Se este foi o responsável pela introdução 
do monaquismo no Ocidente, a Escolástica 
atribui-se o início do monaquismo feminino. 
Distinguindo-se da solidão do eremitismo e da 

itinerância penitente, a proposta de Bento, 
ensaiada em Núrcia e deslocada, depois, para 
Monte Cassino, tem na estabilidade da vida 
comum um dos seus mais sólidos pilares. Os 
monges formam pequenas comunidades. 
Essas comunidades monásticas são duradou-
ras e organizadas. À sua frente está um monge, 
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o abade. Os monges não migram de uma 
comunidade a outra, mas têm estabilidade na 
sua comunidade. Dedicam-se à oração, ao 
trabalho, ao estudo e ao repouso. “Ora et 
labora”, diz a Regra. Escolástica, que, desde 
muito jovem, consagrara-se a Deus, quando 
Bento vai para Monte Cassino com seus 
monges, forma uma pequena comunidade 
monacal feminina no sopé da montanha. Conta 
São Gregório Magno (papa de 590 a 604), em 
seus Diálogos que os dois irmãos costumavam 
encontrar-se uma vez por ano. Na quaresma de 
542, os dois se encontraram, fora dos 
respectivos mosteiros, num casebre aos pés de 
Monte Cassino. Terminado o tempo previsto 
para o encontro, Escolástica gostaria de pro-
longar a conversa, mas Bento não aceita. 
Escolástica recolhe-se em oração. Começa um 
forte temporal. Ninguém pode sair. Os dois 
irmãos podem, então, continuar o diálogo. Foi o 
último encontro. Três dias depois, segundo S. 
Gregório, Bento vê a alma de sua irmã voando 
para os céus. Os monges de Bento descem 
para recolher o corpo de Escolástica e sepultá-
la na tumba que Bento prepara para si. Quando, 
em 547, Bento também morreu, recebeu 
sepultura ao lado da irmã. 

Antífona da entrada     

Esta é uma virgem sábia, do número das 
prudentes, que foi ao encontro de Cristo com 
sua lâmpada acesa.

Oração do dia

Celebrando a festa de Santa Escolástica, 
nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-        
la, servindo-vos com caridade perfeita e 
alegrando-nos com os sinais do vosso amor.

Leitura - Gn 3,1-8

Leitura do Livro do Gênesis 
 
1 A serpente era o mais astuto de todos os 

animais dos campos que o Senhor Deus tinha 

feito. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus 
vos disse: 'Não comereis de nenhuma das 

2árvores do jardim?'"  E a mulher respondeu à 
serpente: "Do fruto das árvores do jardim, nós 

3podemos comer.  Mas do fruto da árvore que 
está no meio do jardim, Deus nos disse: 'Não 
comais dele nem sequer o toqueis, do 

4contrário, morrereis'".  A serpente disse à 
5mulher: "Não, vós não morrereis.  Mas Deus 

sabe que no dia em que dele comerdes, vossos 
olhos se abrirão e vós sereis como Deus, 

6conhecendo o bem e o mal".  A mulher viu que 
seria bom comer da árvore, pois era atraente 
para os olhos e desejável para obter 
conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu 
também ao marido, que estava com ela, e ele 

7comeu.  Então, os olhos dos dois se abriram;  
e, vendo que estavam nus, teceram tangas para 

8si com folhas de figueira.  Quando ouviram a 
voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim 
à brisa da tarde, Adão e sua mulher 
esconderam-se do Senhor Deus no meio das 
árvores do jardim. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 31

R. Feliz aquele cuja falta é perdoada!

1. Feliz o homem que foi perdoado e cuja 
falta já foi encoberta! Feliz o homem a quem o 
Senhor não olha mais como sendo culpado, e 
em cuja alma não há falsidade! R.

2.  Eu confessei, afinal, meu pecado, e 
minha falta vos fiz conhecer. Disse: "Eu irei 
confessar meu pecado!" E perdoastes, Senhor, 
minha falta. R. 

3.  Todo fiel pode, assim, invocar-vos, 
durante o tempo da angústia e aflição, porque, 
ainda que irrompam as águas, não poderão 
atingi-lo jamais. R.

4.  Sois para mim proteção e refúgio; na 
minha angústia me haveis de salvar, e 
envolvereis a minha alma no gozo da salvação 
que me vem só de vós. R.
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Aclamação ao Evangelho - At 16,14b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Abri-nos, ó Senhor, o coração, para 

ouvirmos a palavra de Jesus! R.

Evangelho - Mc 7,31-37

Jesus quer fazer conosco o que fez com o 
surdo-mudo. Ele nos separa da multidão (a fé é 
uma decisão pessoal); nos toca com as suas 
mãos (para nos transformar com seu poder); 
toca os nossos ouvidos (pois somos aquilo que 
ouvimos); toca a nossa língua com a saliva (que 
simboliza o Espírito); intercede, geme, grita, 
ordena (salvar é muito mais difícil que criar). 
Estamos abertos a esta trajetória para ouvir a 
Palavra e gritá-la aos quatro cantos?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus saiu de novo da 31

região de Tiro, passou por Sidônia e continuou 
até o mar da Galileia, atravessando a região da 
Decápole.  Trouxeram então um homem 32

surdo, que falava com dificuldade, e pediram 
que Jesus lhe impusesse a mão.  Jesus 33

afastou-se com o homem, para fora da 
multidão; em seguida, colocou os dedos nos 
seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a 
língua dele.  Olhando para o céu, suspirou e 34

disse: "Efatá!", que quer dizer: "Abre-te!"  Ime-35

diatamente seus ouvidos se abriram, sua língua 
se soltou e ele começou a falar sem difi-
culdade.  Jesus recomendou com insistência 36

que não contassem a ninguém. Mas, quanto 
mais ele recomendava, mais eles divulgavam. 
37 Muito impressionados, diziam: "Ele tem feito 
bem todas as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos 
mudos falar". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Na memória de Santa 
Escolástica, que serviu a Cristo de coração 

sincero, apresentemos a Deus as nossas 
preces: R. Dai-nos, Senhor, um coração 
novo.

1. Pela Igreja de Deus, santa e sempre 
necessitada de conversão, para que, na vida 
das suas virgens consagradas, seja anúncio e 
profecia do reino dos céus, rezemos ao Senhor.

2. Pelas Ordens, Congregações e Insti-
tutos religiosos da nossa diocese e do mundo 
inteiro, para que Deus lhes dê muitas autênticas 
vocações, rezemos ao Senhor.

3. Pelas monjas que, no silêncio dos 
mosteiros, se entregam à contemplação e ao 
louvor, para que sejam sinal da plenitude do  
reino de Deus, rezemos ao Senhor.

4. Pelas jovens que o Senhor chama a 
segui-Lo em pobreza, obediência e castidade, 
para que sejam santas de corpo e alma, 
rezemos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui reunidos neste dia, 
celebrando a memória de Santa Escolástica, 
para que busquemos, como ela, as coisas do 
alto, rezemos ao Senhor.

Deus eterno e onipotente, guardai com 
amor aqueles que chamastes, e enriquecei a 
vossa Igreja com o carisma da virgindade 
consagrada, para que a vossa Igreja cresça na 
prática do Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao procla-
marmos as vossas maravilhas em santa 
Escolástica, e, assim como vos agradou por 
sua vida, seja de vosso agrado o nosso culto.

Antífona da comunhão - Mt 25,6

Eis que vem o Esposo; ide ao encontro do 
Cristo, o Senhor!

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, fortalecidos pela 
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participação nesta Eucaristia, fazei que, a 
exemplo de santa Escolástica, nos esforcemos 

por servir unicamente a vós, trazendo em nosso 
corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus.

A Semente na Terra - Mc 7,31-37

A
 palavra distingue o ser humano dos animais. O homem nem sempre é o que fala, mas 
sempre se torna aquilo (ou aquele) que ouve. O homem é a palavra à qual dá atenção e 
presta ouvidos. O ser humano é, primeiro, ouvidos, e, só depois, língua.

-  Deus é palavra, comunicação, dom de si. À medida que o ser humano O ouve, torna-se 
capaz de responder-Lhe. Entra em diálogo com Ele e se torna seu parceiro. Unido a Ele, torna-se 
semelhante a Ele. 

-  A religião judaica e a religião cristã são, em parte, religiões do Livro. Mas não são um 
fetichismo* da letra. Amam o livro, mas não o adoram. São religiões – isso sim – da palavra e da 
escuta, isto é, da comunhão com Aquele que fala (cf. Hb 1,1; 1Jo 1,1ss.). Por isso, ser surdo-
mudo é o pior dos males. “Falar alguma coisa” (v. 32) já é alguma coisa, mas é muito pouco para 
quem é definido como “palavra”, comunicação, diálogo. 

-  O milagre do surdo-mudo é o penúltimo da primeira parte do evangelho de Marcos. O 
último será a cura de um cego, o de Betsaida (cf. Mc 8,22-26). É preciso primeiro ouvir a palavra; 
só depois, vem a iluminação da fé. Quem continua surdo não pode 'ver'; só o coração pode 'ouvir a 
verdade' daquilo que se vê (Fausti).

-  Este milagre mostra tudo o que o Senhor quer realizar em cada ouvinte da Palavra. Somos 
todos ouvintes seletivos da sua palavra. Como criaturas, damos só o que recebemos e dizemos só 
o que ouvimos. Jesus é o médico – o otorrinolaringologista! – que nos devolve a capacidade de 
ouvi-Lo e de dialogar com Ele. 

-  Na celebração do batismo, essa cura corresponde ao exorcismo que conclui a liturgia da 
palavra e precede a liturgia sacramental. Inclui uma oração (o Ritual oferece duas opções), a 
possibilidade de o ministro soprar sobre o rosto do batizando e a unção do peito (= o centro do 
sistema cárdio-respiratório), acompanhada de uma imposição das mãos. O exorcismo exprime a 
difícil luta que a graça precisa enfrentar para nos libertar dos maus espíritos que habitam nosso 
coração.

-  O milagre do surdo-mudo ilustra a nossa trajetória de fé: Jesus nos separa da multidão (a 
fé é um passo absolutamente pessoal); Jesus nos toca com as suas mãos (para expressar sua 
solidariedade e transmitir-nos seus poderes e suas capacidades); Jesus toca os nossos ouvidos, 
pois somos aquilo (aquele) que ouvimos (somos ouvintes de Jesus); Jesus toca a nossa língua 
com a saliva (= a saliva é uma concreção do sopro, símbolo do Espírito); Jesus intercede ao Pai 
da Palavra, geme, grita, ordena (salvar/curar é muito mais difícil que criar). Cada um(a) é 
chamado(a), por isso, a percorrer o caminho do povo de Israel, o caminho do surdo-mudo... para 
que Jesus possa passar por sua vida “como benfeitor” (cf. At 10,38 - TEB), fazendo “os surdos  e 
os  .» (Mc 7,37)!

 Santos do dia: Escolástica (480-542). Guilherme de Malavalle (+ 1157). Hugo de Fosses 
(1093-1164). Austreberta. Caralampo, Porfírio e Bapto. Escolástica. Guilherme o Grande (leigo). 
Protádio de Besançon. Silvano de Terracina. Troiano. Zótico e companheiros. 

Testemunhas do Reino: Alberto Koenigsknecht (Juli, Peru, 1986).

Datas comemorativas: Dia do Atleta Profissional. Criação da Casa da Moeda (Bahia, 1699). 
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11 SÁBADO DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

DIA MUNDIAL DOS ENFERMOS

Amanhã, dia 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes* (França, 1858), 
celebra-se o Dia Mundial do Enfermo.

PADOEIRA DA DIOCESE DE APUCARANA

 Também amanhã, dia 11, na catedral de Apucarana, Paraná – Nossa Senhora de Lourdes, 
Titular, solenidade (na Missa: Gl, Cr, três leituras: Is 66,10-14c; Cânt.: Jt 13,18bcde. 19                 

(R/. 15, 9d); Ap 11,19a; 12, 1-6a. 10ab; Jo 2,1-11).

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: adoremos 
o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso 
Deus.

Oração do dia

Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com 
incansável amor; e, como nós só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 

Leitura - Gn 3,9-24

Leitura do Livro do Gênesis 
 
9 O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: 

10"Onde estás?"  E ele respondeu: "Ouvi tua voz 
no jardim, e fiquei com medo porque estava nu; 

11e me escondi".  Disse-lhe o Senhor Deus: "E 
quem te disse que estavas nu? Então comeste 

12da árvore, de cujo fruto te proibi comer?"  Adão 
disse: "A mulher que tu me deste por 
companheira, foi ela que me deu do fruto da 

13árvore, e eu comi".  Disse o Senhor Deus à 
mulher: "Por que fizeste isso?" E a mulher 
respondeu: "A serpente enganou-me e eu 

14comi".  Então o Senhor Deus disse à serpente: 
"Porque fizeste isso, serás maldita entre todos 
os animais domésticos e todos os animais 
selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás 

15pó todos os dias da tua vida!  Porei inimizade 
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a 
dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o 

16calcanhar".  À mulher ele disse: "Multiplicarei 
os sofrimentos da tua gravidez: entre dores 
darás à luz os filhos; teus desejos te arrastarão 

17para o teu marido, e ele te dominará".  E disse 
em seguida a Adão: "Porque ouviste a voz da tua 
mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te 
proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua 
causa! Com sofrimento tirarás dele o alimento 

18todos os dias da tua vida.  Ele produzirá para ti 
espinhos e cardos e comerás as ervas da terra; 
19 comerás o pão com o suor do teu rosto até 
voltares à terra de que foste tirado, porque és pó 

20 e ao pó hás de voltar". E Adão chamou à sua 
mulher "Eva", porque ela é a mãe de todos os 

21viventes.  Então o Senhor Deus fez para Adão e 
22sua mulher túnicas de pele e os vestiu.  Disse, 

depois, o Senhor Deus: "Eis que o homem se 
tornou como um de nós, capaz de conhecer o 
bem e o mal. Não aconteça, agora, que ele 
estenda a mão também à árvore da vida para 

23comer dela e viver para sempre!"  E o Senhor 
Deus o expulsou do jardim de Éden, para que 

24ele cultivasse a terra donde fora tirado.  Expul-
sou o homem, e colocou a oriente do jardim de 
Éden os querubins, e a espada lampejante de 
chamas, para guardar o caminho da árvore da 
vida. - Palavra do Senhor.
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Salmo responsorial - Sl 89

R. Ó Senhor, vós fostes sempre um 
refúgio para nós.

1. Já bem antes que as montanhas fossem 
feitas ou a terra e o mundo se formassem,   
desde sempre e para sempre vós sois Deus. R.

2. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, 
quando dizeis: "Voltai ao pó, filhos de Adão!" 
Pois mil anos para vós são como ontem, qual 
vigília de uma noite que passou. R.

3.  Eles passam como o sono da manhã, 
são iguais à erva verde pelos campos: De 
manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é 
cortada e logo seca. R.

4.  Ensinai-nos a contar os nossos dias, e 
dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-
vos! Até quando tardareis? Tende piedade e 
compaixão de vossos servos! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O homem não vive somente de pão, mas 

de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Mc 8,1-10

A palavra mais importante do Evangelho de 
hoje é: “tenho compaixão”. E, para testar se os 
discípulos estavam sintonizando com a sua 
prática, Jesus lhes pergunta: “Quantos pães 
vocês têm?” A resposta dos discípulos deixa 
claro que ainda estavam muito longe de ter em 
si os mesmos sentimentos de amor e mise-
ricórdia de Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

1 Naqueles dias, havia de novo uma grande 
multidão e não tinha o que comer. Jesus 
chamou os discípulos e disse:  "Tenho 2

compaixão dessa multidão, porque já faz três 
dias que está comigo e não têm nada para 

comer.  Se eu os mandar para casa sem comer, 3

vão desmaiar pelo caminho, porque muitos 
deles vieram de longe".  Os discípulos 4

disseram: "Como poderia alguém saciá-los de 
pão aqui no deserto?"  Jesus perguntou-lhes: 5

"Quantos pães tendes?" Eles responderam: 
"Sete".  Jesus mandou que a multidão se 6

sentasse no chão. Depois, pegou os sete pães, 
e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus 
discípulos, para que os distribuíssem. E eles os 
distribuíam ao povo.  Tinham também alguns 7

peixinhos. Depois de pronunciar a bênção 
sobre eles, mandou que os distribuíssem 
também.  Comeram e ficaram satisfeitos, e 8

recolheram sete cestos com os pedaços que 
sobraram.  Eram quatro mil, mais ou menos. E 9

Jesus os despediu.  Subindo logo na barca 10

com seus discípulos, Jesus foi para a região de 
Dalmanuta.- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Jesus é o novo Moisés no 
meio do seu povo: Jesus o conduz, ensina e  
alimenta. Peçamos ao Pai que nos sacie por seu 
Filho: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja proclame sempre que 
é vergonhoso, num mundo com sempre novos 
recordes de produção, existir centenas de 
milhões de pessoas passando fome, rezemos 
ao Senhor.

2.  Para que surjam, em todas as nações, 
homens honestos e competentes, que sejam a 
voz dos que não sabem se defender nem 
reclamar o pão de cada dia, rezemos ao Senhor.

3.  Para que, no meio da hipocrisia e da fal-
sidade, surjam pessoas que tenham compaixão 
das multidões, como Jesus, as saciem e lhes 
falem com verdade, rezemos ao Senhor.

4.  Para que as consequências do pecado, 
que atingem todos os homens e mulheres da 
terra, sejam conhecidas, atacadas e debeladas, 
rezemos ao Senhor.

5.  Para que, na nossa comunidade, todos 
lutem contra toda forma de mal e se alimentem 
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Pão de Deus, para a vida do mundo, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, ensinai-nos pela voz do vosso Filho, 
conduzi-nos pela luz do Espírito Santo e 
alimentai-nos com o Pão vindo do Céu. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o 
vinho para alimento da nossa fraqueza, 
concedei que se tornem para nós sacramento 
da vida eterna.

Antífona da comunhão - Mt 5,3-4

Bem aventurados os que tem coração de 
pobre, porque deles é o Reino dos céus. Bem 
aventurados os mansos, porque eles possuirão 
a terra.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, vós quisestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-nos 
viver de tal modo unidos em Cristo que 
tenhamos a alegria de produzir muitos frutos 
para a salvação do mundo. 

NOSSA SENHORA DE LOURDES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum de Nossa Senhora – MR, 733)

Esta memória está ligada à vida e à 
experiência mística de Marie-Bernardette 
Soubirous (1844-1879), favorecida, entre 11 
de fevereiro e 16 de julho de 1858, pelas 
aparições * da Virgem Maria na gruta de 
Massabielle, em Lourdes, França. Desde então, 
Lourdes se tornou um espaço privilegiado de 
oração, um ambiente de intensa espiri-
tualidade, meta de incessantes peregrinações, 
sobretudo de doentes. A mensagem de Lourdes 
é um convite à conversão e à oração. Na 
experiência de Bernardette, Maria se apresenta 
como a “Imaculada Conceição”: tudo nela é 
dom de Deus, que livre, gratuita e amoro-
samente a escolheu para uma missão única na 
história da salvação. Pela voz de uma simples 
menina camponesa, a Virgem nos convida a 
rezar com incansável confiança, com o intuito 
de abrir-nos ao amor que nos quer salvar. As 
curas que o Senhor concede aos peregrinos 
por intercessão de sua mãe – como nas Bodas 
de Caná – são um sinal desta vontade de 
salvação do amor misericordioso do Pai. O 
último de que se tem notícia – evidentemente, 
ainda não examinado rigorosamente pela 
Comissão Médica Internacional de Lourdes – 

foi a cura, em 2016, de uma menina italiana, de 
sete anos, surda de nascença, que arranca o 
aparelho dos ouvidos e diz: “Não preciso mais 
disso, agora ouço”. A mãe não se cansa de 
repetir: “Minha filha, surda de nascença, agora 
ouve!” 

Antífona da entrada

Bendita sois, Virgem Maria, que em vós 
trouxestes o criador do mundo. Gerastes aquele 
que vos fez e permaneceis virgem para sempre.

Oração do dia

Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa 
fraqueza para que, ao celebrarmos a memória 
da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, 
por sua intercessão, ressurgir dos nossos 
pecados.

Leitura – Is 66,10-14c

Cântico – Jt 13,18bcde.19

Leitura – Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab
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Evangelho - Jo 2,1-11

Oração sobre as oferendas

Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso 
Filho, que, ao nascer da Virgem Maria, não 
diminuiu, mas consagrou a sua integridade. E 
fazei que ele, apagando os nossos pecados, vos 
torne agradáveis nossas oferendas.

Prefácio de Nossa Senhora, I ou II

Antífona da comunhão - Lc 1,49

O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o 
seu nome.

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, 
alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. 
Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao 
mistério da nossa Redenção.

A Semente na Terra - Mc 8,1-10

 palavra mais importante do evangelho de hoje, sem dúvida alguma, é um verbo: “tenho 

Acompaixão” (em latim, misereor; em grego, σπλαγχνίζομαι – splanchnízomai). E, 
para testar se os discípulos tinham compreendido o pão, uma pergunta, que implica 

uma decisão já tomada: “Quantos pães vocês têm?”
-  Na verdade, o capítulo 8 é uma 'revisão de matéria' para que os discípulos entendam a 

“com-paixão” do Senhor, capaz de desalterar toda sede e saciar toda fome. O Mestre retoma os 
temas dos capítulos 6 e 7: partilha do pão, incompreensão, surdez, cegueira, dureza de coração. 
Aponta os problemas e busca as suas causas. 

-  A solução será a cura dos dois cegos – o de Betsaida (cf. Mc 8,22ss.) e o de Jericó (cf. 
10,46ss.) – e a confissão de fé de Pedro (cf. 8,27ss.), seguida da auto-apresentação de Jesus (cf. 
8,31-32). 

-  Materialmente, temos uma repetição da primeira multiplicação. Pedagogicamente, 
porém, não é uma repetição inútil. A repetição é muito importante para os seres humanos. 
Quantas vezes a mãe não precisa dizer “não faça isso”, “cuidado”. Quantas vezes não temos que 
ouvir “eu te amo” e não cansamos de repetir “eu te amo”. Com efeito, vivemos no tempo e 
estamos em contínuo vir-a-ser. Crescemos sedimentando no coração aquilo que aí é lançado, dia 
após dia, fragmento após fragmento. Precisamos da repetição para irmos nos tornando passo a 
passo o que não conseguimos num piscar de olhos. A iluminação vem de uma escuta prolongada, 
progressiva, como mostram a cura do surdo-mudo e a cura do cego. 

-  É por isso que não celebramos a Eucaristia só uma vez por ano, como os judeus faziam 
com a Páscoa, e celebramos a Páscoa todo domingo, quando não todos os dias. Celebramos a 
Eucaristia todos os dias e, todos os dias, Ele se dá a nós. E da mesa caem migalhas que, nós, 
como os pagãos de ontem, esperamos ansiosos e abocanhamos famintos, porque nosso sonho é 
o sonho de todo cachorro: “virar gente” para poder comer comida de gente! Nosso sonho é tornar-
nos imagem e semelhança daquele que está à cabeceira da mesa, que se dá a nós no seu pão e no 
seu vinho. 

-  Mais uma vez, Jesus dá o pão e oferece a misericórdia. Não nos abandona, não se cansa 
de nós, não desanima diante da nossa dureza de coração. Insiste no dom, tantas vezes quantas 
dele necessitamos. Pode-se dizer que a história é o tempo da paciência de Deus. “Paciência” em 
três sentidos: ele “sofre” conosco, ele “espera” por nós, ele “persevera” conosco. 

-   Ele faz questão de envolver os discípulos no seu dom (“Quantos pães vocês têm?”), 
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enquanto não pode envolvê-los na sua com-paixão (“Ia dando (os pedaços de pão) aos 
discípulos para que os distribuíssem”).

-  A Eucaristia é o mistério de um Deus que nos salva dando-se totalmente a nós. Fazê-la em 
sua memória, trazê-la para o nosso hoje, colocá-la todo dia no coração é o remédio para a nossa 
cegueira e a nossa surdez. É cura para a dureza do coração!

 Santos do dia: Gregório II (669-731). Bento de Aniane (750-821). Pascal I (+ 824). Nicolau 
Palea (1197-1255). Teodoro Babilon (1899-1945). 

Datas comemorativas: Tratado de Latrão (1929). Libertação de Nelson Mandela depois de 27 
anos de prisão (1990). As comunidades negras do Médio Atrato (Colômbia) conseguem do 
governo um título coletivo de 695 mil hectares (1998). Dia do Zelador. Dia mundial do enfermo. Dia 
da Padroeira da Diocese de Apucarana, Nossa Senhora de Lourdes.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Aparições marianas. As aparições marianas acompanham a história do cristianismo desde o 
século IV (quando a Virgem apareceu a um casal romano e ao papa Libério), pedindo a construção de 
uma igreja, no caso, a Basílica de Santa Maior Maior, em Roma (352). O fenômeno intensificou-se, 
porém, nos séculos XIX e XX. Entre as principais estão as aparições a Catarina Labouré, em Paris, 1830 
(Medalha Milagrosa); às crianças Mélanie, Matthieu e Maximin Giraud, em La Salette (1856): às 
crianças Eugène e Joseph, Jeanne-Marie e Françoise, em Pontmain (1871). As mais famosas são a de 
Lourdes, a Marie-Bernardette Soubirous (1858), e a de Fátima, aos pastorinhos Lúcia, Francisco e 
Jacinta (1917). A Igreja católica trata as aparições como “revelações privadas”, ou seja, particulares. 
A respeito, diz o Catecismo: “No decurso dos séculos houve revelações denominadas “privadas”, e 
algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao 
depósito da fé. A função delas não é “melhorar” ou “completar” a Revelação definitiva de Cristo, mas 
ajudar a viver dela com mais plenitude em determinadas épocas da história. Guiado pelo Magistério 
da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo 
autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja.” (67) Uma orientação que tem sido repetida por papas 
posteriores é do papa Bento XIV (1740-1758): “às revelações, ainda que aprovadas pela Igreja, não se 
deve nem se pode outorgar assentimento de fé católica” (De servorum Dei beatificatione et beatorum 
canonizatione Visões e Aparições. Deus , I.2, c. 32, n. 11). No Brasil, merece leitura e estudo a obra 
continua falando? Afonso Murad, de , marista, excelente teólogo, especializado em mariologia 
(Petrópolis, Vozes, 1997). 
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12 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 (Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - O estilo de vida que 
Jesus propõe é novo, mas suas raízes estão no 
Antigo Testamento. Jesus não rompe com o 
Antigo Testamento, mas o leva à sua máxima 
perfeição e o supera de modo surpreendente. 
Que a Eucaristia de hoje nos ajude a dar um 
passo à frente na descoberta e acolhida da nova 
lei trazida e vivida por Jesus.

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 
defendida que me salva. Sois minha fortaleza e 
minha rocha; para honra do vosso nome, vós 
me conduzis e alimentais.

Oração do dia

Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo, que possais habitar 
em nós.

Leitura - Eclo 15, 16-21 
(Nova Vulgata*) (Grego: 15-20)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

16 Se quiseres observar os mandamentos, 
eles te guardarão; se confias em Deus, tu 
também viverás.  Diante de ti, Ele colocou o 17

fogo e a água; para o que quiseres, tu podes 
estender a mão.  Diante do homem estão a 18

vida e a morte, o bem e o mal; ele receberá 
aquilo que preferir.  A sabedoria do Senhor é 19

imensa, ele é forte e poderoso e tudo vê 
continuamente.  Os olhos do Senhor estão 20

voltados para os que o temem. Ele conhece 
todas as obras do homem.  Não mandou a 21

ninguém agir como ímpio e a ninguém deu 
licença de pecar. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118 

R. Feliz o homem sem pecado em seu 
caminho, que na lei do Senhor Deus vai 
progredindo!

1. Feliz o homem sem pecado em seu 
caminho, que na lei do Senhor Deus vai 
progredindo! Feliz o homem que observa seus 
preceitos, e de todo o coração procura a          
Deus! R.  

2. Os vossos mandamentos vós nos 
destes, para serem fielmente observados. 
Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir 
vossa vontade e vossa lei! R.  

3.  Sede bom com vosso servo, e viverei, e 
guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus 
olhos, e então contemplarei as maravilhas que 
encerra a vossa lei! R. 

4.  Ensinai-me a viver vossos preceitos; 
quero guardá-los fielmente até o fim! Dai-me o 
saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o 
coração a guardarei. R.
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Leitura: 1Cor 2,6-10

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Entre os perfeitos nós falamos de 6

sabedoria, não da sabedoria deste mundo nem 
da sabedoria dos poderosos deste mundo, que, 
afinal, estão votados à destruição.  Falamos, 7

sim, da misteriosa sabedoria de Deus, 
sabedoria escondida, que, desde a eternidade, 
Deus destinou para nossa glória.  Nenhum dos 8

poderosos deste mundo conheceu essa 
sabedoria. Pois, se a tivessem conhecido, não 
teriam crucificado o Senhor da glória.  Mas, 9

como está escrito, "o que Deus preparou para 
os que o amam é algo que os olhos jamais 
viram nem os ouvidos ouviram nem coração 
algum jamais pressentiu".  A nós Deus revelou 10

esse mistério através do Espírito. Pois o 
Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profun-
dezas de Deus. - Palavra do Senhor. 

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, 

Senhor da terra: os mistérios do teu Reino aos 
pequenos, Pai, revelas. R.

Evangelho  - Mt 5,17-37

Jesus não destrói o que é bom e válido na fé 
e na moral do seu povo. O que ele faz é apontar 
para uma perfeição maior. Ele veio trazer a 
“justiça excessiva” do Reino. Por isso, sua 
palavra muitas vezes é radical, questionadora, 
exigente. Quando a palavra de Jesus não mexe 
com o profundo do nosso ser, é sinal que ainda 
não entendemos nada. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus a seus 
discípulos:  Não penseis que vim abolir a Lei e 17

os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-
lhes pleno cumprimento.  Em verdade, eu vos 18

digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, 
nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, 
sem que tudo se cumpra.  Portanto, quem 19

desobedecer a um só destes mandamentos, 
por menor que seja, e ensinar os outros a 
fazerem o mesmo, será considerado o menor 
no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e 
ensinar será considerado grande no Reino dos 
Céus.  Porque eu vos digo: Se a vossa justiça 20

não for maior que a justiça dos mestres da Lei e 
dos fariseus, vós não entrareis no Reino dos 
Céus.  Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: 21

'Não  matarás! Quem matar será condenado 
pelo tribunal'.  Eu, porém, vos digo: todo 22

aquele que  se encoleriza com seu irmão será 
réu em juízo; quem disser ao seu irmão:  
'patife!' será condenado pelo tribunal; quem 
chamar o irmão de 'tolo' será condenado ao 
fogo do inferno.  Portanto, quando tu estiveres 23

levando  a tua oferta para o altar, e ali te 
lembrares que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti,  deixa a tua oferta ali diante do altar, e 24

vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só 
então vai apresentar a tua oferta.  Procura 25

reconciliar-te com teu adversário, enquanto 
caminha contigo para o tribunal. Senão o 
adversário te entregará ao juiz, o juiz te 
entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado 
na prisão.  Em verdade eu te digo: dali não 26

sairás, enquanto não pagares o último centavo 
27 Ouvistes o que foi dito: 'Não cometerás 
adultério'.  Eu, porém, vos digo: Todo aquele 28

que olhar para uma mulher, com o desejo de 
possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu 
coração.  Se o teu olho direito é para ti ocasião 29

de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti! 
De fato, é melhor perder um de teus membros, 
do que todo o teu corpo ser jogado no inferno.  
30 Se a tua mão direita é para ti ocasião de 
pecado, corta-a e joga-a para longe de ti! De 
fato, é melhor perder um dos teus membros, do 
que todo o teu corpo ir para o inferno.  Foi dito 31

também: 'Quem se divorciar de sua mulher, dê-
lhe uma certidão de divórcio'.  Eu, porém, vos 32

digo: Todo aquele que se divorcia de sua 
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mulher, a não ser por motivo de união irregular, 
faz com que ela se torne adúltera; e quem se 
casa com a mulher divorciada comete adul-
tério.  Vós ouvistes também o que foi dito aos 33

antigos: 'Não jurarás falso', mas 'cumprirás os 
teus juramentos feitos ao Senhor'.  Eu, porém, 34

vos digo: Não jureis de modo algum: nem pelo 
céu, porque é o trono de Deus;  nem pela terra, 35

porque é o suporte onde apoia os seus pés; 
nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
Grande Rei.  Não jures tão pouco pela tua 36

cabeça, porque tu não podes tornar branco ou 
preto um só fio de cabelo.  Seja o vosso 'sim': 37

'Sim', e o vosso 'não': 'Não'. Tudo o que for além 
disso vem do Maligno. - Palavra da 
Salvação.

Ou: Evangelho - Mt 5,20-22a.27-28.33-
34a.37 (mais breve)

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
cípulos:  Eu vos digo: Se a vossa justiça não 20

for maior que a justiça dos mestres da Lei e dos 
fariseus, vós não entrareis no Reino dos Céus.    
21 Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: 'Não 
matarás!' Quem matar será condenado pelo 
tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele 22ª 

que se encoleriza com seu irmão será réu em 
juízo.  Ouvistes o que foi dito: 'Não cometerás 27

adultério'.  Eu, porém, vos digo: Todo aquele 28

que olhar para uma mulher, com o desejo de 
possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu 
coração.  Vós ouvistes também o que foi dito 33

aos antigos: 'Não jurarás falso', mas 'cum-prirás 
os teus juramentos feitos ao Senhor'. Eu, 34ª 

porém, vos digo: Não jureis de modo algum.        
37 Seja o vosso 'sim': 'Sim', e o vosso 'não': 'Não'. 
Tudo o que for além disso vem do Maligno.             
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Oremos a Deus Pai todo-

poderoso, para que nos ajude com a sua graça 
a pôr em prática as palavras de Jesus. R. 
Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelo papa Francisco e pelos bispos que 
professam a fé apostólica, para que despertem 
no coração dos fiéis e catecúmenos o desejo do 
reino de Deus, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que têm responsabilidades edu-
cativas, para que saibam promover uma cultura  
inspirada e alicerçada nos mandamentos de 
Deus, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos oprimidos e marginalizados, pelos 
pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem, para 
que encontrem alívio, consolação e saúde, 
rezemos ao Senhor.

4.  Pelas mães solteiras e pelos lares 
divididos, para que recebam, da parte dos 
cristãos, a compreensão, o acolhimento e a 
ajuda de que precisam, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós aqui reunidos em comu-
nidade celebrante e que escutamos as palavras 
de Jesus no Evangelho, para que a nossa justiça 
supere a justiça das leis e das instituições 
humanas, rezemos ao Senhor.

Senhor, Deus onipotente, gravai em nós a lei 
do amor e do perdão, para sermos capazes de 
viver em conformidade com o Evangelho do 
vosso Filho. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade.

Sugestão: Oração Eucarística Para 
Diversas Circunstâncias, VI B

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 
Senhor satisfizera os seus desejos.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 

do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.

 

A Semente na Terra - Mt 5,17-37

N
o Sermão da Montanha (Mt 5-7), Jesus age como Moisés, o grande legislador do 
Antigo Testamento. Porém Jesus é maior que Moisés. Ele aparece como o intérprete 
oficial da tradição judaica, aquele que é capaz de esclarecer seus aspectos mais 

profundos. Jesus veio para revelar o verdadeiro significado do Antigo Testamento, para expressar 
o que a Lei e os Profetas queriam dizer e, assim, fazer a Lei ser cumprida (v. 17). Ele ensina aos 
seus discípulos o seu verdadeiro sentido e os convida a colocá-los em prática. Desse modo se 
tornarão grandes no Reino dos Céus. O Sermão da Montanha torna-se assim o discurso do Mestre 
que ensina com autoridade e não como quem se apega unicamente à letra da Lei.

-  A Lei e os Profetas: É uma expressão muito frequente em Mateus (7,12; 11,13; 22,40), 
refere-se ao todo da revelação de Deus no Antigo Testamento. A Lei foi dada por Deus através de 
Moisés. Em hebraico é a que significa Lei. Os judeus possuem a torá oral e a torá escrita Torah, 
( ). A expressão “Lei e os Profetas” tem um sentido litúrgico: nas sinagogas aos sábados halakah
havia sempre uma leitura de um texto da Lei e outro dos Profetas. Com estas duas palavras se 
indicava também toda a Escritura (Mt 11,13; 22,40). É uma expressão análoga a “Moisés e Elias”.

- : Jesus não poderia abolir a Palavra revelada pelo próprio Deus, nem ir  Não vim abolir
contra a tradição na qual nasceu. Seria opor-se ao próprio Deus. O Apóstolo Paulo ensina que a 
“Lei é santa” (Rm 7,12). O que Jesus quer é dar-lhe o verdadeiro e autêntico sentido. Jesus não 
rompe com a Torá, permanece fiel, mas lhe dá pleno cumprimento com uma concentração nos 
valores mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade (23,23).

-  Dar-lhes pleno cumprimento: Jesus realiza as profecias (Mt 1,22; 2,15.17.23) com isso 
não só se propõe a cumprir a Lei e os Profetas, mas quer levá-la à perfeição, isto é, dar o 
verdadeiro sentido ao código de vida religiosa contra o uso legalista que os mestres haviam 
transformado a Palavra de Deus. Jesus pretende alcançar uma perfeição radical e ao mesmo 
tempo devolver a sua simplicidade original (cf. 5,20).

-  Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei: iod, É uma referência ao  a menor letra do 
alfabeto hebraico. O sentido é que nenhum pormenor da Lei deve ser desprezado. Jesus não veio 
destruir a Lei (Dt 4,8), e toda a economia antiga, nem consagrá-la como intocável, mas dar-lhe, 
pelo seu ensinamento e pelo seu comportamento, forma nova e definitiva, na qual se realiza, 
afinal, plenamente aquilo a que a Lei se encaminhava. Isso é verdade, sobretudo no que diz 
respeito à justiça (v. 20). O preceito antigo torna-se interior, atingindo os desejos e os motivos 
secretos (Mt 12,34). Portanto, nenhum pormenor da Lei pode ser omitido (vv. 18-19). O amor, em 
que já se resumia a Lei antiga (7,12), torna-se o mandamento novo e inesgotável de Jesus e o 
cumprimento de toda a Lei.

-  Praticar e ensinar: Esta expressão reflete o horror de Jesus à hipocrisia, ou seja, ensinar 
uma coisa e praticar outra. Mais adiante ensinará: “Nem todo aquele que me diz 'Senhor, Senhor' 
entrará no Reino dos Céus, mas sim aquele que praticar a vontade de meu Pai que está nos céus” 
(7,21).

-  Reino dos Céus: No Evangelho de Mateus é comum Jesus se referir ao Reino de Deus 
como o Reino dos Céus. É que Mateus escreve seu evangelho para os judeus convertidos ao 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
2 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 6

º 
D

om
in

go
 d

o 
Te

m
po

 C
om

um
 

50

cristianismo. Os judeus não pronunciam o nome de Deus (YHWH).  é para os judeus O céu
daquele tempo uma das maneiras de designar Deus sem pronunciar o seu nome inefável (Ex 20,7; 
Lv 19,12; Dt 5,11). 

- : A justiça que Jesus propõe não se baseia na observância, mas na  A vossa justiça e a deles
superação da Lei. Não pode ser comparada com a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Estes 
se orgulhavam de cumprir todos os mandamentos, mas sem misericórdia, sem amor.

- : Um dos Dez Mandamentos é “não matar” (Ex 20,13; Dt 5,17). Mas não  Não matarás
basta não matar o irmão, também a ira, o insulto e o desprezo são formas de matar. Fundamento 
mínimo de qualquer relação é deixar o outro viver. O assassinato físico provém de um assassinato 
interno do outro, do rompimento com ele da fraternidade.

- : Termos difíceis de serem traduzidos. Alguns preferem “cretino” e  “Patife/tolo”
“renegado” (Bíblia de Jerusalém). São preconceitos que nós criamos no nosso interior contra os 
nossos irmãos. As guerras e violências começam dentro de nós, criamos o inimigo e depois 
inventamos as formas para eliminá-lo.

- : A oferta que levamos diante do altar não pode ser falsa, isso já  Levar a tua oferta
denunciava o Profeta Isaías (1,10-16). Oferta injusta não agrada ao Senhor. Portanto, antes de 
levar a oferta a Deus é melhor “lavar as mãos”, isto é, ir reconciliar-se com o irmão. Conta-se que 
certa vez um missionário pregava aos índios esta passagem e como não falava a língua dos índios 
servia-se de um tradutor. Uma parte dos índios saiu da celebração e o missionário indignou-se 
com o tradutor, mas este respondeu: “Não se preocupe, eles ouviram a leitura e foram se 
reconciliar. Logo retornarão todos”.

- : Dizem que a Justiça é cega, dificilmente agrada ambas as partes. Portanto, se  Tribunal
estamos sendo conduzidos ao Tribunal dificilmente escaparemos da condenação. Nada melhor 
do que voltar atrás, procurar nosso adversário e buscar uma conciliação. Se conseguir, não 
somente se obtém a justiça, mas o que é mais importante o restabelecimento da relação fraterna. 
Do tribunal dificilmente dois contestantes voltarão abraçados. Pior ainda é ser jogado na prisão e 
ainda ter que pagar toda a dívida.

- : A Lei proibia o adultério (Ex 20,14-17). Romper o laço familiar  Não cometerás adultério
significava também romper a aliança com Deus. Jesus dá um passo adiante, interioriza o preceito. 
É preciso também evitar o desejo, o olhar cobiçoso em relação à mulher do outro. Isto é, respeitar 
a si mesmo e a mulher e os seus sentimentos.

- : Os olhos foram dados para que  Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado
possamos ver. Os olhos são a porta do coração e da alma. Na Bíblia, o olho, como o coração, 
indica o homem inteiro e sua conduta; o olho reúne e orienta a direção, particularmente a relação 
com Deus. Depende da intenção do nosso olhar para saber como pensamos sobre alguém ou 
alguma coisa. Portanto, se o olhar for malicioso, melhor seria não ter os olhos.

- : Da mesma forma que o olho, as mãos  Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado
devem ser para fazer o bem. É com elas que trabalhamos e ganhamos o pão de cada dia. Se a 
usamos para o mal, melhor seria não tê-las. Jesus não quer que nos mutilemos, mas que façamos 
bom uso dos membros do nosso corpo.

- : Novamente Jesus  Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio
procura salvaguardar o matrimônio. Somente permite o divórcio se o motivo fo  a r "porneia" 
(adultério). Em Mt 19,1-9 Jesus vai ensinar que ninguém deve separar o que Deus uniu.

- : Jesus radicaliza no  Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor
valor da palavra dada. Há uma lógica: A Palavra de Deus! Deus é fiel naquilo que diz e promete. Do 
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mesmo modo deve ser o fiel, pois quem não cumpre ou manipula a palavra dada é capaz também 
de manipular a palavra de Deus.

- :  Seja o vosso 'sim': 'Sim', e o vosso 'não': 'Não'. Tudo o que for além disso vem do Maligno
A Lei dada por Deus tinha os mandamentos positivos e negativos que os judeus deviam cumprir. 
Portanto, torcer ou inverter esta lógica era subverter as ordens de Deus.

A Lei que foi dada no passado também era para trazer vida no meio do povo. Era para que 
houvesse justiça e para formar um povo novo e disposto que servisse ao Senhor. Era isso que 
Moisés afirmava quando ensinava o próprio povo (Dt 4,8). Mas quando a Lei se transformou em 
legalismo, tornou-se opressora e perdeu-se a emoção. A Lei sem misericórdia perde toda a sua 
força e passa a ser opressora. Uma religião marcada pelo legalismo frio é uma religião sem 
coração e que coloca a vida humana em segundo plano. O Papa Francisco adverte a Igreja “para 
não tornar pesada a vida dos fiéis”, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando “a 
misericórdia de Deus quis que fosse livre”. 

A ALEGRIA DO EVANGELHO

José Antonio Pagola

“Bem-aventurados os pobres... porque deles é o reino dos céus”!

Durante quatro domingos mais a liturgia continua inspirada pelo "sermão da montanha". Em 
seu evangelho, são Mateus, baseando-se em abundantes citações bíblicas, proclama em todo 
momento que, desde suas origens até sua morte e ressurreição, tanto em seu ensinamento como 
em seu comportamento, Jesus dá cumprimento às Escrituras.

Para este evangelista, a novidade da Boa Nova e da vida evangélica não se compreende senão 
dentro da tradição de Moisés e os profetas. Nada mostra isso melhor do que a maneira como 
Jesus faz seus os três grandes "mandamentos" do respeito à vida alheia, a fidelidade conjugal e a 
verdade das palavras.

Primeiro de tudo, um princípio fundamental: o legalismo não considera a intenção de Deus, 
autor da lei; perverte o sentido dos mandamentos, fazendo que seu cumprimento resulte inútil 
frente ao reino dos céus. O legalismo gera a casuística, que, quando não encontra escapatórias, 
argumenta sobre as obrigações para tentar cumpri-las com o menor esforço possível. Consciente 
ou inconscientemente, essa atitude faz de Deus um legislador distante e frio, preocupado apenas 
em manter uma ordem moral de fachada. No entanto, Deus deu a lei com uma intenção 
completamente diferente: " " (Lv 11,45; Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo
19,2).

E Jesus conclui o longo discurso recolhido por são Mateus com termos idênticos: "Sede 
perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito" (5,48). O legalismo, em vez disso, ao ater-se à letra 
negligenciando o espírito, não pode dar mais do que uma justiça legal, externa. Jesus, que "veio 
para dar plenitude" às Escrituras, defende a justiça conforme Deus e abre o cumprimento dos 
mandamentos a perspectivas infinitas, até a perfeição do amor. Proclama que a Lei exige um 
compromisso total do ser, uma obediência gestada no mais profundo de cada um: em seu 
"coração".
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Esta relação com os mandamentos exclui tudo o que, de perto ou de longe, possa 
assemelhar-se a um servilismo cego. Com efeito, Deus considera a sua criatura capaz de optar 
livremente pelo futuro de paz e felicidade que ele lhe propõe (Eclo 15,15-20). Quem medita na lei 
do Senhor e conforma sua vida para a ela adquire uma sabedoria que não é deste mundo, porque 
lhe permite penetrar nos segredos do mistério de Deus (1Cor 2,6 -10).

 Santos do dia: Humbelina (+ 1130). Ludano (+ 1202). Antônio Cauleas. Benedito de Aniane 
(leigo). Benedito Revelli. Damião da África (leigo). Damião de Roma (leigo). Juliano o Hospitaleiro 
(leigo). Gostilo (Gozzelino). Mártires da Abitina. Melésio de Antioquia. 

Testemunhas do Reino: Irmã Dorothy Stang (Anapu, Pará, Brasil, 2005).

Datas comemorativas: Fundação de Santiago do Chile por Pedro de Valdivia (1541). Chegada 
da expedição de Orellana ao Amazonas (1542). Chegada dos conquistadores espanhóis às minas de 
prata de Potosí, na Bolívia (1545); nelas, morreram 8 milhões de índios. Nascimento de Charles 
Darwin e de Abraham Lincoln (1809). Independência do Chile (1818).

ABC DO CRISTIANISMO

Os verbetes abaixo são uma tentativa de explicação ou esclarecimento da anotação colocada após 
a referência da primeira Leitura: Leitura - Eclo 15,16-21 (Nova Vulgata*) (Grego: 15-20). Trata-se de 
uma questão técnica, especializada, sobre a qual, porém, é bom ter alguma informação. Perdoem-nos 
os especialistas por uma apresentação muito sintética e simplificada da questão. 

[1] Texto grego da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito parte em hebraico e aramaico, parte 
em grego. A mais antiga tradução do texto hebraico (e aramaico) do Antigo Testamento foi em grego, e 
teve início no século III a.C. em Alexandria, no Egito. É conhecida como versão dos LXX (Setenta). Tem 
este nome porque teria sido traduzida por setenta sábios que dominavam seja o hebraico/aramaico 
seja o grego. No início, por “versão dos Setenta” se entendia somente a versão do Pentateuco; mais 
tarde, esta denominação se estendeu à versão de todos os livros pertencentes ao cânon hebraico (lista 
dos livros reconhecidos pelo judaísmo como inspirados), aos quais se acrescentou a tradução de 
outros livros do chamado “cânon alexandrino”, portanto, deutero-canônicos em relação à Bíblia 
hebraica, cujo original em língua semítica se perdeu: Tobias, Judite, Baruc, o primeiro dos Macabeus, 
acréscimos ao livro de Daniel, Ester, Jeremias, o primeiro de Esdras, ou – parcialmente recuperado – o 
Eclesiástico Sirácide ( ) (que motivou a elaboração deste 'verbete'). Mais tarde ainda, foram 
acrescentados outros livros compostos diretamente em grego, alguns dos quais passaram a fazer parte 
do cânon cristão: Sabedoria, o segundo dos Macabeus, acréscimos gregos a Jeremias, a Ester e aos 
Salmos; outros foram excluídos: o terceiro e o quarto dos Macabeus. 

[2] Vulgata. O termo “vulgata” é latino e significa [versão] corrente, usada comumente pelo povo 
( ), difundida. Há duas importantes traduções latinas do Antigo Testamento. A primeira é vulgus
chamada   (velha, antiga): depende da tradução grega dos Setenta. A segunda é a  Vetus Latina Vulgata
(corrente, divulgada, difundida, conforme à língua comumente falada). Esta tradução foi feita 
sobretudo a partir do texto hebraico. Quando São Jerônimo, em 382, recebeu do papa Dâmaso o 
encargo de rever a , começou a fazê-lo tendo como base a versão dos LXX (Setenta) revista Vetus latina
por Orígenes. Após ter-se transferido para Jerusalém, em 386, empreendeu a nova versão do Antigo 
Testamento diretamente do hebraico e do aramaico para os livros de Tobias e Judite. Levou adiante este 
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trabalho entre 390 e 405, ano de sua morte. A tradução de Jeremias ficou incompleta. Quanto ao Novo 
Testamento, Jerônimo se limitou a uma revisão do texto dos Evangelhos da antiga versão latina (Vetus 
Latina). O propósito era substituir as traduções latinas já existentes por esta versão encomendada pelo 
papa. A  foi usada durante toda a Idade Média e influenciou a cultura do Ocidente. Foi usada Vulgata
como base para as traduções da Bíblia nas línguas neolatinas e outras. 

[3] Nova Vulgata. Nova Vulgata Neo- A última revisão da Vulgata é conhecida pelo nome de “ ” ou “
vulgata Vulgata”. Em 1965, antes do final do Concílio Vaticano II, o papa Paulo VI pediu uma revisão da  
de acordo com os modernos critérios exegéticos e filológicos. Este trabalho foi feito em cima da 
edição crítica da  publicada pelo papa Pio X (1907). Os trabalhos da comissão encarregada, Vulgata
presidida pelo por Dom Eduardo Schick, bispo de Fulda, terminou em 1975; em 1979, João Paulo II, 
promulgou a . Esta versão é, desde 1979, a versão oficial do texto bíblico para a liturgia Nova Vulgata
católica. Na apresentação da instrução  de 7 de maio de 2001, a Congregação Liturgiam authenticam,
para o culto divino e a disciplina dos sacramentos assim se exprimiu: “A , a versão Nova Vulgata
corrente da Bíblia latina, deve ser tomada em consideração como um instrumento suplementar na 
preparação das traduções bíblicas para o uso litúrgico”!

13 SEGUNDA-FEIRA DA 6ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 
defendida que me salva. Sois minha fortaleza e 
minha rocha; para honra do vosso nome, vós 
me conduzis e alimentais.

Oração do dia

Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo que possais habitar em 
nós. 

Leitura - Gn 4,1-15.25

Leitura do Livro do Gênesis 

1 Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela 
concebeu e deu à luz Caim, dizendo: "Gerei um 
homem com a ajuda do Senhor".  E deu tam-2

bém à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor 
de ovelhas e Caim, agricultor.  Aconteceu, 3

tempos depois, que Caim ofereceu frutos da 
terra como sacrifício ao Senhor,  e Abel 4

ofereceu primogênitos do seu rebanho, com 
sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua 
oferenda,  mas para Caim e sua oferenda não 5

olhou. Caim encheu-se de cólera e seu rosto 
tornou-se abatido. Então o Senhor perguntou a 6 

Caim: "Por que estás cheio de cólera e andas 
com o rosto abatido?  É verdade que, se fizeres 7

o bem, andarás de cabeça erguida; mas se 
fizeres o mal, o pecado estará à porta, 
espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-
lo".  Caim disse a seu irmão Abel: "Vamos ao 8

campo". Logo que chegaram ao campo, Caim 
atirou-se sobre o seu irmão Abel e matou-o.  E 9

o Senhor perguntou a Caim: "Onde está o teu 
irmão Abel?" Ele respondeu: "Não sei. Acaso 
sou o guarda do meu irmão?"  O Senhor lhe 10

disse: "Que fizeste? A voz do sangue do teu 
irmão  está clamando por mim, da terra.  Ago-11

ra, pois, serás amaldiçoado pela terra que abriu 
a boca para receber das tuas mãos o sangue do 
teu irmão!  Quando tu a cultivares, ela te 12

negará seus frutos. E serás um fugitivo, 
vagando sobre a terra".  Caim disse ao Senhor: 13

"Meu castigo é grande demais para que eu o 
possa suportar.  Se, hoje, me expulsas desta 14

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
3 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 d
a 

6ª
 S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

 

54

terra, devo esconder-me de ti, tornando-me um 
fugitivo a vaguear sobre a terra; qualquer um 
que me encontrar, me matará".  E o Senhor lhe 15

disse: "Não! mas aquele que matar Caim, será 
punido sete vezes!" O Senhor pôs, então, um 
sinal em Caim, para que ninguém, ao encontrá-
lo, o matasse. Adão conheceu de novo sua 25 

mulher. Ela deu à luz um filho, a quem chamou 
Set, dizendo: "O Senhor deu-me um outro 
descendente no lugar de Abel, que Caim 
matou". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 49

R. Imola a Deus um sacrifício de louvor!

1.  Falou o Senhor Deus, chamou a terra, 
do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu 
não venho censurar teus sacrifícios, pois sem-
pre estão perante mim teus holocaustos; R.

2.  Como ousas repetir os meus preceitos e 
trazer minha Aliança em tua boca? Tu que 
odiaste minhas leis e meus conselhos e deste 
as costas às palavras dos meus lábios! R.

3.  Assentado, difamavas teu irmão, e ao 
filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que 
fizeste, eu calarei?  Acaso pensas que eu sou 
igual a ti? É disso que te acuso e repreendo 
 e manifesto essas coisas aos teus olhos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,6

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Sou o Caminho, a Verdade e a Vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim. R.

Evangelho - Mc 8,11-13

Somos como os fariseus, que querem um 
sinal. No ministério de Jesus, não faltavam 
sinais; faltavam, porém, olhos para vê-los. O 
maior sinal fora de nós não será suficiente se 
Jesus não curar nossa visão interior. Curar a 
vista é fácil; difícil é curar a visão. O milagre da fé 
é sempre o mais difícil dos milagres.

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os fariseus vieram e 11

começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo 
à prova, pediam-lhe um sinal do céu.  Mas 12

Jesus deu um suspiro profundo e disse: "Por 
que esta gente pede um sinal? Em verdade           
vos digo, a esta gente não será dado nenhum 
sinal".  E, deixando-os, Jesus entrou de novo 13

na barca e se dirigiu para a outra margem.                        
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Não é só a fé nos sinais de 
Jesus que converte e liberta, mas a sua palavra 
poderosa e eficaz. Peçamos ao Pai que nos 
ajude a escutá-la e a vivê-la, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Por todos os fiéis e ministros do povo 
cristão e por aqueles que se abrem ao anúncio 
da Boa Nova, para que recebam agradecidos os 
gestos de amor e carinho do Pai misericor-
dioso, oremos, irmãos e irmãs.

2.  Pelos homens e mulheres que guiam e 
protegem seus rebanhos e pelos que lavram e 
semeiam os seus campos, para que o Espírito 
os ensine a dar graças, oremos, irmãos e irmãs.

3.  Pelos enfermos nos hospitais ou em 
suas casas, pelos presos, os idosos e as 
pessoas que vivem sós, para que se entreguem 
nas mãos de Deus e confiem na intercessão de 
Maria, oremos, irmãos e irmãs.

4.  Pelos fiéis de nossa paróquia e de todas 
as comunidades cristãs espalhadas pelo mun-
do, para que se alimentem da Palavra do alto e 
do Pão da vida, oremos, irmãos e irmãs.

Senhor, nosso Deus, ensinai-nos, pela vida 
do vosso Filho, a tirar todo o proveito das 
nossas limitações e a permanecer serenos nas 
dificuldades diárias. Por Cristo, nosso Senhor.
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade.

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 

Senhor satisfizera os seus desejos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 
do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.

 

A Semente na Terra - Mc 8,11-13

A
 palavra de Jesus é dura e cortante: “a essa geração não será dado nenhum sinal” (v. 
12). Ela é dirigida aos seus contemporâneos e a nós, que herdamos suas mesmas 
exigências e temos iguais pretensões.

-  Já Israel, em Massa e Meriba, pretendera um sinal incontestável da benevolência de 
JHWH: “  no  de nós,  ?” (Ex 17,7). Mas quem sempre está pedindo uma prova de amor, sem 
nunca se entregar totalmente, instala um mecanismo de chantagem que se afasta sempre mais do 
amor... e afasta o amor. 

-  Jesus, no acontecimento do pão, deu a prova máxima, o sinal maior: fez-se nossa vida, 
dando a vida por nós. A questão não é que ele realize outros sinais, mas que nós nos curemos de 
nossa cegueira.  

-  Os(as) discípulos(as) – de ontem e de hoje – têm o coração duro. Não compreendem o 
acontecimento do pão. Trocam o “Eu sou” (JHWH) por um fantasma.

-  É preciso entender bem a relação entre sinal e realidade significada. Se você mostra a um 
bobo a lua, ele fica olhando para o seu dedo e pode até dizer que a lua não existe. Jesus é o dedo 
que aponta para a misericórdia de Deus. Aliás, é mais do que isso: é a própria misericórdia de 
Deus que se fez carne e pão para nós. Para além disso, não existe mais nada. Só Deus mesmo: um 
para o outro, na Trindade; todos para nós, na unidade (da Trindade). Só nos resta uma atitude: 
reconhecer, adorar, saborear, nutrir-nos desse dom. Em Jesus, o sinal cedeu lugar à própria 
realidade significada sem deixar de ser sinal. Em Jesus, Deus se exprimiu plenamente, dando-
nos tudo o que é e tem. Deu-se a si mesmo a nós.  

-  No evangelho de Marcos, Jesus, na verdade, não realiza mais sinais. Cessam as 
narrações de milagres. A única coisa que falta é curar nossos olhos para que vejamos. É o milagre 
mais difícil de todos.

-  Na Eucaristia, fazemos memória do dom total de Jesus a nós – aliás, de Deus mesmo a 
nós em Jesus – e damos graças por este dom, do qual vivemos. O único sinal é a sua palavra sobre 
o pão: “Isto é o meu corpo que será dado por vós” (Mc 14,22). Quem crê e o acolhe é introduzido 
na própria realidade de Deus. Todos os limites foram vencidos, sem que tenham, por isso, 
desaparecido.

-  O discípulo – de ontem e de hoje – ao invés de pedir mais sinais, deve pedir o dom da fé: 
“Senhor, que eu veja” (Mc 10,51). Quem quer provas, não crê... e, então, nenhuma prova vai ser-
lhe útil. Quem tem provas, também não crê... porque a constatação substituiu a fé e o seu regime. 
Mas, se crê, terá sinais e verá nos sinais aquilo (ou Aquele) que não se vê. A função do sinal é nos 
conduzir livre e respeitosamente à fé. 
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 Santos do dia: Castor de Karden (+ 400). Jordão de Sachsen (1200-1237). Cristina de 
Spoleto (Agostinha Camozzi) (1435-1456). Eustóquia de Pádua (1444-1469). Aimo e V ermondo 
Corio. Benigno de Todi (leigo). Fosca e Maura (mártires). Fulcrano de Lodeve. Gilberto de Meaux. 
Juliana (leiga). Gosberto (leigo). Guimera. Martiniano (leigo). Modomnock. Paulo Le-Van-Loc 
(leigo). Paulo Liu Hanzuo (leigo). Pedro I de Vercelli. Simeão Estêvão Nemanja (leigo). Estêvão de 
Lião. Estêvão de Rieti. Una (ou Huna).

Testemunhas do Reino: Francisco Soares (Argentina, 1976). Santiago Miller (Guatemala, 
1982). 

Datas comemorativas: Nascimento de T. R. Malthus (1766). Primeiro dia da Semana de Arte 
Moderna (São Paulo, 1922). 

14
 TERÇA-FEIRA - SÃO CIRILO, MONGE,
 E SÃO METÓDIO, BISPO - Memória

 (Cor branca - Ofício da memória)

Os santos Cirilo e Metódio foram apóstolos 
dos eslavos. O primeiro recebeu, no batismo, o 
nome de Miguel; o segundo, o de Constantino. 
Nascidos em Tessalônica, no norte da Grécia, 
no século IX, assumiram, quando se tornaram 
monges, os nomes de Cirilo (que significa 
'senhoril, forte') e Metódio ('metódico'), res-
pectivamente. Desenvolveram sua obra mis-
sionária na Europa central, evangelizando 
particularmente os povos da Pannonia (atual 
Hungria) e da Morávia (atuais República Checa 
e Eslováquia). Criaram o alfabeto eslavo – 
também chamado de 'cirílico' – e traduziram as 
Sagradas Escrituras e outros importantes 
documentos cristãos para as línguas desses 
povos. Elaboraram, a partir da liturgia bizantina, 
uma liturgia própria para a cultura eslava. Para 
realizar tão ingente trabalho, enfrentaram 
enormes dificuldades e inúmeras incompre-
ensões, tendo sido acusados inclusive de 
heresia e cisma. O Papa Adriano II, porém, deu 
suporte ao seu trabalho, aprovando suas 
traduções e a criação de uma liturgia própria. 
Cirilo morreu em Roma em 869 e foi sepultado 
na Basílica de São Lourenço perto do Coliseu. 
Metódio tornou-se bispo de Sirmio (na Ex-
Iugoslávia) e morreu em Velehrad (na ex-
Tchecoslováquia) em 885. O Papa João Paulo II, 

também eslavo, escreveu uma encíclica sobre 
os dois santos, a Slavorum praecones (1985), 
e, com a carta apostólica Egregiae virtutis 
(1980), os proclamou, junto com São Bento, 
patronos da Europa.

Antífona da entrada

Estes são os homens santos que Deus 
escolheu no seu amor; deu-lhes uma glória 
eterna e a Igreja brilha pela sua doutrina.

Oração do dia

Ó Deus, pelos dois irmãos Cirilo e Metódio, 
levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos; 
dai-nos acolher no coração a vossa Palavra e 
fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e 
no fiel testemunho do Evangelho.

Leitura - Gn 6,5-8; 7,1-5.10

Leitura do Livro do Gênesis 
 
5 O Senhor viu que havia crescido a maldade 

do homem na terra, e como os projetos do seu 
coração tendiam sempre para o mal.  Então o 6

Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na 
terra e ficou com o coração muito magoado,  e 7
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disse: "Vou exterminar da face da terra o 
homem que criei; e com ele, os animais, os 
répteis e até as aves do céu, pois estou 
arrependido de os ter feito!"  Mas Noé 8

encontrou graça aos olhos do Senhor.  O 7,1

Senhor disse a Noé: "Entra na arca com toda a 
tua família, pois tu és o único homem justo que 
vejo no meio desta geração.  De todos os 2

animais puros toma sete casais, machos e 
fêmeas, e dos animais impuros, um casal, 
macho e fêmea.  Também das aves do céu 3

tomarás sete casais, machos e fêmeas, para 
que suas espécies se conservem vivas sobre a 
face da terra.  Pois, dentro de sete dias, farei 4

chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta 
noites, e exterminarei da superfície da terra 
todos os seres vivos que fiz".  Noé fez tudo o 5

que o Senhor lhe havia ordenado.  E, passados 10

os sete dias, caíram sobre a terra as águas do 
dilúvio. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 28

R. Que o Senhor abençoe, com a paz, 
o seu povo!

1.  Filhos de Deus, tributai ao Senhor, 
tributai-lhe a glória e o poder! Dai-lhe a glória 
devida ao seu nome; adorai-o com santo 
ornamento! R.

2.  Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua 
voz sobre as águas imensas! Eis a voz do 
Senhor com poder! Eis a voz do Senhor 
majestosa. R.

3.  Sua voz no trovão reboando! No seu 
templo os fiéis bradam: "Glória!" É o Senhor que 
domina os dilúvios, o Senhor reinará para 
sempre! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,2

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Quem me ama realmente guardará 

minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 
viremos. R.

Evangelho - Mc 8,14-21

Uma coisa é o pão de Jesus; outra, bem 
diferente, o fermento dos fariseus. Os dis-
cípulos ainda não entenderam o Pão, e correm 
o risco de ser contaminados pelo fermento dos 
fariseus. Provocando os discípulos com uma 
tempestade de perguntas, Jesus quer fazê-los 
ver que eles não veem. Pois ter consciência de 
não ver é já meio caminho andado. Pior cego 
não é o que não quer ver, mas o que pensa que 
vê. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os discípulos tinham se 14

esquecido de levar pães. Tinham consigo na 
barca apenas um pão.  Então Jesus os 15

advertiu: "Prestai atenção e tomai cuidado com 
o fermento dos fariseus e com o fermento de 
Herodes".  Os discípulos diziam entre si: "É 16

porque não temos pão".  Mas Jesus percebeu 17

e perguntou-lhes: "Por que discutis sobre a falta 
de pão? Ainda não entendeis e nem compre-
endeis? Vós tendes o coração endurecido?                
18 Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, 
não ouvis? Não vos lembrais  de quando 19

reparti cinco pães para cinco mil pessoas? 
Quantos cestos vós recolhestes cheios de 
pedaços?" Eles responderam: "Doze."  Jesus 20

perguntou: E quando reparti sete pães com 
quatro mil pessoas, quantos cestos vós 
recolhestes cheios de pedaços? Eles respon-
deram: "Sete."  Jesus disse: "E vós ainda não 21

compreendeis?" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Supliquemos a Deus Pai, 
com humildade, para que, em todas as nações, 
surjam pessoas que acolham o Evangelho e 
deem testemunho do estilo de vida proposto 
por Jesus e proclamado pelos Apóstolos.             
R. Senhor, reavivai a nossa fé.
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1.  Pelas Igrejas de todos os continentes, 
especialmente as do Leste europeu, para que 
unam ao zelo apostólico o espírito de contem-
plação e o compromisso social, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Pelos responsáveis das nações da 
Europa, para que sintam alegria em servir os 
cidadãos de outros países e em trabalhar pela 
paz em todo o mundo, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos trabalhadores da seara do Senhor, 
para que sejam homens e mulheres de paz e de 
bondade e anunciadores da Boa Nova de Jesus, 
rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos doentes e abandonados das 
nossas sociedades, para que encontrem nos 
discípulos e discípulas de Cristo acolhimento, 
ajuda fraterna e amizade, rezemos ao Senhor. 

5.  Por nós próprios e pela nossa comu-
nidade, para que sejamos humanos para com 
todos e diligentes no serviço do Senhor, 
rezemos ao Senhor.  

Deus eterno e onipotente, por intercessão 

de São Cirilo e São Metódio, fazei que os povos 
do Oriente e do Ocidente promovam a unidade 
e a concórdia entre todos os homens e 
mulheres do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus todo-poderoso, im-
pregnar com as bênçãos celestes estas 
oferendas do vosso povo, que apresentamos na 
festa de são Cirilo e são Metódio.

Antífona da comunhão - Mc 10,45

O Filho do Homem veio dar a sua vida para a 
salvação de todos.

Oração depois da comunhão

Alegrando-nos na festa de são Cirilo e são 
Metódio, recebemos, ó Pai, o penhor da 
salvação; fazei que ele nos ajude na vida 
presente e nos conduza à vida eterna. 

A Semente na Terra - Mc 8,14-21

Ao pão de Jesus se contrapõe o fermento dos fariseus, em relação ao qual Jesus pede que 
os discípulos se acautelem: “Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de 
Herodes” (v. 15).

-  Aliás, Jesus não pede. Jesus questiona duramente. Parece uma metralhadora de 
repetição. Esse trecho, de fato, é, do começo ao fim, uma censura que Jesus dirige aos discípulos. 
São sete perguntas que culminam na recordação do pão e têm seu fecho na pergunta desolada que, 
a bem da verdade, é uma constatação (ou uma pergunta retórica): “E vocês ainda não 
compreendem?”

-  O pão é lembrado seis vezes; os fragmentos, duas. Os discípulos discutem por que não há 
pão. Marcos diz que há somente um: Jesus. Jesus, por sua vez, fala do fermento dos fariseus e de 
Herodes, que maquina(m) contra ele.

-  Jesus está ensinando os discípulos na barca, isto é, na Igreja. É o terceiro ensinamento na 
barca. No primeiro, eles têm medo de afundar, e são convidados a ter fé nele, que dorme (cf. Mc 
4,35-41). No segundo, eles pensam que Jesus seja um fantasma, e ele os convida a reconhecê-lo 
no pão que tinham recebido como “Eu sou” (cf. Mc 6,45-52). No terceiro, o de hoje, o único pão se 
choca com a nossa surdez, cegueira e incompreensão. Na verdade, todos – amigos ou inimigos – 
temos o coração duro. Não vivemos do seu pão, mas do fermento dos fariseus... o fermento que 
matará Jesus (cf. Mc 3,16). Mas sem fermento não se faz pão!

-  Se, nas duas primeiras cenas, havia tempestade, nesta, é o próprio Jesus que, com suas 
perguntas, desencadeia a tempestade. Sua intenção não é desencorajá-los com tantas 
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reprimendas, mas convencê-los de sua cegueira, de modo que, como o cego de Jericó, eles 
possam pedir-lhe: “Senhor, que eu veja de novo” (Mc 10,51). E não caiam na tentação de pedir-
lhe, como os filhos de Zebedeu, uma posição de poder no seu Reino (cf. Mc 10,36)! Nos dois 
casos, a pergunta de Jesus é a mesma – “que quereis (queres) que eu vos (te) faça”; a resposta é 
que é diametralmente oposta.

-  A lógica é muito simples: quem não sabe não quer; quem não quer não pede; quem não 
pede não consegue! Precisamos saber que somos cegos (cf. Jo 9,41) para podermos querer e 
pedir o dom da visão, isto é, a fé que salva.

-  A função deste trecho é, na verdade, simples, mas essencial: fazer-nos ver que não vemos! 
Pois ter consciência de não ver é já meio caminho andado. Pior cego não é o que não quer ver, mas 
o que pensa que vê. 

 Santos do dia: Valentim de Terni (+ 268). Cirilo (+ 869) e Metódio (+ 885). João Batista da 
Encarnação [Conceição?] (Juan García Jijón) (1561-1613). Alessandra do Egito a Reclusa. 
Antonino de Sorrento. Aussêncio. Bassiano, Tonião, Proto, Lúcio, Cirião, Agatão, Moisés, Dionísio e 
Amônio (mártires). Eleocádio de Ravenna. Fortunata. Modestino, Florentino e Flaviano. Nostriano 
de Nápoles. Vital de Spoleto. Zenão de Roma.

Testemunhas do Reino: Franz de Castro Rolzwarth, da Pastoral Carcerária (Jacareí, SP, Brasil, 
1981). Rick Julio Medrano (Guatemala, 1992).

Datas comemorativas: Dia da Amizade. Última pregação de Martinho Lutero (1546). 
Falecimento de Johannes Gutenberg, inventor da imprensa (1548).

15 QUARTA-FEIRA DA 6ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 
defendida que me salva. Sois minha fortaleza e 
minha rocha; para honra do vosso nome, vós 
me conduzis e alimentais.

Oração do dia

Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo, que possais habitar 
em nós.

Leitura - Gn 8,6-13.20-22

Leitura do Livro do Gênesis
 
6 Passados quarenta dias, Noé abriu a janela, 

que tinha feito na arca, e soltou um corvo,  que 7

ficou revoando, até que secassem as águas 
sobre a terra.  Soltou, também, uma pomba 8

para ver se as águas tinham baixado sobre a 
face da terra.  Mas a pomba, não achando onde 9

pousar, voltou para junto dele na arca; porque 
as águas ainda cobriam a superfície de toda a 
terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a 
pomba e recolheu-a na arca.  Esperou, então, 10

mais sete dias e soltou de novo a pomba.  Pela 11

tardinha, ela voltou, e eis que trazia no bico um 
ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, 
Noé compreendeu que as águas tinham 
cessado de cobrir a terra.  Esperou ainda sete 12

dias, e soltou a pomba, que não voltou mais.                   
13 Foi no ano seiscentos e um da vida de Noé, no 
primeiro dia do primeiro mês, que as águas se 
retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, 
olhou e viu que toda a superfície da terra estava 
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seca.  Então Noé construiu um altar ao Senhor 20

e, tomando animais e aves de todas as espécies 
puras, ofereceu holocaustos sobre o altar.  O 21

Senhor aspirou o agradável odor e disse con-
sigo mesmo: "Nunca mais tornarei a amal-
diçoar a terra por causa do homem, pois as 
inclinações do seu coração são más desde a 
juventude. Não tornarei, também, a ferir todos 
os seres vivos, como fiz.  Enquanto a terra 22

durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e 
inverno, dia e noite,  jamais hão de acabar".                
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 115

R. Oferto ao Senhor um sacrifício de 
louvor.

1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus 
por tudo aquilo que ele fez em meu favor?  
Elevo o cálice da minha salvação, invocando o 
nome santo do Senhor. R.

2. Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor na presença de seu povo reunido. É 
sentida por demais pelo Senhor a morte de 
seus santos, seus amigos. R.

3. Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor na presença de seu povo reunido; nos 
átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade 
de Sião! R.

Aclamação ao Evangelho - Ef 1,17-18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê 

do saber o Espírito; para que conheçais a es-
perança, reservada para vós como herança! R.

Evangelho - Mc 8,22-26

A pergunta do evangelho de hoje é: “Você 
está vendo alguma coisa?” (v. 23) É a pergunta 
que Jesus faz ao cego, para que os discípulos 
de ontem e de hoje, cegos também, entendam. 
Curar a cegueira e suscitar a fé é mais difícil do 
que aplacar o mar, curar a hemorroíssa, 

ressuscitar a filha de Jairo. Mas, sem a 
capacidade de ver o invisível, não somos 
salvos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus e seus discípulos 22

chegaram a Betsaida. Algumas pessoas 
trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que 
tocasse nele.  Jesus pegou o cego pela mão, 23

levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos 
dele, colocou as mãos sobre ele, e perguntou: 
"Estás vendo alguma coisa?"  O homem 24

levantou os olhos e disse: "Estou vendo os 
homens. Eles parecem árvores que andam".                  
25 Então Jesus colocou de novo as mãos sobre 
os olhos dele e ele passou a enxergar clara-
mente. Ficou curado, e enxergava todas as 
coisas com nitidez.  Jesus mandou o homem 26

ir para casa, e lhe disse: "Não entres no 
povoado!" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Assim como a cura do cego 
foi lenta e progressiva, assim é o caminhar na 
fé, testemunhado no Evangelho. Peçamos ao 
Pai a graça de progredir na fé: R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Pelos bispos que apascentam as suas 
Igrejas, pelos párocos que os representam nas 
paróquias e pelos fiéis que progressivamente 
crescem na fé, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que governam as nações em 
tempos difíceis, pelos que lutam sem violência 
pela liberdade e pelos que se dedicam sem 
esperar aplausos, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos cegos de nascença e por todos os 
cegos, pelas instituições de solidariedade que 
os acolhem e pelos que trabalham em favor 
deles, rezemos ao Senhor.

4.  Pelas vítimas das grandes inundações, 
pelos que perdem a vida para salvar alguém e 
pelos que se esforçam por minorar os 
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sofrimentos, rezemos ao Senhor.

Senhor, Pai santo, escutai as súplicas e os 
anseios que Vos dirigimos com fé e com 
esperança. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas 

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade.

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 
Senhor satisfizera os seus desejos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 
do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.

A Semente na Terra - Mc 8,22-26

A
 cura do cego de Betsaida encerra a seção dos pães (Mc 6,6b – 8,30). Logo depois, na 
região de Cesareia, Pedro reconhece Jesus como o Messias (Mc 8,27-30). Marcos nos 
conduziu até aqui, passo a passo, com a primeira parte do seu livrinho; com a segunda, 

ele nos levará até à profissão de fé do centurião (Mc 15,39). 
-  A segunda parte do livrinho de Marcos está organizada em torno de um triplo confronto 

com a “Palavra”, que explica o pão. A sua recordação constante quebrará a dureza do nosso 
coração. Aprenderemos o que devemos pedir e, como o cego Bartimeu, obteremos a iluminação 
definitiva. Na verdade, este resultado aparece antecipado na cura do cego de Betsaida, que vê tudo 
claramente e à distância. Semelhante a essa visão, só a do centurião romano, a pessoa cultural e 
religiosamente mais distante de todas, que, porém, vê com clareza o Filho de Deus em Jesus 
crucificado, distância máxima de Deus (cf. Dt 21,23).

-  A pergunta do evangelho de hoje é: “Você está vendo alguma coisa?” (v. 23) É a pergunta 
que Jesus faz ao cego, para que os discípulos, cegos também, entendam. 

-  A narração da cura do cego de Betsaida também tem duas partes, que representam as 
duas etapas fundamentais da nossa caminhada de iluminação. A primeira nos leva a reconhecer o 
Messias, nossa esperança; a segunda nos faz reconhecer, além de toda a esperança, o Filho de 
Deus que nos ama e dá a sua vida por nós. É como se a cura do cego de Betsaida compendiasse 
todo o Evangelho de Marcos (cf. Mc 1,1). 

-  Por que duas partes? Porque é complexo, custoso e demorado curar a nossa cegueira. 
Foram necessárias duas multiplicações de pão, duas viagens de barco, duas intervenções no 
surdo e, agora, duas intervenções no cego. Aquilo que Jesus fez pelos vários miraculados é o que 
ele quer fazer com cada um de nós. Comigo, com você, conosco. 

-  Com tudo isso, já se conseguiu algo – que reconhecessem Jesus como o Messias – mas 
é uma compreensão ainda muito imperfeita, que ignora o mistério profundo do pão. Logo em 
seguida, Jesus começará a dizer claramente a “Palavra”, que os nossos ouvidos não querem 
ouvir: a Palavra escondida na semente (a Palavra que é semente), que morre e produz fruto.

-  A cura do cego de Betsaida é, na verdade, a grande esperança do discípulo: a misericórdia 
de Jesus, sempre em ação, acaba por triunfar de toda a nossa surdez e de toda a nossa cegueira.

-  Tem razão o lavrador com seu teimoso exemplo de paciência: ele semeia, semeia todos 
os anos, semeia em todo tipo de terreno, e, apesar das intempéries e frustrações, espera que a 
próxima colheita seja melhor que a anterior. Da mesma forma, a Palavra, de dia e de noite, chova 
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ou faça sol, faz brechas nas fissuras do nosso coração de pedra, vai pondo raízes e cresce.
-  A cura do cego de Betsaida – como a do surdo – custa a Jesus gemidos de dor e cansaço 

(cf. Mc 7,34; 8,12). Aquele que, com uma simples ordem, silencia o mar e o mal, aquele que, 
contra a vontade, cura a hemorroíssa e, com uma só palavra, ressuscita a filha de Jairo, enfrenta, 
agora, a sua obra mais difícil. Seu preço e sua paga serão a cruz.

 Santos do dia: Faustino e Jovita (II século). Siegfried da Suécia (+ 1040). Druthmar de 
Corveia (+ 1046). Cláudio de la Clombière (1641-1682). Teodósio Florentini (1808-1865). 
Decoroso de Cápua. Euseo de Serravalle-Sesia (leigo). Geórgia (leiga). Isício, José de Roma, 
Zózimo, Baralo e Ágape. Onésimo (leigo). Quinídio. Severo. Wilfrido (Walfrido) da Gherardesca. 

Testemunhas do Reino: José de Acosta (Peru, 1600). Camilo Torres (Colômbia, 1966). Juan 
Alonso Hernández (Guatemala, 1981). Ariel Granada (Moçambique, 1991). María Elena Moyano 
(Madre Corage) (Peru, 1992).

Datas comemorativas: Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase. Nascimento de Galileu 
Galilei (1564). Primeira manifestação mundial: 15 milhões de pessoas, em 600 cidades, contra a 
guerra dos EUA contra o Iraque (2003).

16 QUINTA-FEIRA DA 6ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 
defendida que me salva. Sois minha fortaleza e 
minha rocha; para honra do vosso nome, vós 
me conduzis e alimentais.

Oração do dia

Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo, que possais habitar 
em nós.

Leitura - Gn 9,1-13

Leitura do Livro do Gênesis 

1 Deus abençoou Noé e seus filhos, 
dizendo-lhes: "Sede fecundos, multiplicai-vos 
e enchei a terra.  Vós sereis objeto de medo e  2

terror para todos os animais da terra, todas as 
aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e 

todos os peixes do mar: eis que os entrego 
todos em vossas mãos.  Tudo o que vive e se  3

move vos servirá de alimento. Entrego-vos 
tudo, como já vos dei os vegetais.  Contudo, 4

não deveis comer carne com sangue, que é sua 
vida. Da mesma forma, pedirei contas do 5

vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E 
ao homem pedirei contas da vida do homem, 
seu irmão.  Quem derramar sangue humano, 6

por mãos e homem terá seu sangue derramado, 
porque o homem foi feito à imagem de Deus.                
7 Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-
vos, enchei a terra e dominai-a".  Disse Deus a 8

Noé e a seus filhos:  "Eis que vou estabelecer 9

minha aliança convosco e com vossa  des-
cendência,  com todos os seres vivos que 10

estão convosco: aves, animais domésticos e 
selvagens, enfim, com todos os animais da 
terra, que saíram convosco da arca.  Esta-11

beleço convosco a minha aliança: nenhuma 
criatura será mais exterminada pelas águas do 
dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar 
a terra".  E Deus disse: "Este é o sinal da 12
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aliança que coloco entre mim e vós, e todos os 
seres vivos que estão convosco, por todas            
as gerações futuras.  Ponho meu arco nas 13

nuvens como sinal de aliança entre mim e a  
terra. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 101

R. O Senhor olhou a terra do alto céu.

1. As nações respeitarão o vosso nome, e 
os reis de toda a terra, a vossa glória; quando o 
Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com 
gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos 
oprimidos e não desprezará a sua prece. R.

2.  Para as futuras gerações se escreva isto, 
e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele 
inclinou-se de seu templo nas alturas, e o 
Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemi-
dos dos cativos escutar e da morte libertar os 
condenados. R.

3. Assim também a geração dos vossos 
servos terá casa e viverá em segurança, e ante 
vós se firmará sua descendência. Para que 
cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor 
Jerusalém, quando os povos e as nações se 
reunirem e todos os impérios o servirem. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63.68

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.  
V.  Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

 Evangelho - Mc 8,27-33

O cristianismo, antes de ser uma religião, 
uma doutrina, uma moral, é a resposta a esta 
pergunta que Jesus dirige a mim e a você, a nós 
e a eles: “Quem sou eu para você?” Não basta 
saber quem é Jesus; é preciso saber o que ele é 
para nós. Quem é Jesus para você? O que ele 
significa para você? Que peso tem ele na sua 
vida? Que lugar ele ocupa?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos

Naquele tempo:  Jesus partiu com seus 27

discípulos para os povoados de Cesareia de 
Filipe.  No caminho perguntou aos discípulos: 
"Quem dizem os homens que eu sou?"  Eles 28

responderam: "Alguns dizem que tu és João 
Batista; outros que és Elias; outros, ainda, que 
és um dos profetas".  Então ele perguntou:  "E 29

vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro res-
pondeu: "Tu és o Messias".  Jesus proibiu-30

lhes severamente de falar a alguém a seu 
respeito.   Em seguida, começou a ensiná-los, 31

dizendo que o Filho do Homem devia sofrer 
muito,  ser rejeitado pelos anciãos, pelos 
sumos sacerdotes e doutores da Lei, devia ser 
morto, e ressuscitar depois de três dias.  Ele 32

dizia isso abertamente. Então Pedro tomou 
Jesus à parte e começou a repreendê-lo.                            
33 Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e 
repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de 
mim, Satanás!" Tu não pensas como Deus, e 
sim como os homens".- Palavra da Salva-
ção.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Foi o Espírito Santo que 
abriu os olhos de Pedro e o fez dizer: «Tu és o 
Messias», Aquele que o Pai ungiu e enviou para 
a salvação do mundo. Dóceis ao mesmo 
Espírito, peçamos a Deus Pai: R. Senhor,  
atendei a nossa prece.

1.  Pelos cristãos e cristãs que acom-
panham Jesus por toda parte, pelos que não 
sabem responder às suas perguntas e pelos 
que dizem, como Pedro: «Tu és o Messias», 
rezemos, irmãos.

2.  Pelo mundo novo que sempre emerge 
de catástrofes, pelos habitantes do Planeta 
Terra, que Deus abençoa e torna fecundos, e 
por todos os homens e mulheres que guardam 
os mandamentos de Deus, rezemos, irmãos.
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3.  Pela aliança estabelecida por Deus com 
todos os seres, pelos que a recordam quando 
vêm o arco-íris e por que aqueles que a trazem 
viva no coração, rezemos, irmãos.

4.  Pelos fiéis da nossa paróquia e suas 
comunidades que vacilam na fé, pelos que não 
conhecem as coisas de Deus, mas só as dos 
homens, e pelos que se revoltam contra a vida e 
desesperam, rezemos, irmãos.

Deus Pai, iluminai o nosso coração com a 
luz da fé, para sabermos ajudar as pessoas a se 
encontrarem com Jesus. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas  

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade.

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 
Senhor satisfizera os seus desejos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 
do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.

A Semente na Terra - Mc 8,27-33

A
 pergunta de Jesus – “E vocês, quem dizem que eu sou?” – dirigida aos discípulos é 
dirigida também a nós, hoje, que caminhamos com ele até aqui. A resposta de Pedro é 
contundente: “Tu és o Messias (Cristo)”. E a nossa?

-  Uma coisa é perguntarmos “quem é este...?” (pergunta tantas vezes repetida no 
Evangelho de Marcos); outra coisa é deixar que ele nos pergunte: “E vocês, quem dizem que eu 
sou?” Ou, em outras palavras: “Quem sou eu para você?” “Quem sou eu para vocês?” Se, até aqui, 
ele nos fez a sua proposta, agora ele quer ouvir a nossa resposta.

-   O cristianismo, antes de ser uma religião, uma doutrina, uma moral, uma disciplina,               
é a resposta a esta pergunta que ele dirige a mim e a você, a nós e a eles: “Quem sou eu para 
você?” 

- Vem primeiro a confissão de Pedro: “Tu és o Cristo” (v. 29). Em seguida, vem a 
autoconfissão de Jesus: “O  do    ,   pelos , pelos  dos  e  da ,   , e   de  ” (v. 31). Ele, com efeito, é 
a “Palavra”, que “diz tudo abertamente” (v. 32).

- Esta justaposição das duas confissões não é casual. É um convite a passarmos de uma 
compreensão de Jesus como Messias a uma compreensão de Jesus como Filho do Homem para, 
finalmente, vê-lo como o Filho que se fez humilde Servo. É preciso deixar para trás o reino dos 
desejos humanos, confuso e conturbado, para entrar no reino da promessa de Deus, imprevisível 
e insondável (cf. Sl 138,2).

- Mas o que quer dizer “Messias (hebraico) / Cristo (grego)”? Esta palavra tornou-se uma 
espécie de sobrenome de Jesus. Mas não é nada disso. Qual é, então, o seu significado 
originário? A melhor explicação se encontra nos oito primeiros capítulos do livrinho em que 
Marcos conta a história de Jesus. Sobretudo a história do que ele fez: limpou leprosos, fez coxos 
andarem, curou mãos para tocá-lo e dele receberem a vida, ressuscitou mortos, deu de comer a 
famintos, curou ouvidos para escutarem a Palavra e olhos para contemplarem a Glória. Por isso, 
não pode ser outro senão o Messias, o Cristo, o prometido, o esperado, o descendente de Davi, o 
rei da justiça e da paz, libertador e salvador do seu povo, aliás, de todos os povos. Era isso o que 
se esperava do Messias, o rei ideal, ideal de todo homem. Isso não é tudo o que Jesus é e se pode 
dizer sobre ele, mas é o primeiro passo, com certeza, importante, como todo primeiro passo. 
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- Correspondentemente, “discípulo(a)” é aquele(a) que responde à pergunta de Jesus: 
“Quem sou eu para você?” Não existe fé por tradição nem por procuração. Cada um deve dar a 
própria resposta. Cada um é chamado a conhecê-lo, amá-lo e segui-lo pessoalmente, mesmo 
que o faça de forma muito imperfeita. Até aqui, Jesus nos fez muitos dons. Ele queria nos atrair. 
Seus dons eram (também) iscas. De agora em diante, porém, não haverá mais dons. Os nossos 
olhos deverão passar da sua mão vazia ao seu rosto... e penetrar no seu coração, fonte de todos os 
dons. Deus, com efeito, é amor, e não quer senão amar – não simplesmente dando-se a si mesmo 
dons – ao(à) amado(a). O desafio é passarmos do primeiro ao segundo retrato do discípulo (que 
vem a seguir). 

 Santos do dia: Onésimo (século I). Juliana de Nicomédia (285-304). Simeão de Metz (+ 
380). Filipa Mareri (1200-1236). Elias, Jeremias, Isaías, Samuel, Daniel e companheiros. Maruta. 
Panfílio e companheiros de Cesareia da Palestina. 

Testemunhas do Reino: Albino Amarilla (Paraguai, 1981). Ali Primera (1985,Venezuela). 
Mauricio Demierre (Nicarágua, 1986).

Datas comemorativas: Dia do Repórter. 14.000 pessoas são brutalmente despejadas da 
Ocupação Sonho Real, em Goiânia, através de operação noturna da Polícia Militar. 

17 SEXTA-FEIRA DA 6ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício da memória)

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 
defendida que me salva. Sois minha fortaleza e 
minha rocha; para honra do vosso nome, vós 
me conduzis e alimentais.

Oração do dia

Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo, que possais habitar 
em nós.

Leitura - Gn 11,1-9

Leitura do Livro do Gênesis 

1 Toda a terra tinha uma só linguagem e 
servia-se das mesmas palavras.  E aconteceu 2

que, partindo do oriente, os homens acharam 
uma planície na terra de Senaar, e ali se 

estabeleceram.  E disseram uns aos outros: 3

"Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo".  
Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em 
lugar de argamassa.  E disseram: "Vamos, 4

façamos para nós uma cidade e uma torre cujo 
cimo atinja o céu. Assim, ficaremos famosos, e 
não seremos dispersos por toda a face da terra". 
5 Então o Senhor desceu para ver a cidade e a 
torre que os homens estavam construindo.                        
6 E o Senhor disse: "Eis que eles são um só 
povo e falam uma só língua. E isto é apenas o 
começo de seus empreendimentos. Agora, 
nada os impedirá de fazer o que se propuserem. 
7 Desçamos e confundamos a sua língua, de 
modo que não se entendam uns aos outros".  E 8

o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a 
superfície da terra, e eles cessaram de construir 
a cidade.  Por isso, foi chamada Babel, porque 9

foi lá  que o Senhor confundiu a linguagem de 
todo o mundo, e de lá dispersou os homens por 
toda a terra. - Palavra do Senhor.
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Salmo responsorial - Sl 32

R. Feliz o povo que o Senhor escolheu 
por sua herança!

1. O Senhor desfaz os planos das nações e 
os projetos que os povos se propõem. Mas os 
desígnios do Senhor são para sempre, e os 
pensamentos que ele traz no coração, de 
geração em geração, vão perdurar. R.

2. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a 
nação que escolheu por sua herança! Dos altos 
céus o Senhor olha e observa; ele se inclina 
para olhar todos os homens. R.

3. Ele contempla do lugar onde reside e vê 
a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou 
o coração de cada um e por todos os seus atos 
se interessa. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,15b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos chamo meus amigos, pois vos 

dei a conhecer o que o Pai me revelou. R.
 
Evangelho - Mc 8,34 – 9,1

Hoje em dia, se fala muito de discipulado. 
Discipulado é seguir Jesus, ir atrás dele, deixar-
se guiar por ele, trilhar seus passos, participar 
de sua vida, partilhar o seu destino. E precisa 
ficar bem claro que o Jesus que nos convida a 
segui-lo não é o Jesus da glória, mas o Jesus 
simples, pequeno, humilde, pobre que 
caminhou entre nós. É a ele, que caminha à 
nossa frente, que somos chamados a seguir.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

34Naquele tempo:  Chamou Jesus a multi-
dão com seus discípulos e disse: "Se alguém 
me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a 

35sua cruz e me siga.  Pois quem quiser salvar a 
sua vida, vai perdê- la; mas quem perder a sua 
vida por causa de mim e do Evangelho, vai 

36salvá-la.  Com efeito, de que adianta ao 
homem ganhar o mundo inteiro, se perde a 

37própria vida?  E o que poderia o homem dar 
38em troca da própria vida?  Se alguém se 

envergonhar de mim e das minhas palavras 
diante dessa geração adúltera e pecadora, 
também o Filho do Homem se envergonhará 
dele, quando vier na glória do seu Pai com seus 

9,1santos anjos".  Disse-lhes Jesus: "Em verdade 
vos digo, alguns dos que aqui estão, não 
morrerão sem antes terem visto o Reino de 
Deus chegar com poder". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! A vida do discípulo de Jesus 
deve imitar a do Mestre. Aceitando passar pelo 
sofrimento e pelas contrariedades da vida, 
rezemos a Deus Pai, pedindo força para esse 
testemunho: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Por toda a Igreja de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, pelos que a servem com amor e 
dedicação e pelos que tomam a sua cruz para 
seguir o Mestre, oremos, irmãos.

2.  Pelos que não se envergonham de 
confessar a fé cristã, pelos que a professam 
publicamente e em privado e pelos que estão 
dispostos a dar a vida por Jesus e seu 
Evangelho, oremos, irmãos.

3.  Pelos homens e mulheres que unem 
esforços para fazer o bem, pelos que se opõem 
às divisões na Igreja e no mundo e pela 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
oremos, irmãos. 

4.  Pelas vítimas das autoridades que 
negam a Deus, pelos que sofrem a prepotência 
dos poderosos e pelos que, mesmo com risco 
da vida, opõem-se ao mal e lutam pelo bem, 
oremos, irmãos. 

Senhor, Deus Salvador, fazei-nos encontrar 
paz e alegria ao testemunhar a nossa fé em 
vosso Filho. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 
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Oração sobre as oferendas 

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade.

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 

Senhor satisfizera os seus desejos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 
do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.

A Semente na Terra - Mc 8,34 - 9,1

D
epois de ter declarado a própria identidade (Filho do Homem) (v. 31), Jesus declara                 
a identidade do(a) discípulo(a) (alguém chamado a caminhar atrás dele)                        
(v. 32).

- Há um “crescendo” no chamamento do(a) discípulo(a): há um chamado a segui-lo (cf. 
Mc 1,16-20); um chamado a “estar com ele” (cf. Mc 3,14); e, finalmente, um chamado a “ser 
enviados” (cf. Mc 6,6b ss.). O caminho vai da fuga ao seguimento (1º passo), do seguimento à 
companhia (2º passo) e, finalmente, da companhia à missão (3º passo). A comunhão se torna 
fonte de missão (cf. CNBB, Igreja: comunhão e missão na evangelização dos povos, no mundo do 
trabalho, da política e da cultura, 1988). 

- A missão, segundo o Evangelho de hoje, se desdobra em morte e ressurreição, para a 
própria salvação e a salvação de outros(as).  O(a) cristão(ã) é aquele(a) que quer (“se alguém 
quer...”) seguir Jesus até à cruz e, por isso, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. O 
Jesus seguido não é o Cristo da glória, mas o Jesus pequeno, pobre, humilde e humilhado que se 
autodefiniu pouco antes (v. 31).

- “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.” Temos, 
aqui, um pequeno tratado sobre a “essência do cristianismo”, não o ateu de L. Feuerbach* ou o 
apologético de K. Adam*, mas o do próprio Jesus. Ao invés de 500 páginas, cinco verbos; ao 
invés de muitos verbos, dois pronomes pessoais referidos a Jesus (“me”) e algumas partículas 
referidas ao discípulo (“alguém”, “si mesmo”, “sua”) e um único substantivo (“cruz”). E tudo 
suspenso à liberdade do homem: “se”. 

- Podem-se escrever longos tratados, que, às vezes, são necessários ou, pelo menos, 
úteis. Mas tudo pode caber também numa frase, numa fórmula breve, numa palavra. “Nos 
menores frascos, os melhores perfumes”! “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome 
a sua cruz e me siga” é uma dessas fórmulas insuperáveis para definir o discipulado cristão. 
Seguimento – renúncia – cruz: um tripé indesmontável! 

OS SETE SANTOS FUNDADORES DOS SERVITAS
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos [religiosos] - MR, 777)

Oração do dia 

Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade 

dos Fundadores dos Servitas, que se distin-
guiram pela devoção à Virgem Maria e a vós 
conduziram o vosso povo.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
7 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
6ª

 S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

68

- Jesus explicita que a sua proposta vai na contramão das respostas humanas: salvar a pele, 
vencer na vida, ficar rico, virar celebridade. São todos desejos a que o cristão deve renunciar. Na 
verdade, à medida que cede a esses desejos, a pessoa se torna egoísta e destrutiva, de si e dos 
outros. Mas quem sabe perder a sua vida por amor a Jesus a salva, quer dizer, a realiza 
verdadeiramente. A vida verdadeira – o ser humano não quer acreditar nisso – é amar com todo o 
coração Aquele que nos amou primeiro e, por causa dEle, amar até aqueles que não nos amam.

- A palavra “fim” tem muitos significados: ponto final (termo); aniquilação; finalidade. Pois 
bem, não há como escapar do fim (v. 37); o que está em nossas mãos é decidir a finalidade, o 
sentido, a meta. Este é o terreno do exercício da nossa liberdade, dom que nunca nos será tirado. 
Nem no céu nem no inferno.

- O tempo presente é o tempo do testemunho – da obediência à palavra – e disso depende 
nosso destino eterno!

 Santos do dia: Bonoso de Tréveris (+ 374). Mangoldo de Isny (+ 1150). Evermundo de 
Ratzeburg (1100-1178). Lucas de Pádua (Lucas Belludi) (1200-1285). Sete Santos Fundadores 
dos Servitas (séculos XIII e XIV). Benedito de Dólia. Constábile (Costábile). Finan de Lindisfarne (de 
Iona). Fintan. Flaviano. Mesrop. Pedro Yu Chong-nyul. Silvino de Therouanne. Teodoro de Amaseia. 

Testemunhas do Reino: Giordano Bruno (Roma, 1600). 

Datas comemorativas: A Inquisição queima vivo Giordano Bruno por sua defesa da liberdade 
de pensamento e de expressão (Roma, 1600). Morte de Darcy Ribeiro (1997).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] L. Feuerbach. L. A. Feuerbach (1804-1872), da esquerda hegeliana, é o iniciador do 
chamado humanismo naturalístico no pensamento moderno, que preparou o caminho para o 
materialismo dialético de K. Marx (1818-1883). Em relação à religião, Feuerbach faz uma vigorosa e 
rigorosa crítica, reduzindo-a à antropologia. Para ele, a religião é uma extrapolação fantástica que o 
homem faz do seu ser e das suas aspirações. Daí a necessidade de uma correção total e coerente, que 
Feuerbach propõe com radicalidade e simplicidade: em lugar de “Deus”, escreva-se e leia-se 
“homem”; em lugar de “divino”, coloque-se “humano”. Sua obra maior neste campo é A essência da 
religião, publicado em Leipzig (Alemanha), em 1845; sua releitura antropológica do cristianismo, 
particularmente, como religião positiva e revelada, acha-se em de 1841. A essência do cristianismo, 

[2] K. Adam. (1899-1966) foi um pensador católico alemão. Profundamente influenciado pela 
filosofia de Max Scheler, escreveu, entre outras, duas importantes obras:  A essência do catolicismo
(1924), no campo da eclesiologia, e  (1954), na área da cristologia.  O Cristo da fé

“Há muitas pessoas, cristãos e não cristãos, que “perdem a própria vida” pela verdade... Quantas 
pessoas pagam muito caro o compromisso com a verdade! Quantos homens retos preferem ir contra a 
corrente, para não renegar a voz da consciência, a voz da verdade! Pessoas retas, que não têm medo 
de ir contra a corrente! E nós, não devemos ter medo! ... A vocês, jovens, eu digo: Não tenham medo 
de ir contra a corrente, quando querem lhes roubar a esperança, quando lhes propõem estes valores 

avariados, valores como a comida que se estragou – quando uma comida está estragada vai fazer mal! 
Estes valores nos fazem mal. Devemos ir contra a corrente! E vocês, jovens, sejam os primeiros. Vão 

contra a corrente e se orgulhem de ir contra a corrente!” (Papa Francisco: 23 de junho de 2013)
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18 SÁBADO DA 6ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício da memória)

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 
defendida que me salva. Sois minha fortaleza e 
minha rocha; para honra do vosso nome, vós 
me conduzis e alimentais.

Oração do dia

Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo, que possais habitar 
em nós.

Leitura - Hb 11, 1-7

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  A fé é um modo de já possuir o que 1

ainda se espera, a convicção acerca de 
realidades que não se veem.  Foi a fé que valeu 2

aos antepassados um bom testemunho.  Foi 3

pela fé que compreendemos que o universo foi 
organizado por uma palavra de Deus. Assim, as 
coisas visíveis provêm daquilo que não se vê.            
4 Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um 
sacrifício melhor que o de Caim; e por causa 
dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou 
a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de 
morto, Abel ainda fala!  Foi pela fé que Henoc 5

foi arrebatado, para não ver a morte; e não mais 
foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes 
de ser arrebatado, porém, recebeu o teste-
munho de que foi agradável a Deus.  Ora, sem a 6

fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele 
que se aproxima de Deus deve crer que ele 
existe e que recompensa os que o procuram.          

7 Foi pela fé que Noé, avisado divinamente 
daquilo que ainda não se via, levou a sério o 
oráculo e  construiu uma arca para salvar a sua 
família. Pela fé, ele se separou do mundo, 

tornando-se herdeiro da justiça que se obtém 
pela fé. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144 

R. Bendirei o vosso nome pelos 
séculos, Senhor!

1. Todos os dias haverei de bendizer-vos,  
hei de louvar o vosso nome para sempre.  
Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e 
ninguém pode medir sua grandeza. R.

2. Uma idade conta à outra vossas obras e 
publica os vossos feitos poderosos; procla-
mam todos o esplendor de vossa glória e 
divulgam vossas obras portentosas! R.

3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glo-
rifiquem, e os vossos santos com louvores vos 
bendigam! Narrem a glória e o esplendor             
do vosso reino e saibam proclamar vosso 
poder! R.

 
Aclamação ao Evangelho - Mc 9,7

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz 

do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o, 
todos vós! R.

Evangelho - Mc 9,2-13

O anúncio da Paixão deixa os discípulos 
desorientados. Afinal, que messias é este que, 
ao invés de libertar, cai ele mesmo nas garras da 
morte? Os discípulos querem interromper a 
caminhada e voltar para trás. A experiência da 
Transfiguração, porém, lhes faz ver que Jesus é 
o Filho de Deus a quem devem escutar. Agora 
eles sabem a quem seguem e por que devem 
segui-lo até Jerusalém.
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos

Naquele tempo:   Jesus tomou consigo 2

Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um 
lugar à parte sobre uma alta montanha. E 
transfigurou-se diante deles.  Suas roupas 3

ficaram brilhantes e tão brancas como 
nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. 
4 Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam 
conversando com Jesus.  Então Pedro tomou a 5

palavra e disse a Jesus: "Mestre, é bom 
ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma 
para ti, outra para Moisés e outra para Elias".           
6 Pedro não sabia o que dizer, pois estavam 
todos com muito medo.  Então desceu uma 7

nuvem e os encobriu com sua sombra. E da 
nuvem saiu uma voz: "Este é o meu Filho 
amado. Escutai o que ele diz!"  E, de repente, 8

olhando em volta, não viram mais ninguém, a 
não ser somente Jesus com eles.  Ao 9

descerem da montanha, Jesus ordenou que não 
contassem a ninguém o que tinham visto, até 
que o Filho do Homem tivesse ressuscitado 
dos mortos.  Eles observaram esta ordem, 10

mas comentavam entre si o que queria dizer 
"ressuscitar dos mortos".  Os três discípulos 11

perguntaram a Jesus: "Por que os mestres da 
Lei dizem que antes deve vir Elias?"  Jesus 12

respondeu: "De fato, antes vem Elias, para 
colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as 
Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer 
muito e ser rejeitado?  Eu, porém, vos digo: 13

Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que 
quiseram, exatamente como as Escrituras 
falaram a respeito dele". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Jesus transfigurou-se 
diante dos Apóstolos, a fim de os preparar para 
a Paixão e Morte que o esperavam em 

Jerusalém. Peçamos-Lhe que sejamos capazes 
de seguir Jesus até o fim: R. Senhor, atendei  
a nossa prece.

1.  Para que Cristo transfigurado apareça à 
sua Igreja, e ela O contemple glorioso junto do 
Pai, e não apenas crucificado e no sepulcro, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que Cristo transfigurado apareça à 
humanidade e ela aprenda a conviver com o 
que é frágil, como Ele a ensinou durante a sua 
vida, rezemos ao Senhor.

3.  Para que Cristo transfigurado apareça 
àqueles que sofrem e os ensine a caminhar com 
Ele, carregando a cruz, para com Ele chegarem 
à glória da ressurreição, rezemos ao Senhor.

4.  Para que Cristo transfigurado apareça 
aos que têm fé, única certeza dos bens 
prometidos por Deus e garantia das realidades 
que não se podem ver, rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus Cristo, transfigurai a vossa 
Igreja e os seus fiéis e fazei-os ouvir a voz do 
Pai. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos

Oração sobre as oferendas 

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade.

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 
Senhor satisfizera os seus desejos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 
do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.
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A Semente na Terra - Mc 9,2-13

A
 transfiguração é o coração da revelação do mistério de Jesus. Graças à experiência da 
transfiguração, os discípulos entram no conhecimento que o Filho tem do Pai e o Pai, do 
Filho. Ponto alto da narrativa é a obediência ao “Jesus só” que o Pai ordena.

- Se somos feitos pelo que ouvimos, a escuta é caminho para a visão e força para a 
caminhada. O caminho atrás de Jesus como discípulos os preparou para a visão, ainda que esta 
tenha sido imprevisível e inesperada. Agora, os discípulos sabem quem ele é, porque devem 
escutá-lo, porque têm que segui-lo. A obediência a “Jesus só” diz respeito especialmente à sua 
palavra sobre Jerusalém, a morte violenta, a cruz. Sem cruz não há salvação, porque sem amor 
não há salvação, porque sem dor não há amor. A glória da vitória passa pela dor.

- A escuta e o seguimento de Jesus ajudaram os discípulos a entenderem do que falaram 
Moisés e Elias. Cada um, a seu modo, falou da plenitude do dom de Deus. A voz do Pai (“este é o 
meu Filho”) e a face do Filho (transfigurado pela comunhão com Deus que se exprime e se 
alimenta na oração) são, antes de tudo, uma confirmação daquilo que os discípulos têm 
dificuldade de entender agora e mesmo depois da ressurreição (cf. Lc 24,25ss.), que é a 
necessidade da cruz, por um lado, e o dom excedente da salvação que o Pai nos dá em Jesus e no 
Espírito.

- É necessário refletir sobre o primeiro Êxodo (o de Moisés) para entender o segundo (o de 
Jesus) e viver o terceiro (o nosso). Jesus, como Moisés, coloca-se à frente do povo para o novo 
êxodo, cujo êxito é o Reino plenamente realizado, a Jerusalém definitiva. Como Elias, será 
“arrebatado” (“assumido”) no céu para aparecer novamente no fim dos tempos (2Rs 2,11ss.). (É 
bom lembrar que, no Novo Testamento, há duas correntes sobre a vitória de Jesus sobre a morte: 
uma que fala de “ressurreição”, outra que fala de “exaltação” e “glorificação”). Da mesma forma 
que foi, ele voltará (At 1,11).

- No novo Êxodo, há um novo maná, que é o pão partido, e uma nova lei, que é o rosto do 
Filho obediente. Escutando a ele, escutamos o Pai; vendo a ele, vemos o Pai (Jo 14,9). Não quis 
revelar sua glória de modo espetacular, como certamente foi tentado a fazê-lo, mas na 
humilhação do seu caminho a Jerusalém e na vergonha da sua estada em Jerusalém. Foi disso 
que falou aos discípulos antes de subir ao monte com Pedro, Tiago e João. É disso que, agora, à 
sua presença, conversa com Moisés e Elias.

- A palavra do Pai (“este é o meu filho: escutai-o”) completa e corrige a palavra dos 
discípulos. A compreensão que os discípulos têm do Filho está muito distante da que o Filho tem 
de si mesmo e da que o Pai tem do Filho. O Filho terá que passar pelo drama da cruz. O Pai manda 
que os discípulos aceitem o Cristo (o Messias, o Salvador) que passa pelo escândalo da cruz. Só 
Jesus é o Filho; só Jesus deve ser ouvido. Outras palavras são tentação, vestida de inteligência, 
bom senso, razão, teologia.

- A experiência do Tabor (o nome do monte que a tradição diz ser o da Transfiguração) vai 
lançar um raio de luz sobre as trevas de Jerusalém. Esta luzinha no meio do caminho aponta para 
uma luzinha no fim do túnel. Os discípulos queriam interromper a caminhada e voltar para trás. 
Falaram pela boca de Pedro. Jesus, em resposta, disse que Pedro é que devia ir atrás, tornando-se 
de novo discípulo. Jesus, falando a Pedro, falou a todos os discípulos. Fizeram uma experiência 
antecipada da glória para poderem encarar a passagem obrigada da cruz (9,22.44). Jesus, com as 
Escrituras nas mãos, sabe da necessidade da paixão; os discípulos, com o fulgor da glória 
estampada no rosto de Jesus, contemplam a sua glória. A experiência foi tão marcante que a 
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Segunda Pedro – escrita provavelmente na metade do II século – ainda fala dela.
-  Nós também precisamos ter, como diz a canção, a história na frente e a certeza na mão.
-  A contemplação do Senhor na glória e a certeza da sua presença no pão são necessárias 

para a nossa caminhada na penumbra da fé. A contemplação do Senhor e a certeza de sua 
presença no pão transfiguram o nosso rosto em nossa caminhada para Jerusalém, de êxodo em 
êxodo, de cruz em cruz. O pão da gloriosa presença do Senhor é mais substancioso que o que 
alimentou Elias em sua caminhada de quarenta dias e quarenta noites até o monte de Deus (1Rs 
19,7). Em seu êxodo para a glória, no rosto do helenista Estêvão, o primeiro mártir cristão, 
brilhava a mesma glória. Graças a ela, ele pôde testemunhar até o fim (cf. At 6,15). 

 Santos do dia: Simão, irmão do Senhor (+ 107). Angilberto de Cêntula (750-814). Frei 
Angélico (Giovanni da Fiesole) (1387-1455). Isaías de Cracóvia (Isaías Boner) (1400-1471). 
Angilberto de Cêntula. Constância de Vercelli. Eládio de Toledo. Esupéria de Vercelli. Francisco 
Regis Clet. João Pedro Neel, Martinho Wu Xuesheng, João Zhag Tianshen e João Chen Xianheng. 
Máximo, Cláudio, Prepedigna, Alexandre e Cuzia. Sadoth e 128 companheiros. Tarásio. Teoltônio. 

Testemunhas do Reino: Martinho Lutero (1546). Félix Varela (Cuba, 1853). Edgar Fernando 
García (Guatemala, 1984).

Datas comemorativas: Morte de Martinho Lutero (1546). Nascimento de Alexandre Volta, 
inventor da pilha (1745). 

Comentário inicial - Os grandes valores 
morais foram sendo descobertos aos poucos 
pela humanidade. O Antigo Testamento foi um 
passo importante nesta caminhada. Jesus deu 
uma contribuição única. Não só condenou a 
vingança e o ódio, mas ensinou o perdão, o 
amor generoso, a bondade sem limites. O 
Evangelho de hoje nos ensina a redescobrir e a 
colocar em prática essas atitudes hoje tão 
necessárias.

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 
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procurando conhecer sempre o que é reto, 
realizemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura - Lv 19,1-2.17-18

Leitura do Livro do Levítico 

1 2 O Senhor falou a Moisés, dizendo: "Fala a 
toda a comunidade dos filhos de Israel, e dize-
lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso 
Deus, sou santo.  Não tenhas no coração ódio 17

contra teu irmão. Repreende o teu próximo, 
para não te tornares culpado de pecado por 
causa dele.  Não procures vingança, nem 18

guardes  rancor dos teus compatriotas. Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o 
Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102

R. Bendize, ó minh`alma, ao Senhor, 
pois ele é bondoso e compassivo!

1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 
todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor, não te esqueças de 
nenhum de seus favores! R.

2. Pois ele te perdoa toda culpa, e cura 
toda a tua enfermidade; da sepultura ele salva a 
tua vida e te cerca de carinho e compaixão. R.

3. O Senhor é indulgente, é favorável, é 
paciente, é bondoso e compassivo. Não nos 
trata como exigem nossas faltas, nem nos pune 
em proporção às nossas culpas. R.

4.  Quanto dista o nascente do poente, 
tanto afasta para longe nossos crimes. Como 
um pai se compadece de seus filhos, o Senhor 
tem compaixão dos que o temem. R.

Leitura - 1Cor 3,16-23

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

16Irmãos:  Acaso não sabeis que sois 

santuário de Deus e que o Espírito de Deus 
17mora em vós?  Se alguém destruir o santuário 

de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de 
Deus é santo, e vós sois esse santuário.                   
18 Ninguém se iluda: Se algum de vós pensa que 
é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua 

                insensatez, para se tornar sábio de verdade; 
19 pois a sabedoria deste mundo é insensatez 
diante de Deus. Com efeito, está escrito: 
"Aquele que apanha os sábios em sua própria 

20astúcia",  e ainda: "O Senhor conhece os 
                  pensamentos dos sábios; sabe que são vãos". 

21 Portanto, que ninguém ponha a sua glória em 
homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: 
22  Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a 

23morte, o presente, o futuro; tudo é vosso,  mas 
vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. - Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 1Jo 2,5

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. É perfeito o amor de Deus em quem 

guarda sua palavra. R.

Evangelho - Mt 5,38-48

“Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai 
que está nos céus”, diz Jesus no final do 
Evangelho de hoje. O Sermão da Montanha é 
como uma escalada. Vai-se de monte em 
monte. Finalmente, do cume da montanha mais 
alta, avista-se um esplêndido panorama. Assim 
é o ensinamento moral de Jesus: alto, elevado, 
sublime; desafia o ser humano a superar-se; o 
limite é a perfeição do Pai.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus a seus 
discípulos:  Vós ouvistes o que foi dito: 'Olho 38

por olho e dente por dente!'  Eu, porém, vos 39

digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo 
contrário, se alguém te dá um tapa na face 
direita, oferece-lhe também a esquerda!  Se 40
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alguém quiser abrir um processo para tomar a 
tua túnica, dá-lhe também o manto!  Se 41

alguém te forçar a andar um  quilômetro, 
caminha dois com ele!  Dá a quem te pedir e 42

não vires as costas a quem te pede emprestado. 
43 Vós ouvistes o que foi dito: 'Amarás o teu 
próximo e odiarás o teu inimigo!'  Eu, porém, 44

vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por 
aqueles que vos perseguem!  Assim, vos 45

tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, 
porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, 
e faz cair a chuva sobre justos e injustos.                        
46 Porque, se amais somente aqueles que vos 
amam, que recompensa tereis? Os cobradores 
de impostos não fazem a mesma coisa?  E se 47

saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis 
de extraordinário? Os pagãos não fazem a 
mesma coisa?  Portanto, sede perfeitos como 48

o vosso Pai celeste é perfeito." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Nós, que somos povo de 
Deus, templo do Senhor e construção do 
Espírito Santo, peçamos a Deus Pai por toda a 
humanidade neste momento dramático da sua 
história R. Senhor, atendei a nossa prece.. 

1.  Pela nossa diocese (dizer o nome), as 
suas paróquias e comunidades, para que 
acolham a santidade que vem de Deus e nelas 
reine o amor e o perdão, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos presbíteros que anunciam o 
Evangelho, para que o façam com palavras 
simples e adequadas e o mostrem no seu viver 

de cada dia, rezemos ao Senhor.
3.  Pelos que exercem a autoridade na 

nossa pátria, para que sejam honestos e 
competentes nos seus empreendimentos, em 
favor de todos os cidadãos, rezemos ao Senhor.

4.  Por aqueles que aliviam os que sofrem, 
para que saibam reconhecer a Jesus Cristo nos 
pobres, nos humildes e nos mais fracos, 
rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus, que nos concedeis 
muito mais do que ousamos pedir e esperar, 
dai-nos um coração confiante e atento às 
surpresas do vosso amor. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ao celebrar com reverência vossos mis-
térios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os 
dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à 
nossa salvação.

Sugestão: Oração Eucarística Sobre 
Reconciliação, I 

Antífona da comunhão - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos al-
cançar a salvação eterna, cujo penhor rece-
bemos neste sacramento.

A Semente na Terra - Mt 5,38-48

C
ontinuação do Sermão da Montanha (Mt 5-7) onde Jesus dá uma nova interpretação da 
Lei. A Lei foi dada por Deus para a boa convivência entre os irmãos e não para ser um 
arrazoado de preceitos, muito menos para fazer separação entre bons e maus. O Apóstolo 

Paulo ensina que quem ama cumpriu a Lei e que a caridade é a plenitude da Lei (Rm 13,8.10). 
Jesus radicaliza a Lei acrescentando elementos novos como o amor e o perdão.

- : Esta sentença estava na Lei (Ex 21,25). Era a Lei do Talião;  Olho por olho, dente por dente
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fora da Bíblia estava também no Código de Hamurabi. Mesmo que hoje pareça dura demais, na 
época foi uma conquista civil para evitar que os poderosos aplicassem sentenças injustas contra 
os pobres. A pena devia ser igual ao delito. Jesus entende que esta lei precisa avançar. Devolver 
na mesma medida, continuava a alimentar a espiral da violência. O perdão e a misericórdia vão 
além e produzem resultados melhores. 

- : Jesus quer  Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda
ensinar que não devemos retribuir a violência com outra violência. Quando um soldado deu uma 
tapa no seu rosto, Jesus não ofereceu o outro lado do rosto para ser batido, mas perguntou: “se 
falei a verdade, por que me bates?” (Jo 18,23). Jesus ofereceu sim a outra face, isto é, a face da 
Justiça e da Verdade.

-  : Jesus pede atenção Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado
ao necessitado, dar-lhe as costas é evitar de olhar em seu rosto e ver o seu real problema. O 
apóstolo Paulo vai ensinar que: “há mais alegria em dar do que em receber” (At 20,35).

-  : O texto do Levítico dizia apenas “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” O teu próximo
(Lv 19,18), o acréscimo “Odiarás o teu inimigo” não se encontra em nenhuma parte do Antigo 
Testamento. Provavelmente era da tradição oral (Os judeus tinham a Torá escrita – nosso AT, e 
também a Torá Oral). De fato, os judeus não entravam na casa dos estrangeiros a quem chamavam 
de cães. Os essênios, que habitavam em Qumran, tinham uma lei própria que ensinava: “Odiar 
todos os filhos das trevas”.

- : Quando amamos nos tornamos os verdadeiros filhos do Pai,  Tornar-se filhos do Pai
porém quando odiamos os outros acabamos nos tornando inimigos de Deus. Amar e perdoar os 
inimigos não são tarefas fáceis. E os inimigos existem. E se alguém disser: “Não tenho inimigos”, 
ainda não abriu os olhos.

- : O exemplo que Jesus dá vem do próprio Pai. Ele não faz distinção de  Ele faz nascer o sol
pessoas. O sol e chuva são dados a todos porque Deus é bom e não por méritos humanos. Deus 
não faz acepção de  e o cristianismo vai insistir nisso (At 10,34; Rm 2,11: Ef 6,9; Cl 3,25; pessoas
Tg 2,1, etc.).

-  Os cobradores de impostos e pagãos: Os fariseus se consideravam “separados”, não se 
misturavam com aqueles que acusavam de impuros, como os cobradores de impostos e pagãos. 
Esta prática é condenada por Jesus e é hipócrita. Os fariseus condenam Jesus por não cumprir a 
Lei, mas eles também não a cumprem: só amam e saúdam quem é do seu grupo e, com isso, 
excluem os próprios irmãos.

- : O convite de Jesus é para que sejamos perfeitos, que remete mais uma vez  Sede perfeitos
ao Levítico onde o Senhor diz: “Sede santos como eu sou santo” (19,2). De fato, Deus não tem 
inimigos, somente filhos, a quem eu devo amar.

É mais fácil odiar do que amar. Amar exige opção, generosidade, doação. Mas é quando 
amamos que nos tornamos verdadeiramente humanos. E só o amor pode transformar o mundo, 
como ensinava Madre Teresa de Calcutá: “Há muitas pessoas más porque ainda não foram 
suficientemente amadas”. O cristianismo não está fundado sobre o legalismo, mas sobre o 
mandamento do amor. Dostoievski afirmou que “a beleza salvará o mundo”. Mas em qual beleza 
pensava ele? A beleza revelada por Jesus na cruz que foi capaz de dar a vida por amor. E nós, a 
quem de fato amamos? Como tratamos os nossos inimigos e aqueles que nos ofendem? E nunca 
é demais lembrar que no Pai Nosso pedimos ao Pai: “Perdoa-nos como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido”.
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UM APELO ESCANDALOSO

José Antonio Pagola

“Eu, porém, vos digo...”

O chamado ao amor é sempre sedutor. Certamente, muitos acolhiam com agrado o chamado 
de Jesus de amar a Deus e ao próximo. Era a melhor síntese da Lei. Mas o que eles não podiam 
imaginar é que um dia ele lhes falasse de amar os inimigos.

No entanto, Jesus o fez. Sem apoio algum da tradição bíblica, distanciando-se dos salmos de 
vingança que alimentavam a oração de seu povo, opondo-se ao clima geral de ódio que se 
respirava em seu ambiente, proclamou com clareza absoluta o seu chamado: "Eu, porém, vos 
digo: Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam".

Sua linguagem é escandalosa e surpreendente, mas totalmente coerente com a sua 
experiência de Deus. O Pai não é violento: ama até aos seus inimigos, não busca a destruição de 
ninguém. Sua grandeza não consiste em vingar-se, mas em amar incondicionalmente a todos. 
Quem se sentir filho desse Deus, não vai introduzir no mundo nem o ódio nem a destruição de 
ninguém.

Amar ao inimigo não é um ensino secundário de Jesus, dirigido a pessoas chamadas a uma 
perfeição heroica. Seu chamado quer introduzir na história uma atitude nova ante o inimigo 
porque quer eliminar no mundo o ódio e a violência destrutiva. Quem for semelhante a Deus não 
atiçará o ódio contra ninguém, antes buscará o bem de todos, inclusive o de seus inimigos.

Quando Jesus fala do amor ao inimigo, ele não está nos pedindo para nutrir em nós 
sentimentos de afeição, simpatia ou carinho por quem nos faz o mal. O inimigo ainda continua 
sendo alguém do qual podemos esperar dano, e dificilmente podem mudar-se os sentimentos de 
nosso coração.

Amar ao inimigo significa, acima de tudo, não lhe fazer mal, não procurar nem desejar 
provocar-lhe dano. Não devemos nos surpreender se não sentimos nenhum amor por ele. É 
natural que nos sintamos magoados ou humilhados. Devemos nos preocupar é quando 
continuarmos a alimentar o ódio e a sede de vingança.

Mas não se trata só de não lhe fazer mal. Podemos dar uns passos mais, até estar dispostos a 
fazer-lhe o bem, se o acharmos necessitado. Não devemos esquecer-nos de que somos mais 
humanos quando perdoamos do que quando retaliamos, alegrando-nos com o infortúnio dele.

O perdão sincero ao inimigo não é fácil. Em certos casos, para alguma pessoa, pode ser 
praticamente impossível livrar-se da rejeição, do ódio ou da sede de vingança naquele momento. 
Não vamos julgar ninguém, estando fora da situação. Só Deus nos compreende e perdoa de 
maneira incondicional, mesmo quando nós não somos capazes de perdoar.

 Santos do dia: Barbato (612-682). Bonifácio de Lausanne (1180-1260). Ásia. Conão de 
Alexandria do Egito Conrado Confalonieri. Dositeo. Jorge (monge). Mansueto de Milão. Mártires da 
Palestina. Proclo (Prodo) de Bisignano. Quodvultdeus. Yi Zhenmei (Lúcia) (leiga). 

Testemunhas do Reino: Bernardino de Sahagún (México, 1590).
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Datas comemorativas: Dia do Esportista. Nascimento de Nicolau Copérnico, astrônomo (1473). 
Criação da Organização para a Libertação da Palestina, no Cairo, com apoio de Nasser (1964). 
Primeira Transmissão de TV a cores no Brasil (1972). 

20 SEGUNDA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 
procurando conhecer sempre o que é reto, 
realizemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura - Eclo 1, 1-10

Início do Livro do Eclesiástico 

1 Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela 
esteve e está sempre com Ele. Quem pode 2 

contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias 
do tempo?  Quem poderá medir a altura do céu, 3

a extensão da terra, a profundeza do abismo?                

4 Antes de todas as coisas foi criada a sabe-
doria, a inteligência prudente vem da eterni-
dade.  Fonte da sabedoria é a palavra de Deus 5

no mais alto dos céus e seus caminhos são os 
mandamentos eternos.  A quem foi revelada a  6

raiz da sabedoria? Quem conheceu as 
capacidades do seu engenho?  A ciência da  7

sabedoria, a quem foi revelada? E quem 
compreendeu sua grande experiência? Só um  8 

é o altíssimo, criador onipotente, rei poderoso e 
a quem muito se deve temer, assentado em seu 
trono e dominando tudo, Deus.  Ele é quem a 9

criou no espírito santo: Ele a viu, a enumerou e 
mediu;  ele a derramou sobre todas as suas 10

obras e em cada ser humano, segundo a sua 

bondade. Ele a concede àqueles que o temem. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 92

R. Reina o Senhor, revestiu-se de 
esplendor!

1.   Deus é Rei e se vestiu de majestade, 
revestiu-se de poder e de esplendor! R.

2. Vós firmastes o universo inabalável, vós 
firmastes vosso trono desde a origem, desde 
sempre, ó Senhor, vós existis! R.

3. Verdadeiros são os vossos testemu-
nhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos 
séculos dos séculos, Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida 
imperecíveis. R.

Evangelho - Mc 9,14-29

Ouçamos o que Jesus diz deste espírito 
surdo e mudo, que impede o nosso diálogo 
com ele: “Essa espécie de demônios não pode 
ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela 
oração.” Esse exorcismo é o mais difícil de 
todos. Mas é o definitivo. É o próprio dom da fé, 
que nos livra da mentira de satanás e nos torna 
capazes de ouvir o Senhor e responder a Ele. A 
fé é dom de Deus; a única condição para 
recebê-lo é pedir: “Senhor, que eu veja”, que 
quer dizer: “Senhor, que eu creia”!
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Descendo Jesus do 14

monte com Pedro, Tiago e João e chegando 
perto dos outros discípulos, viram que estavam 
rodeados por uma grande multidão. Alguns 
mestres da Lei estavam discutindo com eles.         
15 Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa 
e correu para saudá-lo.  Jesus perguntou aos 16

discípulos: "O que discutis com eles?"  Al-17

guém da multidão respondeu: "Mestre, eu 
trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. 
18 Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no 
chão e ele começa a espumar, range os dentes 
e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus 
discípulos para expulsarem o espírito. Mas eles 
não conseguiram".  Jesus disse: "Ó geração 19

incrédula! Até quando estarei convosco? Até 
quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o 
menino".  E levaram-lhe o menino. Quando o 20

espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o 
menino, que caiu no chão e começou a rolar e a 
espumar pela boca.  Jesus perguntou ao pai: 21

"Desde quando ele está assim?" O pai 
respondeu: "Desde criança.  E muitas vezes, o 22

espírito já o lançou no fogo e na água para 
matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem 
piedade de nós e ajuda-nos".  Jesus disse: "Se 23

podes!... Tudo é possível para quem tem fé".             
24 O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho 
fé, mas ajuda a minha falta de fé".  Jesus viu 25

que a multidão acorria para junto dele. Então 
ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e 
surdo, eu te ordeno que saias do menino e 
nunca mais entres nele".  O espírito sacudiu o 26

menino com violência, deu um grito e saiu. O 
menino ficou como morto, e por isso todos 
diziam: "Ele morreu!"  Mas Jesus pegou a mão 27

do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. 
28 Depois que Jesus entrou em casa, os dis-
cípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não 
conseguimos  expulsar o espírito?"  Jesus 29

respondeu: "Essa espécie de demônios não 
pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser 
pela oração." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Na cena evangélica da cura 
de uma criança epiléptica, Jesus põe em relevo 
a importância da fé e da oração. Apresentemos 
ao Pai as nossas súplicas, dizendo: R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Para que o papa Francisco, os bispos 
católicos e todos os presbíteros e diáconos 
sejam sensíveis às súplicas dos pais e mães 
aflitos com as dificuldades de seus filhos, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que na sociedade, os homens e as 
mulheres aceitem a sabedoria que vem de Deus 
e cuja fonte é o seu Filho, Palavra eterna no mais 
alto dos céus e nas profundezas da terra, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que os que sofrem de doenças 
cerebrais convulsivas, como a criança de que 
fala o Evangelho de hoje, encontrem alívio na 
medicina, na amizade e na oração, rezemos ao 
Senhor.

4.  Para que os ministros e fiéis desta 
comunidade se empenhem numa vida de 
oração profunda, e Deus se digne vir em ajuda 
da sua fé, oremos ao Senhor.

Ouvi, Senhor, as nossas súplicas, dai-nos o 
espírito de oração do vosso Filho e aumentai a 
nossa fé. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos misté-
rios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons 
oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa 
salvação.

Antífona da comunhão - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos 

alcançar a salvação eterna, cujo penhor 
recebemos neste sacramento.

A Semente na Terra - Mc 9,14-29 

Deste espírito mudo e surdo (nesta ordem paradoxal!), que fecha os nossos ouvidos à 
palavra de Deus, impedindo o diálogo com Ele, Jesus diz: “Essa espécie de demônios 
não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração” (Mc 9,29). 

- Este exorcismo – o único na segunda parte do evangelho de Marcos – é o mais difícil. 
Mas é o definitivo. De fato, a vitória sobre essa espécie de demônios é o próprio dom da fé, que 
nos livra da mentira de satanás e nos torna capazes de ouvir o Senhor e responder a Ele.

- A fé não pode ser produzida por nós, que somos geração incrédula. A fé é dom que Deus 
oferece livre e gratuitamente a todos. A única condição para receber esse dom é pedi-lo: “Senhor, 
que eu veja” = “Senhor, que eu creia”. Na verdade, o desejo é fundamental. Pelo menos, o desejo 
de desejar, dirigido a quem pode vir ao encontro da nossa incredulidade. A minha liberdade não 
consiste em crer ou não crer, mas em desejar e pedir o dom da fé: “Ajuda a minha fé” (Mc 9,24).

- Este Evangelho nos ensina ainda que não só Jesus, mas também a comunidade dos 
discípulos(as) pode se engajar na Sua luta contra o mal. A arma da comunidade é a oração. 
Devemos orar, primeiro, para sermos nós próprios libertados da incredulidade; depois, para 
termos condições de ajudar os outros, escravos do mesmo espírito imundo.

- O exorcismo do mudo (cf. v. 17) – aliás, mudo e surdo (v. 25), nesta ordem nada natural! – 
acontece entre espasmos e gritos, convulsões e enrijecimentos, ranger de dentes e espumejar... 
até o menino ficar como morto (v. 26b). Devolver ao ser humano sua identidade perdida de filho e 
irmão não é tarefa fácil. A Jesus, custou a vida. Mas a sua morte tem o poder de nos devolver a 
vida. Da árvore nobre da Cruz – cruz da obediência e da fidelidade do Senhor – nos vêm a flor e o 
fruto da redenção (cf. Missal Romano, Sexta-Feira Santa, Hino, p. 263).

- A narração, na verdade, alude ao batismo, em que morre a falsa identidade que nos mata e 
se ressuscita para a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Como ensinará Paulo, participamos do 
mistério de morte e ressurreição de Jesus, ao qual nos unem a fé, a palavra e a água (cf. Rm 
6,4ss.). 

Santos do dia: Euquério de Orléans (694-738). Jordão Mai (1866-1922). Eleutério de 
Constantinopla. Eleutério de Tournai. Leão de Catânia. Serapião (leigo). Tiranião (leigo). Ulrico 
(leigo). Zenóbio.

Testemunhas do reino: Domingo Laín (Colômbia, 1974).

Datas comemorativas: Destruição, em 1524, dos “quichés” pelos homens de Castela 
(Memorial de Sololá). Criação do Correio Aéreo Nacional (1941). O decreto 1142 ordena respeitar 
as línguas e as culturas indígenas (Colômbia, 1978). Dia Mundial da Justiça Social (ONU).  

“Ajuda-nos. Tem piedade de nós” (Mc 9,22). “É a oração fundamental do homem, que é 
necessidade (ajuda-nos) e necessidade de amor gratuito (tem misericórdia). A este pedido 

corresponde a realidade de Deus, cuja essência é vida, e cuja vida é misericórdia.” (Silvano Fausti). 
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21 TERÇA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 
procurando conhecer sempre o que é reto, 
realizemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura - Eclo 2,1-13 (Gr. 1-11)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

1 Filho, se decidires servir o Senhor, per-
manece na justiça e no temor e prepara a tua 

2alma para a provação.  Mantém o teu coração 
firme e sê constante, inclina teu ouvido e 
acolhe as palavras de inteligência, e não te 

                             assustes no momento da contrariedade. 
3 Suporta as demoras de Deus, agarra-te a ele e 
não o deixes, para que sejas sábio em teus 

4caminhos.  Tudo o que te acontecer, aceita-o, e 
sê constante na dor; e nas contrariedades de tua 

5pobre condição, sê paciente.  Pois é no fogo 
que o ouro e a prata são provados e, no cadinho 

          da humilhação, os homens agradáveis a Deus. 
6 Crê em Deus, e ele cuidará de ti; endireita os 
teus caminhos e espera nele. Conserva o seu 

7temor, e nele envelhecerás.  Vós que temeis o 
Senhor, contai com a sua misericórdia e não 

8vos desvieis, para não cair.  Vós, que temeis o 
Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos 

9faltará.  Vós, que temeis o Senhor, esperai 
coisas boas: alegria duradoura e misericórdia. 
10 Vós, que temeis o Senhor, amai-o, e vossos 

11corações ficarão iluminados.  Considerai, 
filhos, as gerações passadas e vede: Quem 

12confiou no Senhor e ficou desiludido?  Quem 
permaneceu nos seus mandamentos e foi 
abandonado? Quem o invocou e foi por ele 

13desprezado?  Pois o Senhor é compassivo e 
misericordioso, perdoa os pecados no tempo 
da tribulação, e protege a todos os que o 
procuram com sinceridade. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36 

R. Entrega teu caminho ao Senhor, e o 
mais ele fará.

1.  Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a 
terra habitarás em segurança. Coloca no 
Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu 
coração. R.

2. O Senhor cuida da vida dos honestos, e 
sua herança permanece eternamente. Não 
serão envergonhados nos maus dias, mas nos 
tempos de penúria, saciados. R.

3. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás 
tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus 
ama a justiça, e jamais ele abandona os seus 
amigos. Os malfeitores hão de ser extermi-
nados, e a descendência dos malvados 
destruída. R.

4. A salvação dos piedosos vem de Deus; 
ele os protege nos momentos de aflição. O 
Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e 
protege-os contra os ímpios, e os guarda 
porque nele confiaram. R.

Aclamação ao Evangelho - Gl 6,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo 

Jesus, pela qual o mundo está crucificado para 
mim e eu para este mundo. R.
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Evangelho - Mc 9,30-37         

A busca do poder – que, muitas vezes, é 
também luta pelo poder – não acontece só na 
vida profana e civil. Acontece também entre os 
discípulos de Jesus. Acontece dentro da própria 
Igreja. Jesus viveu a vida como amor e   
serviço. Não fez nenhum lobby, não deu  
rasteira em ninguém, fez-se último e servo de 
todos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus e seus discípulos 30

atravessavam a Galileia. Ele não queria que 
ninguém soubesse disso,  pois estava en-31

sinando a seus discípulos. E dizia-lhes: "O 
Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos 
homens, e eles o matarão. Mas, três dias após 
sua morte, ele ressuscitará".  Os discípulos, 32

porém, não compreendiam estas palavras  
e tinham medo de perguntar.  Eles chegaram    33

a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus 
perguntou-lhes: "O que discutíeis pelo ca-
minho?"  Eles, porém, ficaram calados, pois 34

pelo caminho tinham discutido quem era o 
maior.  Jesus sentou-se, chamou os doze e 35

lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, 
que seja o último de todos e aquele que serve a 
todos!"  Em seguida, pegou uma criança, 36

colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: 
37 "Quem acolher em meu nome uma destas 
crianças, é a mim que estará acolhendo. E 
quem me acolher, está acolhendo, não a mim,  
mas àquele que me enviou". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Servir aos outros e acolher 
os mais pequenos é servir e acolher Jesus e 
Aquele que O enviou. Peçamos a Deus Pai que 
nos ensine este segredo. R. Senhor, ouvi a  

nossa prece.

1. Para que a Igreja e os seus fiéis procla-
mem sempre que o Filho de Deus, entregue às 
mãos dos homens, a todos salvou pela sua 
Vida, Morte e Ressurreição, rezemos ao 
Senhor.

2.  Para que a sabedoria de Deus leve os que 
creem a aceitarem os sofrimentos e as 
dificuldades da vida, porque é no fogo que se 
provam os eleitos, rezemos ao Senhor.

3. Para que as pessoas que sofreram 
violências recebam de Deus a força de que 
precisam para perdoar, e continuem a viver com 
esperança e em paz, rezemos ao Senhor.

4. Para que os catecúmenos e os fiéis desta 
comunidade reconheçam que Jesus não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a vida 
por todos nós, rezemos ao Senhor. 

Deus eterno e onipotente, ensinai-nos a 
percorrer com amor o caminho do serviço que 
o vosso Filho nos mostrou com sua vida e sua 
palavra. Ele que vive e reina pelos séculos. 

Oração sobre as oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos mis-
térios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os 
dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à 
nossa salvação.

Antífona da comunhão - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos 
alcançar a salvação eterna, cujo penhor 
recebemos neste sacramento.
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SÃO PEDRO DAMIÃO, BISPO E DOUTOR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da festa)

(Missa: Doutores da Igreja - MR, 764, ou Pastores [bispos] - MR, 754)

Oração do dia

Ó Pai todo-poderoso, dai-nos seguir as 
exortações e o exemplo de São Pedro Damião, 

para que, nada antepondo a Cristo, e servindo 
sempre à vossa Igreja, cheguemos às alegrias 
da luz eterna.

A Semente na Terra - Mc 9,30-37

O
 Evangelho de hoje tem duas partes: a primeira é uma instrução de Jesus aos discípulos 
sobre o Filho do Homem (vv. 30-32); a segunda desmascara o demônio surdo-mudo, 
que põe no coração dos discípulos uma palavra diferente da de Jesus (vv. 33-37).

- Temos aqui a mais breve predição da morte-ressurreição de Jesus (v. 31c). A Cruz, na 
verdade, exprime – como que em fragmento – todo o nosso pecado e todo o amor de Deus por 
nós.

- A surdez, que nos impede de acolher a Palavra, será a causa da morte de Jesus, que é a 
Palavra. Mas a morte de Jesus será a cura da nossa surdez. De fato, morrendo na cruz por nós, 
pecadores, nos mostra de forma inequívoca o seu amor. O seu grito de amor não poderá não ser 
ouvido!

- O mistério que celebramos na Eucaristia é a entrega do Filho do Homem. A Palavra, que se 
faz nosso pão e nossa vida, é um exorcismo contínuo que nos cura do espírito surdo e mudo. E, 
assim, entramos na segunda parte do evangelho de hoje...

- Enquanto a palavra de Jesus – que é a Palavra – é amor e humildade, a dos discípulos 
(quer dizer, a nossa) é egoísmo e protagonismo. E, assim, submergem (submergimos) na própria 
frustração. Quem procura o próprio “eu” perde-se a si mesmo, os outros e a Deus. Quem quer ser 
o maior, no fundo, se sente insignificante e sem valor. Não se sente amado e, por isso, não 
consegue se aceitar e, muito menos, aceitar os outros. Por isso, está sempre lutando para ser 
quem-sabe-o-quê, um pouco maior que si mesmo e que os outros, para se tornar “aceitável” a si 
e aos demais. A luta pela glória tem um preço elevado e é sempre inglória.

- Jesus sabe que cada um deseja e deve realizar-se. Renunciar a realizar-se seria um 
absurdo, porque o ser humano é aquilo que se torna. Mas Jesus dá critérios para isso. Ao desejo 
de se sobrepor aos outros no “ter”, no “poder” e no “aparecer” – cujo resultado só pode ser uma 
ilusória realização – Jesus substitui o desejo de acolher e de servir o outro, sobretudo os pobres e 
pequenos. Aqui está a grandeza de Deus – que é misericórdia – e a grandeza do homem – que 
deixa de ser miserável quando se torna capaz de amar. A vocação do homem é o amor e o serviço, 
ou, melhor dizendo, é o amor-serviço!

- Na verdade, temos que ser discípulos(as) de Deus, que mostrou seu rosto em Jesus. 
Deus, sendo amor, não se afirma às custas de outro, mas promove o outro às próprias custas. Não 
se serve do outro, mas o serve. Não despoja outro, mas se despoja a si mesmo, de tudo, até de si 
mesmo, em favor do outro, como o fez na Cruz. 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
2 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 Q

ua
rt

a-
fe

ira
 -

 C
át

ed
ra

 d
e 

S
ão

 P
ed

ro
 A

pó
st

ol
o 

- 
Fe

st
a

83

 Santos do dia: Eleonora (leiga). Eustácio de Antioquia. Félix de Metz. Germando e Randoaldo. 
Pedro Damião. Pepino o Velho (ou de Landen). Roberto Southwell. Fortunato.

Testemunhas do Reino: Assassinato de Augusto C. Sandino (Nicarágua, 1934). Assassinato 
de Malcom X nos EUA (1965). Mártires de Xeatzan (Guatemala, 1985).

Datas comemorativas: Declaração de Olinda (PE), pela UNESCO, patrimônio cultural da 
humanidade, em 1982. Vitória da Força Expedicionária Brasileira, com a Tomada de Monte Castello 
(Itália), no ano de 1945. 

22 QUARTA-FEIRA - CÁTEDRA DE S. PEDRO APÓSTOLO - Festa
(Cor branco - Glória - Ofício festivo próprio) 

Antífona da entrada - Lc 22,32

O Senhor disse a Simão Pedro: Roguei por 
ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, por tua 
vez, confirma os teus irmãos.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que nada 
nos possa abalar, pois edificastes a vossa Igreja 
sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do 
apóstolo Pedro. 

Leitura - 1Pd 5,1-4

Leitura da Primeira Carta de São Pedro 

Caríssimos:  Exorto aos presbíteros que 
1

estão entre vós, eu, presbítero como eles, 
testemunha dos sofrimentos de Cristo e 
participante da glória que será revelada:  Sede 

2

pastores do rebanho de Deus, confiado a vós; 
cuidai dele, não por coação, mas de coração 
generoso; não por torpe ganância, mas livre-
mente;  não como dominadores daqueles que 3

vos foram confiados, mas antes, como 
modelos do rebanho.  Assim, quando aparecer 

4

o pastor supremo, recebereis a coroa per-
manente da glória.- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 22

R. O Senhor é o pastor que me conduz, 

não me falta coisa alguma.

1. O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, e restaura as 
minhas forças. R.

2. Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado,    eles 
me dão a segurança! R.

3.   Preparais à minha frente uma mesa, 
bem à vista do inimigo; com óleo vós ungis 
minha cabeça, e o meu cálice transborda. R.

4.   Felicidade e todo bem hão de seguir-
me, por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, 
habitarei pelos tempos infinitos. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 16,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu irei 

construir minha Igreja, e as portas do inferno 
não irão derrotá-la. R.

Evangelho - Mt 16,13-19

Pedro foi o discípulo mais importante de 
Jesus. No início da Igreja, foi líder dos Doze e 
dos demais discípulos. Foi o primeiro a 
anunciar o evangelho e a batizar um pagão. 
Atuou em Jerusalém, em Antioquia e em Roma, 
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onde, juntamente com Paulo, derramou seu 
sangue em testemunho a Jesus. A Igreja de 
Roma tem um papel especial em relação a toda 
a Igreja por causa desta presença e deste 
martírio.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo,  Jesus foi à região de 13

Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus 
discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho 
do Homem?"  Eles responderam: "Alguns 14

dizem que é João  Batista; outros que é Elias; 
Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos 
profetas".  Então Jesus lhes perguntou: "E vós, 15

quem dizeis que eu sou?"  Simão Pedro 
16

respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus 
vivo".  Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és 

17

tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser 
humano que te revelou isso, mas o meu Pai que 
está no céu.  Por isso eu te digo que tu és 

18

Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha 
Igreja, e o poder do inferno nunca poderá 
vencê-la.  Eu te darei as chaves do Reino dos 

19

Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado 
nos céus; tudo o que tu desligares na terra será 
desligado nos céus". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Na festa da Cátedra de São 
Pedro Apóstolo, martirizado em Roma, em 
comunhão com o papa Francisco, bispo de 
Roma, apresentemos ao Senhor nossos 
pedidos. R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Para que todas as Igrejas, por inter-
cessão de São Pedro, perseverem no ensino 
dos Apóstolos, na fração do pão, nas orações e 
na união fraterna, rezemos ao Senhor.

2.  Para que o papa, os bispos e os 
presbíteros apascentem o rebanho que lhes foi 
confiado nas Igrejas locais e nas paróquias 
espalhadas por todo o mundo, rezemos ao 
Senhor.

3.  Para que Cristo nos dê a fé de Pedro, 

que professou a messianidade de Jesus, e a sua 
humildade diante das próprias fraquezas e 
pecados, rezemos ao Senhor.

4. Para que os pobres, os doentes e os 
aflitos experimentem a bondade de Deus Pai 
ajudados pela solidariedades das comunidades 
e a solicitude dos pastores, rezemos ao Senhor.

5. Para que Deus, vivo e verdadeiro, dê aos 
fiéis que partiram deste mundo a coroa eterna 
de glória no seu reino, rezemos ao Senhor. 

Pai da eterna glória, que revelastes ao 
apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso 
Filho, iluminai a nossa inteligência e tocai o 
nosso coração para reconhecermos que Jesus 
é o Messias enviado pelo Pai para a salvação do 
mundo. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas 
e orações de vossa Igreja, para que, tendo Pedro 
como pastor, mantenha a integridade da fé e 
alcance a herança eterna. 

Prefácio dos Apóstolos  
Os apóstolos, pastores do povo de Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Pai santo, Deus eterno e cheio de 
bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o 
rebanho, mas o guardais constantemente pela 
proteção dos Apóstolos. E assim a Igreja é 
conduzida pelos mesmos pastores que 
pusestes à sua frente como representantes de 
vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 
ele, os anjos celebram vossa grandeza e os 
santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando a uma só voz: 

Antífona da comunhão - Mt 16,16.18

Pedro disse a Jesus: “Tu és o Cristo, Filho do 
Deus vivo”. Jesus lhe respondeu: “Tu és Pedro, 
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e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, ao celebrarmos a festa do apóstolo 

Pedro, nos fortalecestes com o Corpo e o 
Sangue de Cristo, fazei que este convívio 
redentor seja para nós sacramento de unidade e 
de paz. 

A Semente na Terra - Mt 16,13-16

E
stamos no extremo norte do país, aos pés do Hermon, em território pagão. Se, até aqui, 
os outros se interrogavam a respeito de Jesus, agora, é ele que interroga. A fé, de fato, 
começa onde paramos de questionar o Senhor e deixamos que ele nos questione. A sua 

pergunta tem o poder de abrir-nos para o seu mistério.
-  Jesus não está em crise de identidade nem precisa melhorar sua auto-estima. O que está 

em jogo, ao contrário, é a identidade dos discípulos. Ele espera ser reconhecido por eles. Ser 
reconhecido é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta pessoal a esta pergunta, ao 
identificar Jesus, identifica o discípulo. Constitui o discípulo. O cristianismo não é uma doutrina, 
uma ideologia ou um código de ética. O cristianismo é um encontro, uma companhia, uma 
relação de amor com Jesus. Ele me ama, eu o amo (cf. Gl 2,20).

-  Ele pergunta primeiro o que dizem os outros a respeito dele, não tanto para conhecer as 
suas respostas – que ele, com seu extraordinário bom senso, já sabe – mas para insinuar que a 
resposta dos discípulos não pode ser como a dos outros. Na verdade, a resposta não vem da carne 
ou do sangue, mas só do Pai, o único que pode revelar o Filho (cf. Mt 11,27).

-  Estamos num momento decisivo da trajetória dos discípulos. Finalmente, Pedro e os que 
foram chamados (cf. Mt 4,18ss.) reconhecem Jesus como Messias (em ), Cristo (em hebraico
grego), Filho de Deus. Estabelecida, assim, a relação de amor, poderão receber o dom daquele 
conhecimento que só o amor instaura.

-  Reconhecer Jesus como Messias é o centro da fé. É um divisor de águas entre os 
discípulos e os outros, entre Israel e a Igreja, entre cristãos e não-cristãos. A Aliança se torna nova 
e eterna Aliança, o Testamento encontra um inesperado cumprimento em Jesus, ao Primeiro e 
Antigo se junta o Segundo e Novo Testamento. A dobradiça é Jesus, que os discípulos 
reconhecem como Messias e Filho de Deus, Rei e Senhor.

-  A Pedro é atribuído um papel especial. Ele é a “pedra” sobre a qual se edifica a 
comunidade dos que professam Jesus como Messias.

-  Os cristãos, no Oriente e no Ocidente, ontem e hoje, dividem-se em torno daquilo que 
deveria uni-los: o primado de Pedro. O serviço à unidade na fé e na caridade, paradoxalmente, tem 
sido motivo de divisões e ódios. A “pedra” construtiva tornou-se “escândalo”, pedra de tropeço, 
pedra destrutiva. Será o modo errado de servir? Será o serviço virado domínio? Será a 
inevitabilidade do escândalo próprio da verdade, que é sempre sinal de contradição (cf. Lc 2,34)?  
A identidade de Jesus – verdadeiro Deus e verdadeiro homem – tem sido ocasião de todas as 
heresias! Ou não será que a “pedra” Pedro, sem nem se dar conta, às vezes se põe no lugar da 
“pedra” angular Cristo (cf. Ef 2,20), que humildemente pergunta aos discípulos: “Mas vocês, 
quem dizem que eu sou?” (Mt 16,15). 

 Santos do dia: Isabel da França (1225-1270). Margarida de Cortona (1247-1297). Maximiano 
de Ravenna. Pápias de Hierápolis. Pascásio de Vienne. Lineu
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Testemunhas do Reino: Mártires de Iquicha (Peru, 1990).

Datas comemorativas: Dia da Criação do IBAMA (1989). Nascimento de A. Schopenhauer 
(1788). Nascimento de F. F. Chopin (1810). Nascimento de R. S. S. Baden Powel, fundador do 
escotismo (1857). Independência de Santa Lucia, Caribe (1979).

23 QUINTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 
procurando conhecer sempre o que é reto, 
realizemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura - Eclo 5,1-10 (Nova Vulgata*) – 
[grego 5,1-8]

Leitura do Livro do Eclesiástico
 
1 Não confies nas tuas riquezas e não digas: 

"Basta-me viver!"  Não deixes que tua força te 2

leve a seguir as paixões do coração.  Não 3

digas: "Quem terá poder sobre mim?"  ou:  
"Quem me fará prestar contas das minhas 
ações?", pois o Senhor, com certeza, te cas-
tigará.  Não digas: "Pequei, e que de mal me 4

aconteceu?", pois o Altíssimo é paciente.  Não 5

percas o temor por causa do perdão, come-
tendo pecado sobre pecado.  Não digas: "A 6

misericórdia do Senhor é grande, ele me 
perdoará a multidão dos meus pecados!",  pois 7

dele procedem misericórdia e cólera, e sua ira 
se abate sobre os pecadores.  Não demores em 8

voltar para o Senhor, e não adies de um dia para 
outro,  pois a sua cólera vem de repente e, no 9

dia do castigo, serás aniquilado.  Não te 10

apoies em riquezas injustas,  pois elas de nada 

te valerão no dia da desgraça. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1 (R. Sl 39,5a)

R. É feliz quem a Deus se confia!

1. Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; que não 
entra no caminho dos malvados, nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu 
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, 
sem cessar. R.

2. Eis que ele é semelhante a uma árvore 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as 
suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele 
faz vai prosperar. R.

3. Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca  espalhada 
e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o 
caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. R.

Aclamação ao Evangelho - 1 Ts 2,13

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Acolhei a palavra de Deus, não como 

palavra humana, mas como mensagem de 
Deus o que ela é, em verdade! R.

Evangelho - Mc 9,41-50

O escândalo fere o irmão e prejudica a 
credibilidade do Evangelho. Muitas vezes, é 
preciso cortar em nossa própria carne para não 
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santa Igreja, para que, em fidelidade às palavras 
do Evangelho, creiam que Deus recompensa 
até um copo de água, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos grandes do mundo, que confiam 
nas riquezas e por aqueles que dizem: «Sei 
cuidar de mim» e nada temo, para que 
aprendam a pôr a sua esperança em Deus, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que creem que Deus é rico de 
misericórdia, para que acreditem também que 
Ele pede contas a cada um, e não adiem para 
amanhã a sua conversão, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos pequeninos, pelos inocentes e 
pelas crianças que creem em Cristo, como seu 
amigo e irmão maior, para que não sejam 
escandalizados pelos adultos, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, Deus misericordioso e justo, ben-
feitor dos pobres e esperança dos pecadores, 
fazei que saibamos dar e receber com alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor

Oração sobre as oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos mis-
térios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os 
dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à 
nossa salvação.

Antífona da comunhão - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos 
alcançar a salvação eterna, cujo penhor rece-
bemos neste sacramento.

estragar a vida do irmão e não irar força ao 
Evangelho. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  Quem vos der a beber um copo de 41

água, porque sois de Cristo, não ficará sem 
receber a sua recompensa.  E se alguém 42

escandalizar um destes pequeninos que creem, 
melhor seria que fosse jogado no mar com uma 
pedra de moinho amarrada ao pescoço.  Se 43

tua mão te leva a pecar, corta-a!  É melhor 44

entrar na Vida sem uma das mãos, do que, 
tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que 
nunca se apaga.  Se teu pé te leva a pecar, 45

corta-o!  É melhor entrar na Vida  sem um dos 46

pés, do que, tendo os dois, ser jogado no 
inferno.  Se teu olho te leva a pecar, arranca-o! 47

É melhor entrar no Reino de Deus com um olho 
só, do que, tendo os dois, ser jogado no 
inferno,  'onde o verme deles não morre, e o 48

fogo não se apaga'".  Pois todos hão de ser 49

salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se 50 

o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis 
o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e 
vivei em paz uns com os outros. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! O caminho da santidade 
passa pelas coisas de cada dia, pelos “sins” 
que damos ao Pai das misericórdias, a Jesus e 
ao seu Evangelho, na força do Espírito Santo. 
Peçamos a Deus que nos acompanhe neste 
caminho. R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelos pastores, catecúmenos e fiéis da 

A Semente na Terra - Mc 9,41-50

O discípulo encontra no Nome de Jesus a fonte, a finalidade e o meio de todas e de cada 
uma de suas ações. O “nome”, para o pensamento hebraico, não é um rótulo ou um 
apelativo, mas a própria pessoa, em toda a sua realidade.
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-  Fazer o bem a alguém em seu próprio nome é escravizá-lo; fazer o bem a alguém em 
nome deste alguém significa ser filantropo (a palavra “filantropia” quer dizer amor ao ser 
humano). Fazer o bem no “Nome de Jesus” significa amar o outro na sua verdadeira dignidade de 
filho / filha de Deus com o mesmo amor do Pai. Quem age assim torna-se, ele próprio, ela própria, 
filho / filha de Deus.

-  A reta intenção – tão importante na espiritualidade e na moral cristã, como enfatizou 
Santo Inácio de Loyola – não é secundária à ação. A reta intenção é necessária tanto para fazer de 
verdade o bem ao outro, quanto para nós mesmos atingirmos a finalidade para a qual Deus nos 
criou.

-  O versículo 41 diz que mesmo o menor serviço realizado no Nome é grávido de valor 
salvífico. O reino de Deus, com efeito, consiste em viver, aqui e agora, o amor do Pai. Ai de nós 
quando nos esquecemos de que essa nossa realidade cotidiana e passageira gera o futuro 
definitivo! O presente, por menor que seja, é a semente da qual floresce a eternidade!

-  Os versículos 42-48 pedem uma decisão radical (“radical” é tudo o que vem da “raiz” e 
atinge a “raiz”): é preciso cortar tudo o que me atrapalha ou atrapalha os outros a seguir Jesus. 
Seguir Jesus é escolher a vida. Perder a vida por causa de Jesus é salvá-la; procurar salvar em 
vantagem própria é perdê-la. A vida é dom, e a vocação do dom é dar!

-  Os versículos 49-50 são intimamente relacionados graças à palavra “sal”, ligada com o 
sacrifício, com a sabedoria e com a paz. Nesses  versículos, declaram-se a necessidade do dois
sacrifício e o perigo de perder a sabedoria de Cristo, exortando os discípulos a conservá-la como 
princípio de paz entre as pessoas. Com estas indicações, encerra-se a instrução que Jesus 
iniciara “em casa”, quer dizer, em privado, aos seus discípulos, em Cafarnaum.

-  Na verdade, Jesus é o Nome. Tudo o que existe encontra sua vida nEle. É por isso que é 
verdadeira sabedoria perder tudo para possuí-lo. 

-  O discípulo de Jesus é quem deixa de agir no próprio nome, seja pessoal seja coletivo. 
Unido a Jesus, o discípulo age nEle e com Ele, realizando a obra de Jesus, disposto a renunciar a 
tudo o que pode atrapalhá-la ou impedi-la. 

 Santos do dia: Policarpo de Esmirna (70-155/156). Romana (século III-IV). Willigiso de Mainz 
(+ 1011). Otão de Cappenberg (1100-1171). João Theristi. Milburga. Milone de Benevento. 
Primiano de Ancona. Sereno (ou Sireno ou Sinero). 

Testemunhas do Reino: Bartolomeu Ziegenbalg, clérigo luterano, primeiro missionário 
pietista na Índia (1719).

Datas comemorativas: Dia do Rotaryano. Dia do Surdo-Mudo. Fundação do Rotary 
Internacional (1905). Independência da Guiana (1970). Anúncio, pelo New York Times, da 
clonagem da ovelha Dolly (1997). Criação da Comunidade de Estados Latino-americanos e 
Caribenhos (CELAC) (2010).

24 SEXTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 

coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.
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Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 
procurando conhecer sempre o que é reto, 
realizemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura - Eclo 6,5-17

Leitura do Livro do Eclesiástico 

5 Uma palavra amena multiplica os amigos  
e acalma os inimigos; uma língua afável 
multiplica as saudações.  Sejam numerosos os 6

que te saúdam, mas teus conselheiros, um 
entre mil.  Se queres adquirir um amigo, 7

adquire-o na provação; e não te apresses em 
confiar nele.  Porque há amigo de ocasião,  8

que não persevera no dia da aflição.  Há amigo 9

que passa para a inimizade, e que revela as 
desavenças para te envergonhar.  Há amigo 10

que é companheiro de mesa e que não 
persevera no dia da necessidade.  Quando 11

fores bem sucedido, ele será como teu igual e, 
sem cerimônia, dará ordens a teus criados.                   
12 Mas, se fores humilhado, ele estará contra ti e 
se esconderá da tua presença.  Afasta-te dos 13

teus inimigos e toma cuidado com os amigos. 
14 Um amigo fiel é poderosa proteção: quem o 
encontrou, encontrou um tesouro.  Ao amigo 15

fiel não há nada que se compare, é um bem 
inestimável.  Um amigo fiel é um bálsamo de 16

vida; os que temem o Senhor vão encontrá-lo.  17

Quem teme o Senhor, conduz bem a sua 
amizade: como ele é, tal será o seu amigo.             
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118 

R. Guiai-me pela estrada do vosso 
ensinamento!

1.  Ó Senhor, vós sois bendito para sempre; 
os vossos mandamentos ensinai-me!R.

2. Minha alegria é fazer vossa vontade; eu 
não posso esquecer vossa palavra. R.

3. Abri meus olhos, e então contemplarei 
as maravilhas que encerra a vossa lei! R.

4. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e 
então meditarei vossos prodígios! R.

5. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, 
e de todo o coração a guardarei. R.

6. Guiai meus passos no caminho que tra-
çastes, pois só nele encontrarei felicidade. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17, 17b,a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vossa palavra é a verdade; santificai-

nos na verdade! R.

Evangelho - Mc 10,1-12

O amor não é algo natural. Precisa ser 
buscado, cultivado, purificado. Custa. Mas vale 
a pena. Espelho disso é um casal unido e feliz. 
Uma família capaz de enfrentar as dificuldades 
juntos. A tentação é romper; a salvação é criar 
laços. Custa. Mas vale a pena.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos  

Naquele tempo:  Jesus foi para o território 1

da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As 
multidões se reuniram de novo, em torno de 
Jesus. E ele, como de costume, as ensinava.            
2 Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. 
Para pô-lo à prova, perguntaram se era 
permitido ao homem divorciar-se de sua 
mulher.  Jesus perguntou: "O que Moisés vos 3

ordenou?"  Os fariseus responderam: "Moisés 4

permitiu escrever uma certidão de divórcio e 
despedi-la".  Jesus então disse: "Foi por causa 5

da dureza do vosso coração que Moisés vos 
escreveu este mandamento.  No entanto, 6

desde o começo da criação, Deus os fez 
homem e mulher.  Por isso, o homem deixará 7

seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. 
8                     Assim, já não são dois, mas uma só carne. 
9 Portanto, o que Deus uniu, o homem não 
separe!"  Em casa, os discípulos fizeram, 10
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novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. 
11 Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua 
mulher e casar com outra, cometerá adultério 
contra a primeira.  E se a mulher se divorciar 12

de seu marido e casar com outro, cometerá 
adultério." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Os fariseus perguntaram a 
Jesus: «Pode um homem repudiar a sua 
mulher?» Ele respondeu-lhes: «Não separe o 
homem o que Deus uniu». Confiemos na 
Palavra do Senhor e rezemos: R. Senhor 
Jesus, ensinai-nos a verdade.

1.  Pela Igreja santa e uma, católica e 
apostólica, para que ensine sempre o que Jesus 
ensinou a respeito do matrimônio e da família, 
rezemos, irmãos e irmãs.

2.  Pelos que, na sociedade em que vive-
mos, tomam a defesa do matrimônio e da 
família, sempre atentos, porém, às novas 
situações e às diferenças individuais, rezemos, 
irmãos e irmãs.

3.  Pelos que leem e pelos que escutam a 
Palavra de Deus, para que a sabedoria que nela 
se encerra sobre a amizade seja um tesouro a 
explorar até ao fim por cada um, rezemos, 
irmãos e irmãs.

4.  Pelos amigos e amigas que foram 

traídos por outros amigos, para que meditem na 
palavra de Deus que hoje escutaram e possam 
descobrir que a amizade não tem preço, 
rezemos, irmãos e irmãs.

5.  Pelos casais jovens de nossa comu-
nidade, para que as palavras de Jesus e da 
Igreja os confirmem no amor e os abram ao 
dom da vida, rezemos, irmãos e irmãs. 

Senhor Jesus Cristo, conduzi-nos pelos 
caminhos da verdade, até nos encontrarmos 
convosco no Reino dos Céus. Vós que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos mis-
térios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os 
dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à 
nossa salvação.

Antífona da comunhão - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos 
alcançar a salvação eterna, cujo penhor 
recebemos neste sacramento.

A Semente na Terra - Mc 10,1-12

Já não são dois, mas uma só carne”, diz Jesus a respeito do homem e da mulher criados à 
imagem e semelhança de Deus. Enquanto homem e mulher, os dois são relação 
recíproca, dom e acolhida, formando uma só vida no amor, que, ao mesmo tempo, 

distingue e une. O casamento é um reflexo da Trindade, companhia perfeita, vitória sobre a solidão. 
O autor da carta aos Efésios dirá: “Este mistério é grande!” (Ef 5,32).

-  Além de ser um reflexo do amor trinitário, a relação homem-mulher é um símbolo da 
relação Deus-homem. Deus é Esposo do ser humano, a quem Ele ama com amor eterno (Jr 31,3). 
O ser humano é Esposa de Deus, fiel mesmo quando traído, amante mesmo quando abandonado 
(Os 2,16; 11,1ss.). A Bíblia é a história desse amor inacreditável, cuja prova suprema é a morte do 
Filho na cruz por aqueles que o rejeitam e traem. 

-  Nós nos tornamos alguém (um ser único e insubstituível) na medida em que nos 
relacionamos com os (as) outros (as). A nossa dignidade humana é a de interlocutores e parceiros 
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de Deus e dos outros. Neste sentido, não há dignidade maior que a de Jesus, no qual Deus 
desposou indissoluvelmente a nossa humanidade e cada um de nós. Ensina-o belamente a 
Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje, Gaudium et spes, do Vaticano II: “Por sua 
encarnação, o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo ser humano” (GS 22b).

-  O casamento não existe apenas para a perpetuação da espécie, isto é, para a “geração da 
prole”. Nem existe apenas para a satisfação de várias necessidades, ou seja, para atender à 
chamada “necessidade de ajuda”. Não é também expediente para superar a nossa incompleteza e 
vencer a solidão, quer dizer, resolver a “necessidade de companhia” (cf. Gn 2,18). 

-  O matrimônio é isso tudo e muito mais do que isso. Ele só encontra expressão plena e 
plenificante no amor total e absoluto a Deus, em quem – e só em quem! – cada um se realiza a si 
mesmo. 

-  A partir daí e nesse contexto, pode-se entender o valor que a Bíblia e, dando testemunho 
desta, a Igreja, atribui à monogamia. Na verdade, um amor que não for total e fiel não pode ser 
reflexo do amor de Deus, aliás, nem seria amor. 

-  Por isso, o modelo da relação esposo-esposa é o amor de Cristo pela Igreja (Ef 5,22 – 6,4; 
1Tm 2,8-13; 5,1 – 6,2; Tt 1,5-9; 2,2-10; 1Pd 2,13 – 3,7; 5,1-5). Modelo que sempre pode e deve 
ser imitado, mas nunca será alcançado!

-  A essa luz pode-se entender também o valor do celibato autêntico. O celibato verdadeiro é 
testemunho profético do amor a Deus que toma todas as fibras do ser humano e se expressa na 
doação ao Reino e a todos, sobretudo s pobres e pecadores, por amor a Deus (cf. 1Cor 7,34). o
Todos somos chamados a esse amor indiviso, mas poucos são os que realmente têm esse dom 
(1Cor 7,7). Quando é assim, o celibato ilumina e dá sentido ao próprio matrimônio. “Não todos 
podem compreendê-lo [= abraçá-lo], mas somente aqueles aos quais é concedido” (Mt 19,11). 
Insistindo na natureza de dom própria do celibato, diz Paulo: “Mas cada um tem o próprio dom de 
Deus, quem de uma maneira, quem de outra” (1Cor 7,7).

 Santos do dia: Matias (+ 63?; século I). Modesto de Tréveris (+ 486). Etelberto (+ 616). 
Evécio de Nicomédia (leigo). Sérgio de Cesareia (leigo).

Datas comemorativas: Criação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (1932). Proclamação da 
Independência do México (1821). Promulgação da Primeira Constituição Republicana do Brasil 
(1891). Discurso de Nancy Astor, primeira mulher parlamentar (Londres, 1920).

25 SÁBADO DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO -Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, pro-
curando conhecer sempre o que é reto, 

realizemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura - Eclo 17,1-13 (Nova Vulgata) 
[Grego: 1-15)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

1 Da terra Deus criou o homem, e o formou à 
sua imagem.  E à terra o faz voltar  novamente, 2
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embora o tenha revestido de poder, semelhante 
ao seu.  Concedeu-lhe dias contados e tempo 3

determinado,  deu-lhe autoridade sobre tudo o 
que está sobre a terra.  Em todo ser vivo 4

infundiu o temor do homem, fazendo-o do-
minar sobre as feras e os pássaros.  Deu aos 5

homens discernimento, língua, olhos, ouvidos, 
e um coração para pensar; encheu-os de 
inteligência e de sabedoria.  Deu-lhes ainda a 6

ciência do espírito, encheu o seu coração de 
bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal.                        
7 Infundiu o seu temor em seus corações, 
mostrando-lhes as grandezas de suas obras.                   
8 Concedeu-lhes que se gloriassem de suas 
maravilhas, louvassem o seu Nome santo e 
proclamassem as grandezas de suas obras.                    
9 Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-
lhes por herança a lei da vida.  Firmou com 10

eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua 
justiça e seus julgamentos.  Seus olhos viram 11

as grandezas da sua glória e seus ouvidos 
ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: 
"Tomai cuidado com tudo o que é injusto!"  E a 12

cada um deu mandamentos em relação ao seu 
13próximo.  Os caminhos dos homens estão 

sempre diante do Senhor e não podem ficar 
ocultos a seus olhos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102 

R. O amor do Senhor por quem o 
respeita, é de sempre e para sempre.

1. Como um pai se compadece de seus 
filhos, o Senhor tem compaixão dos que o 
temem. Porque sabe de que barro somos feitos, 
e se lembra que apenas somos pó. R.

2. Os dias do homem se parecem com a 
erva, ela floresce como a flor dos verdes 
campos; mas apenas sopra o vento ela se esvai, 
já nem sabemos onde era o seu lugar. R.

3. Mas o amor do Senhor Deus por quem o 
teme é de sempre e perdura para sempre; e 
também sua justiça se estende por gerações 
até os filhos de seus filhos, aos que guardam 
fielmente sua Aliança. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, pois revelaste os mistérios do teu Reino 
aos pequeninos, escondendo-os, aos dou-
tores! R.

Evangelho - Mc 10,13-16

Os discípulos de ontem e de hoje não 
querem ser importunados. E pensam que Jesus 
seja como eles. Jesus os desmonta, pois veio 
para acolher e salvar o que está perdido. A 
criança se torna o modelo e a medida do 
acolhimento por parte dos discípulos. Contem-
plemos a cena. Ouçamos Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Traziam crianças para que 13

Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repre-
endiam.  Vendo isso, Jesus se aborreceu e 14

disse: "Deixai vir a mim as crianças. Não as 
proibais, porque o Reino de Deus é dos que são 
como elas.  Em verdade vos digo: quem não 15

receber o Reino de Deus como uma criança, 
não entrará nele".  Ele abraçava as crianças          16

e as abençoava, impondo-lhes as mãos.                   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! As criancinhas são refe-
rência para quem quiser entrar no Reino, pela 
simplicidade com que se entregam a Deus, a 
seus pais e à vida. Confiantes nas promessas de 
Jesus, digamos: R. Senhor, atendei a nossa  
prece.

1.  Para que os fiéis leigos e os religiosos da 
santa Igreja conservem puros os seus corações 
ao longo da vida e aprendam a acolher, como as 
crianças, a palavra de Deus, rezemos ao 
Senhor.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
5 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

áb
ad

o 
da

 7
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

93

2.  Para que os homens e as mulheres que 
colocam obstáculos à Boa Nova possam vir a 
modificar a sua atitude, ao verem os bons frutos 
que a palavra de Deus produz no mundo, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que o espírito de infância espiritual 
e de inocência, manifestado por Jesus ao 
abraçar e abençoar as criancinhas, torne os 
cristãos e as cristãs sensíveis às pequenas 
coisas feitas da melhor maneira possível, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que o homem e a mulher, criados 
por Deus à sua imagem, glorifiquem o Senhor 
pelas suas maravilhas e respeitem a lei da vida 
que receberam como dom, rezemos ao Senhor.

Senhor, Deus do Universo, fazei que 
guardemos no coração as vossas palavras e 
que elas produzam em nós frutos abundantes 

para a vida do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos mis-
térios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os 
dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à 
nossa salvação.

Antífona da comunhão - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos al-
cançar a salvação eterna, cujo penhor rece-
bemos neste sacramento.

A Semente na Terra - Mc 10,13-16

C
om as crianças nos braços, Jesus compara o Reino de Deus aos pequeninos: “o Reino de 
Deus é de quem é como elas”.

- Há um entendimento profundo entre Jesus e as crianças. Jesus as abraça, chama-as para 
que venham até ele, as abençoa, impõe as mãos sobre elas (cf. 9,36ss.). Os discípulos não 
conseguem perceber esta cumplicidade entre Jesus e as crianças.

- A criança é símbolo de uma relação “nova” (autêntica) consigo mesmo, necessária para 
se entrar no Reino. A criança é pobre e recebe tudo... com a maior tranquilidade. Por si mesma 
sendo nada, é aquilo que os outros fazem dela... com a maior naturalidade. Lançando-se nos 
braços de quem a acolhe, escancara sua condição de filho(a), aceita pelos outros e por ela 
mesma como única possibilidade de vida. 

- Somos essencialmente filhos. Recebemos como dom de amor tudo o que temos e 
somos, inclusive o próprio Deus. Senão, simplesmente não somos. Ninguém dá o que não tem, e 
ninguém tem o que não recebeu! Iludem-se os que (como os mestres da Lei e os fariseus) pensam 
ter por terem conquistado e... merecido.

- Isto vale  todos nós, seres humanos, que somos fundamentalmente relação e para
pertença filial. Enquanto filhos, somos “de” alguém. Em certos povos, as pessoas só têm nome 
próprio; o “sobrenome” é o nome do pai! Algo semelhante encontramos nas genealogias de 
Jesus que Mateus e Lucas colocam no início de seus evangelhos (cf. Mt 1,2-17; Lc 3,23-38). 
Num dado momento, porém, o ser humano precisa superar as relações de pertença parental e 
construir-se a partir de relações que ele mesmo constrói (com o que herdou de seu passado, 
especialmente de sua infância). Nesta altura, se ele não quiser ser de Deus, será de si, de outros 
ou de alguma coisa, alienando-se no egoísmo, na escravidão ou na idolatria, respectivamente, ou 
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nos três ao mesmo tempo.  
- Jesus foi o primeiro a viver plenamente a condição filial. O seu ser todo do Pai, pelo Pai e 

para o Pai é a sua riqueza infinita, que ele não retém para si, mas deixa transbordar sobre seus 
irmãos e irmãs, para que sejam filhos e filhas.

- A fé é um processo e, como tal, admite progresso. Nesta linha, este trecho do evangelho 
começa com Jesus que “toca” e termina com Jesus que “abraça”, “abençoa” e “impõe as mãos”, 
com as impressões correspondentes em quem recebe esses gestos. Essas expressões/ 
impressões de contato exprimem a fé como comunhão com Ele, o Filho, uma comunhão que 
cresce e se alimenta no encontro. 

 
 Santos do dia: Cesário de Nazianzo (+ 368). Walburga (710-779). Adelmo de Engelberg (+ 

1131). Sebastião de Aparício (1502-1600). Luís Versiglia (1871-1930) e Calisto Caravario (1903-
1930). Adelelmo de Engelberg. Adeltrude. Eustásio de Aosta. Gerlando de Agrigento. Lourenço Bai 
Xiaoman (leigo). Nestor de Magydos. Toríbio Romano Gonzalez (leigo, mártir mexicano). 

Testemunhas do Reino: Isabel Fedde, diaconisa luterana norueguesa, criadora de um serviço 
de assistência à comunidade imigrante norueguesa-americana (1921). Tucapel Jiménez (Chile, 
1982). Guillelmo Céspedes (Colômbia, 1985). Caincoñen (Formosa, Argentina, 1989). José 
Antonio Aguilar Tinoco e esposa (Esmeraldas, Equador, 2010).

Datas comemorativas: Nascimento de José de San Martín (1778), um dos grandes líderes da 
Independência da América Latina. Dia da Criação do Ministério das Comunicações. Dia Nacional 
das Vítimas do Conflito Armado (Guatemala). 

ANÚNCIO DA 
QUARESMA E DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Amanhã: 1) Anúncio e motivação para o início da QUARESMA e a abertura da CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE, na 4ª-feira de Cinzas, dia 1º de março p.f.; 2) avise-se aos fiéis que na próxima 

4ª-feira de Cinzas é DIA DE JEJUM E ABSTINÊNCIA. (Sobre Jejum e Abstinência, leia-se nas 
Anotações Gerais, 3.5.)

Campanha da Fraternidade 2017

O tema da Campanha da Fraternidade 2017 será “Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”. Terá como lema 
“Cultivar e guardar a criação”, inspirado em Gn 2,15. 

O objetivo geral da Campanha da Fraternidade deste ano é: Cuidar da criação de modo especial dos 
biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do 
Evangelho.

Biomas são conjuntos de ecossistemas com características semelhantes dispostos em uma mesma região 
e que historicamente foram influenciados pelos mesmos processos de formação. No Brasil temos 06 biomas: a 
Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Nesses biomas vivem pessoas, 
povos, resultantes da imensa miscigenação brasileira.

À luz da fé, nos interrogaremos nas reflexões desta Campanha da Fraternidade de 2017 sobre o significado 
dos desafios apresentados pela situação atual dos biomas e dos povos que neles vivem. E abordaremos as 
principais iniciativas já existentes para a manutenção de nossa riqueza natural básica. Apontaremos propostas 
sobre o que podemos e devemos fazer em respeito à criação que Deus nos deu para cultivá-la e guardá-la.
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26  8º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - “Não se preocu-
pem”, diz o Evangelho de hoje seis vezes. 
Podemos confiar no Deus da vida, pai e 
cuidador. Mas não podemos ficar de braços 
cruzados. O Criador nos deu capacidade de 
criar. O Pai quer filhos ativos e espertos.  Ele 
espera que cada um cuide de si e dos outros.              
É pelo trabalho que ganhamos a vida. Mas            
nem o trabalho nem seus resultados – so-
bretudo o dinheiro – são a finalidade e o sentido 
da vida. Quem vive para o trabalho e para o 
dinheiro tira Deus do centro da sua vida. A 
liturgia de hoje é um convite para colocarmos 
Deus no próprio coração e no coração de nossa 
vida. 

Antífona da entrada - Sl 17,19-20

O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-
me da angústia e me salvou porque me                
ama.

Oração do dia

Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste 
mundo decorram na paz que desejais, e vossa 
Igreja vos possa servir, alegre e tranquila. 

Leitura - Is 49,14-15

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

14 Disse Sião: "O Senhor abandonou-me, o 
Senhor esqueceu-se de mim!"  Acaso pode a 15

mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto 
de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se 
esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti.    
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 61

R. Só em Deus a minha alma tem re-
pouso, só ele é meu rochedo e salvação.

1.  Só em Deus a minha alma tem repouso, 
porque dele é que me vem a salvação! Só ele é 
meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde 
encontro segurança! R.

2.  Só em Deus a minha alma tem repouso, 
porque dele é que me vem a salvação! Só ele é 
meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde 
encontro segurança! R.

3.  A minha glória e salvação estão em 
Deus; o meu refúgio e rocha firme é o Senhor! 
Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri 
diante dele o coração. R.

Leitura - 1Cor 4,1-5
 
Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Que todo o mundo nos considere 1

como servidores de Cristo e administradores 
dos mistérios de Deus.  A este respeito, o que 2
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se exige dos administradores é que sejam fiéis. 
3 Quanto a mim, pouco me importa ser julgado 
por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu 
me julgo a mim mesmo.  É verdade que a 4

minha consciência não me acusa de nada. Mas 
não é por isso que eu posso ser considerado 
justo.  Quem me julga é o Senhor. Portanto, 5

não queirais julgar antes do tempo. Aguardai 
que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver 
escondido nas trevas e manifestará os projetos 
dos corações. Então, cada um receberá de 
Deus o louvor que tiver merecido. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Hb 4,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A palavra do Senhor é viva e eficaz: ela 

julga os pensamentos e as intenções do 
coração. R.

Evangelho - Mt 6,24-34

Não dá para abraçar Deus e o diabo. É 
preciso escolher. O dinheiro é bom como meio, 
mas não pode se tornar a finalidade da nossa 
vida. Jesus é claro: “vocês não podem servir a 
Deus e ao dinheiro!” A salvação está em Deus, 
não no dinheiro. Soa estranho que, nas notas de 
dólar, esteja escrito “Nós confiamos em Deus”, 
quando, na verdade, confia-se muito mais no 
dinheiro que em Deus e ainda não se descobriu 
Deus nos pobres e excluídos.  

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
24cípulos:  Ninguém pode servir a dois se-

nhores: pois, ou odiará um e amará o outro, ou 
será fiel a um e desprezará o outro. Vós não 

25podeis servir a Deus e ao dinheiro.  Por isso eu 
vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, 
com o que havereis de comer ou beber; nem 
com o vosso corpo, com o que havereis de 
vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o 

                     alimento, e o corpo, mais do que a roupa? 
26 Olhai os pássaros dos céus: eles não 
semeiam, não colhem, nem ajuntam em 
armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos 
céus os alimenta. Vós não valeis mais do que 

27os pássaros?  Quem de vós pode prolongar a 
duração da própria vida, só pelo fato de se 

28preocupar com isso?  E por que ficais preo-
cupados com a roupa? Olhai como crescem os 
lírios do campo: eles não trabalham nem fiam. 
29 Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão, em 
toda a sua glória, jamais se vestiu como um 

30deles.  Ora, se Deus veste assim a erva do 
campo, que hoje existe e amanhã é queimada 
no forno, não fará ele muito mais por vós, gente 

31de pouca fé?  Portanto, não vos preocupeis, 
dizendo: O que vamos comer? O que vamos 

32beber? Como vamos nos vestir?  Os pagãos é 
que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está 
nos céus, sabe que precisais de tudo isso.             
33 Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 

34coisas vos serão dadas por acréscimo.  Por-
tanto, não vos preocupeis com o dia de 
amanhã, pois o dia de amanhã terá suas 
preocupações! Para cada dia, bastam seus 
próprios problemas." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! Oremos ao Pai, criador 
bondoso e providente, pedindo a graça de 
guardar no coração a palavra que escutamos e 
que nos propomos a viver em todas as 
circunstâncias da nossa vida. R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Pelo nosso bispo, nossos presbíteros, 
nossos diáconos, e por nós cristãos leigos e 
leigas, para que celebremos o domingo com 
alegria e o santifiquemos como Dia do Senhor, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que julgam encontrar o seu re-
pouso na agitação, no dinheiro e na ostentação, 
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para que descubram a beleza do Reino de vida e 
liberdade, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que vivem esmagados pelo 
trabalho e pelos que são tratados ainda hoje 
como escravos, para que alcancem a ver-
dadeira liberdade e as condições para uma vida 
digna, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que se preocupam com o futuro e 
se esquecem de viver o presente, para que as 
palavras de Jesus os despertem para dar outra 
dimensão às suas vidas, rezemos ao Senhor.

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, a 
sabedoria para dar a cada realidade seu devido 
valor, a servir a Deus e não ao dinheiro, a viver 
cada dia com responsabilidade e confiança. Por 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e 
aceitais nossa oferta como um gesto de amor, 
fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, 
frutifiquem para nós em prêmio eterno. 

Sugestão: Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 12,6

Meu coração, por vosso auxílio, rejubile e 
que eu vos cante pelo bem que me fizestes!

Oração depois da comunhão

Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este sacramento, 
alimentando-nos na terra, nos faça participar da 
vida eterna. 

A Semente na Terra - Mt 6,24-34

C
ontinuação do Sermão da Montanha (Mt 5-7). O estribilho do Evangelho de hoje é “não 
vos preocupeis”, verbo que Jesus repete seis vezes (6,25.27.28.31.34.35). Jesus já 
havia advertido: “Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mt 6,21). No 

Evangelho de hoje Jesus aprofunda esta questão: quando colocamos Deus em primeiro lugar, é a 
Ele que servimos e nele que colocamos toda a nossa confiança.

- : A vida não tem muita escolha: ou apostamos  Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro
em Deus, que tudo dá; ou no ídolo, que tudo exige e tudo toma. Jesus não diz que não devemos ter 
dinheiro, mas que não devemos ser escravos dele. A escolha é sempre a mesma: odiar ou amar; 
preferir desprezar Deus ou o dinheiro; escolher a vida ou a morte. O Deuteronômio vai nos orientar: 
“escolhe, pois a vida” (Dt 30,19).

- :  Olhai os pássaros dos céus: eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns
Jesus não ensina que não se deve trabalhar. Seria atacar a própria condição humana, que 
necessita tanto do trabalho como do ar, da água, do pão. Mas ensina a não fazer do trabalho o ídolo 
que tudo quer e tudo consome. São Jerônimo diz que “o trabalho é para ser feito, a preocupação é 
para ser desfeita”! E Santo Inácio de Loyola dizia que “devemos agir como se tudo dependesse de 
nós, sabendo, porém, que tudo depende de Deus!”.

- : Receber a vida das mãos do Pai e  Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida?
colocá-la confiantemente nas mãos do Pai significa libertar-se e ser livre da preocupação. É o Pai 
que garante a manutenção da vida: ele a dá, ele a sustenta. Quando compreendemos isso, a ânsia 
pela “pre-vidência” cede o lugar para a confiança na “Pro-vidência”!

- : Os lírios eram  Olhai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham nem fiam
flores que floriam em abundância e espontaneamente, sem serem plantados ou cuidados, durante 
a primavera na Terra Santa e eram comparados com a túnica real. Se Deus cuidava assim dos lírios 
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quando mais dos seus filhos!
- : É uma expressão muito usada no Evangelho de Mateus (8,26; 14,31;  Gente de pouca fé?

16,8; 17,20) para chamar a atenção dos leitores e interrogar-se sobre a sua relação com Deus.
- : O profeta Miqueias denuncia aqueles que   Os pagãos é que procuram essas coisas

planejam a iniquidade e tramam o mal em seus leitos. Cobiçam campos e os roubam; cobiçam 
casas e as tomam (Mq 2,1-2). Os pensamentos dos ímpios de fato estão nas coisas, no gozar a 
vida, mesmo que seja explorando os outros, sobretudo os mais pobres. Os pensamentos dos 
justos, ao contrário, estão em Deus e na sua providência.

- : O Pai sabe das nossas  Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso
necessidades. Comer, beber e vestir-se era um modo de exprimir a totalidade das necessidades 
humanas. Em cada época os problemas econômicos, de diversas formas, tiram o tempo que 
devia ser dedicado à relação com Deus.

- : Mateus é o Evangelho da  Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça
Justiça. O próprio Jesus diz que é necessário que “cumpramos toda a Justiça” (3,15). Cumprir a 
justiça é ir além de observar a lei ao pé da letra. É o tema de todo o Sermão da Montanha (ver 
5,6.10.20) e em 6,1-18 Jesus ensina como devemos praticar a justiça: na relação com o outro (v. 
2), com Deus (v. 5) e conosco mesmos (v. 16). Outro exemplo de como praticar a justiça será 
dado na parábola dos trabalhadores na vinha (20,1-16). 

- : A confiança em Deus evita as  Para cada dia, bastam seus próprios problemas
preocupações desnecessárias. “Pre-ocupar” é um ocupar-se antes. “Pre-ocupar” é um ocupar-
se além do necessário. “Pre-ocupar-se” é um ocupar-se sem necessidade. Com efeito, a 
preocupação rouba energias úteis à ocupação e, radicalmente, rouba a vida ao invés de conservá-
la e construí-la. O sábio Dalai Lama ensina: “Se o problema tem solução, por que preocupar-se? 
E, se o problema não tem solução, por que então preocupar-se?”

O Evangelho de hoje é uma “bofetada” na mentalidade do mundo capitalista e consumista em 
que estamos vivendo. Um mundo que usa o trabalho e o dinheiro para escravizar as pessoas. 
Escraviza-se quem trabalha; exclui-se quem não tem emprego. A propaganda tenta convencer e 
cativar as pessoas desde criança: ensinam que valemos pelo que temos e não pelo que somos! E 
cria uma multidão de pessoas infelizes, mesmo tendo as coisas que eles oferecem. Jesus vai 
numa lógica inversa a esta: nós valemos pelo que somos. Quando colocamos nossa confiança em 
Deus, somos livres e felizes. Por isso, o texto de hoje tem tudo a ver com o início do Sermão da 
Montanha: “Felizes de vós...”

NÃO À IDOLATRIA DO DINHEIRO

José Antonio Pagola

“Não podeis servir a Deus e ao dinheiro”.

O Dinheiro, convertido em ídolo absoluto,é para Jesus o maior inimigo desse mundo mais 
digno, justo e solidário querido por Deus. Já faz vinte séculos que o Profeta da Galileia denunciou 
de maneira cabal que o culto do Dinheiro há de ser sempre o maior obstáculo que a Humanidade 
encontrará para progredir rumo a uma convivência mais humana.

A lógica de Jesus é esmagadora: "Não podeis servir a Deus e ao Dinheiro". Deus não pode 
reinar no mundo e ser Pai de todos, sem exigir justiça para aqueles que são excluídos de uma vida 
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digna. Portanto, não podem trabalhar por esse mundo mais humano querido por Deus aqueles 
que, dominados pelo desejo de acumular riqueza, promovem uma economia que exclui os mais 
fracos e os abandona na fome e na miséria.

É incrível o que está acontecendo com o Papa Francisco. Enquanto os meios de comunicação 
e as redes sociais que circulam na Internet nos informam, com todos os detalhes, dos menores 
gestos de sua admirável personalidade, se oculta clamorosamente seu grito mais urgente a toda a 
Humanidade: "Não a uma economia da exclusão e da iniquidade. Essa economia mata".

No entanto, Francisco não precisa de longas argumentações nem de profundas análises para 
expor seu pensamento. Ele sabe resumir sua indignação com palavras claras e expressivas que 
poderiam ser a abertura de qualquer telejornal, ou ser manchete da imprensa em qualquer país. 
Apenas alguns exemplos:

"Não é possível que não seja notícia que um velhinho morra de frio morando na rua e que o 
seja a queda de dois pontos na bolsa de valores. Isso é exclusão. Não se pode tolerar que se jogue 
comida fora, quando há pessoas que passam fome. Isso é iniquidade".

Vivemos "na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente 
humano". Como resultado, "enquanto os lucros de uns poucos crescem exponencialmente, os da 
maioria ficam cada vez mais distantes do bem-estar dessa minoria feliz".

"A cultura dobem-estar nos anestesia, e perdemos a calma quando o mercado oferece algo 
que ainda não conseguimos comprar, enquanto todas essas vidas truncadas pela falta de 
possibilidades nos parecem um espetáculo que em nada nos afeta".

Como ele mesmo disse: "esta mensagem não é marxismo, e sim Evangelho puro".Uma 
mensagem que deve ter eco permanente em nossas comunidades cristãs. O contrário [disso] 
poderia ser sinal [confirmativo] do que diz o Papa: "Estamos nos tornando incapazes de 
compadecer-nos ante os clamores dos outros, e não choramos ante o drama dos demais".

 Santos do dia: Hilário de Mogúncia (séculos II/III). Dionísio de Augsburg (século III/IV). 
Ottokar de Tegernsee (+ 771). Guerlinda (século XII). Edigna de Puch (+ 1109). 

Testemunhas do Reino: Antonio Valdivieso (Nicarágua, 1550). Jimmie Lee Jackson (EUA, 
1965). José Alberto Llaguno (Pepe) (México, 1992). Giulio Girardi (2012).

Datas comemorativas: Nascimento de Victor Marie Hugo (1802). Dia da repartição do 
continente africano entre as potências europeias, em Berlim (1885).
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27 SEGUNDA-FEIRA DA 8ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 17,19-20

O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-
me da angústia e me salvou porque me ama.

Oração do dia

Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste 
mundo decorram na paz que desejais, e vossa 
Igreja vos possa servir, alegre e tranquila. 
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Leitura - Eclo 17,20-28 (gr. 24-29)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

20 Aos arrependidos Deus concede o 
caminho de regresso, e conforta aqueles que 
perderam a esperança, e lhes dá a alegria da 
verdade.  Volta ao Senhor e deixa os teus 21

pecados,  suplica em sua presença e diminui 22

as tuas ofensas.  Volta ao Altíssimo, desvia-te 23

da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. 
24 Conhece a justiça e os juízos de Deus e 
permanece constante no estado em que ele te 
colocou, e na oração ao Deus altíssimo.  Anda 25

na companhia do povo santo, com aqueles, que 
vivem e proclamam a glória de Deus. 26  Não te 
demores no erro dos ímpios, louva a Deus antes 
da morte; o morto, como quem não existe, já 

27não louva.  Louva a Deus enquanto vives; 
glorifica-o enquanto tens vida e saúde, louva a 

                   Deus e glorifica-o nas suas misericórdias.
28 Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o 
seu perdão para com todos aqueles que a ele se 
convertem! - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 31  

R. Ó justos, alegrai-vos no Senhor!

1. Feliz o homem que foi perdoado e cuja 
falta já foi encoberta! Feliz o homem a quem o 
Senhor não olha mais como sendo culpado, e 
em cuja alma não há falsidade! R.

2. Eu confessei, afinal, meu pecado, e 
minha falta vos fiz conhecer. Disse: "Eu irei 
confessar meu pecado!" E perdoastes, Senhor, 
minha falta. R.

3. Todo fiel pode, assim, invocar-vos, 
durante o tempo da angústia e aflição, porque, 
ainda que irrompam as águas, não poderão 
atingi-lo jamais. R.

4. Sois para mim proteção e refúgio; na 
minha angústia me haveis de salvar, e 
envolvereis a minha alma no gozo da salvação 
que me vem só de vós. R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 8,9

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora 

sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de 
enriquecer-nos, mediante sua pobreza. R.

Evangelho - Mc 10,17-27

Abrir as mãos de tudo, dar aos pobres e 
seguir o Jesus humilde e pobre é o apelo de 
Jesus. Este apelo nos deixa abatidos e tristes. 
Só a conversão a Jesus e ao seu Reino pode 
preencher o nosso coração e enchê-lo da 
verdadeira alegria. Não é possível ter tudo na 
terra, dar só migalhas aos pobres e ainda querer 
a riqueza do Reino. Mas Deus pode revolu-
cionar tudo isso. É só a gente querer.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos

Naquele tempo:  Quando Jesus saiu a 17

caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se 
diante dele, e perguntou: "Bom Mestre, que 
devo fazer para ganhar a vida eterna?"  Jesus 18

disse: "Por que me chamas de bom? Só Deus é 
bom, e mais ninguém.  Tu conheces os 19

mandamentos: não matarás; não cometerás 
adultério; não roubarás; não levantarás falso 
testemunho; não prejudicarás ninguém; honra 
teu pai e tua mãe!"  Ele respondeu: "Mestre, 20

tudo isso tenho observado desde a minha 
juventude".  Jesus olhou para ele com amor, e 21

disse: "Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o 
que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no 
céu. Depois vem e segue-me!"  Mas quando 22

ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio 
de tristeza, porque era muito rico.  Jesus então 23

olhou ao redor e disse aos discípulos: "Como é 
difícil para os ricos entrar no Reino de Deus!"              
24 Os discípulos se admiravam com estas pala-
vras, mas ele disse de novo: "Meus filhos, 
como é difícil entrar no Reino de Deus!  É mais 25

fácil um camelo passar pelo buraco de uma 
agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!" 
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26 Eles ficaram muito espantados ao ouvirem 
isso, e perguntavam uns aos outros: "Então, 
quem pode ser salvo?"  Jesus olhou para eles 27

e disse: "Para os homens isso é impossível, 
mas não para Deus. Para Deus tudo é possível".  
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! O diálogo narrado no 
Evangelho de hoje mostra o valor dos bens do 
Reino e o poder de Deus de transformar mesmo 
os corações mais fechados a eles. Peçamos, 
por isso, com fé, ao Pai celeste: R. Senhor,  
atendei a nossa prece.

1.  Pelos ministros da Igreja que ouviram o 
Senhor e O seguiram, pelos religiosos que 
deixaram tudo para viver o Evangelho radical-
mente, e pelos leigos e leigas que dão tes-
temunho de Cristo no mundo, rezemos ao 
Senhor.

2.  Pelos que o Senhor chama a voltarem 
para Ele arrependidos, pelos que Ele reconforta 
depois de perderem a esperança, e pelos que 
se convertem, abandonam o pecado e partem 
para uma vida nova, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que durante a vida frequentam a 
assembleia litúrgica, pelos que louvam a Deus e 
O glorificam pela sua misericórdia e pelos que 
Lhe dão graças na saúde e na doença, rezemos 

ao Senhor.
4.  Pelos que entre nós entendem a função 

social dos bens, pelos que procuram usá-los de 
maneira justa e humana e pelos que afirmam 
que Deus criou tudo para todos os homens, 
rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, para quem nada é 
impossível, enviai ao nosso coração o vosso 
Espírito para nos tornarmos disponíveis à vossa 
Palavra. Por Cristo, que convosco vive e reina 
para sempre.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e 
aceitais nossa oferta como um gesto de amor, 
fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, 
frutifiquem para nós em prêmio eterno. 

Antífona da comunhão - Sl 12,6

Meu coração, por vosso auxílio, rejubile e 
que eu vos cante pelo bem que me fizestes!

Oração depois da comunhão

Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este sacramento, 
alimentando-nos na terra, nos faça participar da 
vida eterna. 

A Semente na Terra - Mc 10,17-27

O
s discípulos finalmente entendem que ninguém pode se salvar a si mesmo. Mas 
reconhecer esta impossibilidade é já começo de salvação. Constatar a própria perdição 
significa ser reduzidos à pobreza extrema, condição necessária para aceitar que só Deus 

salva. Tudo foi criado para nós, para usarmos no amor a Deus e aos irmãos. Amamos a Deus 
reconhecendo o dom e louvando-o; amamos os irmãos e irmãs abrindo as mãos e partilhando.

- “Para Deus, tudo é possível”. É a resposta de Jesus aos discípulos quando estes, 
finalmente, entendem que ninguém pode salvar-se a si mesmo. De fato, somos todos ricos. Não 
temos a pobreza da criança, indispensável para acolher o Reino.

- Jesus já nos fez ver nossa relação com os outros (10,1-12) e conosco mesmos (10,13-
16). Agora, quer nos fazer ver nossa relação com as coisas (10,17-27). O evangelho é sempre um 
espelho.
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- Tudo foi criado para nós, para usarmos no amor a Deus e aos irmãos. Amamos a Deus 
reconhecendo o dom e louvando-o; amamos os irmãos e irmãs abrindo as mãos e partilhando.

- O pecado inoculou em nós o desejo da posse. As coisas tomaram o lugar dos outros e de 
Deus. O medo da morte – nosso medo mais fundamental – nos leva a procurar nas coisas a 
garantia de vida. Mas – só não o enxergamos porque não queremos – elas garantem a satisfação 
das necessidades que temos, não da ilimitada necessidade que somos.

- O regime da posse elimina o regime do dom, subverte a relação entre meios e fim, 
transformando o ser humano em escravo das criaturas, ele que devia ser seu cuidador (cf. Gn 
2,15), não seu senhor nem seu escravo! Os alertas da Palavra são claros: a avidez pela riqueza é 
idolatria (Cf. Cl 3,5); o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males (cf. 1Tm 6,10).

- Nesta unidade evangélica (10,17-31), sucedem-se três cenas. 
- Na , aparece um rico que, além das boas intenções, parece ter os requisitos para primeira

entrar no Reino, menos o principal, que é amar a Deus e aos irmãos acima de tudo. Ele não 
conseguiu reconhecer o Senhor como o único bom e libertar-se do ídolo que o escraviza. O apego 
aos bens o torna cego. Entre Deus e o dinheiro, ele escolheu o dinheiro. No fim, em vez da alegria 
de quem encontrou o tesouro, sofre a tristeza de quem sabe que se perdeu (10,17-22). 

- Na , encontramos as declarações de Jesus sobre a impossibilidade da segunda cena
salvação e o espanto dos discípulos. É que somos grandes demais para entrar no Reino das 
crianças (cf. 10,13-16). Não pode um camelo passar pelo buraco de uma agulha! Mas, se 
reconhecermos isso, tornamo-nos pequenos... e a passagem, possível (10,23-27). 

- Na , a impossibilidade é transformada em possibilidade. Os(as) derradeira cena
discípulos(as) deram o passo necessário para entrar no Reino. O chamamento e a palavra de 
Jesus os tornaram pequenos e pobres, e eles descobriram o tesouro incalculável pelo qual se 
deixa tudo (10,28-31). “Hoje, a salvação entrou nesta casa!” 

Santos do dia: Marana. Mártires de Alexandria. Silvana (+ 304). Romano de Condat (+ 
463/464) e Lupicínio (+ 480). Sira ou Sirina (520-559). Teodulfo de Tréveris (VI/VII séculos). Paula 
Montal Fornés de San José de Casalanz (1799-1889). Daniel Brottier (1876-1936).

Testemunhas do Reino: Jesús María Valle Jaramillo (Colômbia, 1988). Sebastião Bezerra da 
Silva (Tocantins, Brasil, 2011).

Datas comemorativas: Fim da Guerra dos Farrapos (1845). Introdução do Carnaval de Rua 
(1854). Independência da República Dominicana frente ao Haiti (1844). Primeiro Desfile de 
Carnaval no Rio (1884). "El Caracazo" (Venezuela, 1989). Vinculação jurídica de 40 dos 57 países-
membros do Convênio Mundial contra o Tabagismo (2005). Terremoto no Chile mata mais de 500 
(2010).  

“A qualquer pessoa que tenha demasiado apego às coisas materiais ou ao espelho, a quem gosta de 
dinheiro, banquetes exuberantes, mansões suntuosas, trajes refinados, carros de luxo, eu lhe 

aconselharia que analise o que está acontecendo no seu coração e reze para que Deus o liberte dessas 
ataduras. Porém, parafraseando o ex-presidente latino-americano que está aqui, quem tenha afeição por 
todas essas coisas, por favor, não entre na política, não faça parte de uma organização social ou de um 
movimento popular, porque vai prejudicar muito a si mesmo, ao próximo e vai manchar a nobre causa 

que defende. Tampouco não entre no seminário.” (Papa Francisco: 5 de novembro de 2016)
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28 TERÇA-FEIRA DA 8ª SEMANA DO TEMPO COMUM  
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - ofício do dia de semana)

Antífona da entrada

O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-
me da angústia e me salvou porque me ama.

Oração do dia

Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste 
mundo decorram na paz que desejais, e vossa 
Igreja vos possa servir, alegre e tranquila. 

Leitura - Eclo 35,1-15 (Nova Vulgata) 
(Grego: 1-12)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

1 Aquele que guarda a lei faz muitas 
oferendas;  aquele que cumpre os preceitos 2

oferece um sacrifício salutar.  Aquele que (3) 4

mostra agradecimento, oferece flor de farinha, 
e o que pratica a beneficência oferece um 
sacrifício de louvor.  O que agrada ao Senhor é 5

afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a 
injustiça.  Não te apresentes na presença de 6

Deus de mãos vazias,  porque tudo isso se faz 7

em virtude do preceito.  O sacrifício do justo  8

enriquece o altar, o seu perfume sobe ao 
Altíssimo.  A oblação do justo é aceitável, e sua 9

memória não cairá no esquecimento.  Honra 10

ao Senhor com coração generoso e não 
regateies as primícias que apresentares. Faze 11 

todas as tuas oferendas com semblante sereno, 
e com alegria consagra o teu dízimo.  Dá a 12

Deus segundo a doação que ele te fez, e com 
generosidade, conforme as tuas posses;                             
13 porque ele é um Deus retribuidor, e te recom-
pensará sete vezes mais.  Não tentes 14

corrompê-lo com presentes: ele não os aceita; 
15 nem confies em sacrifício injusto, porque o 
Senhor é um juiz que não faz discriminação de 
pessoas. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 49  

R. A todos que procedem retamente, 
eu mostrarei a salvação que vem de Deus.

1. "Reuni à minha frente os meus eleitos, 
que selaram a Aliança em sacrifícios!"   
Testemunha o próprio céu seu julgamento, 
porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. R.

2. "Escuta, ó meu povo, eu vou falar; ouve, 
Israel, eu testemunho contra ti: Eu, o Senhor, 
somente eu, sou o teu Deus! Eu não venho 
censurar teus sacrifícios, pois sempre estão 
perante mim teus holocaustos; R.

3. Imola a Deus um sacrifício de louvor e 
cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo.      
Quem me oferece um sacrifício de louvor, este 
sim é que me honra de verdade. A todo homem 
que procede retamente, eu mostrarei a salvação 
que vem de Deus". R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, pois revelaste os mistérios do teu Reino 
aos pequeninos, escondendo-os aos douto-
res! R.

Evangelho - Mc 10,28-31

Os discípulos deixaram tudo. Mas o tudo 
que deixaram é muito pouco diante da grandeza 
e beleza do Reino que Jesus lhes está dando 
gratuitamente. Mas o ser humano misera-
velmente é assim, usa a lei da troca, do “dar 
para receber”.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Começou Pedro a dizer a 28
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A Semente na Terra - Mc 10,28-31 

 evangelho de hoje corresponde à terceira cena mencionada no comentário de 

Oontem.Pedro constata surpreendido que com ele e os demais discípulos aconteceu o 
impossível. O impossível tornou-se possível. Que maravilha! Sem que percebessem, 

foi-lhes dado o que ao rico foi pedido. Por esta ótica, o grito de Pedro não é a ameaça de quem 
exige, mas o espanto e o reconhecimento, a constatação da obra de Deus na decisão do homem.

- Jesus confirma – o 'Amém' soleniza a afirmação e a firma na autoridade do próprio Deus – 
que o Reino é para quem deixou tudo por amor a ele.

- A distinção entre “por causa de mim” e “por causa do evangelho” (final do v. 29) respeita 
a diferença da situação histórica: alguns o encontram durante a vida terrena do Nazareno (o Jesus 
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Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te 
seguimos".  Respondeu Jesus: "Em verdade 29

vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, 
irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de 
mim e do Evangelho,  receberá cem vezes 30

mais agora, durante esta vida - casa, irmãos, 
irmãs, mães, filhos e campos, com perse-
guições - e, no mundo futuro, a vida eterna.           
31 Muitos que agora são os primeiros serão os 
últimos. E muitos que agora são os últimos 
serão os primeiros". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs! No Evangelho de hoje, 
Jesus responde è pergunta de Pedro, garan-
tindo a recompensa a quem deixa tudo para O 
seguir. Peçamos ao Pai que nos ajude a com-
preender e a acolher esta palavra. R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Pelos cristãos e cristãs que acolhem as 
palavras de Jesus, pelos que têm dificuldade 
em aceitá-las, e pelos que O seguem por 
interesses mesquinhos, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que deixam casa, campos e 
família por Jesus, pelos que a nada renunciam 
por ninguém e pelos que tudo sacrificam por 
causa do Evangelho, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que se desviam do mal para 
agradar ao Senhor, pelos que são fiéis, com 
sacrifício, aos mandamentos, e pelos que 
oferecem, com alegria, o que Deus pede, 

rezemos ao Senhor.
4.  Pelos que na pobreza pedem a Deus que 

os socorra, pelos que na doença e na tristeza O 
louvam e O bendizem, e pelos que reconhecem 
que o Senhor é misericordioso, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós Vos 
agradecemos pela pequena família que nos 
destes, mas igualmente pela grande família 
daqueles e daquelas que seguem o vosso Filho 
e abraçam a sua missão em todos os cantos do 
mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e 
aceitais nossa oferta como um gesto de amor, 
fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, 
frutifiquem para nós em prêmio eterno. 

Antífona da comunhão - Sl 12,6

Meu coração, por vosso auxílio, rejubile e 
que eu vos cante pelo bem que me fizestes!

Oração depois da comunhão

Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este sacramento, 
alimentando-nos na terra, nos faça participar da 
vida eterna. 
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 Santos do dia: Baldomero (600-661). Gabriel da Virgem Dolorosa (1838-1862). Ana Line 
(leiga). Basílio e Procópio. Besa. Euno de Alexandria (leigo). João de Gorze. Juliano de Alexandria 
(leigo). Gregório de Narek. Lucas de Mesia. Honorina (leiga). 

Testemunhas do Reino: Guillermo Céspes Siabato (Colômbia, 1985). Teresita Ramírez 
(Colômbia, 1989).

Datas comemorativas: Dia dos Idosos. Dia Nacional do Livro Didático. Dia do Agente Fiscal 
da Receita Federal. Nascimento de Lúcio Costa, arquiteto de Brasília (1902). Desembarque da 
marinha em Honduras e ocupação de Tegucigalpa (1924). 
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da história); outros o encontram no poder de sua palavra (o Cristo da fé) (cf. 8,38). Há uma 
contemporaneidade histórica e uma contemporaneidade espiritual (Kierkegaard).

- O cêntuplo não pode ser interpretado materialisticamente, senão os(as) discípulos teriam 
que, de novo, renunciar a ele para poderem entrar no Reino. Tentemos penetrar, então, nos vários 
simbolismos, pois disso se trata. A 'casa' é o lugar em que se ouve a palavra e se revela o mistério 
do Reino (cf. 3,31; 4,1). Irmãos, irmãs, mães, filhos são a 'nova família' dos que fazem a vontade 
do Pai (cf. 3,31-35). Este lugar é o 'campo' fecundo, que produz muito fruto agora e para sempre. 
Por quê não se nomeia o 'pai'? O Pai extrapola qualquer cêntuplo: quem deixa tudo e segue Jesus 
entra no reino do Filho, comunhão com o único Pai. 

- As 'perseguições' do Mestre continuarão na dos(as) discípulos(as). O(a) discípulo(a) 
passa pelas suas mesmas escolhas e contrariedades. “Se assim fazem com a árvore verde, o que 
não farão com a árvore seca?» (Lc 23,31).

- Serão últimos aqueles primeiros (como os fariseus) que não se tornaram últimos (pobres 
e pequenos); serão primeiros aqueles que, por amor de Jesus, tornaram-se como ele, último, 
pobre e servo de todos (cf. Mc 9,35;10,45).
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 1.1  -  SAUDAÇÃO

Pr.  -  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

AS. - Amém.  

Pr.  -  A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco!

AS. - Bendito seja Deus que nos reuniu   
no amor de Cristo.

1.2 -  ATO PENITENCIAL

Pr. -  O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. (Pausa).

Confessemos os nossos pecados:

AS. -  Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pr. -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (Pausa).

AS. - Amém. 

Seguem as invocações:

Pr.  -  Senhor, tende piedade de nós.

AS. - Senhor, tende piedade de nós.  

Pr.  -  Cristo, tende piedade de nós.

AS. - Cristo, tende piedade de nós.  

Pr. -  Senhor, tende piedade de nós.

AS. - Senhor, tende piedade de nós.  

 ou

Pr.  -  Senhor, que viestes salvar os 
corações arrependidos, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós. 

Pr. -  Cristo, que viestes chamar os 
pecadores, tende piedade de nós. 

AS. - Cristo, tende piedade de nós.   

Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós 
junto do Pai, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  

Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

AS. - Amém!   

1.3  -  HINO DE LOUVOR

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,

AS. -  e paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós 
vos bendizemos, nós vos adoramos,  nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai.  Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós.  
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a 
nossa súplica. Vós que estais à direita do 
Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o 
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo,  
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr.  = presidente.
 AS. = assembleia.
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 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, 

pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da 
terra e do trabalho do homem, que agora vos 
apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, 

pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto 
da videira e do trabalho do homem, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tornar vinho da 
salvação. 

AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 
Pr.  -  Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício 

seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
AS.  -  Receba o Senhor por tuas mãos este 

sacrifício, para glória do seu nome, para nosso 
bem e de toda a santa Igreja. 

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
Pr.  -  O Senhor esteja convosco!
AS.  - Ele está no meio de nós.  
Pr.  -  Corações ao alto!
AS.  - O nosso coração está em Deus.  
Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   
Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).
Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):
AS.  -  Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus 

do universo! O céu e a terra proclamam a vossa 
glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana nas alturas!

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ
 Símbolo apostólico 

 Pr. -  Creio em Deus 

 AS. -  Pai, todo-poderoso, criador do céu e da 
terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho,  nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da virgem Maria, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, 
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, 
na remissão dos pecados, na ressurreição da 
carne, na vida eterna. Amém.

Creio Niceno-Constantinopolitano

 Pr. -  Creio em um só Deus 

 AS. -  Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus,  luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (reverência) e 
se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi 

crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme 
as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado 
à direita do Pai.  E de novo há de vir, em sua glória,  
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não 
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a 
vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o 
Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos 
profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e 
apostólica. Professo um só batismo para remissão 
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. Amém. 
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mais a vossa bondade, inspirando-nos no 
mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. 
Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a 
terra e estendestes a vossa misericórdia a todas 
as gerações, quando, olhando a humildade de 
vossa Serva, nos destes, por ela, o Salvador da 
humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos 
santos se alegra eternamente na vossa 
presença, cantando (dizendo) a uma só voz:

Santos, I
A glória dos Santos

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Na assembleia dos Santos,
vós sois glorificado e, coroando seus méritos, 
exaltais vossos próprios dons. nos vossos 
Santos e Santas ofereceis um exemplo para a 
nossa vida, a comunhão que nos une, a 
intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão 
grandes testemunhas, possamos correr, com 
perseverança, no certame que nos é proposto e 
receber com eles a coroa imperecível,
por Cristo, Senhor nosso. Enquanto esperamos 
a glória eterna, com os anjos e com todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

 Mártires 
O testemunho do martírio

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que 
confessou o vosso nome e derramou seu 
sangue como Cristo, manifestais vosso 
admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a 
fragilidade humana e nos dá coragem
para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com todos os 

PREFÁCIOS DO MÊS

Domingos do Tempo Comum, IV 
A história da salvação

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo  lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso.
Nascendo na condição humana, renovou 
inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão,
apagou nossos pecados. Ressurgindo, glo-
rioso, da morte, trouxe-nos a vida eterna.
Subindo, triunfante, ao céu, Abriu-nos as portas 
da eternidade. E, enquanto esperamos a 
plenitude de vosso Reino, com os anjos e com 
todos os santos, nós vos aclamamos, Cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Prefácio Comum, II 
A Salvação de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o 
homem e a mulher, dando-lhes origem e 
destino divinos. E, quando pecaram, quebrando 
a aliança, vossa justiça os puniu; mas vossa 
misericórdia os resgatou, por Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. E, enquanto esperamos a 
glória eterna, proclamamos o vosso louvor, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

 Virgem Maria, II 
A Igreja com as palavras de Maria entoa 
louvores a Deus

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, proclamando as vossas maravilhas 
na perfeição de todos os santos. Celebrando a 
memória da virgem Maria, proclamamos ainda 
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vossos anjos e santos, nós vos aclamamos,
cantando (dizendo) a uma só voz:

 Pastores
A presença dos santos Pastores na Igreja

 É nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós concedeis a alegria
de celebrar a festa de S. N., e fortaleceis a vossa 
Igreja com o exemplo de sua vida, o ensi-
namento de sua pregação e o auxílio de suas 
preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos 
santos se alegra eternamente na vossa 
presença, nós nos associamos a seus louvores,
cantando (dizendo) a uma só voz:

Virgens e Religiosos 
O sinal da consagração a Deus

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Deus eterno e todo-poderoso. E 
celebrar a vossa admirável providência nos 
Santos e Santas que se consagraram ao Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais 
novamente os fiéis à santidade original e a 
experimentar, já aqui na terra, construindo o 
vosso Reino, os dons reservados para o céu. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos a vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Um por todos, ele aceitou morrer na cruz para 
nos livrar a todos da sua morte. Entregou de boa 
vontade sua vida, para que pudéssemos viver 
eternamente. Por isso, com os anjos e todos os 

santos, nós vos aclamamos, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo 
criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria.

Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir um 
povo santo em vosso louvor, estendeu os braços 
na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e 
manifestar a ressurreição.

Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS. -  Santo, Santo, Santo... 
Pr. -  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 

de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo 
e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. 

AS. -   Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e  o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
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AS. -  Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anun-ciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!

Ou: 
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, vós  

que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença 
e vos servir.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E  nós  vos  suplicamos  que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo,   
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só 
corpo. 

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o papa N., com nosso bispo N. e 
todos os ministros do vosso povo.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 
acrescentar: 

Pr. -  Lembrai-vos do vosso filho (da vossa 
filha) N.,  que (hoje) chamastes deste mundo à 
vossa presença. Concedei-lhe que, tendo 
participado da morte de Cristo pelo batismo, 
participe igualmente da sua ressurreição.

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

Pr. -  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. -   Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os 
santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos 

por Jesus Cristo, vosso Filho.
AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 

eleitos!
Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 

Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Pr. -  Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coisas e não 
cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, 
um sacrifício perfeito.

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo! 
Pr. -  Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
nos mandou celebrar este mistério.

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 
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AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

Pr. -  Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso. 

AS.-  A todos saciai com vossa glória!
Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

Pr. - É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão.

Pr. - É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando que 
se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira.

Pr. - Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar (dizer):

AS.- Santo...
Pr. - Senhor, vós que sempre quisestes 

ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo + e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

AS. - Mandai vosso Espírito Santo!
Pr. - Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão 
em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Do mesmo modo, no fim da ceia, 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Pr. -  Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia  convosco  e  concedei  que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do 
vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.

AS. -  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, os 
vossos Apóstolos e Mártires, N.(o santo do dia 
ou o padroeiro) e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vossa 
presença.

AS. -   Fazei  de  nós  uma  perfeita 
oferenda!

Pr. - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa N., o nosso bispo N., com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
Pr. -  Atendei às preces da vossa família, que 

está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.
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tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
AS. - Toda vez que se come deste Pão, 

toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica 
esperando sua volta.

Pr. - Recordamos, ó Pai, neste momento,     
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, 
este Vinho que nos salva e dá coragem.

AS. - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E quando recebermos Pão e Vinho, o 

Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

AS. - O Espírito nos una num só corpo!
Pr. - Protegei vossa Igreja que caminha nas 

estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

AS. - Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Dai ao santo Padre, o Papa N., ser bem 

firme na Fé, na Caridade, e a N., que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.

AS. - Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Esperamos entrar na vida eterna com a 

Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.

AS. - Esperamos entrar na vida eterna!
Pr. -  A todos que chamastes pra outra vida 

na vossa amizade, e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que pra 
todos preparastes.

AS. - A todos dai a luz que não se apaga!
Pr. - E a nós, que agora estamos reunidos e 

somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também 

é nosso.
Pr. - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

AS. - Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS I - VI-A

A Igreja a caminho da unidade

Pr. - Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um 
hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita 
bondade.

Pr. - Pela palavra do Evangelho do vosso Filho 
reunistes uma só Igreja de todos os povos, 
línguas e nações. Vivificada pela força do vosso 
Espírito não deixais, por meio dela, de congregar 
na unidade todos os seres humanos.

Pr. - Assim,  manifestando a aliança do vosso 
amor, a Igreja transmite constantemente a alegre 
esperança do vosso reino e brilha como sinal da 
vossa fidelidade que pro-metestes para sempre 
em Jesus Cristo, Senhor nosso.

Pr. - Por esta razão, com todas as virtudes do 
céu, nós vos celebramos na terra, cantando 
(dizendo) com toda  Igreja a uma só voz:

AS. - Santo, Santo, Santo, 
Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
Pr. - Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. 
Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós. 

AS. - O vosso Filho permaneça entre nós! 
Pr. - Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 

que envieis o vosso Espírito Santo para santificar 
estes dons do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e + o Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

AS. - Mandai o vosso Espírito Santo!
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Pr. - Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. - Eis o mistério da fé!
AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa morte  

e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Ou:
AS. - Todas as vezes que comemos deste 

pão e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!

Ou: 
AS. - Salvador do mundo, salvai-nos, vós  

que nos libertastes pela cruz e ressurreição. 
Pr. - Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória 

de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela 
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, 
anunciamos a obra do vosso amor até que ele 
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.

Olhai com bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal 
de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, 
pela força do Espírito do vosso amor, sejamos 
contados, agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.

AS. - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. - Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a 

vossa Igreja (que está em N.). Fortalecei o vínculo 
da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do 
vosso povo, em comunhão com o nosso Papa N., 
e o nosso Bispo N. e os bispos do mundo inteiro, 
para que o vosso povo, neste mundo dilacerado 
por discórdias, brilhe como sinal profético de 

unidade e de paz.
AS. - Confirmai na caridade o vosso povo!
Pr. - Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 

(N. e N.), que adormeceram na paz do vosso 
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e 
concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude 
da vida. 

AS.- Concedei-lhes, ó Senhor, a luz  
eterna!

Pr. - Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N.: Santo do dia ou Patrono) e 
todos os Santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.

AS. - Amém.  

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS II - VI-B
Deus conduz sua Igreja pelo 

caminho da salvação  

Pr. -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do 
mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra 
da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo 
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e 
a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a 
vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus 
Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felicidade perfeita em 
vosso reino. Por essa razão, também nós, com 
os Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

AS. - Santo...
Pr. -   Na verdade, vós sois santo e digno 

de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos 
e sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
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meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós.

AS. - O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Pr. -   -Nós vos suplicamos, Pai de bon
dade, que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e + o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. -  Mandai o vosso Espírito Santo!
Pr. -   Na véspera de sua paixão, durante a 

última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
 TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -   Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:
 TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou: 
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
  Celebrando, pois, ó Pai santo, a Pr. -  
memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes à vossa 
direita, anunciamos a obra do vosso amor até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. 

E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.

AS. - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso Papa N. e o nosso Bispo 
N., com todos os Bispos, presbíteros, diáconos 
e com todo o vosso povo, possamos irradiar 
confiança e alegria e caminhar com fé e 
esperança pelas estradas da vida.

AS. - Tornai viva nossa fé, nossa espe-
rança!

Pr.  -   Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pr. -   Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N.: Santo do dia ou patrono)                
e todos os Santos, vos louvaremos e glorifi-
caremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA SOBRE A 
RECONCILIAÇÃO - I

Pr. - Na verdade, é justo e bom agradecer-
vos, Deus Pai, porque constantemente nos 
chamais a viver na felicidade completa. Vós, 
Deus de ternura e de bondade, nunca vos 
cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a 
todos, convidando os pecadores a entregar-se 
confiantes à vossa misericórdia.
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AS. - Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

Pr. - Jamais nos rejeitastes, quando 
quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, 
vosso Filho e nosso irmão, criastes com a 
família humana novo laço de amizade, tão 
estreito e forte, que nada poderá romper. 
Concedeis agora a vosso povo tempo de graça 
e reconciliação. Daí, pois, em Cristo, novo 
alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. 
Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, 
se coloque ao serviço de todos.

AS. - Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

Pr. - Cheios de admiração e reconhe-
cimento, unimos nossa voz à voz das multidões 
do céu para cantar o poder de vosso amor e 
alegria da nossa salvação:

AS. - Santo, santo, santo...
Pr. - Ó Deus, desde a criação do mundo, 

fazeis o bem a cada um de nós para sermos 
santos como vós sois santo. 

Pr. - Olhai vosso povo aqui reunido e 
derramai a força do Espírito, para que estas 
oferendas se tornem o Corpo e o Sangue do 
Filho muito amado, no qual também somos 
vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e 
incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de 
modo admirável, pois vosso filho – o justo e 
santo – entregou-se em nossas mãos, 
aceitando ser pregado na cruz.

AS. - Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

Pr. - Antes, porém, de seus braços abertos 
traçarem entre o céu e a terra o sinal 
permanente da vossa aliança, Jesus quis 
celebrar a Páscoa com seus discípulos. 
Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a 
bênção de ação de graças. Depois, partindo o 
pão, o deu a seus amigos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia 
reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser 
derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. 
Deu graças novamente e passou o cálice a seus 

amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 

DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS, PRA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. - Eis o mistério da fé!
AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Pr. - Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa 
páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje 
celebramos sua morte e ressurreição, 
esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por 
isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de 
reconciliação que nos faz voltar á vossa graça.

AS. - Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

Pr. - Olhai com amor, Pai misericordioso, 
aqueles que atraís para vós, fazendo-os 
participar no único sacrifício de Cristo. Pela 
força do Espírito Santo, todos se tornem um só 
corpo bem unido, no qual todas as divisões 
sejam superadas.

AS. - Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

Pr. - Conservai-nos, em comunhão de fé e 
amor, unidos ao papa ---- e ao nosso bispo 
(...). Ajudai-nos a trabalhar juntos na 
construção do vosso reino, até o dia em que, 
diante de vós, formos santos com os vossos 
santos, ao lado da virgem Maria e dos 
apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já 
falecidos que confiamos à vossa misericórdia. 
Quando fizermos parte da nova criação, enfim 
libertada de toda maldade e fraqueza, 
poderemos cantar a ação de graças de Cristo 
que vive para sempre.

AS. - Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

Pr. - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Amém!
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 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
 AS - Pai nosso que estais nos céus.... 
    Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e Pr. -
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado 
e protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo salvador.
 AS. -  Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!
 Pr. -    Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 
Santo. 
 AS. -  Amém.

 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.
 Pr. -    Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus. 
 AS. -  Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-
nos a paz. 
   Felizes os convidados para a ceia do Pr.  -
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. que tira o 
pecado do mundo.
 AS. -  Senhor, eu não sou digno (a) de 
que entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo (a).

 - 4.2 ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
(própria do dia)

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL
 Pr. -    O Senhor esteja convosco.
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho + e Espírito Santo.

 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz,  e o Senhor vos 
acompanhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.
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“O exemplo do Senhor nos salva: Ele se encarnou no povo. Os povos têm hábitos, capacidade 
de valorações, conteúdos culturais que escapam a qualquer classificação: são soberanos na 
hora de interpelar... Afinar o ouvido para ouvir tais reclamos supõe humildade, carinho, hábito 

de inculturação e, sobretudo, ter rechaçado para longe de si a absurda pretensão de converter-
se em “voz” dos povos, sonhando quem sabe em que não a tenham... Para um pastor, a 
pergunta inicial de toda reforma de estruturas deveria ser: “O que me pede meu povo?                  

Que exigência me faz? E atrever-se a escutar.” 
(J. M.Bergoglio, “Critérios de ação apostólica”: Boletín de Espiritualidad, nº 64, janeiro 1980)
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LEITURAS DA MISSA

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz

Vice-reitor pastoral do CEBITEPAL, Bogotá

A
 Igreja sempre sentiu uma especial veneração pela Palavra de Deus. Desde o início 
do cristianismo, a Palavra esteve presente na vida da comunidade e, de uma 
maneira especial, no contexto das celebrações litúrgicas.

A comunidade cristã, antes de tudo, esta Palavra de Deus, deixando-se evangelizar escuta 
por ela. Em seguida, a  humanidade, dando testemunho dela, em todas as formas de prega à
comunicação. A comunidade, evangelizada, se converte em evangelizadora. De crente, em 
testemunha missionário.

A leitura da Palavra de Deus na vida da Igreja

Desde as origens, a leitura da Palavra de Deus em contexto celebrativo tem estado presente. 
O conhecido relato da aparição do Ressuscitado aos discípulos de Emaús no Evangelho de 
Lucas atesta uma estrutura litúrgica na qual Palavra e Sacramento fazem presença do Senhor. 

O apreço e a celebração da Palavra de Deus na vida da Igreja constituem um valor herdado 
dos judeus: desde as grandes assembleias do Antigo Testamento, para escutar a palavra (Ex 19-
24, Ne 8-9) e a estrutura da celebração no culto sinagogal, centrado nas  leituras bíblicas e na 
oração dos salmos. Era fácil a passagem daí para a celebração cristã, com a consciência de que 
Deus, que tinha falado a seu povo pela boca dos profetas, agora nos dirigiu sua palavra por meio 
de seu Filho (cf. Hb 1,1-2), a Palavra feita carne (Jo 1,14).

Já desde os primeiros testemunhos (At 20, Lc 24, e, em seguida, Justino, em torno do ano 
150, na sua «Apologia» 1, 65-67), aparece que a comunidade cristã organizou sua celebração 
com duas partes integradas: a palavra e o A compreensão de sua íntima relação se sacramento. 
tornou então mais clara. Estão “tão estreitamente unidas entre si que constituem um único ato de 
culto, já que na missa se dispõe a mesa, tanto de la palavra de Deus como do corpo de Cristo, na 
qual os fiéis encontram formação e refeição» (IGMR 8; SC 56).

Com o passar do tempo, a fé cristã foi-se organizando. Isso deu lugar à elaboração de 
critérios para a leitura da Palavra. Isto permitiu o surgimento dos primeiros livros litúrgicos 
contendo textos selecionados da Palavra de Deus para sua leitura na celebração. Estes primeiros 
livros são os chamados de " ".ordines

À medida que a liturgia deixou de ser celebrada na língua do povo, também foi se 
obscurecendo a leitura da Palavra na celebração. Nos dois últimos séculos, porém, com o 
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movimento litúrgico e a reforma da liturgia promovida pelo Vaticano II, voltou-se a tomar 
consciência da leitura da Palavra para o povo de Deus na celebração litúrgica. O resultado disso 
foi o desenvolvimento dos atuais lecionários, que contêm as leituras da Palavra, bem como o 
enriquecimento de todas as outras ações sacramentais, que contêm textos da Palavra de Deus 
para serem lidos nas mesmas.

A dupla mesa do Senhor

Na celebração da missa, como sabemos, as leituras da Palavra são feitas antes da liturgia da 
eucaristia, na qual se nos dá o Pão da vida. A primeira está unida intimamente à segunda, 
prepara-a e a fundamenta. Lembremo-nos de que, por outro lado, essa foi a ordem que 
evidenciamos já no sacrifício do Sinai (Ex 24,7), na Ceia do Senhor, ou no encontro de Cristo 
com os discípulos de Emaús (Lc 24,13-32).

Neste sentido, a forma atual em que celebramos a missa é fiel à mais antiga tradição, que vê 
na eucaristia "a dupla mesa da Sagrada Escritura e da eucaristia" (PO 18; DV 21; IGMR 8). Na 
verdade, desde o ambão, que é o lugar de onde a Palavra é lida, se nos comunica Cristo como 
palavra, e do altar se nos dá como pão. E assim o Pai, tanto pela Palavra divina quanto pelo Pão 
da vida, isto é, pelo seu Filho, Jesus Cristo, nos vivifica na eucaristia, comunicando-nos seu 
Espírito.

A importância do lugar da Palavra. O ambão.

As leituras durante a missa são feitas a partir do ambão, que não só é um objeto funcional, 
mas também constitui um sinal da Palavra proclamada no meio da assembleia. Por isso, não 
deve ser qualquer estante de leitura e não deve ser utilizado para outros fins, diferentes da 
leitura dos textos sagrados.

O livro da Palavra. O lecionário.

O lecionário é o livro litúrgico que contém, de maneira ordenada e sistemática, os textos da 
Sagrada Escritura para serem proclamados durante a celebração da eucaristia na vida da Igreja. 
Pela importância que tem, não deve ser substituído por qualquer folha ou texto que destoe da 
dignidade da Palavra.

O critério de organização das leituras de maneira continuada no lecionário.

Nosso lecionário atual adota o critério da leitura contínua,tanto para os dias feriais como 
para os domingos, especialmente para os do tempo ordinário (ou comum, como se costuma 
dizer no Brasil).

A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

118
0

5

25

75

95

100



A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

119

Quando se fala de leitura "contínua", refere-se ao fato de abordar a leitura de um livro 
sagrado e de continuá-lo dia após dia, seguindo a ordem do livro, saltando eventualmente 
certos fragmentos menos aptos para serem proclamados em assembleia. Neste caso, alguns 
preferem falar de leitura "semi-contínua". Na verdade, este sistema costuma ser usado com 
relativa frequência, ao longo do ano.

Esta forma de organizar as leituras da Palavra de Deus oferece muitos benefícios, dos quais 
se podem indicar três:

a) Não basta reter e meditar certas frases ou cenas mais sobressalentes da vida de 
Jesus. Devemos colocar suas palavras e seus gestos no conjunto de sua história, no seu 
próprio contexto. Ou seja, deve-se deixar que a palavra de Deus nos seja oferecida com o 
mesmo ritmo e na mesma ordem com que foi escrita. Não é suficiente ler isoladamente estas ou 
aquelas frases. É preciso colocá-las e apreciá-las dentro da vida mesma de Jesus. A 
continuidade do Evangelho destaca os diversos elementos de sua mensagem.

b) Além disso, é necessário saborear a Escritura, tendo presente a  sensibilidade pessoal
e a profundidade religiosa  que nos contam os atos e as palavras de Jesus. A das testemunhas
palavra de Deus vem a nós através das testemunhas, encarnada em sua própria experiência 
religiosa. Devemos deixá-los falar livremente, sem interrompê-los, sem passar 
anarquicamente de um para outro. Devemos deixar o tempo necessário para que o evangelista 
nos relate, do início ao fim, tudo o que ele tem para nos dizer sobre Cristo.

c) Finalmente, no caso das Cartas, devem-se ler os escritos de Paulo, de Pedro, de João 
ou dos outros escritores, tendo em conta o , suscitadas quase sempre contexto global de cartas
por razões bem concretas: por situações críticas de determinada comunidade ou por 
problemas de doutrina gerados em seu interior. Somente uma leitura contínua e paciente da 
carta poderá permitir-nos uma apreciação conveniente da mesma.

Claro, nunca a leitura "contínua" teve pretensões de exclusividade na liturgia da Igreja. Na 
verdade, as leituras que são proclamadas tanto nas festas do Senhor e dos Santos, como nas 
missas rituais e votivas, sempre foram selecionadas em resposta ao mistério que se celebra ou 
à circunstância que motiva tal celebração eucarística. Em tais casos, é fácil detectar o motivo 
linear no qual convergem as várias leituras.

A organização do lecionário dominical

A elaboração do atual lecionário bíblico foi levada a cabo com escrupulosa seriedade. Os 
critérios aplicados na elaboração poderiam ser reduzidos a dois:

a) Por um lado, manteve-se um critério de fidelidade à tradição litúrgica, respeitando o 
uso de certos livros sagrados e de certas perícopes, que, desde os mais antigos lecionários, 
vinham sendo utilizados em determinados tempos e festas do ano litúrgico.

b) Por outro lado, teve-se muito em conta a exortação do Concílio de definir, para as  
celebrações litúrgicas, "leituras da Sagrada Escritura mais abundantes, mais variadas e mais 
apropriadas" (Sacrosanctum Concilium 35,11).
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O lecionário dominical garante para toda a comunidade cristã uma leitura das passagens 
mais importantes, de maneira tal que os fiéis possam escutar, dentro de certo período de 
tempo, as partes mais importantes da mensagem salvadora.

Para isto foram tomadas várias medidas, dentre as quais destacamos as seguintes: 

a) três leiturasA primeira consistiu em introduzir : a primeira, do Antigo Testamento ou 
do Novo, se se trata do tempo pascal; a segunda, dos Escritos Apostólicos; a terceira, dos 
Evangelhos. A razão para se ter uma primeira leitura do Antigo Testamento é a de favorecer uma 
compreensão mais clara do progresso e da unidade da História da Salvação.

b) triplo ciclo Em segundo lugar, estabeleceu-se um de leituras, denominados A, B e C, 
para ser usado no espaço de três anos consecutivos. Isto permitiu uma leitura mais abundante e 
mais completa, e tem evitado as dificuldades típicas da leitura anual dos mesmos textos. Desta 
forma, uma perícope é lida uma vez a cada três anos.

c) leitura "contínua"Na distribuição dos textos, combinou-se o sistema de  com o de 
leitura "temática" harmonizada ou " ". Nos tempos fortes do ano litúrgico (Advento, Quaresma e 
Páscoa) e nas grandes festas, a seleção de textos aparece imposta pela temática ou pelo 
colorido próprio de cada tempo ou de cada festa. Neste caso, há uma notável correlação entre 
as três leituras. Nos domingos comuns - em latim, «tempus per annum» («tempo durante o 
ano») - optou-se por uma leitura "semi-contínua" dos evangelhos. No ciclo A, lê-se Mateus; no 
B, Marcos; e no C, Lucas. João é lido preferencialmente no Natal, na Quaresma e na Páscoa. 
Essa distribuição permite uma abordagem muito enriquecedora das grandes testemunhas da 
vida do Senhor. Durante esta série de domingos, um tanto incolores e indefinidos quanto à 
temática, a primeira leitura é escolhida em consonância com o texto evangélico, o que ajuda a 
uma compreensão unitária dos dois Testamentos.

A organização do lecionário ferial

Nos dias ordinários, durante a semana, somente se leem duas leituras. A primeira é tirada 
do Antigo Testamento ou dos Escritos Apostólicos; a segunda, dos Evangelhos.

Devemos distinguir, no entanto, a sistematização de leituras nos tempos fortes (Advento, 
Quaresma e Páscoa) e no tempo chamado " " (“tempo comum”).per annum

Durante os o ciclo (ou A ou B ou C) é único; mas as leituras são escolhidas tempos fortes, 
tendo em conta as necessidades específicas de cada um desses tempos.

Durante o resto do ano ou a primeira leitura ficou sistematizada tempo "per annum", 
segundo um duplo ciclo, um para anos ímpares (I) e outro para os pares (II). As perícopes 
evangélicas, entretanto, tiradas dos Sinóticos, ajustam-se a um ciclo único. Tanto a primeira 
como a segunda leitura se apresentam de forma contínua, permitindo uma passagem quase 
completa pelos livros sagrados e oferecendo à assembleia a leitura das passagens mais 
significativas.

Em conclusão. A leitura da Palavra de Deus na celebração deve ser feita com cuidado, tanto 
do lugar próprio (o ambão) como na maneira. Isso vale tanto para a proclamação da Palavra 
quanto para a sua atualização na homilia. Tudo isso contribui para que os tesouros da Palavra 
possam ser acolhidos pelo povo de Deus, que celebra as ações litúrgicas que são presença, 
memória e profecia do Senhor ressuscitado no meio da Sua comunidade.
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REUNIÕES DE
NÚCLEO AMBIENTAL

PARA O INÍCIO DE CADA REUNIÃO

 Preparar com antecedência o local da reunião. Receber as pessoas com 1. Acolhida – 
alegria e simplicidade. Deixar todo mundo à vontade. Incentivar com jeito a participação de todos, 
sobretudo dos novos participantes e visitantes. 

  Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 2. Oração inicial –
neles o fogo do vosso amor. Enviai, ó Pai, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da 
terra. OREMOS. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de 
sua consolação. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

  O (a) animador (a) convida a todos a contarem os fatos da última 3. Jornal da semana –
semana que consideram mais importantes. Podem ser fatos da vida pessoal, da família, da 
comunidade e outros, mas, sobretudo, do próprio ambiente de trabalho. O Núcleo Ambiental tem o 
objeto de colocar espírito e critérios  evangélicos na realidade do trabalho. O importante é não 
desligar a reunião do Núcleo da vida concreta de todos os dias. 

 4. “O que caiu em terra boa são os que, ouvindo de coração bom e generoso...”
 4.1. Alguém do grupo lê o Evangelho do domingo anterior à reunião
 4.2. Todos ficam em silêncio
 4.3. Todos respiram lentamente
 4.4. Cada um se convence de que encontrará o Senhor
 4.5. Cada um (em silêncio) pede perdão pelas ofensas feitas
 4.6. Cada um (em silêncio) perdoa de coração as ofensas recebidas
 4.7. Cada um se coloca na presença de Deus

 O (a) animador (a) do Núcleo Ambiental de Evangelização deve preparar a reunião. O roteiro abaixo foi 
pensado para uma reunião semanal. O ideal seria que os funcionários e a empresa combinassem uma dia na 
semana em que a reunião seria feita. Em alguns lugares, os funcionários chegam meia hora mais cedo e a 
firma abre meia hora mais tarde do que o horário costumeiro. Onde a reunião é mais curta e diária, pode-se, 
dentro de um planejamento, aproveitar – cada vez – elementos do roteiro previsto para uma reunião semanal 
maior. Neste caso, é muito difícil não perder a sequência e não prejudicar o aproveitamento. 

SEMANA DE 5 A 11 DE FEVEREIRO DE 2017

 5. “Conservam a palavra...” – Mt 5,13-16
 -  O que significa ser “sal da terra”? Vamos conversar.
 -  O que significa ser “luz do mundo”? Vamos conversar.
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 6.  “E dão fruto na perseverança”.
 -  O sal, para cumprir sua finalidade, precisa ser colocado em pequena quantidade nos 
alimentos. Se é demais, estraga a comida. Ninguém consegue comer. 
 -  Com o cristianismo, não deve acontecer coisa semelhante? Às vezes, não queremos ser 
só sal e acabamos chateando as pessoas? Ficamos falando só de religião, de igreja, de reza . Não 
deveríamos ser como o sal, misturado aos alimentos, quase não notado, mas que está aí e dá 
gosto e sabor? Vamos conversar.

 7.  Intimidade e missão
 - Cada um pede a Deus o que para ele (a) é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, 
para que todos participem).
 - Cada um pede o presente que esta passagem do evangelho lhe quer dar. Hoje, este 
presente é “não deixar de ser sal para poder ser luz”. (Em silêncio, mas, de preferência, em voz 
alta, pois é importante que todos participem).

 O grupo apresente espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

 - Senhor, as pessoas buscam sentido para a vida e gosto no que fazem. 
 Todos – Que possamos ser sal em suas vidas, Senhor.
 -  Senhor, muitos estão desorientados, tateando na escuridão, perdidos entre tantas 
verdades. 
 Todos – Que possamos ser luz em suas vidas, Senhor.
 -  Senhor, o sal não pode ficar amontoado; a luz não pode ficar escondida. 
 Todos – Mostra-nos que o nosso lugar de evangelizar é o lugar em que a vida nos coloca, 
Senhor.

SEMANA DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2017

 5.   “Conservam a palavra...” - Mt 5,17-37
 -  Conhecemos a Lei e os Profetas? A Lei foi dada por Deus para orientar nossa vida, 
mostrando o caminho da vida e da liberdade. Os Profetas nos lembram sempre os compromissos 
da Aliança entre Deus e nós, e apontam para o futuro de Deus e do mundo, um novo céu e uma 
nova terra, a plena manifestação de Deus.
 -  O que é que conhecemos do Antigo Testamento? Lemos, ao menos, o livro do Êxodo e 
os livros dos Profetas? Conversemos.

 6.  “E dão fruto na perseverança” 
 -  Há pessoas que valorizam tanto o Novo Testamento que deixam de lado o Antigo. Claro 
que para nós, cristãos e cristãs, o Novo traz a nova e plena e definitiva revelação de Deus em 
Jesus e no Espírito Santo. Não quer dizer, porém, que a Lei e os Profetas não tenham valor, e 
muito valor. A gente não pode nem perder nem desprezar as raízes.
 -  O que o nosso grupo pode fazer para aproveitar bem tanto as riquezas do Antigo quanto 
as do Novo Testamento?

 7.  Intimidade e missão
 - Cada um pede a Deus o que para ele (a) é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, 
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para que todos participem).
 - Cada um pede o presente que esta passagem do evangelho lhe quer dar. Hoje, este 
presente é “acolher a “justiça excessiva”, realizada pelo Filho”. (Em silêncio, mas, de 
preferência, em voz alta, pois é importante que todos participem).

 O grupo apresente espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

 -  Nossa ignorância da tua palavra. 
 Todos – Nós te apresentamos, Senhor.
 - Nosso cansaço em ir beber nas fontes da Palavra.
  Todos – Nós te apresentamos, Senhor.
 - Nossa desmotivação para “ser perfeito como o Pai é perfeito”. 
 Todos – Nós te apresentamos, Senhor.

SEMANA DE  19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2017

 5.  “Conservam a palavra...” – Mt 5,38-48
 -  O que é a lei do talião? Se for preciso, busquem mais informações em “A Semente na 
Terra” do domingo, dia 19. 
 -  Há tanta mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, extermínios. Será que ainda 
estamos praticando a lei do talião? Vamos conversar.
 -  Jesus ensina perdão, misericórdia, generosidade, amor. Como vai a nossa vivência 
concreta e quotidiana desses ensinamentos de Jesus? Conversemos.

 6.  “E dão fruto na perseverança” 
 - A lei do talião parece coisa antiga, distante de nós, deixada para trás pelo progresso da 
humanidade. Mas será mesmo assim? 
 - O que cada um de nós pessoalmente e nosso grupo poderiam fazer para contribuir pelo 
crescimento moral de nossa família, dos ambientes em que vivemos, de nossa cidade? Que tal 
conversar sobre isso e assumir algum compromisso?

 7. Intimidade e missão
 -  Cada um (a) pede a Deus o que é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, para que 
todos participem).

 -  Cada um pede o presente que esta passagem do Evangelho lhe quer dar. Hoje, este 
presente é: “tornar-me perfeito como o Pai, à semelhança do Filho”.

 O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

 - Muitas vezes temos dificuldade de perdoar e alimentamos sentimentos de vingança. 
 Todos – Transforma o nosso coração, Jesus.
 -  Não somos misericordiosos, bondosos e generosos como o Evangelho pede. 
 Todos – Transforma o nosso coração, Jesus.
 - As pessoas olham para nós e não veem em nós o rosto do Filho. 
 Todos – Transforma o nosso coração, Jesus.
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SEMANA DE 26 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO DE 2017

5.   “Conservam a palavra...” – Mt 6,24-34
-  Jesus diz que não é possível servir a dois senhores, pois cada um quer submissão total. 

Se é assim na vida profissional, mais complicado ainda na vida espiritual. O que achamos?
-  O dinheiro tem um peso muito grande na nossa vida. Um sábio disse que dinheiro é 

como água salgada; quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. Vamos comentar essa 
situação?

6. “E dão fruto na perseverança” 
-  Alguém se lembra do tema da Campanha da Fraternidade de 2010? O tema foi 

“Economia e vida”, e o foi a primeira frase do Evangelho de hoje: “Vós não podeis servir a Deus e 
ao dinheiro”. Por que Jesus diz isso? Vamos conversar.

-  Muita gente passa por cima das pessoas e de seus direitos por causa da sede de 
dinheiro. Um cristão pode colocar o dinheiro acima do ser humano, de sua dignidade, de sua 
vida? O que Jesus tem a nos dizer a esse respeito?

7.  Intimidade e missão
-  Cada um (a) pede a Deus o que é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, para que 

todos participem).
-  Cada um pede o presente que esta passagem do Evangelho lhe quer dar. Hoje, este 

presente é: “transformar as minhas ansiedades e os meus medos em confiança e coragem diante 
dos desafios da vida”.

O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

- Para que o nosso coração não esteja divido entre Deus e o dinheiro, rezemos ao Senhor. 
Todos – Senhor, escutai a nossa prece.
- Para que a certeza de que Deus é Pai nos dê a serenidade de que necessitamos para viver 

o dia a dia com responsabilidade, rezemos ao Senhor.
- Para que façamos tudo como se tudo dependesse de nós e confiemos totalmente em 

Deus como se tudo dependesse dele, rezemos ao Senhor.
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PARA O FINAL DE CADA REUNIÃO

-        Pai nosso...
-        Ave Maria...
-        Glória ao Pai...
-        Santo Anjo do Senhor...
-        O descanso eterno / (ou: A alegria eterna) dai-lhes, Senhor, ...
-        Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo!
-        Para sempre seja louvado!
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01) VÃO ENTRANDO E, DE JOELHOS 
(Canto inicial – 5º Dom. Comum)

Ref.: Vão entrando e, de joelhos, ao 
Senhor nós adoremos, pois é ele o nosso 
criador, nosso Deus, e somos dele.

1.  Venham todos, com alegria, aclamar 
nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, 
proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior.

2.  Tudo é dele: abismos, montes, mar e 
terra ele formou. De joelhos adoremos este 
Deus que nos criou, pois nós somos seu 
rebanho e ele é nosso pastor.

3.  Ninguém feche o coração, escutemos 
sua voz. Não sejamos tão ingratos, tal e qual 
nossos avós, mereçamos o que ele tem 
guardado para nós.

02) SÊ A ROCHA QUE ME ABRIGA 
(Canto inicial – 6º Dom. Comum)

Ref.: Sê a rocha que me abriga, casa 
forte que me salva; para honra do teu nome 
és o guia que me ampara!  

1.  Ponho em Deus minha esperança, que 
eu não seja envergonhado. Já que és justo, me 
defende; sei que vou ser libertado. Vem ouvir a 
minha voz, eu estou angustiado!

2.  Sê pra mim uma rocha firme, sê pra 
mim seguro abrigo, sê pra mim uma fortaleza, 
me orienta e eu vou contigo. Eu te entrego o 
meu espírito desde agora, eu te bendigo.

3.  Confiante em tua face, vão vencer os 
intrigantes. Recebidos em tua tenda, proteção 
terão constante. Sê bendito, meu Senhor, sê 
bendito em todo instante.

03) CONFIEI EM TEU AMOR 
(Canto inicial – 7º Dom. Comum)

Ref.: Confiei em teu amor, tu me salvas 
e eu me alegro; ao Senhor eu cantarei pelo 
bem que me tem feito!

1.  Ponho em Deus minha esperança, que 
eu não seja envergonhado. Já que és justo, me 
defende; sei que vou ser libertado. Vem ouvir a 
minha voz, eu estou angustiado!

2.  Sê pra mim uma rocha firme, sê pra 
mim seguro abrigo, sê pra mim uma fortaleza, 
me orienta e eu vou contigo. Eu te entrego o 
meu espírito desde agora, eu te bendigo.

3.  Confiante em tua face, vão vencer os 
intrigantes. Recebidos em tua tenda, proteção 
terão constante. Sê bendito, meu Senhor, sê 
bendito em todo instante.

04) O SENHOR É MEU APOIO 
(Canto inicial – 8º Dom. Comum)

Ref.: O Senhor é meu apoio, da 
angústia me livrou; o Senhor é meu amigo 
e por isso me salvou!

1.  Ponho em Deus minha esperança, que 
eu não seja envergonhado. Já que és justo, me 
defende; sei que vou ser libertado. Vem ouvir a 
minha voz, eu estou angustiado!

2.  Sê pra mim uma rocha firme, sê pra 
mim seguro abrigo, sê pra mim uma fortaleza, 
me orienta e eu vou contigo. Eu te entrego o 
meu espírito desde agora, eu te bendigo.

3.  Confiante em tua face, vão vencer os 
intrigantes. Recebidos em tua tenda, proteção 
terão constante. Sê bendito, meu Senhor, sê 
bendito em todo instante.
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07) AQUELE QUE FAZ, AQUELE QUE 
ENSINA 
(Comunhão – 6º Dom. Comum)

Ref.: Aquele que faz, aquele que ensina 
os teus mandamentos, tuas leis, ó Senhor, 
no Reino do céu bem visto será, no Reino 
do céu será o maior!

1.  Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao 
seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição. 
Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o tempo 
sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, 
fiquei livre da minha agonia.

2.  Acampou na batalha seu anjo, defen-
dendo seu povo e o livrando, provem todos, pra 
ver como é bom, o Senhor que nos vai 
abrigando. Santos todos, adorem o Senhor, aos 
que o amam nenhum mal assalta. Quem é rico 
empobrece e tem fome, mas a quem busca a 
Deus, nada falta.

3.  Ó meus filhos, escutem o que eu digo 
pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem 
que ama sua vida, e a seus dias quer dar valor? 
Tua língua preserva do mal e não deixes tua 
boca mentir. Ama o bem e detesta a maldade 
vem a paz procurar e seguir.

08) SE AMAM SOMENTE QUEM AMA 
VOCÊS
(Comunhão – 7º Dom. Comum)

Ref.: Se amam somente quem ama 
vocês, se só querem bem aos que bem lhes 
querem, me digam vocês, pergunta o 
Senhor: que prêmio terão se assim só 
fizerem?

1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao 
seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição. 
Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o tempo 
sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, 
fiquei livre da minha agonia.

05) DE MÃOS ESTENDIDAS 
(Oferendas – 5º ao 8º Dom. Comum)

Ref.: De mãos estendidas, ofertamos o 
que de graça recebemos. (bis)

1.  A natureza tão bela, que é louvor,                
que é serviço, o sol que ilumina as trevas, 
transformando-as em luz. O dia que nos traz o 
pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao 
Senhor, o louvor da criação.

2.  Nossa vida toda inteira, ofertamos ao 
Senhor, como prova de amizade, como prova de 
amor. Com o vinho e com o pão, ofertamos ao 
Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da 
criação.

06) SENHOR, NÓS QUEREMOS SER LUZ
(Comunhão – 5º Dom. Comum)

Ref.: Senhor, nós queremos ser luz 
para o mundo, que vive nas trevas, 
andando no escuro. Queremos ser sal, 
levando pra todos o gosto da vida, num 
mundo tão duro.

1.  Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao 
seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição. 
Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o tempo 
sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, 
fiquei livre da minha agonia.

2.  Acampou na batalha seu anjo, defen-
dendo seu povo e o livrando, provem todos, pra 
ver como é bom, o Senhor que nos vai 
abrigando. Santos todos, adorem o Senhor, aos 
que o amam nenhum mal assalta. Quem é rico 
empobrece e tem fome, mas a quem busca a 
Deus, nada falta.

3.  Ó meus filhos, escutem o que eu digo 
pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem 
que ama sua vida, e a seus dias quer dar valor? 
Tua língua preserva do mal e não deixes tua 
boca mentir. Ama o bem e detesta a maldade 
vem a paz procurar e seguir.
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1.  Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao 
seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição. 
Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o tempo 
sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, 
fiquei livre da minha agonia.

2.  Acampou na batalha seu anjo, defen-
dendo seu povo e o livrando, provem todos, pra 
ver como é bom, o Senhor que nos vai 
abrigando. Santos todos, adorem o Senhor, aos 
que o amam nenhum mal assalta. Quem é rico 
empobrece e tem fome, mas a quem busca a 
Deus, nada falta.

3.  Ó meus filhos, escutem o que eu digo 
pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem 
que ama sua vida, e a seus dias quer dar valor? 
Tua língua preserva do mal e não deixes tua 
boca mentir. Ama o bem e detesta a maldade 
vem a paz procurar e seguir.

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA - PR - Tel.: (43) 3422-2611

E-mail: alterra1978@hotmail.com

2.  Acampou na batalha seu anjo, defen-
dendo seu povo e o livrando, provem todos, pra 
ver como é bom, o Senhor que nos vai 
abrigando. Santos todos, adorem o Senhor, aos 
que o amam nenhum mal assalta. Quem é rico 
empobrece e tem fome, mas a quem busca a 
Deus, nada falta.

3.  Ó meus filhos, escutem o que eu digo 
pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem 
que ama sua vida, e a seus dias quer dar valor? 
Tua língua preserva do mal e não deixes tua 
boca mentir. Ama o bem e detesta a maldade 
vem a paz procurar e seguir.

09) OLHAI PARA OS LÍRIOS 
(Comunhão – 8º Dom. Comum)

Ref.: Olhai para os lírios, olhai para as 
aves, tão belas e alegres, sem nada faltar. 
Buscai a justiça do Reino de Deus, melhor 
assistência Ele há de vos dar!
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