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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 acolhimento 
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.

Dia 01 -  Quarta-feira de cinzas
         Início da Quaresma
   Abertura da Campanha da  

Fraternidade 
Dia 05 -  1º Domingo da Quaresma
Dia 08 -  Dia Internacional da Mulher
Dia 12 -  2º Domingo da Quaresma
Dia 19 -  3º Domingo da Quaresma
Dia 19 -  São José, Esposo da Virgem Maria 
Dia 20 -  Início do outono
Dia 21 -  Dia Internacional da Eliminação da 

Discriminação Racial
Dia 21 -  Dia Internacional da Floresta 
Dia 22 -  Dia Internacional da Água
Dia 25 -  Anunciação do Senhor
Dia 26 -  4º Domingo da Quaresma

Liturgia de março 

Rito da missa da comunidade

ABC da liturgia

Reunião de Núcleo Ambiental

Cantos para o mês 

ABC do cristianismo 
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LITURGIA DE MARÇO

TEMPO DA QUARESMA

O  vai da 4ª-feira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, exclusive. É o  tempo da Quaresma
tempo para preparar a celebração da Páscoa. “Tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica 
esclareça-se melhor a dupla índole do tempo quaresmal que, principalmente pela lembrança ou 
preparação do Batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais frequência a Palavra 
de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à celebração do mistério pascal” (SC, no 109).

Anotações 

1.  Durante este tempo, é proibido ornar o altar com flores; o toque de instrumentos musicais 
só é permitido para sustentar o canto. Excetuam-se o Domingo  (4º Domingo da  Laetare
Quaresma), bem como as solenidades e festas.

2.  A cor do tempo é . No Domingo , pode-se usar (IGMR, no 308f).roxa Laetare  cor-de-rosa 
3.  Em todas as Missas e Ofícios (onde se encontrar), omite-se o .Aleluia
4.  Nas solenidades e festas somente, como ainda em celebrações especiais, diz-se o                     

Te Deum Glória e o .
5.  As memórias obrigatórias que ocorrem neste tempo podem ser celebradas como 

memórias facultativas (cf. Anotações Gerais 2.4). Não são permitidas missas votivas. 
6.  Na celebração do , seja dentro ou fora da Missa, deve-se sempre dar a bênção Matrimônio

nupcial; mas admoestem-se os esposos que se abstenham de demasiada pompa.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove, todo ano, durante a Quaresma, a 
Campanha da Fraternidade, cuja finalidade principal é contribuir para se vivenciar e assumir a 
dimensão comunitária e social da Quaresma. A Campanha da Fraternidade ilumina de modo 
particular os gestos fundamentais desse tempo litúrgico: a oração, o jejum e a esmola.

Neste ano de 2017, o tema da Campanha da Fraternidade, muito ligado ao do ano de 2016, é: 
"Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida". E o lema: “Cultivar e guardar a criação”                   
(Gn 2,15).

Anotações Notas para a Quarta-feira de Cinzas

1.  Dia de jejum e abstinência.
2.  Na Missa, depois do Evangelho e da homilia, se benzem e impõem as cinzas feitas de 

ramos de oliveira ou outras árvores, bentos no Domingo de Ramos do ano anterior. O ato penitencial 
se omite.

3.  A bênção e imposição das cinzas também podem ser feitas sem Missa; neste caso, 
oportunamente, precede uma Liturgia da Palavra, aproveitando o canto de Entrada, a Coleta e as 
leituras da Missa com seus cantos; depois da homilia, são bentas as cinzas e impostas, e o rito 
termina com a oração dos fiéis. 
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Comentário inicial - É Quaresma. Tempo 
de voltar para Deus. Tempo de reconhecer que, 
muitas vezes, erramos a mira e temos que 
reencontrar o alvo. O alvo é Deus e os irmãos e 
irmãs, suas imagens e semelhanças. Não há 
amor a Deus sem amor ao próximo. Não há 
conversão a Deus que não seja conversão aos 
irmãos. Durante a Quaresma, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil promove a 
Campanha da Fraternidade, cuja finalidade é 
ajudar-nos a assumir a dimensão comunitária e 
social  da Quaresma. A Campanha da 
Fraternidade ilumina e valoriza de modo 
particular os gestos fundamentais desse tempo 
litúrgico: a oração, o jejum e a esmola. Neste 
ano, o tema é "Fraternidade: biomas brasileiros 
e defesa da vida". E o lema: “Cultivar e guardar a 
criação” (Gn 2.15).

(Omite-se o rito penitencial habitual, que é 
substituído pela distribuição das cinzas.)

Antífona da entrada - Sb 11,24-25.27

Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e 
nada do que criastes desprezais: perdoais 
nossos pecados pela penitência porque sois o 
Senhor nosso Deus.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, 

iniciar com este dia de jejum o tempo da 
Quaresma, para que a penitência nos fortaleça 
no combate contra o espírito do mal. 

Leitura - Jl 2,12-18

Leitura da Profecia de Joel 

12 "Agora, diz o Senhor, voltai para mim com 
todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e 
gemidos;  rasgai o coração, e não as vestes; e 13

voltai para o Senhor, vosso Deus; ele é benigno 
e compassivo, paciente e cheio de miseri-
córdia, inclinado a perdoar o castigo". Quem 14 

sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e 
deixa atrás de si a bênção, oblação e libação 
para o Senhor, vosso Deus?  Tocai trombeta 15

em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai 
a assembleia;  congregai o povo, realizai ceri-16

mônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças 
e lactentes; deixe o esposo seu aposento, e a 
esposa, seu leito. Chorem, postos entre o 17 

vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do 
Senhor, e digam: "Perdoa, Senhor, a teu povo, e 
não deixes que esta tua herança sofra infâmia e 
que as nações a dominem." Por que se haveria 
de dizer entre os povos: "Onde está o Deus 
deles?"  Então o Senhor encheu-se de zelo por 18

sua terra e perdoou ao seu povo. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50

R. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.

01
1º - QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

(Cor roxa - Retoma-se a 4ª semana do Saltério -
 Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Dia de jejum* e abstinência*.
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1.  Tende piedade, ó meu Deus, miseri-
córdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-
me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2.  Eu reconheço toda a minha iniquidade, 
o meu pecado está sempre à minha frente. Foi 
contra vós, só contra vós, que eu pequei, 
pratiquei o que é mau aos vossos olhos! R. 

3.  Criai em mim um coração que seja 
puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó 
Senhor, não me afasteis de vossa face, nem 
retireis de mim o vosso Santo Espírito! R.

4.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Abri 
meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha 
boca anunciará vosso louvor! R.

Leitura - 2Cor 5,20 – 6,2

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Somos embaixadores de Cristo, e  20

é Deus mesmo que exorta através de nós. Em 
nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-
vos reconciliar com Deus.  Aquele que não 21

cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado 
por nós, para que nele nós nos tornemos justiça 
de Deus.  Como colaboradores de Cristo, nós 6,1

vos exortamos a não receberdes em vão a graça 
de Deus,  pois ele diz: "No momento favorável, 2

eu te ouvi e no dia da salvação, eu te socorri". É 
agora o momento favorável, é agora o dia da 
salvação. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Sl 94(95), 
8ab

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 
fecheis os corações como em Meriba! R.

Evangelho - Mt 6,1-6.16-18            

É Quaresma. Tempo de voltar para Deus. 

Tempo de reconhecer que, muitas vezes, 
erramos a mira e temos que reencontrar o alvo. 
O alvo é Deus, os irmãos e as irmãs. Não há 
amor a Deus sem amor ao próximo. Não há 
conversão a Deus que não seja retomada da 
fraternidade. Vamos abrir-nos,neste tempo 
favorável, aos apelos que vêm de Deus e dos 
irmãos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Ficai atentos para não praticar a 1

vossa justiça na frente dos homens, só para 
serdes vistos por eles. Caso contrário, não 
recebereis a recompensa do vosso Pai que está 
nos céus.  Por isso, quando deres esmola, não 2

toques a trombeta diante de ti, como fazem os 
hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem 
elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: 
eles já receberam a sua recompensa.  Ao 3

contrário, quando deres esmola, que a tua mão 
esquerda não saiba o que faz a tua mão direita,        
4 de modo que, a tua esmola fique oculta. E o teu 
Pai, que vê o que está oculto, e dará a 
recompensa.  Quando orardes, não sejais 5

como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, 
nas sinagogas e nas esquinas das praças, para 
serem vistos pelos homens. Em verdade vos 
digo: eles já receberam a sua recompensa.  Ao 6

contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, 
fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E 
o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a 
recompensa.  Quando jejuardes, não fiqueis 16

com o rosto triste como os hipócritas. Eles 
desfiguram o rosto, para que os homens vejam 
que estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles 
já receberam a sua recompensa.  Tu, porém, 17

quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o 
rosto,  para que os homens não vejam que tu 18

estás jejuando, mas somente teu Pai, que       
está oculto. E o teu Pai, que vê o que está 
escondido, te dará a recompensa. - Palavra da 
Salvação.
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Bênção e distribuição das cinzas

Pr. -  Caros irmãos e irmãs, roguemos 
instantemente a Deus Pai que abençoe com a 
riqueza da sua graça estas cinzas, que vamos 
colocar sobre as nossas cabeças em sinal de 
penitência. (silêncio)

Pr. -  Ó Deus, que vos deixais comover 
pelos que se humilham e vos reconciliais com 
os que reparam suas faltas, ouvi como um pai 
as nossas súplicas. Derramai a graça da vossa 
bênção sobre os fiéis que vão receber estas 
cinzas, para que, prosseguindo na observância 
da Quaresma, possam celebrar de coração 
purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Em silêncio, o presidente asperge as cinzas 
com água benta. Os fiéis se aproximam para 
receber as cinzas. O presidente (bem como 
outros ministros que o auxiliem) diz a cada um 
(a):

"Converta-se e creia no evangelho."

Enquanto isso, a assembleia canta um canto 
apropriado.

Prece dos fiéis 

Ao darmos início ao tempo santo da 
Quaresma, oremos para que todos os homens e 
mulheres se convertam e participem ativa e 
conscientemente da renovação pascal, dizen-
do  R. Ouvi-nos, Senhor.:

1.  Por todos os fiéis da santa Igreja, para 
que, neste tempo favorável da Quaresma, se 
reconciliem uns com os outros e com Deus, 
rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos fiéis que recebem as cinzas, para 
que, ao recordarem a fragilidade do ser 
humano, abram o coração a Deus, fonte de 
vida, rezemos ao Senhor. 

3.  Por aqueles que dizem ser discípulos de 

Cristo, para que se convertam e creiam no 
Evangelho e, sem chamar a atenção sobre si, 
deem esmola, rezem e jejuem, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos doentes incuráveis e pelos que 
mais sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e 
pelos famintos, para que encontrem quem os 
socorra e conforte, rezemos ao Senhor. 

5.  Pelos fiéis aqui presentes e pelos 
ausentes, para que todos recebam a graça de 
seguir a Cristo, no caminho feliz da renovação 
pascal, rezemos ao Senhor. 

6.  Para que abracemos a Campanha da 
Fraternidade realmente como “campanha” e 
não simplesmente como mais uma atividade 
rotineira, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, rico em misericórdia, 
que nos chamais a abrir o coração e a mudar de 
vida, dai-nos a alegria de sermos salvos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Oferecendo-vos este sacrifício no começo 
da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a 
graça de dominar nossos maus desejos pelas 
obras de penitência e caridade, para que, 
purificados de nossas faltas, celebremos com 
fervor a paixão do vosso Filho. Que vive reina 
para sempre.

Prefácio da Quaresma, IV 
Os frutos do jejum

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela 
penitência da Quaresma, corrigis nossos 
vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais 
nosso espírito fraterno e nos garantis uma 
eterna recompensa, por Cristo, Senhor nosso. 
Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os 
santos proclamam vossa glória. Concedei 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
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Sugestão: Oração eucarística II ou 
Oração eucarística sobre a reconciliação - I

Antífona da comunhão - Sl 1,2-3

O que medita dia e noite na lei do Senhor 
dará seu fruto no devido tempo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo 
sacramento que acabamos de receber, para que 
o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva 
de remédio. 

A Semente na Terra - Mt 6,1-6.16-18

 Evangelho de hoje nos ensina as três práticas fundamentais da Quaresma: a esmola (Mt
6,1-4), a oração (Mt 6,5-8) e o jejum (Mt 6,16-18).

-  Essas três práticas são os três pilares da religião: definem a nossa relação com os outros 
(a esmola), com Deus (a oração) e com as coisas (o jejum). A nossa existência é estruturada por 
essas três relações fundamentais. Nelas realizamos o projeto de Deus para a nossa vida ou 
desmoronamos como a casa construída sobre a areia (cf. Mt 7,27).

-  As nossas ações, desde as mais simples e rotineiras até às mais complexas e
extraordinárias, podem ser feitas de duas maneiras opostas: ou para nos gratificarmos a nós 

mesmos, recebermos elogios dos outros e, assim, embolsarmos o nosso pagamento (primeira 
maneira) ou para a glória Daquele que, desde sempre, nos louva e nos reconhece como filhos e 
filhas (segunda maneira). Não temos muita escolha: ou escolhemos a nós mesmos até ao 
desprezo de Deus, ou escolhemos a Deus até ao desprezo de nós mesmos, como diz Santo 
Agostinho na Cidade de Deus (cf. A Cidade de Deus XIV, 28).

-  Precisamos do olhar do outro; quem não é visto não existe, se diz. Toca, a nós, porém,
escolher o olhar de que precisamos para viver: o do Outro (Deus) ou o dos outros (as pessoas, 

com todos os seus tipos de olhar). Quando escolhemos o olhar de Deus, libertamo-nos da 
vanglória e damos glória ao único que é digno dela e que nos dá a verdadeira glória, a única de que 
precisamos para nossa plena realização.

-  Por isso, nossa esmola (= que não é a moedinha que está nos atrapalhando, mas a nossa 
solidariedade), nossa oração (= que não é a repetição mais ou menos mecânica de fórmulas 
[mesmo excelentes] aprendidas de cor) e nosso jejum (= que não é ficar sem comer um dia para 
nos fartarmos até fazer mal no outro) devem ser feitos “em segredo”, diante de Deus, não com 
alarde, para receber glória das pessoas. O bem só precisa de um reconhecimento: o de Deus, que 
aprova a nossa consciência.

  Santos do dia: Rosendo. Albino. Félix II (+ 492). Rogério le Fort (1285-1368). Joana Maria 
Bonomo (1606-1670). Teresa Eustóquio Verzeri (1801-1852). Inácio Pedro Lötschert (1820-1886). 

Testemunhas do Reino: George Herbert (País de Gales, 1593-1633) Milton Schwantes (Brasil, 
2012).

Datas comemorativas: Dia do Turismo Ecológico. Dia da Vindima. Dia Pan-Americano do 
Turismo. Morte de Cláudio Villasboas, sertanista, um dos criadores do Parque Indígena do Xingu 
(1998). Dia Internacional de luta por um mundo sem bomba nuclear (ONU). Assinatura, na Jamaica, 
o Tratado de Paz de quinze pontos entre os cimarrões e os brancos (1739). Nascimento da CLAR 
(Conferência Latino-americana de Religiosos) (1959). 
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ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Jejum. O jejum é essencialmente privação, parcial ou total, de alimento. É praticado em muitas 
culturas e em todas as religiões. Jesus jejuou (Mt 4,2; 6,16) e aconselhou seus discípulos a fazê-lo sem 
ostentação. Os primeiros cristãos  praticam o jejum não como um rito de penitência, mas como um 
exercício para fortalecer-se diante das tentações e progredir na vida espiritual. Não era uma obrigação, 
mas uma prática aconselhada visando ao disciplinamento pessoal e ao exercício de auto-controle. A 
partir do século II, é, porém, imposto antes da recepção dos sacramentos. Nos séculos IV e V, o jejum – 
tomar uma só refeição ao dia – é obrigatório em certos períodos do ano litúrgico: Quaresma, Advento. O 
chamado jejum eucarístico – a abstenção de alimento sólido a partir da meia-noite até o momento da 
comunhão – foi estabelecido em 1418, aos poucos mitigado e, finalmente, reduzido a uma hora antes 
da comunhão em 1964. A prática do jejum no Oriente sempre foi mais numerosa e rigorosa que no 
Ocidente. No Ocidente, o jejum é obrigatório na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa. O papa 
Francisco tem insistido no sentido espiritual e moral do jejum: jejuar da injustiça, preocupar-se pelos 
outros, praticar uma cultura da sobriedade, partilhar com os pobres... Neste sentido, são memoráveis as 
palavras da Escritura: “Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi: em romper os grilhões da 
iniquidade, em soltar as ataduras do julgo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo jugo? 
Não consiste em repartir o pão com o faminto, em recolher em tua casa os pobres desabrigados, em 
vestires aquele que vês nu e em não te esconderes daquele que é tua carne?” (Is 58,6-7). 
 [1] Abstinência. A abstinência é a privação, total ou parcial, de certos alimentos e bebidas. 
Também é uma prática comum em numerosas culturas e religiões. Não é mais obrigatório nas sextas-
feiras ao longo do ano e durante toda a Quaresma, mas o é na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira 
Santa. No Oriente, a abstinência durante a Quaresma é ainda exigida e observada com bastante 
severidade. 

02 QUINTA-FEIRA DEPOIS DAS CINZAS 
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 54,17-20.23

Clamei pelo Senhor, e ele me ouviu: salvou-
me daqueles que me atacam. Confia ao Senhor 
os teus cuidados, e ele mesmo te há de sustentar.

Oração do dia

Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos 
a realizá-las, para que em vós comece e 
termine tudo aquilo que fazemos.

Leitura - Dt 30,15-20

Leitura do Livro do Deuteronômio 

15Moisés falou ao povo dizendo:  Vê que eu 
hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e 

16a desgraça.  Se obedeceres aos preceitos do 
Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, 
amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus 
caminhos e guardando seus mandamentos, 
suas leis e seus decretos, viverás e te multi-
plicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na 

17terra em que vais entrar, para possuí-la.  Se, 
porém, o teu coração se desviar e não quiseres 
escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, 

18adorares deuses estranhos e os servires,  eu 
vos anuncio hoje que certamente perecereis. 
Não vivereis muito tempo na terra onde ides 
entrar, depois de atravessar o Jordão, para 

19ocupá-la.  Tomo hoje o céu e a terra como 
testemunhas contra vós, de que vos propus a 
vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, 
pois, a vida, para que vivas, tu e teus des-

20cendentes,  amando ao Senhor teu Deus, 
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obedecendo à sua voz e apegando-te a ele - 
pois ele é a tua vida e prolonga os teus dias -, a 
fim de que habites na terra que o Senhor jurou 
dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó". - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1

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 - Mt 4,17

R. Glória a vós, Senhor Jesus, primo-
gênito dentre os mortos!

V. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está 
próximo o Reino de Deus! R. 

       
Evangelho - Lc 9,22-25

Jesus deve morrer na cruz não porque o Pai 
precise de sangue ou de vingança. Jesus deve 
morrer na cruz porque nós estamos na cruz e o Pai, 
louco de amor por nós, vai nos dar o que ele tem 
de mais precioso, o Filho, para tirar-nos da cruz. 
Seu sofrimento é produzido por aqueles males a 
que, no nosso medo, recorremos para salvar-nos!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

Naquele tempo disse Jesus aos seus 

discípulos:  "O Filho do Homem deve sofrer 22

muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos 
sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser 
morto e ressuscitar no terceiro dia".  Depois 23

Jesus disse a todos: "Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz 
cada dia, e siga-me.  Pois quem quiser salvar 24

a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua 
vida por causa de mim, esse a salvará.  Com 25

efeito, de que adianta a um homem ganhar o 
mundo inteiro, se se perde e se destrói a si 
mesmo?" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O caminho dos justos leva à vida, e o dos 
pecadores à perdição. Oremos ao Pai do Céu, 
dizendo: R. Mostrai-nos, Senhor, o caminho  
da vida.

1.  Por toda a Igreja de Deus, para que o 
Tempo da Quaresma a faça reviver o mistério 
redentor da vida entregue de Cristo à glória do 
Pai e ao bem dos irmãos, rezemos ao Senhor.

2.  Pelas organizações mundiais de entre-
ajuda, para que, em conjunto com outras forças 
da sociedade, socorram os seres humanos 
mais vulneráveis, rezemos ao Senhor.

3.  Por todos aqueles a quem Deus propõe 
a Vida, para que não se deixem seduzir por 
falsos deuses nem sigam o caminho dos 
mentirosos, desonestos e injustos, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos cristãos e cristãs que vivem e so-
frem em todo o mundo, para que a obediência 
aos mandamentos do Senhor seja o caminho 
para uma vida boa para si e para os outros, 
rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós que iniciamos esta 
Quaresma, para que, à maneira da árvore 
plantada à beira das águas, demos frutos de 
santidade no serviço a Deus e no amor ao 
próximo, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Pai santo, fazei-nos encontrar na 
vossa graça a força para escolhermos sempre o 
caminho da vida. Por Cristo, nosso Senhor.
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, olhai com bondade as oferendas que 
colocamos neste altar, para que, alcançando 
vossa misericórdia, glorifiquem o vosso nome.

Antífona da comunhão - Sl 50,12

Criai em mim um coração puro, meu Deus, 

renovai em minha vida o espírito de firmeza.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, vós nos abençoas-
tes com este alimento celeste. Nós vos pedi-
mos que ele seja sempre para nós fonte de 
perdão e salvação.

A Semente na Terra - Lc 9,22-25 

A
lguns acham que é aqui – no auge da “crise da Galileia” – que começa a segunda parte 
do evangelho de Lucas, dominada pela viagem de Jesus a Jerusalém, tão importante no 
terceiro evangelho (cf. Lc 9,51.). 

- O versículo 22 – “O Filho do Homem deve sofrer muito...” – é, sem dúvida, o mais 
importante. Aqui, Jesus revela o mistério do pensamento de Deus que o ser humano não 
consegue nem pensar nem aceitar. Mas os outros não são menos importantes. São um resumo da 
vida cristã: a nossa vida presente e futura deve trazer impressos os traços de Cristo, o Filho morto 
e ressuscitado, primeiro de muitos irmãos, nosso modelo e espelho. Aqueles que forem 
marcados pela cruz serão salvos: é o selo da pertença a Deus em Jesus, o Filho (cf. Ap 7,2ss.; Ez 
9,4). 

- Os contemporâneos de Jesus – e, em outros moldes, nós hoje – esperavam um Rei ideal 
(= um Cristo, um Messias) rico, poderoso, espetaculoso, fantástico. Mas Jesus não é assim e 
não foi assim que ele se apresentou. Ele é, ao contrário, o majestoso e enigmático “Filho do 
Homem” que toma o caminho do Servo de Javé (cf. Is 42ss.). 

- Aqui, depois de toda a sua convivência com as multidões e os discípulos na Galileia, 
Jesus está fazendo a sua primeira auto-revelação plena. Aqui, estamos diante do miolo da fé 
cristã, do mistério da sua morte do seu ressuscitamento.

- Aquele “deve” (“o Filho do homem deve”) tem a ver com o cumprimento da vontade de 
Deus. A vontade de Deus não é nenhum arbítrio caprichoso. Deve ser entendida à luz do seu amor 
louco por nós. Jesus deve morrer na cruz não porque o Pai precise de sangue ou de vingança. 
Jesus deve morrer na cruz porque nós estamos na cruz e o Pai, louco de amor por nós, vai nos dar 
o que ele tem de mais precioso, o Filho, para tirar-nos da cruz. O seu sofrimento, na verdade, é 
produzido por todos aqueles males a que nós, no nosso medo, recorremos para salvar-nos!

- Os versículos seguintes (cf. Lc 9,23-25) são um resumo da vida cristã, da vida do 
discípulo, daquele (a) que segue Jesus. O discípulo, incorporado a Cristo, encontra as mesmas 
tentações daquele que ele segue (v. 23): salvar a vida (v.24), ganhar o mundo (v. 25), chegar à 
glória sem passar pela cruz (v. 26)... 

- O discípulo – cada um de nós – é chamado a escolher. Não há muitos caminhos. Desde 
sempre, só há dois: o caminho da vida ou o caminho da morte (Cf. Dt 4,1; 5,32; Sl 1). O da vida, 
porém, passa necessariamente pela cruz e pela morte (do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da 
nossa sede de poder...). 
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 Santos do dia: Carlos I de Flandres (1084-1127). Grimo de Ursberg (1100-1173). Inês da 
Boêmia (1207-1282). 

Testemunhas do Reino: John e Charles Wesley (Inglaterra, 1791). Berta Cáceres (Honduras, 
2016). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Turismo. Terceiro ataque contra Canudos (Brasil, 
1897). Promulgação do Estatuto dos Trabalhadores (Brasil, 1963). 

03 SEXTA-FEIRA DEPOIS DAS CINZAS
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 29,11

O Senhor me ouviu e teve compaixão. O 
Senhor se tornou o meu amparo.

 Oração do dia

Ó Deus, assisti com vossa bondade a 
penitência que iniciamos, para que vivamos 
interiormente as práticas externas da 
Quaresma. 

Leitura - Is 58,1-9a

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1Assim fala o Senhor Deus:  Grita forte, sem 
cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia 
os crimes do meu povo e os pecados da casa de 

2Jacó.  Buscam-me cada dia e desejam 
conhecer meus propósitos, como gente que 
pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. 
Exigem de mim julgamentos justos e querem 

3estar na proximidade de Deus:  "Por que não te 
regozijaste, quando jejuávamos, e o ignoraste, 
quando nos humilhávamos?" - É porque no dia 
do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os 

4vossos empregados.  É porque ao mesmo 
tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e 
agressões impiedosas. Não façais jejum com 
esse espírito, se quereis que vosso pedido seja 

5 ouvido no céu. Acaso é esse jejum que 
aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? 

Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco, 
e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso 

                 chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? 
6 Acaso o jejum que prefiro não é outro: - 
quebrar as cadeias injustas, desligar as 
amarras do jugo, tornar livres os que estão 
detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição?         
7 Não é repartir o pão com o faminto, acolher em 
casa os pobres e peregrinos? Quando 
encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a 

8tua carne.  Então, brilhará tua luz como a aurora 
e tua saúde há de recuperar-se mais depressa; à 
frente caminhará tua justiça e a glória do 

9ªSenhor te seguirá.  Então invocarás o Senhor e 
ele te atenderá, pedirás socorro, e ele dirá: "Eis-
me aqui". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50

R. Ó Senhor, não desprezeis um 
coração arrependido!

1.  Tende piedade, ó meu Deus, miseri-
córdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-
me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2.  Eu reconheço toda a minha iniquidade, 
o meu pecado está sempre à minha 
frente.  Foi contra vós, só contra vós, que eu 
pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos 
olhos! R.

3.  Pois não são de vosso agrado os sacri-
fícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
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Meu sacrifício é minha alma penitente, não 
desprezeis um coração arrependido! R.

Aclamação ao Evangelho - Am 5,14

R. Salve, Cristo, Luz da vida, compa-
nheiro na partilha!

V. Buscai o bem, não o mal, pois, assim, 
vivereis; então, o Senhor, nosso Deus, 
convosco estará! R.

Evangelho - Mt 9,14-15

Jejuar não é simplesmente privar-se de 
comida ou bebida. Jejuar é principalmente 
privar-se do mal e buscar o bem, expresso no 
anúncio do Reino. Com a chegada de Jesus, o 
bem maior, o noivo, o Esposo está no meio de 
nós. Celebra-se o casamento de Deus com a 
humanidade. É festa. O jejum está submetido a 
esta festa e só serve se serve a ela.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Os discípulos de João 14

aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Por 
que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, 
mas os teus discípulos não?"  Disse-lhes 15

Jesus: "Por acaso, os amigos do noivo podem 
estar de luto enquanto o noivo está com eles? 
Dias virão em que o noivo será tirado do meio 
deles. Então, sim, eles jejuarão". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

O único jejum que agrada a Deus é o que 
leva a destruir todos os jugos e dominações. 
Oremos, dizendo: R. Purificai-nos, Senhor, o 
coração.

1.  Pelo papa Francisco, pelos bispos e 
pelos presbíteros, para que, ao falarem do 
jejum aos homens e mulheres de hoje, saibam 
usar a linguagem clara e forte dos Profetas, 

rezemos ao Senhor.
2.  Pelos responsáveis das nações e dos 

governos, para que tudo façam para eliminar o 
grande fosso que ainda divide a humanidade 
entre uma minoria muito rica e milhões de 
pessoas miseráveis e pobres, rezemos ao 
Senhor.

3.  Por todos aqueles que creem em Deus e 
O invocam, para que reconheçam como jejum 
agradável ao Senhor repartir o pão, destruir os 
jugos, dar condições de vida digna aos pobres, 
rezemos ao Senhor.

4.  Pelos mais doentes, e pelos que estão 
sós e esquecidos, para que encontrem, nas 
paróquias e comunidades onde vivem, 
respostas concretas de solidariedade, rezemos 
ao Senhor.

5.  Por todos nós a quem o Esposo vai ser 
tirado, para que o jejum da sua ausência 
prolongada nos dê vontade de O procurar onde 
Ele se encontra, rezemos ao Senhor. 

Senhor, fazei-nos ver, à luz da vossa Palavra, 
as incoerências da vida que levamos e desejar 
mudar de rumo, enquanto é tempo. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, nós vos oferecemos o sacrifício da 
nossa observância quaresmal para que 
tenhamos maior domínio sobre nós mesmos. 

Antífona da comunhão - Sl 24,4

Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, e 
ensinai-me vossas veredas.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei que, 
purificados de todas as faltas pela participação 
neste sacramento, sejamos transformados 
pelos remédios do vosso amor. 
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A Semente na Terra - Mt 9,14-15

O
 jejum é uma das práticas da Quaresma. Não só. É um dos exercícios que o cristão tem ao 
seu alcance para exercitar-se na vida cristã, na vivência do Evangelho, no seguimento de 
Jesus. A passagem do homem velho ao homem novo muitas vezes exige violência, ou, 

pelo menos, disciplina, renúncia, escolha. O jejum é uma escola!
-  Durante o ministério público, Jesus e os discípulos não jejuam. Por que será que não 

jejuam? É a pergunta que intriga os discípulos de João – o austero pregador do deserto – e os 
discípulos dos fariseus – os rígidos cumpridores da Lei.

-  A resposta de Jesus é essencial: “O esposo está com eles” (Mt 9,5). O esposo é Jesus. 
Com Jesus acabou o jejum e começou a festa de casamento. Não é à toa que o Evangelho de João 
(cf. Jo 2,1ss.) começa justamente assim: Jesus, numa festa de casamento, transformando a água 
em vinho, de modo que o noivo possa servir, finalmente, o melhor vinho! O milagre de Caná não 
está aí para dizer que Jesus abençoa o casamento ou para mostrar o companheirismo de Jesus, 
que salvou os noivos do apuro. Não. Caná é um símbolo muito mais eloquente, um símbolo da 
Aliança que Jesus veio realizar com a humanidade toda. Em Jesus, Deus quer casar-se com a 
humanidade!

-  O “começo dos sinais” de Jesus (cf. Jo 2,11) é substituir a água insípida, incolor e 
inodora da Lei – que ordena, mas não dá a capacidade de cumprir – pela ebriedade do vinho, que é 
o amor que Jesus vive e com o qual, pelo Espírito, ele veio nos contagiar. Se a alegria não for 
maior que o peso e a pena, ainda somos escravos da lei, não conhecemos o amor, e o Espírito do 
Senhor não está em nós!

-  Estamos acostumados a pensar Deus como pai (e, ultimamente, também como mãe). Pai 
e mãe representam aquele amor necessário, indispensável, mas não escolhido, de que todos 
temos necessidade para nascer, viver e crescer. Mas Deus é também esposo, amor livre, 
livremente dado e livremente escolhido, que, se correspondido, nos torna semelhantes a ele, 
seus parceiros.

-  A vida cristã, porém, nos limites deste mundo e da nossa história individual e coletiva, 
ainda não é plena. O casamento aconteceu: foi consumado na cruz. Mas o noivo agora está 
ausente; foi glorificado e não é visível aos nossos olhos. Dispomos apenas de sinais de sua 
presença: a palavra, os sacramentos, os pobres (cf. Mt 25,35ss.), onde ele está disponível ao 
nosso amor. Ele se revela, e se vela; se des-vela, e se vela. É neste regime que vivemos entre a 
Ascensão e a Parusia: o regime dos “sinais”, o regime da fé!

-  Neste intervalo entre a sua glória e a nossa entrada na glória, é-nos dado saciar o jejum da 
sua presença no encontro com sua presença crucificada, onde ele está conosco até ao fim dos 
tempos (cf. Mt 28,10). Só então entraremos com ele para as núpcias definitivas e tomaremos 
parte, num banquete sem fim, na sua perfeita e plena alegria (cf. Mt 25,21.23).

-  O jejum que ele espera de nós não é só a nossa privação, mas também o nosso dom: 
dividir o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o nu, quebrar as cadeias que 
aprisionam os mutilados dessa guerra que é a história da humanidade, desfazer todo jugo (cf. Is 
58,6ss.). Assim, encontrando hoje o irmão não-homem, vamos encontrar, depois, o Esposo, que 
se fez homem, que se fez o menor, o mais apagado, o último e servo de todos (cf. Mt 25,40).
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 Santos do dia: Emetério. Marino. Frederico de Mariengaarde (1100-1175). Liberato Weiss 
(1675-1716). Columba Schonat (1730-1787). Pedro Renato Rogue (1758-1796). Inocêncio de 
Berzo (1844-1890). 

Testemunhas do Reino: Hipólito Cervantes Arceo (México, 1982). Emiliano Pérez Obando 
(Nicarágua, 1982). Reinan Valete (Brasil, 2013). 

Datas comemorativas: Dia do Meteorologista. Instituição do domingo como dia de descanso 
em todo o Império Romano pelo imperador Constantino (321). A Inquisição proíbe que Galileu 
ensine que a Terra gira ao redor do sol (1616). 

04 SÁBADO DEPOIS DAS CINZAS
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 68,17

Atendei-nos, Senhor, na vossa grande 
misericórdia; olhai-nos, ó Deus, com toda a 
vossa bondade.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com 
bondade a nossa fraqueza, e estendei, para 
proteger-nos, a vossa mão poderosa. 

Leitura - Is 58,9b-14

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

9bAssim fala o Senhor:  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 socorro ao necessitado, nascerá 
as trevas a tua luz e tua vida obscura será como 

11o meio-dia.  O Senhor te conduzirá sempre e 
saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o 
vigor do teu corpo; serás como um jardim bem 
regado, como uma fonte de águas que jamais 

12secarão.  Teu povo reconstruirá as ruínas 
antigas; tu levantarás os fundamentos das 
gerações passadas: serás chamado recons-
trutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas 

13terras a povoar.  Se não puseres o pé fora de 

casa no sábado, nem tratares de negócios em 
meu dia santo, se considerares o sábado teu dia 
favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, 
se o honrares, pondo de lado atividades, 

14negócios e conversações,  então te deleitarás 
no Senhor; eu te farei transportar sobre as 
alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, 
teu pai. Falou a boca do Senhor. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 85

R. Ensinai-me os vossos caminhos e 
na vossa verdade andarei.

1.  Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, 
escutai, pois sou pobre e infeliz! Protegei-me, 
que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu 
Deus, que espera e confia em vós! R.

2.  Piedade de mim, ó Senhor, porque 
clamo por vós todo o dia! Animai e alegrai 
vosso servo, pois a vós eu elevo a minh'alma. R.

3.  Ó Senhor, vós sois bom e clemente, 
sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó 
Senhor, minha prece, o lamento da minha 
oração! R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 33,11

R. Glória a vós, Senhor Jesus, Primo-
gênito dentre os mortos!
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V. Não quero a morte do pecador, diz o 
Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha 
vida. R.

Evangelho - Lc 5,27-32

A Palavra nos mostra onde está o médico. O 
médico está entre os doentes, para ouvir suas 
queixas e curar seus males. Da mesma forma, 
Jesus. Está no meio dos pecadores, que ele 
veio curar e salvar. Só não enxergam isso os 
que se consideram justos. Onde estamos 
sentados? À mesa dos pecadores ou no tribunal 
dos justos?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus viu um cobrador de 27

impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. 
Jesus lhe disse: "Segue-me".  Levi deixou 28

tudo, levantou-se e o seguiu.  Depois, Levi 29

preparou em casa um grande banquete para 
Jesus. Estava aí grande número de cobradores 
de impostos e outras pessoas sentadas à mesa 
com eles.  Os fariseus e seus mestres da Lei 30

murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: 
"Por que vós comeis e bebeis com os cobrado-
res de impostos e com os pecadores?"  Jesus 31

respondeu: "Os que são sadios não precisam de 
médico, mas sim os que estão doentes. Eu não  32 

vim chamar os justos, mas sim os pecadores 
para a conversão". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O Senhor Jesus não veio chamar os justos, 
mas os pecadores, para que, contagiados pelo 
seu amor, se convertam e vivam. Por isso Lhe 
pedimos: R. Convertei-nos a Vós, Senhor 
Jesus.

1.  Para que as paróquias e comunidades 
cristãs, em todo o mundo, saibam acolher, com 

respeito e compaixão, os pecadores e tornar 
fácil o seu encontro com o perdão, rezemos ao 
Senhor.

2.  Para que a misericórdia infinita do 
Senhor inspire os responsáveis das nações a 
eliminar os gestos de ameaça mútua, sobretudo 
as guerras, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os maridos, as esposas e os 
filhos não se agridam com palavras ofensivas, 
mas aprendam a desculpar-se mutuamente, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que, em vez de gestos de opres-
são, saibamos antes perdoar a quem nos 
ofende e repartir o pão com quem tem fome, 
rezemos ao Senhor.

5. Para que os membros da nossa comu-
nidade não vivam o domingo de qualquer 
modo, mas o consagrem à glória do Senhor, 
rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, 
que convidastes um publicano a seguir-Vos, 
ensinai-nos a ser, como ele, discípulos e 
missionários a serviço do Reino. Vós que viveis 
e reinais pelos séculos dos séculos.

 
Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de louvor e 
de reconciliação e fazei que, por ele purifi-
cados, vos ofereçamos o afeto de um coração 
que vos agrade. 

 
Antífona da comunhão - Mt 9,13
 
Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, 

diz o Senhor; não vim chamar os justos, e sim 
os pecadores.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus, que este pão celeste, 
sacramento para nós na vida terrena, seja um 
auxílio para a vida eterna. 
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A Semente na Terra - Lc 5,27-32

O Evangelho de hoje contém dois fatos e uma explicação. Os fatos são o chamamento de 
Levi (Lc 5,27-28) e a refeição com os pecadores (Lc 5,29-30; cf. 7,34; 15,1;19,7). A 
explicação dos dois fatos é dada pela palavra de Jesus que apresenta a sua missão como 

convite aos pecadores para participarem do banquete do Pai (Lc 5,31-32).
-  Levi está “sentado” como os escribas e, depois da palavra de Jesus, “se levanta” como o 

paralítico. O seu chamado é a “sexta” obra poderosa de Jesus no evangelho de Lucas. A nova 
criação chega, assim, ao sexto dia. No Gênesis, é a criação do homem; em Lucas, é a criação do 
homem novo, que vai entrar no sétimo dia ( , em hebraico, quer dizer parada, repouso), o shabbat
banquete e a festa da vida com Deus.

-  Depois do chamado de Jesus e da resposta de Levi, o grupo se reúne em “casa”. A casa 
não é tanto um lugar quanto um conjunto de relações. É o pecador acolhido e reconciliado. É a 
casa da nossa vida que, finalmente, acolhe e hospeda a vinda do Senhor. Longe do Senhor, 
estávamos no exílio; agora, estamos em casa, somos de casa com ele. Vivemos com ele e ele 
conosco; vivemos para ele, e ele para nós (cf. Dt 6,4ss.).

-  É o banquete de Jesus com aquela “numerosa multidão de cobradores de impostos e 
outras pessoas sentadas à mesa” (cf. Lc 5,29), que alude à festa da Eucaristia. Purificados e 
reconciliados pelo batismo, estamos na casa em que somos de mesa com o Senhor. Com o 
pecador Levi, à mesa, estão outros pecadores. Como comportar-nos com os pecadores? O que 
fazer com essa companhia incômoda? Excluir ou acolher? Tirar da mesa da comunhão? O que 
fazer para tirar a trava que nos impede de ver nossos próprios pecados (cf. Mt 7,3-5)?

-  O Evangelho de hoje parece querer nos ensinar que a Igreja não é uma comunidade de 
puros que exclui os impuros. É, ao contrário, uma fraternidade de purificados e reconciliados, 
sempre aberta aos pecadores. “Quem não tiver pecado...” (cf. Jo 8,7)! Jesus nos purificou e 
absolveu quando éramos ainda pecadores (cf. Rm 5,6ss.) e sentou-se à mesa conosco (cf. Lc 
19,5).

-  A Igreja não pode tornar-se uma seita de puros, separados (= 'fariseus' quer dizer 
'separados'). Jesus ensina a sua comunidade a, sempre de novo, descobrir qual deve ser a atitude 
correta em relação aos pecadores: ao invés de objeto de exclusão, devem tornar-se objeto de 
acolhida, de misericórdia, de atenção. Afinal, Jesus veio para salvar... os 'doentes', quer dizer, os 
que precisam de 'médico', isto é, os pecadores (cf. Mc 2,17)!

 Santos do dia: Pedro I de La Cava (1040-1123). Casimiro da Polônia (1458-1484). Plácida 
Viel (1815-1877). 

Testemunhas do Reino: Antonia Martínez Lagares (Porto Rico, 1970). Nahaman Carmona 
(Guatemala, 1990). 

Datas comemorativas: Fim da Guerra do Paraguai (1870). 

«Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; quando 
os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a 

mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo as 
suas zonas úmidas; quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar... 

tudo isso é pecado». (Patriarca Bartolomeu - Laudato si' 8)
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A liturgia do primeiro domingo da quaresma 
nos coloca diante das tentações de Jesus. 
Jesus foi realmente tentado. Ele precisa tomar 
uma posição clara em relação à forma concreta 
de realizar a sua missão. As tentações foram 
uma luta interior que se concentrou no tempo 
em que viveu no deserto, mas se estenderam 
por toda a sua vida. Jesus sai desse conflito 
com duas certezas: o Reino de Deus chegou; o 
serviço a Deus e aos irmãos é o caminho da 
salvação. Nós também somos constantemente 
tentados: seguir Jesus ou seguir as ilusões do 
mundo; amar a Deus e aos irmãos ou viver 
egoisticamente para nós mesmos? Cuidar da 
natureza ou destruí-la?

Antífona da entrada - Sl 90,15-16

Quando meu servo chamar, hei de atendê-
lo, estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo 
e glorificá-lo e lhe darei longos dias.
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05 1º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao 
longo desta Quaresma, possamos progredir no 
conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a 
seu amor por uma vida santa. 

Leitura - Gn 2,7-9; 3,1-7

Leitura do Livro do Gênesis

7 O 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, ao 
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.  A serpente era o mais astuto de todos 3.1

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 
árvores do jardim?' "  E a mulher respondeu à 2

serpente: "Do fruto das árvores do jardim, nós 
podemos comer.  Mas do fruto da árvore que 3

está no meio do jardim, Deus nos disse: 'Não 
comais dele nem sequer o toqueis, do con-
trário, morrereis.'"  A serpente disse à mulher: 4

"Não, vós não morrereis.  Mas Deus sabe que 5

no dia em que dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão e vós sereis como Deus conhecendo o 
bem e o mal".  A mulher viu que seria bom 6

comer da árvore, pois era atraente para os olhos 
e desejável para se alcançar conhecimento. E 
colheu um fruto, comeu e deu também ao 
marido, que estava com ela, e ele comeu.                          

7 Então, os olhos dos dois se abriram; e, vendo 
que estavam nus, teceram tangas para si com 
folhas de figueira. - Palavra do Senhor.
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Salmo responsorial - Sl 50

R. Piedade, ó Senhor, tende piedade, 
pois pecamos contra vós.

1. Tende piedade, ó meu Deus, miseri-
córdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-
me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, 
o meu pecado está sempre à minha frente. Foi 
contra vós, só contra vós, que eu pequei, e 
pratiquei o que é mau aos vossos olhos! R.

3. Criai em mim um coração que seja 
puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó 
Senhor, não me afasteis de vossa face, nem 
retireis de mim o vosso Santo Espírito! R.

4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Abri 
meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha 
boca anunciará vosso louvor! R.

Leitura - Rm 5,12-19 

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

12Irmãos:  Consideremos o seguinte: O 
pecado entrou no mundo por um só homem. 
Através do pecado, entrou a morte. E a morte 
passou para todos os homens, porque todos 

13pecaram...  Na realidade, antes de ser dada a 
Lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado 

14não pode ser imputado, quando não há lei.  No 
entanto, a morte reinou, desde Adão até 
Moisés, mesmo sobre os que não pecaram 
como Adão, - o qual era a figura provisória 

15daquele que devia vir -.  Mas isso não quer 
dizer que o dom da graça de Deus seja 
comparável à falta de Adão! A transgressão de 
um só levou a multidão humana à morte, mas 
foi de modo bem mais superior que a graça de 
Deus, ou seja, o dom gratuito concedido atra-
vés de um só homem, Jesus Cristo, se derra-

16mou em abundância sobre todos.  Também, o 
dom é muito mais eficaz do que o pecado de 

um só. Pois a partir de um só pecado o 
julgamento resultou em condenação, mas o 
dom da graça frutifica em justificação, a partir 

17de inúmeras faltas.  Por um só homem, pela 
falta de um só homem, a morte começou a 
reinar. Muito mais reinarão na vida, pela 
mediação de um só, Jesus Cristo, os que 
recebem o dom gratuito e superabundante da 

18justiça.  Como a falta de um só acarretou 
condenação para todos os homens, assim o ato 
de justiça de um só trouxe, para todos os 

19homens, a justificação que dá a vida.  Com 
efeito, como pela desobediência de um só 
homem a humanidade toda foi estabelecida 
numa situação de pecado, assim também, pela 
obediência de um só, toda a humanida-          
de passará para uma situação de justiça.                         
- Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - Rm 5,12.17-19 
(mais breve)

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R.  Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, 
Palavra de Deus.

V. O homem não vive somente de pão, 
mas de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Mt 4,1-11

Jesus foi realmente tentado. Sentiu-se 
atraído por caminhos humanos demais no 
cumprimento de sua missão de Messias-
Salvador. Avaliou, pesou, discerniu e, na força 
do Espírito, decidiu. Escolheu o caminho do 
amor e do serviço, na humildade e na pobreza. 
É o Messias pobre e dos pobres, esvaziado de si 
mesmo e rico de misericórdia. E nós, que 
caminho escolhemos para enfrentar as opres-
sões de hoje?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  o Espírito conduziu Jesus 1
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ao deserto, para ser tentado pelo diabo.  Jesus 2

jejuou durante quarenta dias e quarenta noites, 
e, depois disso, teve fome.  Então, o tentador 3

aproximou-se e disse a Jesus: "Se és Filho de 
Deus, manda que estas pedras se transformem 
em pães!"  Mas Jesus respondeu: "Está escrito: 4

'Não só de pão vive o homem, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus'."  Então o 5

diabo levou Jesus à Cidade Santa, colocou-o 
sobre a parte mais alta do Templo,  e lhe disse: 6

"Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo! 
Porque está escrito: 'Deus dará ordens aos seus 
anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, 
para que não tropeces em alguma pedra'."              
7 Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: 
'Não tentarás o Senhor teu Deus!'"  Novamente, 8

o diabo levou Jesus para um monte muito alto. 
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua 
glória,  e lhe disse: "Eu te darei tudo isso, se te 9

ajoelhares diante de mim, para me adorar."                 
10 Jesus lhe disse: "Vai-te embora, Satanás, 
porque está escrito: 'Adorarás ao Senhor teu 
Deus e somente a ele prestarás culto."  Então o 11

diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e 
serviram a Jesus. - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Oremos por todos aqueles que se preparam 
para celebrar a Páscoa, conduzidos pela 
Palavra e pelo Espírito, dizendo: R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Pela santa Igreja, pelos seus fiéis e 
catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre 
o Maligno lhes dê a graça de lutar e vencer as 
tentações, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos homens e mulheres de todo o 
mundo, para que saibam descobrir a dignidade 
que Deus lhes deu, ao criá-los à sua imagem e 
semelhança, rezemos ao Senhor.

3.  Por aqueles que o Demônio tenta 
enganar, para que encontrem nas palavras de 
Jesus a força para escolher sempre a vontade 
de Deus e o bem dos irmãos, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos que não têm paz ou estão doentes, 
para que os discípulos e discípulas de Jesus 
sejam para eles testemunhas diligentes do 
Evangelho, rezemos ao Senhor.

5.  Por nós próprios e pela nossa comu-
nidade, para que o caminho de conversão que 
iniciamos nos conduza à vida e à liberdade em 
Cristo, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos 
ensinastes pela palavra de Jesus que o homem 
não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito 
ao deserto, para escutarmos sempre mais a voz 
do vosso Filho amado, que convosco vive reina 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Fazei, ó Deus, que o nosso coração 
corresponda a estas oferendas com as quais 
iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. 

Prefácio 
A tentação 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, por Cristo, Senhor nosso. 
Jejuando quarenta dias no deserto, Jesus 
consagrou a obediência quaresmal. Desar-
mando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-
nos a vencer o fermento da maldade. Cele-
brando agora o mistério pascal, nós nos 
preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto 
esperamos a plenitude eterna, com os anjos e 
todos os santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Mt 4,4

Não só de pão vive o homem, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentastes com este pão 
que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece 

a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e 
verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de 
vossa boca. 

A Semente na Terra - Mt 4,1-11

N
a tradição que vai de Jesus aos Evangelhos, a narração das tentações serve para ilustrar 
o messianismo de Jesus, mostrando como ele se recusa a assumir o poder político (cf. 
Mc 6,45; Jo 6,15), a fazer um milagre que obrigasse seus ouvintes a crerem nele (cf. Lc 

11,16; Mc 8,11) e a seguir um caminho que evitasse a cruz para trazer o Reino (cf. Mc 8,31-33): o 
ministério de Jesus foi todo tentação, do início ao fim. Já nos próprios Evangelhos (Marcos, 
Mateus, Lucas e João), o relato das tentações tem um valor programático mais amplo, mostrando 
o significado salvífico do ministério de Jesus à luz da totalidade da história da salvação.

-  Depois do batismo, que corresponde à passagem do Mar Vermelho, Jesus percorre no 
deserto o caminho de Israel; enquanto, porém, todo o povo sucumbiu às tentações e morreu, 
Jesus supera-as e, assim, abre passagem para a terra prometida, para o Reinado de Deus.

-  Ainda que Jesus tenha sido tentado ao longo de toda a sua existência, as tentações têm 
uma conexão toda particular com o batismo. O batismo sinaliza e contém a opção fundamental de 
Jesus: a solidariedade com os irmãos e irmãs, em obediência ao Pai. As tentações mostram – sob 
a forma de luta contra a opção contrária – os custos desta escolha. A escolha contrária consiste 
em buscar o poder de qualquer tipo e a qualquer custo, sempre, é claro, “para fazer o bem”! O 
problema é que o poder colide com a solidariedade com os irmãos e irmãs e, portanto, com a 
obediência ao Pai.

-  O Evangelho das tentações nos mostra o quanto pecamos “para fazer o bem”, de modo 
que, vendo nossas quedas, nos levantemos. Se erramos o alvo, temos que fazer um sério 
discernimento e a escolha certa: entre ser e ter; entre poder e servir; entre aparecer e desaparecer. 
A escolha vital custa toda a vida: podemos cair e, com frequência, caímos. 

-  Cada evangelista encara as tentações sob uma ótica particular. Marcos mostra Jesus 
como novo Adão. Mateus, como novo Israel. Lucas, na sua vitória pascal sobre o inimigo, 
“satanás”. Esta vitória se dá nos exorcismos, nos milagres e na paixão. Revela-se, assim, o Filho 
em quem o Pai se compraz: é o Filho obediente à sua palavra, que, com a obediência, venceu o 
mal e criou na história um espaço livre do poder do mal, no qual todos os homens e mulheres 
podem ser salvos.

-  Se, para Israel, as tentações foram espaço de perdição, para Jesus, as mesmas tentações 
tornam-se promessa de salvação graças àquele que as venceu. O domínio de satanás sobre os 
homens e as mulheres foi vencido por Jesus. Em Jesus, a pessoa de fé passa como que através de 
uma porta estreita e entra no “aqui e agora” da salvação. Ele não venceu só no passado; pela força 
do Espírito, ele vence ainda hoje, na fé do discípulo e da discípula que o ouvem para serem salvos.

-  As tentações são o tecido do dia-a-dia da vida cristã: são a luta necessária contra o mal e 
os custos que o bem acarreta. Ruins em si, têm, porém, um lado positivo: são um sinal de que 
'estamos' no mundo, mas não 'somos' do mundo, pois 'pertencemos' ao Senhor Jesus (cf. Hb 
12,8; Tg 1,2; 1Pd 1,6ss.; 2Cor 12,10; Mt 5,11ss.). 

-  O poder único inicial do demônio é roubar a Palavra (Lc 8,12). Mas, se o espantamos, 
como se espantam as pombas amargosas, e obedecemos, como fez Jesus, a Palavra penetra na 
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terra da nossa vida e produz frutos de salvação. É justamente por isso que, depois, ele tenta por 
meio da tribulação, para que Jesus – e nós – esmoreça e caia na falta de confiança (Lc 8,13). 
Quando não consegue esmorecer a pessoa, tenta sufocar a Palavra, alimentando preocupações 
com a riqueza e os prazeres, que são seus cúmplices no jogo de sedução visando a empurrar o ser 
humano para a desobediência (Lc 8,14).

NOSSA GRANDE TENTAÇÃO

José Antonio Pagola

A cena das "tentações de Jesus" é um relato que não devemos interpretar com 
superficialidade. As tentações que aí são descritas não são propriamente de ordem moral. O relato 
nos está advertindo que podemos arruinar nossa vida se nos desviarmos do caminho seguido por 
Jesus.

A primeira tentação é de importância decisiva, uma vez que pode perverter e corromper a raiz 
de nossa vida. Aparentemente, a Jesus se oferece algo bem inocente e bom: colocar Deus ao 
serviço de sua fome. "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães."

No entanto, Jesus reage de maneira rápida e surpreendente: "Não só de pão vive o homem, 
mas de toda palavra que sai da boca de Deus". Ele não fará do seu próprio pão um absoluto. Não 
porá Deus a serviço de seu próprio interesse, esquecendo o projeto do Pai. Sempre buscará, 
primeiro, o reino de Deus e sua justiça. Em todas as circunstâncias escutará a Sua Palavra.

Nossas necessidades não ficam satisfeitas garantindo apenas o nosso pão. O ser humano 
necessita e anseia por muito mais. Inclusive, para resgatar da fome e da miséria aqueles que não 
têm pão, nós devemos escutar a Deus, nosso Pai, e despertar em nossa consciência a fome de 
justiça, a compaixão e a solidariedade.

Nossa grande tentação hoje é a de transformar tudo em pão. Reduzir cada vez mais o horizonte 
da nossa vida à mera satisfação de nossos desejos; fazer da obsessão por um bem-estar sempre 
maior ou do consumismo indiscriminado e sem limites, o ideal quase único de nossas vidas.

Nós nos enganamos quando pensamos que esse é o caminho a seguir rumo ao progresso e à 
libertação. Não estamos vendo que uma sociedade que arrasta seus membros ao consumismo 
sem limites e à autossatisfação não faz senão gerar vazio e sem-sentido nas pessoas, e egoísmo, 
falta de solidariedade e irresponsabilidade na convivência?

Por que nos assustamos ao ver que vai tragicamente aumentando o número de pessoas que se 
suicidam a cada dia? Por que continuamos fechados em nosso falso bem-estar, levantando 
barreiras cada vez mais desumanas para que os famintos não entrem em nossos países, não 
cheguem até nossas residências nem batam à nossa porta?

A chamada de Jesus pode nos ajudar a tomar mais consciência de que não só de bem-estar 
vive o homem. O ser humano também necessita cultivar o espírito, conhecer o amor e a amizade, 
desenvolver a solidariedade com os que sofrem, ouvir a sua consciência com responsabilidade, 
abrir-se ao Mistério último da vida com esperança.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
6 

de
 M

ar
ço

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 d
a 

1ª
 S

em
an

a 
da

 Q
ua

re
sm

a

22

 Santos do dia: Adrião. Olívia (século II). Lúcio I (+ 254). Conrado Scheuber (1481-1559). 
Roberto Spiske (1821-1888).

Datas comemorativas: Dia do Filatelista Brasileiro. Dia da Integração Cooperativística. 
Nascimento de Heitor Vila-Lobos, compositor (1887). Vitória da Força Expedicionária Brasileira, na 
Segunda Guerra Mundial, em Castelnuovo (1945). Democratas pedem uma Comissão da Verdade 
sobre o governo Bush (2009). Início do megajulgamento da Operação Condor por perseguir e 
eliminar opositores políticos (Buenos Aires, 2013). Morte de Hugo Chaves Frias (Venezuela, 2013).

06 SEGUNDA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
 (Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 122,2-3

Como os olhos dos servos estão voltados 
para as mãos de seu senhor, assim os nossos, 
para o Senhor, nosso Deus, até que se 
compadeça de nós. Tende piedade de nós, 
Senhor, tende piedade de nós!

Oração do dia

Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e, 
para que a celebração da Quaresma nos seja 
útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. 

Leitura - Lv 19,1-2.11-18

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 

11Deus, sou santo.  Não furteis, não digais 
               mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. 

12 Não jureis falso por meu nome, profanando o 
nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor.           
13 Não explores o teu próximo nem pratiques 
extorsão contra ele. Não retenhas contigo a 

14diária do assalariado até o dia seguinte.  Não 
amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço 
diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou 

15o Senhor.  Não cometas injustiças no exer-
cício da justiça; não favoreças o pobre nem 
prestigieis o poderoso. Julga teu próximo 

16conforme a justiça.  Não sejas um maldizente 
entre o teu povo. Não conspires, caluniando-o, 
contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor.      
17 Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. 
Repreende o teu próximo, para não te tornares 

18culpado de pecado por causa dele.  Não 
procures vingança, nem guardes rancor aos 
teus compatriotas. Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo. Eu sou o Senhor. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18

R. Ó Senhor, vossas palavras são 
espírito e vida!

1.  A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto 
para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, 
sabedoria dos humildes. R.

2.  Os preceitos do Senhor são precisos, 
alegria ao coração. O mandamento do Senhor é 
brilhante, para os olhos é uma luz. R.

3.  É puro o temor do Senhor, imutável para 
sempre. Os julgamentos do Senhor são 
corretos e justos igualmente. R.

4.  Que vos agrade o cantar dos meus 
lábios e a voz da minha alma; que ela chegue 
até vós, ó Senhor, meu Rochedo e Redentor! R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 6,2b

R. Salve, Cristo, Luz da vida, compa-
nheiro na partilha!
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V. Eis o tempo de conversão, eis o dia da 
salvação. R.

Evangelho - Mt 25,31-46

A história, individual e coletiva, um dia, 
chegará ao seu desfecho final. Todos seremos 
julgados. O critério será um só: o amor. O amor 
a Deus expresso no amor aos irmãos e irmãs. 
Afinal, a vida não tem outro sentido senão amar. 
Amar os irmãos e as irmãs concretos, sobre-
tudo, em suas necessidades mais básicas. Na 
Campanha da Fraternidade deste ano, o Senhor 
nos convida a enxergá-lo nas vidas extintas ou 
colocadas em perigo pela devastação dos 
biomas.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
31discípulos:  "Quando o Filho do Homem vier 

em sua glória, acompanhado de todos os anjos, 
                    então se assentará em seu trono glorioso. 

32 Todos os povos da terra serão reunidos diante 
dele, e ele separará uns dos outros, assim 

   como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 
33 E colocará as ovelhas à sua direita e os 

34 cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos 
que estiverem à sua direita: 'Vinde benditos de 
meu Pai! Recebei como herança o Reino que 
meu Pai vos preparou desde a criação do 

35mundo!  Pois eu estava com fome e me destes 
de comer; eu estava com sede e me destes de 
beber; eu era estrangeiro e me recebestes em 

36casa;  eu estava nu e me vestistes; eu estava 
doente e cuidastes de mim; eu estava na prisão 

37e fostes me visitar'.  Então os justos lhe 
perguntarão: 'Senhor, quando foi que te vimos 
com fome e te demos de comer? com sede e te 

38demos de beber?  Quando foi que te vimos 
como estrangeiro e te recebemos em casa, e 

39sem roupa e te vestimos?  Quando foi que te 
                   vimos doente ou preso, e fomos te visitar?' 

40 Então o Rei lhes responderá: 'Em verdade eu 
vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a 

um dos menores de meus irmãos, foi a mim 
41que o fizestes!'  Depois o Rei dirá aos que 

estiverem à sua esquerda: 'Afastai-vos de mim, 
malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para 

42o diabo e para os seus anjos.  Pois eu estava 
com fome e não me destes de comer; eu estava 

43com sede e não me destes de beber;  eu era 
estrangeiro e não me recebestes em casa; eu 
estava nu e não me vestistes; eu estava doente e 

44na prisão e não fostes me visitar'.  E respon-
derão também eles: 'Senhor, quando foi que te 
vimos com fome, ou com sede, como estran-
geiro, ou nu, doente ou preso, e não te 

45servimos?'  Então o Rei lhes responderá: 'Em 
verdade eu vos digo, todas as vezes que não 
fizestes isso a um desses pequeninos, foi a 

46mim que não o fizestes!' Portanto, estes irão 
para o castigo eterno, enquanto os justos irão 
para a vida eterna". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Porque Deus é santo, todos nós somos 
chamados à santidade. Peçamos-Lhe que nos 
escute: R. Fazei-nos santos, Senhor,  
porque Vós sois santo.

1.  Nós Vos pedimos, Pai celeste: renovai 
cada vez mais a vossa Igreja, com as palavras 
que nos dissestes por Moisés e com aquelas 
que nos trouxe o vosso Filho.

2.  Nós Vos pedimos, Deus eterno: conver-
tei os homens públicos à vossa Lei, ensinando-
os a dizer sempre a verdade e a respeitar o dom 
da vida humana.

3.  Nós Vos pedimos, Criador dos céus e da 
terra: fazei que os homens e as mulheres se 
olhem sem inveja, levai-os a dar do seu pão aos 
que não o têm e a visitar quem está doente ou 
na prisão.

4.  Nós Vos pedimos, Deus de toda a 
fortaleza: defendei os mais fracos das mãos dos 
fortes, dai esperança aos que a perderam e 
andam tristes e amparai os que estão prestes a 
cair.

5.  Nós Vos pedimos, Senhor Deus de 
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todos nós: mudai nosso coração e nossas 
atitudes, ensinai-nos a servir-Vos nos mais 
pobres e dai a vida eterna aos que partiram.

Deus de Israel e de todos os homens e 
mulheres da Terra, não nos deixeis fazer mal 
seja a quem for, mas ensinai-nos a amar o 
nosso próximo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, esta oferenda, sinal de 
nossa dedicação. Fazei que ela santifique a 
nossa vida e obtenha para nós vosso favor. 

Antífona da comunhão - Mt 25,40.34

Em verdade eu vos digo: tudo o que fizestes 
ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes, diz o Senhor: Vinde, benditos do meu 
Pai: tomai posse do reino preparado para vós 
desde o princípio do mundo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, pela recepção deste sacramento, 
experimentemos vosso auxílio na alma e no 
corpo, e assim, salvos em todo o nosso ser, nos 
alegremos com a plenitude da redenção. 

A Semente na Terra - Mt 25,31-46

U
m pouco atrás, no evangelho de Mateus, os discípulos fazem um pedido a Jesus: 
“Dize-nos quando vai acontecer isso, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do 
mundo” (Mt 24,3).

- O evangelho de hoje responde com exatidão – embora de maneira surpreendente – 
àquela pergunta dos discípulos sobre o “quando” e sobre os “sinais”. 

- O capítulo 25 de Mateus, de fato, contém três respostas – como que três “passos” – 
sobre o que precisa ser feito 'agora' em vista do 'fim': é preciso comprar o óleo, que é o Espírito 
Santo, (vv. 1-13), que consiste em 'redobrar' o dom de amor recebido (vv. 14-30), amando Jesus 
nos irmãos mais pequenos (vv. 31-46).

- O julgamento que o rei – Jesus, em sua condição glorificada – fará de nós no 'fim' é o 
mesmo que nós fazemos dos pobres 'agora'. Na realidade, nós é que O julgamos, acolhendo-o ou 
rejeitando-o. Ele não fará senão constatar o que nós fizemos. No fim, lerá aquilo que nós mesmos 
escrevemos. (Lembra-se do “livrão” em que Deus anota tudo? Quem escreve o livrão somos nós; 
ele é só o bibliotecário!). Ele no-lo diz agora, para abrir os nossos olhos, de modo que, mudando o 
olhar, mudemos de vida. 

- O evangelho de hoje é um resumo poderoso do evangelho de Mateus: somos julgados 
por aquilo que fazemos ao outro (cf. Mt 7,12). Qualquer outro (que nós vemos) é sempre o Outro 
(que nós não vemos)! O primeiro mandamento é semelhante (na verdade, igual) ao segundo (cf. 
Mt 22,39). Afinal, o Senhor mesmo se fez nosso próximo e está sempre conosco (cf. Mt 18,20; 
28,20) sob o sinal do Filho do Homem (cf. Mt 24,30), que é o mesmo sinal de Jonas (cf. Mt 
12,39ss.): o do Crucificado, que tem o rosto de todos os condenados da terra!

- Deus, de fato, como diz João, é amor, e o amor abraça a tudo e a todos (cf. 1Jo 4,8). O 
amor a Deus se exprime no amor ao próximo, e o amor ao próximo se sustenta no amor a Deus.

 Santos do dia: Olegário. Ciríaco (III/IV séculos). Fridolino de Säckingen (+ 538). Crodegango 
de Metz (712-766). Rosa de Viterbo (1233-1252). Coleta Boillet (1381-1447). Francisca Streitel 
(1844-1911). 

Testemunhas do Reino: Pascuala Rosado (Peru, 1996).
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Datas comemorativas: Revolução de Pernambuco (1817). Abolição da escravidão no 
Equador (1854). Apresentação da primeira Tabela Periódica à Sociedade Russa de Química, 
por Dmitri Mendeleevno (1869). Nascimento de Gabriel Garcia Marquez, escritor colombiano 
(1928). 

07 TERÇA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 89,1-2

Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós de 
geração em geração: desde sempre e para 
sempre vós sois Deus.

 
Oração do dia

Olhai, ó Deus, vossa família e fazei crescer 
no vosso amor aqueles que agora se mortificam 
pela penitência corporal. 

Leitura - Is 55,10-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

Isto diz o Senhor:  Assim como a chuva e a 10

neve descem do céu e para lá não voltam mais, 
mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la 
germinar e dar semente, para o plantio e para a 
alimentação,  assim a palavra que sair de 11

minha boca; não voltará para mim vazia; antes, 
realizará tudo que for de minha vontade e 
produzirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la.            
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33

R. O Senhor liberta os justos de todas 
as angústias.

1.  Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 
exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as 
vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos 
os temores me livrou. R.

2.  Contemplai a sua face e alegrai-vos, e 

vosso rosto não se cubra de vergonha! Este 
infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

3.  O Senhor pousa seus olhos sobre os 
justos, e seu ouvido está atento ao seu 
chamado; mas ele volta a sua face contra os 
maus, para da terra apagar sua lembrança. R. 

4.  Clamam os justos, e o Senhor bondoso 
escuta e de todas as angústias os liberta. Do 
coração atribulado ele está perto e conforta os 
de espírito abatido. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!

V.  O homem não vive somente de pão, mas 
de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Mt 6,7-15

Não sabe rezar quem só sabe repetir o Pai-
nosso como uma gravação. Sabe rezar quem 
tem o Espírito de Jesus. Quem tem consciência 
e coração de filho. Quem tem um olho para 
Deus e outro para o irmão. Quem reza na vida o 
que reza na igreja. Quem reza na igreja o que 
reza na vida. “Jesus, ensina-nos a rezar” é o 
pedido que devemos repetir hoje e sempre, 
pois não sabemos rezar!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Quando orardes, não useis muitas 7
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palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam 
que serão ouvidos por força das muitas 
palavras.  Não sejais como eles, pois vosso Pai 8

sabe do que precisais, muito antes que vós o 
peçais.  Vós deveis rezar assim: Pai nosso que  9

estás nos céus, santificado seja o teu nome;            
10 venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, 
assim na terra como nos céus.  O pão nosso de 11

cada dia dá-nos hoje.  Perdoa as nossas 12

ofensas, assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido.  E não nos deixes cair em 13

tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós 14 

perdoardes aos homens as faltas que eles 
cometeram, vosso Pai que está nos céus  
também vos perdoará.  Mas, se vós não 15

perdoardes aos homens, vosso Pai também não 
perdoará as faltas que vós cometestes".                   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A palavra de Deus e a oração estão no centro 
da Liturgia da Quaresma. Peçamos ao Pai que 
nos ensine a ouvir e a rezar: R. Ouvi-nos,  
Senhor.

1.  Pelas dioceses do nosso país, para que 
motivem e ajudem os fiéis a ouvir e a orar com 
as palavras de Jesus, rezemos, irmãos.

2.  Pelos homens e mulheres do mundo 
inteiro, para que entendam que a oração deve 
ser sóbria, porque Deus sabe muito bem do que 
precisam, rezemos, irmãos. 

3.  Pelos que escutam e acolhem a Palavra, 
para que ela não volte para Deus sem ter 

produzido o seu efeito entre nós, rezemos, 
irmãos.

4.  Por todos os que andam tristes e sem 
forças, para que clamem a Deus, que há ouvi-
los e livrá-los de todas as angústias, rezemos, 
irmãos.

5.  Por todos os habitantes desta paróquia e 
das nossas comunidades, para que tenham 
sede de Deus e O procurem, no silêncio, na 
oração e na caridade, rezemos, irmãos.

Senhor, Pai santo, fazei que rezemos com os 
mesmos sentimentos que habitavam o coração 
do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

 
Oração sobre as oferendas

Ó Deus, criador de todas as coisas, acolhei 
as oferendas que recebemos de vossa bondade 
e transformai os alimentos desta vida em 
refeição da vida eterna. 

Antífona da comunhão - Sl 4,2
 
Quando chamei por vós, me respondestes, 

ó Deus, minha justiça! Soubestes aliviar-me na 
angústia; tende piedade de mim, atendei à 
minha prece!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, por este sacramento, dai-nos 
moderar os desejos terrenos e amar os bens 
celestes. 

SANTA PERPÉTUA E SANTA FELICIDADE, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires - MR, 740, ou das Santas mulheres - MR, 781)

Oração do dia

Ó Deus, pelo vosso amor, as mártires 
Perpétua e Felicidade resistiram aos perse-

guidores e superaram as torturas do martírio; 
concedei-nos, por sua intercessão, crescer 
constantemente em vossa caridade. 
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A Semente na Terra - Mt 6,7-15

Um dos exercícios a serem intensificados na Quaresma é a oração. O Evangelho de hoje 
retoma o tema da Quarta-feira de Cinzas; aliás, está no mesmo contexto do Evangelho 
da Quarta-feira de Cinzas (Mt 6,1ss.). Não tendo sido contemplado lá, é reproposto 

aqui. Lá, o acento recaía sobre o escondimento; aqui, sobre a oração que, até então, Jesus 
mantivera escondida aos discípulos.

-  Mt 6,5-15 nos ensina como  – que é o rezar para ser visto pelos homens (Mt não rezar
6,5) – e como (Mt 6,6), onde o que interessa é somente ser visto pelo próprio rezar corretamente 
Deus (Mt 6,7-8). 

-  Para Jesus, a oração é algo óbvio, natural. Hoje, para muita gente, não é mais assim. A 
oração tornou-se coisa extraordinária, departamento de uma vida cada vez mais secularizada e 
regida por critérios independentes entre si e autônomos em si, que só no sujeito – débil e 
fragmentado que vagueia por aí – encontram alguma síntese. 

-  Mas o que é mesmo a oração? Rezar é o ato fundamental com o qual reconheço o meu 
princípio (Deus) como sendo a minha finalidade (Deus). É o ato “racional” mais elevado com o 
qual exploro os meus limites últimos, a fonte de onde venho (Deus), a presença que, em última 
análise, me sustenta (Deus) e a destinação para onde vou (Deus). Na oração, conheço a mim 
mesmo e ao Outro, aceito-me como dom do Outro e o Outro como amor imerecido por mim. 

-  Por isso, rezar é ser-aquilo-que-sou, finito e aberto ao Infinito. Nenhum animal se 
ajoelha para rezar – nem a mula de Santo Antônio, que se ajoelhou, mas não rezou! – 
perguntando-se pela sua origem, pelo “porquê” e o “como” da vida e por sua destinação última 
(nem penúltima). Rezar é um ato humano, e só humano.

-  Rezar é estar diante de Deus, de quem me reconheço imagem e semelhança, isto é, 
filho ou filha. Diante dele sou o que sou; longe, deixo de ser o que sou... simplesmente não sou! 
Rezar não é uma ocupação de almas devotas, mas a salvação do ser humano como ser humano. 
Rezar é ser; não rezar é não ser. Ou reconheço a minha identidade profunda e encontro a minha 
salvação, ou desconheço a minha identidade profunda, e já encontrei a minha perdição! 

-  Rezar não é fechar-se em si mesmo, contemplar o próprio umbigo ou deixar-se 
conduzir pelos próprios fantasmas interiores, que são tantos, diurnos e noturnos! É abrir-me ao 
Outro, que me faz ser eu mesmo. Perguntado sobre o que fazia quando, olhos fixos no sacrário, 
passava horas em oração, o Cura d'Ars respondeu: “Olho para Ele, e Ele olha para mim”. E São 
Francisco: “Cada um é o que é aos teus olhos, [Senhor], nem mais nem menos)”! Só o olhar de 
Deus dá à nossa vida sua justa medida.

-  É por isso – e por muito mais – que a oração não-autêntica (feita para “aparecer diante 
das pessoas”) – criticada no Evangelho de hoje – falsifica a existência e afunda o ser humano num 
mundo que o distancia da sua origem, do seu ambiente vital e da sua meta. Dessa maneira, ao  
invés de salvar-se, o ser humano perde-se ainda mais. É como o pobre diabo que cai na areia 
movediça: quanto mais se debate para sair, mais afunda e não consegue escapar!

-  O modelo de oração é o Pai-nosso, que Jesus ensina aos discípulos no Evangelho de 
hoje (6,9-13) com a condição de não ser “papagaiado” (cf. 6,7-8), mas orado “em Espírito e 
verdade”, como ensinou Jesus à samaritana (cf. Jo 4,23).

 Santos do dia: Perpétua e Felicidade (+202). João de Gorze (900-976). Cunissa de Andechs 
(+ 1020). Volker (século XI). Teresa Margarida do Sagrado Coração de Jesus (Ana Maria Redi) 
(1747-1770). 
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Testemunhas do Reino: Joaquim Carregal, Remígio Morel, Pedro Medina e Daniel de La 
Sierra (Argentina, 1994).

Datas comemorativas: Dia dos Fuzileiros Navais. Dia Mundial da Oração. Morte de Antônio 
Houaiss, filólogo (1999). Fujimori é condenado a 25 anos de prisão (Peru, 2009).

08 QUARTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 24,6.3.22

Lembrai-vos de vossa misericórdia e de 
vosso amor, pois são eternos. Nossos inimigos 
não triunfem sobre nós; libertai-nos, ó Deus, de 
toda angústia!

 
Oração do dia

Considerai, ó Deus, com bondade, o fervor 
do vosso povo. E, enquanto mortificamos o 
corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos 
pelos frutos das boas obras. 

Leitura - Jn 3,1-10

Leitura da Profecia de Jonas 

1 A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, 
2pela segunda vez:  "Levanta-te e põe-te a 

caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-
3lhe a mensagem que eu te vou confiar".  Jonas 

pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem 
do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito 
grande; eram necessários três dias para ser 

4atravessada.  Jonas entrou na cidade, percor-
rendo o caminho de um dia; pregava ao povo, 
dizendo: "Ainda quarenta dias, e Nínive será 

5destruída."  Os ninivitas acreditaram em Deus; 
aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde 

6o superior ao inferior.  A pregação chegara aos 
ouvidos do rei de Nínive; ele levantou-se do 
trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de 

7saco e sentou-se em cima de cinza.  Em 
seguida, fez proclamar, em Nínive, como 
decreto do rei e dos príncipes: "Homens e 

animais bovinos e ovinos não provarão nada! 
 8Não comerão e não beberão água.  Homens e 

animais se cobrirão de sacos, e os homens 
rezarão a Deus com força; cada um deve 
afastar-se do mau caminho e de suas práticas 

9perversas.  Deus talvez volte atrás, para 
perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não 

10venhamos a perecer".  Vendo Deus as suas 
obras de conversão e que os ninivitas se 
afastavam do mau caminho, compadeceu-se e 
suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-
lhes, e não o fez. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50

R. Ó Senhor, não desprezeis um cora-
ção arrependido!

1.  Tende piedade, ó meu Deus, misericór-
dia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2.  Criai em mim um coração que seja 
puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó 
Senhor, não me afasteis de vossa face, nem 
retireis de mim o vosso Santo Espírito! R.

3.  Pois não são de vosso agrado os 
sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejei-
tais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não 
desprezeis um coração arrependido! R.

Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Voltai ao Senhor, vosso Deus, ele é 
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bom, compassivo e clemente. R.

Evangelho - Lc 11,29-32

A Palavra nos fala do “sinal de Jonas”. O 
“sinal de Jonas” é a ressurreição. Não a morte, 
mas a ressurreição é a última palavra. A última 
palavra está com o amor – que é mais forte do 
que a morte – e não com o egoísmo, que é 
morte e gera morte. Sem a ressurreição, a 
revelação de Jesus não está completa. Sem 
ressurreição, Deus não é um deus dos vivos, 
mas de mortos. Sem a ressurreição, não 
teríamos sido salvos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo: Quando as multidões se 29 

reuniram em grande quantidade, Jesus co-
meçou a dizer: "Esta geração é uma geração 
má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe 
será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com 30 

efeito, assim como Jonas foi um sinal para os 
ninivitas, assim também será o Filho do 
Homem para esta geração.  No dia do julga-31

mento, a rainha do Sul se levantará juntamente 
com os homens desta geração, e os condenará. 
Porque ela veio de uma terra distante para ouvir 
a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é 
maior do que Salomão.  No dia do julgamento, 32

os ninivitas se levantarão juntamente com esta 
geração e a condenarão. Porque eles se 
converteram quando ouviram a pregação de 
Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas". 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A Quaresma é um tempo muito próprio para    
a revisão de vida, o arrependimento e a conver-
são. Peçamos essa graça a Deus Pai, dizendo:  
R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. 

1.  Pela Igreja presente nos povos, nas 
culturas e nas mais diferentes situações 
humanas, para que convide as multidões a se 

converterem e a crerem com todo o seu ser no 
Filho de Deus, que vem para salvar, rezemos ao 
Senhor.

2.  Pelos habitantes das grandes cidades 
no mundo inteiro, para que escutem os profetas 
que lhes falam, e se afastem dos maus 
caminhos e das violências, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos homens e mulheres que pedem 
sinais extraordinários, para que, superando as 
tentações do milagrismo, procurem na Bíblia as 
respostas às suas buscas e interrogações, 
rezemos ao Senhor.

4.  Pelos cristãos que não gozam de 
liberdade religiosa, para que sintam a ajuda e o 
apoio de que precisam, nas instituições que 
lutam pelos direitos humanos e nas Igrejas 
cristãs, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos os cristãos e cristã de nossas 
comunidades, para que, durante estes dias 
santos da Quaresma, escutem a Palavra, falem 
com Deus e mudem de vida, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, criai em nós um coração puro, não 
nos deixeis afastar da vossa presença nem que 
se extinga em nós o vosso Espírito. Por Cristo 
nosso Senhor.

 
Oração sobre as oferendas

Nós vos ofertamos, ó Deus, estes dons que 
nos destes para oferecer-vos. E assim como os 
tornais para nós um sacramento, sejam 
também remédio para a vida eterna. 

Antífona da comunhão - Sl 5,12
 
Senhor, alegrem-se todos os que em vós 

confiam e exultem eternamente aqueles que 
protegeis.

 
Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, que não cessais de 
nos alimentar com os vossos sacramentos, 
concedei que esta refeição nos alcance a vida 
eterna.
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A Semente na Terra - Lc 11,29-32

T
em gente que tem inveja dos contemporâneos de Jesus: “Ah! Se eu tivesse podido ver 
Jesus com os meus próprios olhos! Se eu tivesse podido conhecer Jesus 
pessoalmente!”. Sinceramente, sempre achei que nós, não eles, é que estamos numa 

posição privilegiada. A maioria dos conterrâneos e contemporâneos de Jesus, mesmo tendo-o 
visto, não acreditou em sua palavra. Ao invés de prestar-lhe obediência, pretenderam que ele 
lhes obedecesse, mostrando os “sinais” que eles queriam ver. Tinham olhos, mas não viam; 
ouvidos, mas não ouviam...

-  Por isso, Jesus se nega a fazer os “sinais” que seus contemporâneos pedem. Aliás, em 
Nazaré, sua pátria, a descrença era tanta que o Evangelho – não o de hoje – diz que lá ele não 
pôde realizar nenhum milagre (cf. Lc 4,23ss.)! (De fato, o milagre pode suscitar ou confirmar a 
fé, mas a fé é também condição para o milagre: “Se crês,...”!). 

-  Jesus se nega a fazer o milagre porque, no fundo, ele próprio é um sinal, como foi Jonas: 
sinal da misericórdia de Deus para com todos, tão eficaz que até os recalcitrantes ninivitas se 
converteram à sua pregação (cf. Jn 4,2)!

-  O que Jesus faz e fala constitui o ano de graça e a salvação oferecida a toda pessoa e a 
todas as gerações (cf. Lc 3,6). A sua palavra põe o ouvinte diante do Salvador. Ao invés de pedir 
“sinais”, é preciso converter-se ao seu anúncio do reino de Deus, cuja presença é inegável (cf. 
Mt 12,28). De nossa parte, o verdadeiro sinal da fé é a nossa conversão à palavra de Jesus: “Na 
tua palavra, atiraremos as redes”, diz Simão (Lc 5,5).

-  Nenhum “sinal” substitui a fé: os “sinais” levam à fé e, de alguma maneira, terminam 
nela. (Depois que se crê, precisa-se ainda de “sinais”?). Quando confiamos totalmente em Deus 
e a Ele nos entregamos com todo o nosso ser, não lhe pedimos mais provas. 

-  Tudo o que Jesus fez é suficiente para deixar claro que acabou o reino de satanás e que o 
reino de Deus está definitivamente inaugurado (cf. Lc 10,18). A Palavra que o anuncia na força 
do Espírito Santo (cf. At 1,8) é capaz de abrir o coração (cf. At 16,14) e de enchê-lo da mesma 
sabedoria do Filho revelada aos pequenos (cf. Lc 10,21ss.). 

-  O sinal definitivo de Deus é a sua misericórdia, e o sinal definitivo da sua misericórdia é a 
entrega de Jesus na cruz. Na cruz, respeita-se seja a liberdade do homem, que pode aderir ou 
não, seja a verdade do amor de Deus, que deve ser respeitado e que não pode não respeitar. Tudo 
o mais é tentação que, ao invés de concorrer para a fé, a destrói, pois obriga, e a fé ou é livre ou 
não é fé.

SÃO JOÃO DE DEUS, RELIGIOSO
MEMORIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos - MR, 776, ou para os que praticaram obras de misericórdia - MR, 778)

Oração do dia

Ó Deus, que enchestes de misericórdia o 
coração de são João de Deus, fazei que, 

praticando as obras de caridade, nos encon-
tremos entre os escolhidos quando chegar o 
vosso Reino. 
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 Santos do dia: Juliano de Toledo (652-690). Geraldo de Clairvaux (+ 1177). João de Deus 
(1495-1550). Jorge Miguel Wittmann (1760-1833).

Datas comemorativas: Criação do Dia Internacional da Mulher (1910). Primeira Comemora-
ção do Dia da Mulher (1911). Motivo: no dia 8 de dezembro de 1857, trabalhadoras de Nova York fo-
ram mortas quando exigiam melhores condições de trabalho e direito ao voto. 

09 QUINTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 5,2-3

Ouvi, Senhor, minha oração, compreendei o 
meu lamento. Atende à voz de meu apelo, ó 
meu Rei e meu Deus!

 
Oração do dia

Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto 
e realizá-lo com solicitude. E como só 
podemos existir em vós, fazei-nos viver 
segundo a vossa vontade. 

Leitura - Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh

Leitura do Livro de Ester 

17nNaqueles dias:  A rainha Ester, temendo o 
perigo de morte que se aproximava, buscou 

17prefúgio no Senhor.  Prostrou-se por terra 
desde a manhã até ao anoitecer, juntamente 

17q com suas servas, e disse: "Deus de Abraão, 
Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. 
Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho 

17routro defensor fora de ti, Senhor,  pois eu 
17aamesma me expus ao perigo.  Senhor, eu ouvi, 

dos livros de meus antepassados, que tu 
libertas, Senhor, até ao fim, todos os que te são 

17bbcaros.  Agora, pois, ajuda-me, a mim que 
estou sozinha e não tenho mais ninguém senão 

17gga ti, Senhor meu Deus.  Vem, pois, em auxílio 
de minha orfandade. Põe em meus lábios um 
discurso atraente, quando eu estiver diante do 
leão, e muda o seu coração para que odeie 

aquele que nos ataca, para que este pereça com 
17hhtodos os seus cúmplices.  E livra-nos da mão 

de nossos inimigos. Transforma nosso luto            
em alegria e nossas dores em bem-estar".                       
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 137

R. Naquele dia em que gritei, vós me 
escutastes, ó Senhor!

1.  Ó Senhor, de coração eu vos dou 
graças, porque ouvistes as palavras dos meus 
lábios! Perante os vossos anjos vou cantar-vos 
e ante o vosso templo vou prostrar-me. R.

2.  Eu agradeço vosso amor, vossa ver-
dade, porque fizestes muito mais que 
prometes-tes; naquele dia em que gritei, vós 
me escutastes e aumentastes o vigor da minha 
alma. R.

3.  Estendereis o vosso braço em meu 
auxílio e havereis de me salvar com vossa 
destra. Completai em mim a obra começada; ó 
Senhor, vossa bondade é para sempre! Eu vos 
peço: não deixeis inacabada esta obra que 
fizeram vossas mãos! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 50,12a. 
14a

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Criai em mim um coração que seja 
puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo! R.
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Evangelho - Mt 7,7-12

Geralmente, quando rezamos, rezamos 
para pedir. Pedimos aquilo de que temos ou 
sentimos falta. Se atendidos, nem sempre 
agradecemos. Se não somos atendidos, até 
nos revoltamos. Mas será que sabemos pedir? 
Pedimos realmente “coisas boas”? Será que o 
Pai não sabe o que é melhor para nós?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Pedi e vos será dado! Procurai e 7

achareis! Batei e a porta vos será aberta!  Pois 8

todo aquele que pede, recebe; quem procura, 
encontra; e a quem bate, a porta será aberta.            
9 Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando 
ele pede um pão?  Ou lhe dá uma cobra, 10

quando ele pede um peixe?  Ora, se vós, que 11

sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos 
filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus 
dará coisas boas aos que lhe pedirem!  Tudo 12

quanto quereis que os outros vos façam, fazei 
também a eles. Nisto consiste a Lei e os 
Profetas". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A Igreja recebeu de Jesus uma promessa: 
se pedir e procurar o que precisa, o encon-
trarão. Voltando-nos para Deus, peçamos-Lhe: 
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Para que a Igreja perseguida, martiri-
zada e cerceada, tomada de angústia mortal 
perante os perigos e as violências sofridas, 
encontre em Deus conforto, refúgio e proteção, 

rezemos ao Senhor.
2.  Para que os povos oprimidos por tiranos 

recorram a Deus, Senhor dos poderosos, e a 
sua mão lhes dê de novo a vida e a liberdade, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que os jovens peçam e recebam o 
que buscam de bom, procurem e encontrem o 
Amigo de que precisam, e tenham a alegria de 
ver Jesus bater à porta de seus corações, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que as pessoas abandonadas a si 
próprias, à maneira do que sucedeu à rainha 
Ester, gritem por Deus, e Ele venha em seu 
auxílio, rezemos ao Senhor.

5.  Para que todos nós aqui presentes, 
neste dia, apreciemos sempre o que é reto e 
vivamos segundo a vontade de Deus, rezemos 
ao Senhor. 

Deus, nosso Pai, não nos deixeis cair na 
tentação de fazer a nossa vontade e não a vossa. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Sede propício, ó Deus, às nossas preces e, 
acolhendo as oferendas do vosso povo, fazei 
que os nossos corações se voltem para vós. 

Antífona da comunhão - Mt 7,8

Quem pede recebe; quem procura encon-
tra; e ao que bate abrir-se á.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, fazei que os sagrados 
mistérios, instituídos para a nossa salvação, 
nos sirvam de remédio, hoje e sempre. 

SANTA FRANCISCA ROMANA, RELIGIOSA
MEMORIA FACULTATIVA (Missa: Santos - para religiosos MR, 776)

Oração do dia

Ó Deus, que nos destes em Santa Francisca 
Romana admirável modelo de esposa e de 

monja, fazei-nos sempre fiéis ao vosso serviço, 
para que possamos reconhecer e seguir a vossa 
vontade em todas as circunstâncias da vida. 
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A Semente na Terra - Mt 7,7-12

Peçam”, com a certeza de conseguir, e, com certeza, lhes será dado, diz Jesus. Essa 
palavra sobre a oração está situada entre o “não julguem” (cf. Mt 7,1-6) e a “regra de 
ouro” (cf. 7,12). Ou seja, o contexto mostra claramente o que devemos pedir, que 

Deus certamente dá: a capacidade de não julgar (contexto antecedente) e a capacidade de amar o 
outro (contexto subsequente). Tudo o mais está fora do contexto.

- Aliás, se procurarmos esta mesma palavra de Jesus em Lucas, vamos ver que, lá, Jesus 
não diz que “o Pai dará  àqueles que lhe pedem” (Mt 7,11), mas que “o Pai dará todas as coisas o 
Espírito Santo” (Lc 11,13). Isso mesmo. Esse é o dom do Pai que nos torna filhos: o dom do seu 
Espírito! E, com isso, o Pai nos deu tudo: o Filho e o Espírito! 

- Nesta mesma linha, no discurso sobre a comunidade (Mt 18), encontramos uma outra 
palavra de Jesus sobre a eficácia infalível da oração: “Se dois de vocês na terra estiverem de 
acordo sobre qualquer coisa que me queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que 
está no céu” (Mt 18,19). Aqui também, é preciso levar em conta o contexto: de um lado, a 
aceitação incondicional do outro, que torna possível a correção fraterna (cf. Mt 18,12-18); de 
outro, a parábola sobre o amor, que se exprime em perdoar sempre e de coração (cf. Mt 18,21ss.). 
Oração que sempre será atendida é essa: os irmãos que unem a voz para rezar (= oração fraterna) 
são uma doce “sinfonia” (= união de vozes) aos ouvidos do Pai. É isso que é preciso pedir ao Pai 
e que o Pai certamente concede: viver na terra o seu mesmo poder, que é a capacidade de acolher 
e não escandalizar os pequenos (cf. Mt 18,1-5.6-11), de procurar os perdidos (cf. Mt 18,12-14), 
de trazê-los de volta (cf. Mt 18,15-20) e de perdoar a todos (cf. Mt 18,21-35). 

- Na oração – quando deixamos o Espírito pedir em nós (cf. Gl 4,6) – a sua vida se torna a 
nossa vida. A única condição para recebê-la é querê-la e pedi-la. Preciso querê-la: ninguém pode 
dar-me o que não quero receber. Preciso pedi-la: nenhum presente deve ser pretendido! Se não 
obtemos, ou é porque não queremos, ou é porque não pedimos bem, ou é porque queremos o que 
não é um bem. 

- Em São Tiago, há uma passagem – vale a pena lê-la – que vai na mesma direção (cf. Tg 
1,5-8; 4,2ss.). (Dê uma paradinha, faça um , procure na Bíblia, leia!).shabbat

- Por que, muitas vezes, pedimos e não somos atendidos? Responde Santo Agostinho: ou 
porque pedimos o que não é conveniente, ou porque pedimos mal ou porque pedimos sem as 
devidas disposições espirituais. Nas próprias palavras latinas do santo: “Petimus mala, petimus 
male, petimus mali”. O genial Santo Agostinho queria dizer que não obtemos o que pedimos 
porque pedimos sendo  (“ ”, em latim), ou  (“ ”, em latim) ou  (“maus mali mal vel male males vel 
mala”, em latim). O português não está errado, não. Vou traduzir de novo: maus (= com o coração 
mau, sendo nós maus); ou mal (= sem confiança e humildade) ou males (= coisas más)!

-  “A oração é infalível quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, com uma 
confiança que tudo deseja e nada considera impossível, com uma humildade que nada pretende e 
tudo espera” (S. Fausti). 

"

 Santos do dia: Os Quarenta Mártires de Sebaste (+ 320). Gregório de Nissa (340-394). Bruno 
de Querfurt (947-1009). Catarina de Bolonha (1413-1463). Francisca Romana (1384-1440). 
Eugênia Maria de Jesus (Milleret) (1817-1898). Domingos Sávio (1842-1857). Bárbara Pfister 
(1867-1909).
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Datas comemorativas: A armada de Pedro Álvares Cabral zarpa de Lisboa, rumo a Calcutá, 
descobrindo o Brasil no meio da viagem, no ano de 1500. Dia das Sociedades de Amigos de Bairro. 
Massacre de Santa Elmira: 500 famílias sem-terra ocupam uma fazenda e são expulsos com 
violência pela polícia, resultando em 400 feridos e 22 presos (Salto do Jacuí, RS).

10 SEXTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 24, 17-18

Livrai-me, Senhor, das minhas aflições, 
vede minha miséria e minha dor; perdoai todos 
os meus pecados.

Oração do dia

Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas 
se preparem dignamente para a festa da 
Páscoa, de modo que a mortificação desta 
Quaresma frutifique em todos nós. 

Leitura - Ez 18,21-28

Leitura da Profecia de Ezequiel 

21Assim fala o Senhor:  "Se o ímpio se 
arrepender de todos os pecados cometidos, e 
guardar todas as minhas leis, e praticar o direito 
e a justiça, viverá com certeza e não morrerá.             
22 Nenhum dos pecados que cometeu será 
lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça 

23que praticou.  Será que eu tenho prazer na 
morte do ímpio? - oráculo do Senhor Deus. Não 

                  desejo, antes, que mude de conduta e viva? 
24 Mas, se o justo se desviar de sua justiça e 
praticar o mal, imitando todas as práticas 
detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso 
e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais 
será lembrado. Por causa da infidelidade e do 
pecado que cometeu, por causa disso morrerá. 
25 Mas vós andais dizendo: 'A conduta do 
Senhor não é correta'. Ouvi, vós da casa de 
Israel: É a minha conduta que não é correta,  
ou antes é a vossa conduta que não é correta?      

26 Quando um justo se desvia da justiça, pratica         
o mal e morre, é por causa do mal praticado  

27que ele morre.  Quando um ímpio se ar-
repende da maldade que praticou e observa o 

                direito e a justiça, conserva a própria vida.
28 Arrependendo-se de todos os seus pecados, 
com certeza viverá; não morrerá. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 129

R. Se levardes em conta nossas 
faltas, quem haverá de subsistir?

1.  Das profundezas eu clamo a vós, 
Senhor, escutai a minha voz! Vossos ouvidos 
estejam bem atentos ao clamor da minha  
prece! R.

2.  Se levardes em conta nossas faltas, 
quem haverá de subsistir? Mas em vós se 
encontra o perdão, eu vos temo e em vós 
espero. R.

4.  No Senhor ponho a minha esperança, 
espero em sua palavra. A minh'alma espera no 
Senhor mais que o vigia pela aurora R.

5.  Espere Israel pelo Senhor, mais que o 
vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra 
toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar 
a Israel de toda a sua culpa. R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 18,31

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Lançai para bem longe toda a vossa 
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iniquidade! Criai em vós um novo espírito e um 
novo coração! R.

Evangelho - Mt 5,20-26

Jesus veio nos libertar da escravidão da Lei, 
não a abolindo, mas cumprindo-a de um modo 
superior, divino. Afinal, ele é a origem, o 
intérprete e o senhor da Lei. Por detrás da Lei, 
que proíbe tudo o que tem cheiro de morte, está 
o Senhor; por trás da palavra que condena a 
transgressão, está o Pai. Só o Senhor, vivendo o 
amor, cumpre a Lei plenamente e nos dá vida.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Se a vossa justiça não for maior 20

que a justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, 
vós não entrareis no Reino dos Céus.  Vós 21

ouvistes o que foi dito aos antigos: 'Não 
matarás! Quem matar será condenado pelo 
tribunal'.  Eu, porém, vos digo: todo aquele 22

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.                
23 Portanto, quando tu estiveres levando a tua 
oferta para o altar, e ali te lembrares que teu 
irmão tem alguma coisa contra ti,  deixa a tua 24

oferta ali diante do altar, e vai primeiro 
reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai 
apresentar a tua oferta.  Procura reconciliar-te 25

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 26

digo: dali não sairás, enquanto não pagares o 
último centavo". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A Quaresma é caminhada para a Páscoa, e 
as leituras indicam-nos o caminho. Oremos a 
Jesus, dizendo: R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, 
atendei-nos.

1.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos e 
pelos cristãos e cristãs que ajudam outros a 
reconhecer que os caminhos do Senhor são 
todos justos, rezemos.

2.  Pelos homens públicos que respeitam 
os cidadãos, pelos juízes que julgam com 
justiça e pelas pessoas capazes de reconhece 
as suas faltas, rezemos.

3.  Pelos cristãos e cristãs que se amam 
mutuamente, pelos pecadores que renunciam 
às suas faltas e pelos penitentes que se 
dispõem a um caminho de discernimento e 
conversão, rezemos.

4.  Pelas crianças raptadas, pelos pais que, 
aflitos, as procuram e por aqueles que os 
ajudam a encontrá-las, rezemos.

5.  Por todos os membros da nossa assem-
bleia, particularmente pelos que se impressio-
naram com as palavras sobre o perdão mútuo, 
rezemos. 

Jesus, Filho de Maria, fazei que o nosso 
coração guarde sempre as palavras que hoje 
nos dissestes. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com bondade estes dons 
para o sacrifício que nos reconcilia convosco e, 
como Pai todo-poderoso, dai-nos de novo a 
salvação. 

Antífona da comunhão - Ez 33,11

Por minha vida, diz o Senhor Deus: não 
quero a morte do pecador, mas que se converta 
e viva!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que este sacramento da vossa ceia 
nos restaure, para que, purificados da antiga 
culpa, alcancemos o vosso convívio no mis-
tério da salvação. 
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A Semente na Terra - Mt 5,20-26

Jesus não veio para abolir a Lei e os profetas, mas para cumprir (cf. Mt 5,17). Tanto a lei 
como os profetas são coisa boa. A lei ordena o que faz a vida crescer e proíbe o que a 
diminui; os profetas recordam a Aliança e a lei, denunciando suas transgressões e 

prometendo um coração novo, que nos leve a caminhar 'espontaneamente' pelos caminhos de 
Deus. Santo Tomás ensinou que o elemento primário da Nova Lei é justamente a graça do Espírito, 
que transforma o nosso espírito (  I-II q. 106 a. 1). Summa theologiae

- A Lei, por si mesma, não salva ninguém, pois ela não tem em si a força de dar-nos esse 
coração novo, que só o Espírito Santo pode nos dar.

- Por isso, Jesus veio libertar-nos da escravidão da Lei, não a abolindo (seria mudar o bem 
em mal e vice-versa), mas cumprindo-a (só ele podia cumpri-la), de um modo superior, divino 
(ele é a sua origem, o seu intérprete, o seu senhor). Por detrás da Lei, que proíbe tudo o que tem 
sabor e cheiro de morte, está o Senhor; por trás da palavra que condena a transgressão, está o Pai. 
Só o Senhor dá a vida e ressuscita os mortos. Só o Pai perdoa o transgressor. 

- Jesus, de fato, é o primeiro que vive o amor. A sua justiça não consiste simplesmente em 
cumprir a Lei, como ensinam e tentam fazer os escribas e os fariseus. A sua justiça é a justiça 
“excessiva” (cf. Mt 5,20), a justiça do Filho, igual à do Pai, a única que faz entrar no Reino. 

- Jesus não é o fim da Lei, mas a finalidade da Lei e dos profetas. Jesus não é a abolição da 
Lei e dos profetas, mas seu cumprimento, sua mais plena e perfeita realização. Lei e profetas 
subsistem, mas o paradigma, o critério, o termo de referência agora é outro: os feitos e os ditos de 
Jesus!

- No caso do Evangelho de hoje, o quinto mandamento (“não matarás”) (cf. ex 20,13; Dt 
5,17) não é abolido, pois o fundamento mínimo de toda relação é deixar o outro viver. Mas Jesus 
vai além, vai mais fundo: o matar físico vem de um matar interior (a ira, o desprezo, a inveja, etc.). 
O matar físico é consequência da negação da fraternidade: um é a cara; a outra é a coroa. A 
negação da fraternidade é negação da minha identidade de filho (a). Assim, não cumpro a justiça 
de Deus, que é Pai meu e de quem me ofendeu. A negação da fraternidade é coisa tão séria que 
inviabiliza a oração, expressão da relação com Deus. Quando nego a fraternidade, mato a minha 
identidade de filho. Como posso ainda rezar se o cadáver do outro está vivo dentro de mim? O 
incenso de agradável odor não pode ser contaminado pelo fedor de morte que transpiro por todos 
os poros.

- Em Jesus, mais uma vez, amor a Deus e amor ao próximo aparecem indissociáveis (cf. Mt 
22,39). Quaresma e Campanha da Fraternidade, quando andam bem, andam juntas!

 Santos do dia: Macário I de Jerusalém (+ 334). Simplício (+ 483). Atala (+ 627). Gustavo 
da Suécia (810-890). Wirnto (+ 1127). João de Cellis (1310-1396). João Ogilvie (1580-1615). 

Testemunhas do Reino: Elias del Socorro Nieves e Jesús Sierra (México, 1928).

Datas comemorativas: Dia do Sogro. Dia do Telefone. Dia da Família. Massacre de 82 mil 
tibetanos, 1959. Dia Internacional de solidariedade com o povo tibetano.

"As estradas, os novos cultivos, as reservas, as barragens e outras construções vão 
tomando posse dos habitats e, por vezes, fragmentam-nos de tal maneira que as 
populações de animais já não podem migrar nem mover-se livremente, pelo que 

algumas espécies correm o risco de extinção." (Laudato si' 35)
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11 SÁBADO DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 18,8

A lei do Senhor é perfeita, conversão para a 
alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro, 
sabedoria para os simples.

Oração do dia

Convertei para vós, ó Pai, nossos corações, 
a fim de que, buscando sempre o único 
necessário e praticando as obras de caridade, 
nos dediquemos ao vosso culto. 

Leitura - Dt 26,16-19

Leitura do Livro do Deuteronômio 

Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e 
lhe disse:  "Hoje, o Senhor teu Deus te manda 16

cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os 
e observa-os com todo o teu coração e com 
toda a tua alma.  Tu escolheste hoje o Senhor 17

para ser o teu Deus, para seguires os seus 
caminhos, e guardares seus preceitos, 
mandamentos e decretos, e para obedeceres à 
sua voz.  E o Senhor te escolheu, hoje, para  18

que sejas para ele um povo particular, como te 
prometeu, a fim de observares todos os seus 
mandamentos.  Assim ele te fará ilustre entre  19

todas as nações que criou, e te tornará superior 
em honra e glória, a fim de que sejas o povo 
santo do Senhor teu Deus, como ele disse".              
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118

R. Feliz é quem 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.  Quero louvar-vos com sincero coração, 
pois aprendi as vossas justas decisões. Quero 
guardar vossa vontade e vossa lei; Senhor, não 
me deixeis desamparado! R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 6,2b

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Eis o tempo de conversão, eis o dia da 
salvação. R.

Evangelho - Mt 5,43-48

A Palavra nos ensina que o fundamental é a 
escolha do Senhor como nosso Deus. Quem 
escolhe o Senhor como valor máximo de sua 
vida pratica seus preceitos, sobretudo o amor 
aos outros, inclusive aos inimigos. A perfeição 
de Deus é a perfeição do amor. A nossa 
também. É esta a perfeição que buscamos em 
nossa vida?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Vós ouvistes o que foi dito: 43

'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!” 
44 Eu, porém, vos digo: Amai os vossos ini-
migos e rezai por aqueles que vos perseguem! 
45 Assim, vos 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.  Porque, se amais somente aqueles 46

que vos amam, que recompensa tereis? Os 
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cobradores de impostos não fazem a mesma 
coisa?  E se saudais somente os vossos 47

irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os 
pagãos não fazem a mesma coisa?  Portanto, 48

sede perfeitos como o vosso Pai celeste é 
perfeito". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

É amando os nossos inimigos que imitamos 
a perfeição do Pai celeste. Peçamos, então:          
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelos pastores da Igreja de Cristo que 
anunciam a lei do amor que Ele ensinou e a 
põem em prática com sacrifício e humildade, 
rezemos, irmãos.

2.  Pelos responsáveis das nações da terra 
inteira que se abrem à mensagem do Evangelho 
e não se limitam a respeitar quem os respeita, 
rezemos, irmãos.

3.  Pelos homens e mulheres que, em todo 
o mundo, levam a sério a Boa Nova de Jesus e 
oram por aqueles que os perseguem, rezemos, 
irmãos.

4.  Pelas famílias que perderam entes 
queridos nas tragédias provocadas pela violên-
cia e não alimentam sentimentos de vingança, 

rezemos, irmãos.
5.  Pelas pessoas e grupos desta comu-

nidade, que trabalham colocando seus dons a 
serviço de todos, sem distinção nem acepção 
de pessoas, rezemos, irmãos. 

Deus, nosso Pai, fazei que os nossos 
caminhos sejam firmes na observância dos 
vossos mandamentos. Por Cristo, nosso 
Senhor

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que este santo 
sacrifício nos restaure e nos torne dignos de 
seus frutos. 

Antífona da comunhão - Mt 5,48

Sede perfeitos, diz o Senhor, como vosso 
Pai do céu é perfeito.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, auxiliai com vosso constante favor 
aos que alimentais pela Eucaristia e acom-
panhai com a vossa graça os que formastes 
com celestes ensinamentos. 

A Semente na Terra - Mt 5,43-48

N
a Bíblia, o “próximo” (que, literalmente, quer dizer 'aquele que está mais perto') é a 
própria família, o próprio povo, os da própria carne. O “inimigo” (que, literalmente, é 
'aquele que não é amigo') é o diferente, em relação ao qual me torno indiferente e, 

finalmente, tão contrário, que desejo eliminá-lo: “ou você ou eu”!
- O amor não é espontâneo. Na Bíblia, é um mandamento divino. Todos nós sabemos, mas 

não paramos para enxergar melhor, que o egoísmo é muito mais espontâneo que o amor. Aliás, 
muitas vezes, o egoísmo (a necessidade do outro) é chamado de amor. Reduz-se o outro a 
alimento do nosso apetite... e se chama isso de amor. Até a morte passional do outro é 'justificada' 
pelo amor: “Matei por amor”!

- Amor gratuito (querer o bem do outro, buscar o bem do outro, lutar pelo bem do outro) é 
coisa rara. Acolher o outro como o outro é exige renúncia, desprendimento, disciplina, exercício... 
graça. Humanamente falando, só quem foi amado gratuitamente torna-se capaz de amar a si 
próprio e aos outros como a si mesmo. A morte de nós mesmos, que precisamos exercitar para 
nos tornarmos capazes de amar, às vezes, custa uma vida... e ainda não é suficiente!
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- “Odiar o inimigo” é muito mais comum do que amar o próximo. A Bíblia – o Antigo 
Testamento sobretudo – o testemunha muito bem. A solidariedade, muitas vezes, é uma 
solidariedade “contra”. Na própria Bíblia, a compreensão do amor de Deus por todos é coisa que 
só foi entrando muito devagar. 

- Isso não é motivo para nos escandalizarmos. A Bíblia é palavra de Deus em palavra 
humana. Deus, na Bíblia, fala uma linguagem humana. Deus é tão grande que se sujeita às nossas 
condições. Por isso, há uma evolução – um progresso mesmo – na revelação. O Deus forte e 
tremendo, das religiões naturais, vai se transformando no Deus clemente e misericordioso, que 
tem um coração e um amor tão grande que se enche de compaixão (cf. Gn 4,2). Em Jesus, o 
revelador e o revelado se tornaram uma coisa só: “aprendam de mim que sou manso e humilde de 
coração” (Mt 11,29).

- Com Jesus, Deus pode dizer: “Amem os seus inimigos” (5,44). Quem não os tem? Jesus 
era tão realista que diz: “Os piores inimigos do homem são os de sua própria casa” (Mt 10,36)! 
Nenhuma lei vai fazer alguém amar um inimigo. O amor ao inimigo é, porém, a essência do 
cristianismo. Só ama o inimigo quem conheceu Deus no Espírito. O amor ao inimigo é pura graça 
de Deus, que é amor (cf. 1Jo 4,6). Pois Deus Amor não tem inimigos, só tem filhos e filhas, que 
para mim são irmãos e irmãs que devem ser amados. Quem não ama o inimigo – pode ter sido 
batizado, crismado, ordenado – ainda não tem o Espírito do Senhor. É no perdão ao inimigo que se 
revelam a infinidade e a gratuidade do amor de Deus (cf. Rm 5,6-11). 

 Santos do dia: Constantino. Vicente. Ramiro. Macário I de Jerusalém (+ 334). Simplício (+ 
483). Atala (+ 627). Gustavo da Suécia (810-890). Wirnto (+ 1127). João de Cellis (1310-1396). 
João Ogilvie (1580-1615). 

Datas comemorativas: Dia do Sogro. Dia do Telefone. Dia da Família. Abertura do Canal do 
Panamá (1914). Atentado a um grupo islâmico em Madri: 200 mortos e 1.400 feridos (2004). 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
2
 d

e 
M

ar
ço

 -
 2

º 
D

om
in

go
 d

a 
Q

ua
re

sm
a

40

Comentário inicial - Celebramos hoje 
como que uma antecipação da ressurreição. O 
anúncio da paixão e morte de Jesus deixa os 
discípulos frustrados, confusos, perdidos. Não 
conseguem entender um salvador que não se 
salve das ciladas dos adversários e das garras 
da morte. Jesus, então, escolhe três discípulos 
e sobe com eles ao monte para ficar mais perto 
de Deus e ajudá-los a superar esta crise 
enorme que se abate sobre eles. Mostra-lhes 
Moisés, o grande libertador, e Elias, o primeiro 
profeta. Que dificuldades não tiveram que 
enfrentar, mas a fé os sustentou e, graças a eles, 
a história da salvação deu passos enormes! 
Deus não abandona os seus escolhidos; o Pai 
não abandonará Jesus; a morte não é a última 
palavra. 

 
Antífona da entrada - Sl 26,8-9

Meu coração disse: Senhor, buscarei a 
vossa face. É vossa face, Senhor, que eu 

procuro, não desvieis de mim o vosso rosto!
 
Oração do dia

Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso 
Filho amado, alimentai nosso espírito com a 
vossa palavra, para que, purificado o olhar de 
nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa 
glória. 

Leitura - Gn 2,1-4a

Leitura do Livro do Gênesis 

1 Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: 
"Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu 
pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar.                
2 Farei de ti um grande povo e te abençoarei: 
engrandecerei o teu nome, de modo que ele se 
torne uma bênção.  Abençoarei os que te 3

abençoarem e amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; em ti serão abençoadas todas 
as famílias da terra!".  E Abraão partiu, como o 4

Senhor lhe havia dito. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32

R. Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, venha a vossa salvação!

1.  Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo           
o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e        
a justiça, transborda em toda a terra a sua    
graça. R.

2.  Mas o Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria. R.

3.  No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! Sobre 
nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma 
forma que em vós nós esperamos! R.

12 2º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)
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Leitura - 2Tm 1,8b-10

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

Caríssimo:  Sofre comigo pelo Evangelho, 8b

fortificado pelo poder de Deus.  Deus nos 9

salvou e nos chamou com uma vocação santa, 
não devido às nossas obras, mas em virtude do 
seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada 
em Cristo Jesus desde toda a eternidade.  Esta 10

graça foi revelada agora, pela manifestação de 
nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só 
destruiu a morte, como também fez brilhar a 
vida e a imortalidade por meio do Evangelho.                     
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 9,35

R. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna 
glória.

V. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir 
a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, 
escutai-o, todos vós. R.

Evangelho - Mt 17,1-9

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. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

1Naquele tempo:  Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um 

2lugar à parte, sobre uma alta montanha.  E foi 
transfigurado diante deles; o seu rosto brilhou 
como o sol e as suas roupas ficaram brancas 

3como a luz.  Nisto apareceram-lhes Moisés e 

4Elias, conversando com Jesus.  Então Pedro 
tomou a palavra e disse: "Senhor, é bom 
ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três 
tendas: uma para ti, outra para Moisés, e outra 

5para Elias."  Pedro ainda estava falando, 
quando uma nuvem luminosa os cobriu com 
sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: "Este é o 
meu Filho amado, no qual eu pus todo meu 

6agrado. Escutai-o!"  Quando ouviram isto, os 
discípulos ficaram muito assustados e caíram 

7com o rosto em terra.  Jesus se aproximou, 
tocou neles e disse: "Levantai-vos, e não 

8tenhais medo."  Os discípulos ergueram os 
olhos e não viram mais ninguém, a não ser 

9somente Jesus.  Quando desciam da mon-
tanha, Jesus ordenou-lhes: "Não conteis a 
ninguém esta visão até que o Filho do Homem 
tenha ressuscitado dos mortos." - Palavra da 
Salvação.

Prece dos fiéis

Neste tempo santo da Quaresma, Cristo 
anuncia a vitória da vida sobre a morte. 
Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz.  
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Para que o papa Francisco, os bispos e 
os presbíteros a ele unidos recebam a graça de 
sofrer pelo Evangelho e ponham sua confiança 
em Deus, como Abraão, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os governos das várias nações 
defendam os cidadãos e os seus direitos, e, 
agindo com honestidade e governando com 
competência, melhorem as condições de vida 
dos mais pobres e esquecidos, rezemos ao 
Senhor.

3. Para que os doentes e todos os que 
sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador 
e, um dia, cheguem à contemplação da sua 
glória, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os fiéis que se reúnem aos 
domingos deem testemunho de Jesus Cristo, 
luz do mundo, aos que lhes pedem a razão da 
sua esperança, rezemos ao Senhor.

5.  Para que esta assembleia de cristãos, à 
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medida que comunga o Pão do Céu, se 
transfigure como Jesus no monte santo, 
rezemos ao Senhor.

6.  Pelas mulheres, especialmente as que 
trabalham fora de casa, as que sofrem violência 
dentro de casa e as que não gozam em 
plenitude dos direitos inerentes ao ser humano, 
rezemos ao Senhor.

7.  Para que o povo brasileiro, consciente 
da grave crise ecológica que afeta toda a hu-
manidade, defenda e preserve os biomas da 
Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata 
Atlântica, do Pampa e do Pantanal, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, que no monte da transfiguração nos 
mandastes escutar o vosso Filho, atendei a 
oração que o seu Espírito fez nascer nesta santa 
assembleia por nós mesmos, pela Igreja e pelo 
mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que estas oferendas lavem os 
nossos pecados e nos santifiquem inteira-
mente para celebrarmos a Páscoa. 

Oração eucarística II

Prefácio 
A transfiguração 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, por Cristo, Senhor nosso. 
Tendo predito aos discípulos a própria morte, 
Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, todo 
o seu esplendor. E com o testemunho da Lei e 
dos Profetas, simbolizados em Moisés e Elias, 
nos ensina que, pela Paixão e Cruz, chegará à 
glória da ressurreição. E enquanto esperamos a 
realização plena de vossas promessas, com os 
anjos e com todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz: 

Antífona da comunhão - Mt 17,5

Este é o meu Filho muito amado, no qual eu 
pus todo o meu amor; escutai-o!

Oração depois da comunhão

Nós comungamos, Senhor Deus, no mis-
tério da vossa glória, e nos empenhamos em 
render-vos graças, porque nos concedeis, 
ainda na terra, participar das coisas do céu. 

A Semente na Terra - Mt 17, 1-9 

 OPai só fala duas vezes e, nas duas, diz a mesma coisa: “Este é o meu Filho amado, no qual 
eu pus todo meu agrado.” A primeira, no batismo (Mt 3,17); a segunda, aqui (Mt 17,5), 
depois de haver predito sua morte e ressurreição (Mt 16,21). A Transfiguração é a 

confirmação do caminho tomado por Jesus no batismo recebido de João. Lá, ele começou a vida 
pública; aqui, a caminhada rumo a Jerusalém.

-  O Pai confirma o que Jesus terminara de dizer: reconhece aquele que acaba de ser 
reconhecido por Pedro como o Messias e o Filho de Deus (Mt 16,16); aquele que tomou a forma 
de servo sofredor (cf. Is 42-52), que Pedro não aceita (Mt 16,21-23); aquele que chama os 
discípulos a seguir o Seu caminho (Mt 16,24); aquele que se declara juiz do mundo (Mt 16,27). 
Diante de três homens do presente – Pedro, Tiago e João – e de dois personagens do passado – 
Moisés e Elias – o Filho do Homem é proclamado (pelo Pai) Filho de Deus. A última palavra é do 
Pai, aquele que, desde sempre, pronuncia a Palavra! Encerra-se o debate sobre a identidade de 
Jesus; inicia-se o drama da negação desta identidade.

-  O Pai tem uma só palavra. O Pai tem a Palavra, o Filho, que o revela plenamente. Esta 
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Palavra é o Filho, que o revela em seus gestos e palavras (cf. DV 5). Por isso, o Pai pede que 
escutemos esta Palavra. Nós nos tornamos aquilo que escutamos. Escutando o Filho, nos 
tornamos como ele, filhos e filhas, e, consequentemente, irmãos e irmãs.

-  A Transfiguração não é um acaso na trajetória de Jesus, mas experiência fundamental de 
sua vida. A escolha feita no batismo é, na Transfiguração, confirmada como o caminho que leva à 
liberdade humana e à glória de Deus. Este caminho leva à cruz, passagem obrigatória, da 
humanidade pecadora, para a glória. O evento exterior é reflexo do acontecimento interior. É uma 
iluminação interior tão forte – segundo Lucas, Jesus estava rezando (Lc 9,28-29) – que 
transfigura o seu corpo em sol, luz, brancura. A visão, pelos discípulos, do evento exterior, 
também é importante: quando Jesus ressuscitar, eles vão recordar esta experiência, e saber que o 
Ressuscitado é o mesmo Jesus que, tendo seguido fielmente seu caminho, foi crucificado. 

-  A Transfiguração do Filho não é só uma antecipação da sua ressurreição, mas também da 
nossa. A semente da nossa vida divina é lançada quando decidimos, para valer, “escutar” Jesus e 
“fazer” a sua palavra. É assim que nossa vida é transformada, tornando-se como a dele, e, à 
medida da nossa generosidade, na sua medida plena.

-  Jesus, na sua humanidade, mostra a sua divindade. Aquilo que, no dia a dia, transparece 
nas atitudes, gestos e palavras de Jesus, agora, reluz, iluminando, com luz nova, as atitudes, os 
gestos, as palavras do Filho do Homem. Os discípulos, representados por Pedro, Tiago e João, 
veem, como que sem véus, um reflexo da glória do Senhor. “Escutando o que ele diz”, são 
transformados, pelo Espírito Santo (cf. 2Cor 3,18), na imagem do Filho. O céu toca a terra, para 
que a terra chegue ao céu!

OUVIR A JESUS

José Antonio Pagola

O centro deste relato complexo, tradicionalmente chamado de "A transfiguração de Jesus", é 
ocupado por uma Voz que vem de uma estranha "nuvem luminosa", símbolo que se emprega na 
Bíblia para falar da presença sempre misteriosa de Deus que se manifesta a nós e, ao mesmo 
tempo, se oculta.

A Voz diz estas palavras: "Este é o meu Filho amado, meu predileto, ouvi-o!". Os discípulos 
não devem confundir a Jesus com ninguém, nem mesmo com Moisés e Elias, representantes e 
testemunhas do Antigo Testamento. Só Jesus é o Filho amado de Deus, que tem sua face 
"resplandecente como o sol".

Mas a Voz acrescenta algo mais: "Ouvi-o!" Noutros tempos, Deus tinha revelado sua vontade 
através dos "dez mandatos" da Lei. Agora a vontade de Deus se resume e concreta em um único 
mandato. Escutar a Jesus. A escuta estabelece a verdadeira relação entre os seguidores e Jesus.

Ao ouvir isto, os discípulos caem por terra "cheios de temor". Estão impressionados por 
aquela experiência tão próxima de Deus, mas também assustados com o que ouviram: poderão 
viver ouvindo apenas a Jesus, reconhecendo só nele a presença misteriosa de Deus?

Então, Jesus "se aproxima e, tocando-os, lhes diz: Levantai-vos. Não tenhais medo". Sabe que 
precisam experimentar sua proximidade humana: o toque de sua mão, não só o resplendor divino 
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de seu rosto. Sempre que ouvimos a Jesus no silêncio de nosso ser, suas primeiras palavras nos 
vão dizer: Levanta-te, não tenhas medo.

Muitas pessoas só conhecem a Jesus de ouvir falar. Seu nome lhes resulta, talvez, familiar, mas 
o que sabem dele não vai além de algumas recordações e impressões da infância. Inclusive, ainda 
que se chamem cristãos, vivem sem ouvir a Jesus em seu interior. E, sem essa experiência, não é 
possível conhecer sua paz inconfundível nem sua força para estimular e sustentar a nossa vida.

Quando aquele que crê se detém para ouvir em silêncio a Jesus, no interior de sua 
consciência, sempre ouve algo como isto: "Não tenhas medo. Abandona-te com toda a 
simplicidade ao mistério de Deus. Tua pouca fé basta. Não te preocupes. Se me ouves, 
descobrirás que o amor de Deus consiste em estar sempre te perdoando. E, se acreditas nisto, tua 
vida mudará. Conhecerás a paz do coração".

No livro do Apocalipse, podemos ler as seguintes palavras: "Eis que estou à porta e bato; se 
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa". Jesus bate à porta dos cristãos e 
não cristãos. Podemos abrir-lhe a porta ou podemos recusar. Mas não é o mesmo viver com Jesus 
e viver sem ele.

 Santos do dia: Inocêncio I (+ 417). Paulo Aureliano (+ 573). Pedro Diácono (+ 605). 
Teodoro Confessor (765-817). Simeão o Novo Teólogo (949-1022). Engelhard (+ 1230).Fina 
(1238-1253). Justina Francucci Bezzoli (+ 1319). 

Testemunhas do Reino: Rutílio Grande, Manuel e Nelson (El Salvador, 1977).

Datas comemorativas: Dia do Bibliotecário. Aniversário de Olinda e Recife. Nascimento do 
Albert Einstein (Alemanha, 1874), físico e homem de paz. 

13 SEGUNDA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 25,11-12

Tende compaixão de mim, ó Deus, e libertai-
me! Meus pés estão firmes no caminho reto, 
nas assembleias bendirei ao Senhor.

Oração do dia

Deus, que para remédio e salvação nossa 

nos ordenais a prática da mortificação, concedei 
que possamos evitar todo pecado e cumprir de 
coração os mandamentos do vosso amor. 

Leitura - Dn 9,4b-10

Leitura da Profecia de Daniel 

4b "Eu te suplico, Senhor, Deus grande e 

QUATRO ANOS DO PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO

Amanhã, dia 13, 4º aniversário da eleição do Santo Padre, Papa Francisco, como Bispo de 
Roma e Pastor supremo da Igreja católica. Pode-se tomar a Coleta da Missa “pelo Papa” 

(Missa para Diversas Circunstâncias, n.2).
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terrível, que preservas a aliança e a benevolên-
cia aos que te amam e cumprem teus man-
damentos;  temos pecado, temos praticado a 5

injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, 
afastando-nos de teus mandamentos e de tua 
lei;  não temos prestado ouvidos a teus servos, 6

os profetas, que, em teu nome, falaram a 
nossos reis e príncipes, a nossos antepassados 
e a todo o povo do país.  A ti, Senhor, convém a 7

justiça; e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no 
rosto: seja ao homem de Judá, aos habitantes 
de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que 
moram perto e aos que moram longe, de todos 
os países, para onde os escorraçaste por causa 
das infidelidades cometidas contra ti.  A nós, 8

Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto: a nos-
sos reis e príncipes, e a nossos antepassados, 
pois que pecamos contra ti;  mas a ti, Senhor, 9

nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois 
nos temos rebelado contra ti,  e não ouvimos   10

a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos        
o caminho de sua lei, que nos propôs me-
diante seus servos, os profetas". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 78

R. O Senhor não nos trata como exi-
gem nossas faltas.

1. Não lembreis as nossas culpas do 
passado, mas venha logo sobre nós vossa 
bondade, pois estamos humilhados em 
extremo. R.

2.  Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador! Por 
vosso nome e vossa glória, libertai-nos! Por 
vosso nome, perdoai nossos pecados! R.

3.  Até vós chegue o gemido dos cativos: 
libertai com vosso braço poderoso os que 
foram condenados a morrer! R.

4.  Quanto a nós, vosso rebanho e vosso 
povo, celebraremos vosso nome para sempre, 
de geração em geração vos louvaremos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63c.68c

R. Glória a Cristo, Palavra eterna do 

Pai, que é amor!
V. Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

Evangelho - Lc 6,36-38

Enquanto, no Evangelho de Mateus, Jesus 
nos convida a sermos perfeitos como o Pai é 
perfeito, em Lucas, ele nos convida a sermos 
misericordiosos como o Pai é misericordioso. A 
perfeição do Pai, na verdade, é o amor; em 
relação a nós, pobres criaturas e miseráveis 
pecadores, ele é “misericórdia”. Que a 
Quaresma e a Campanha da Fraternidade nos 
ensinem a ser misericordiosos. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Sede misericordiosos, como 36

também o vosso Pai é misericordioso.  Não 37

julgueis e não sereis julgados; não condeneis e 
não sereis condenados; perdoai, e sereis 
perdoados.  Dai e vos será dado. Uma boa  38

medida, calcada, sacudida, transbordante será 
colocada no vosso colo; porque com a mesma 
medida com que medirdes os outros, vós 
também sereis medidos". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Imitemos a misericórdia de Deus Pai, sendo 
misericordiosos uns com os outros, e digamos 
de todo o coração: R. Deus de misericórdia,  
ouvi-nos.

1.  Ensinai os presbíteros a acolher aqueles 
fiéis que se afastaram da comunidade por 
algum motivo e agora regressam com novo 
ânimo. Pedimos.

2.  Ensinai os responsáveis das nações a 
não construir códigos morais segundo os seus 
critérios, mas segundo os vossos manda-
mentos. Pedimos.

3.  Ensinai os adultos, os adolescentes e os 
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jovens a não julgar, para não serem julgados, e a 
não condenar, para não serem condenados. 
Pedimos.

4.  Ensinai os pobres, os doentes e os 
rejeitados a perdoar todo o mal que lhes fizeram 
e a ser misericordiosos como Vós. Pedimos.

5.  Ensinai-nos, a nós próprios, Deus 
eterno, a usar para com os outros a mes-                
ma medida que Vós usais para conosco.    
Pedimos.

Senhor, Deus de Israel e da Nova Aliança, 
ajudai-nos a não julgar nem condenar, mas a 
viver a misericórdia e o perdão. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas preces e preser-
vai das seduções do mundo os que chamais a 
celebrar vosso mistério. 

Antífona da comunhão - Lc 6,36

Sede misericordiosos, diz o Senhor, como 
vosso Pai que está nos céus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta comunhão nos purifique 
do pecado e nos faça participar da celeste 
alegria. 

A Semente na Terra - Lc 6,36-38

N
as profundezas do coração do ser humano, mora um desejo inconfessado: “tornar-se 
como Deus” (Gn 3,5). O mal não está em querer ser como Ele, mas em não ter 
entendido  Ele é. Circulam por aí mais imagens falsas de Deus do que imagens como

verdadeiras.
- O livro do Levítico nos dá uma pista: “sede santos como eu sou santo” (Lc 19,2). É a 

transcendência de Deus, a infinita diferença entre ele e nós, a sua essencial diferença. A santidade 
de Deus torna-se, aí, o fundamento de toda a lei, do temor e do tremor.

- Mas agora, depois da revelação da sua face em Jesus (cf. Jo 14,9), é possível entender 
quem Ele é e o caminho para nos tornarmos como Ele. A santidade, o próprio, o específico, o que 
distingue Deus de todos os demais seres, é a sua misericórdia. Lc 6,36 é um dos cumes da 
revelação de Deus para nós: “sede misericordiosos como ”!eu sou misericordioso

- Depois disso, os outros, na revelação de Deus, não são mais inimigos, mas irmãos e 
irmãs. Por isso, na sequência, Jesus coloca quatro regras claras, que são como colunas que 
devem reger a vida em comunidade (família, comunidade eclesial, sociedade humana...).

- Essas quatro regras nos ensinam a viver o amor recíproco, que, porém, neste mundo em 
que o Inimigo trabalha com outras imagens de Deus, é sempre assaltado pelo mal. Por isso, o 
amor, enquanto estivermos “ ” (a caminho, não na pátria), nunca perde o seu in via, non in patria
caráter de miseri-córdia. “Miseri-córdia” é o coração ( , em latim) capaz de compreender e cor
acolher a miséria... própria e alheia!

- Até o mal que a vinda do Senhor não aboliu – fato que nos intriga – tem uma função, 
digamos, “positiva”, pois é o vazio (de bem) onde se derrama a misericórdia. E assim o ser 
humano se torna como Deus! Ao invés do “ ” (= homem lobo para o homem) homo homini lupus
de Hobbes, o “ ” (= homem Deus para o homem) de Jesus!homo homini Deus

- A misericórdia, que deve ser sempre maior que a miséria, senão não pode acolhê-la nem 
compreendê-la, tem quatro nomes: absolvição no julgamento (v. 37); justificação na condenação 
(v. 37), perdão no pecado (v. 37) e doação na negação do dom (v. 38).

- Para dizer a verdade, essas regras não são regras, mas , expressão de um modos de ser
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novo modo de ser, aquele que o Pai despejou em nossos corações, por meio do Espírito que nos 
foi dado (cf. Rm 5,5). Seu nome é amor. Santo Tomás dizia que a lei agora, na economia do Filho, 
é o Espírito Santo, e seu nome é amor!

 Santos do dia: Leandro de Sevilha (540-600). Geraldo de Mayo (642-732). Eldrado (+ 840). 
Rodérico (Rodrigo) e Salomão (+ 857). Pedro II de La Cava (+ 1208). 

Testemunhas do Reino: José Antonio Echeverría (Cuba, 1957). Marianela Garcia (El 
Salvador, 1983). Maria Leite Amorim (Brasil, 1998).

Datas comemorativas: Greve Geral dos 160 mil metalúrgicos do ABC Paulista (1979). Morte 
da Irmã Dulce, em Salvador, BA (1992).

14 TERÇA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana Do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 12,4-5
 
Iluminai meus olhos, Senhor, guardai-me 

do sono da morte. Que meu inimigo não possa 
dizer: triunfei sobre ele.

 
Oração do dia

Guardai, Senhor nosso Deus, a vossa Igreja 
com a vossa constante proteção e, como a 
fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, 
livrai-nos constantemente do mal e conduzi-
nos pelos caminhos da salvação. 

Leitura - Is 1,10.16-20

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

10 Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de 
Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do 

16nosso Deus, povo de Gomorra.  Lavai-vos, 
purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações 

                               de minha frente. Deixai de fazer o mal! 
17 Aprendei a fazer o bem! Procurai o direito, 
corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, 

18 defendei a viúva. Vinde, debatamos - diz o 
Senhor. Ainda que vossos pecados sejam 
como púrpura, tornar-se-ão brancos como a 
neve. Se forem vermelhos como o carmesim, 

19tornar-se-ão como lã.  Se consentires em 
obedecer, comereis as coisas boas da terra.                 
20 Mas se recusardes e vos rebelardes, pela 
espada sereis devorados, porque a boca do 
Senhor falou! - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 49

R. A todos que procedem retamente, 
eu mostrarei a salvação que vem de Deus.

1.  Eu não venho censurar teus sacrifícios, 
pois sempre estão perante mim teus 
holocaustos; não preciso dos novilhos de tua 
casa nem dos carneiros que estão nos teus 
rebanhos. 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.  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.

4.  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.
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Aclamação ao Evangelho - Ez 18,31

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Lançai para bem longe toda a vossa 
iniquidade! Criai em vós um novo espírito e um 
novo coração! R.

Evangelho - Mt 23,1-12

Jesus foi um messias diferente do que se 
esperava. Foi um messias humilde, pobre, 
servidor. O mesmo ele espera de seus 
discípulos e discípulas, sobretudo daqueles 
que assumem algum trabalho na Igreja, na 
comunidade. A palavra é clara: “o maior dentre 
vós deve ser aquele que vos serve”!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Jesus falou às multidões e 1

aos seus discípulos e lhes disse:  "Os mestres 2

da Lei e os fariseus têm autoridade para 
interpretar a Lei de Moisés.  Por isso, deveis 3

fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não 
imiteis suas ações! Pois eles falam e não 
praticam.  Amarram pesados fardos e os 4

colocam nos ombros dos outros, mas eles 
mesmos não estão dispostos a movê-los, nem 
sequer com um dedo.  Fazem todas as suas 5

ações só para serem vistos pelos outros. Eles 
usam faixas largas, com trechos da Escritura, na 
testa e nos braços, e põem na roupa longas 
franjas.  Gostam de lugar de honra nos 6

banquetes e dos primeiros lugares nas 
sinagogas.  Gostam de ser cumprimentados 7

nas praças públicas e de serem chamados de 
Mestre.  Quanto a vós, nunca vos deixeis 8

chamar de Mestre, pois um só é vosso Mestre e 
todos vós sois irmãos.  Na terra, não chameis a 9

ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele 
que está nos céus.  Não deixeis que vos 10

chamem de guias, pois um só é o vosso Guia, 
Cristo.  Pelo contrário, o maior dentre vós deve 11

ser aquele que vos serve.  Quem se exaltar 12

será humilhado, e quem se humilhar será 

exaltado". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai a graça de escutarmos e 
seguirmos Jesus, Mestre humilde e Guia 
seguro dos seus discípulos e discípulas.                
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Para que os ministros da Igreja que 
servem os fiéis ponham os olhos nos senti-
mentos de Jesus e peçam ao Pai que lhes dê 
espírito e atitudes de humilde serviço, rezemos 
ao Senhor.

2.  Para que os responsáveis da política e 
das leis não coloquem fardos pesados sobre os 
ombros dos cidadãos, pensando mais nos seus 
interesses que no bem comum, rezemos ao 
Senhor.

3.  Para que os verdadeiros discípulos de 
Jesus Cristo só a Ele chamem seu Mestre, 
Doutor e Legislador, e O sigam com amor e 
generosidade, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os países mais pobres possam 
recorrer à solidariedade universal dos que são 
ricos, sem terem que aceitar abusos intole-
ráveis, rezemos ao Senhor.

5.  Para que os fiéis presentes nesta 
Eucaristia sejam os primeiros a ajudar quem 
mais precisa e a dizer não à injustiça e à 
violência, rezemos ao Senhor.

Senhor, Pai celeste, ensinai-nos a fazer 
sempre o que é bom e a evitar cada vez mais 
tudo o que é mal. Por Cristo, nosso Senhor. 

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar-nos por este 
sacramento. Que ele nos cure dos vícios 
terrenos e nos conduza para os bens celestes. 

Antífona da comunhão - Sl 9,2-3

Narrarei, Senhor, as vossas maravilhas, em 
vós me alegro e exulto; cantarei o vosso nome, 
Deus Altíssimo!
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a participação na mesa sagrada 

faça crescer em nós o amor fraterno e nos 
assegure sempre o vosso auxílio. 

A Semente na Terra - Mt 23,1-12

O
 Evangelho de hoje – como, aliás, toda página do Evangelho – foi escrita para a Igreja, 
que somos nós, os batizados e as batizadas. A página de hoje especialmente. São 
Jerônimo diz que “os escribas e os fariseus” do Evangelho são os cristãos e as cristãs, 

que leem hoje o Evangelho. Os fariseus de ontem podem até tê-lo ouvido, mas nunca o leram. 
- Moisés não só libertou o povo da escravidão do Egito, mas lhe deu o Decálogo (as “dez 

palavras”), para que jamais voltassem à escravidão, passiva ou ativa. Os “escribas e os fariseus”, 
porém, usurparam a cátedra de Moisés e, depois da vinda do novo Moisés, tomaram também o 
lugar de Jesus, cujo jugo é leve e suave! (cf. Mt 11,29), para impor, à comunidade dos discípulos 
e discípulas do Mestre, os insuportáveis fardos da lei. 

- Jesus mudou a água em vinho, e nós – a sua Igreja – voltamos a mudar o vinho em água, 
substituindo o Evangelho pela lei ou impondo-o como se fosse lei. Jesus substituiu as 
purificações exteriores da lei (representada nas 6 talhas) pelo “vinho belo” do Espírito, que nos dá 
um coração novo, o coração do Filho, que é amado e ama. E nós – pobre humanidade! – fazemos 
o caminho inverso: “O cão volta ao seu próprio vômito”... “a porca lavada volta a revolver-se na 
lama” (2Pd 2,22).

- Sobre essa primeira tentação da Igreja – de trocar ou, pelo menos, de ofuscar o Evangelho 
pela lei – nos alerta Paulo vigorosamente na carta aos Gálatas, que faríamos bem em ler de vez em 
quando! 

- As leis são necessárias, sobretudo para a convivência em comunidade e em sociedade. 
São até positivas quando nascem do Espírito de liberdade (cf. Gl 5,1ss.), se brotam do amor e 
conduzem ao amor, que é o cumprimento da lei (cf. Rm 13,10). Fora disso – pense-se naquelas 
leis que só visam à vantagem do legislador, que submetem o pequeno à vontade onipotente de 
quem está por cima, que consagram as inaceitáveis diferenças entre os seres humanos – 
destroem a vida filial (somos todos imagens do Pai!), uniformizam o legitimamente outro e 
diverso, mantêm ou promovem as diferenças que deveriam ser suprimidas.

- Jesus tem em mira particularmente  (a de quem legisla para os outros, algumas atitudes
mas não cumpre o que ele mesmo prescreve) (cf. Mt 23,1-4) e  (a algumas motivações de fundo
hipocrisia, o desejo de parecer grandes, inteligentes e benquistos) (cf. Mt 23,5-10), para, no fim, 
revelar qual é a grandeza e a glória de Deus: a grandeza de Deus é ser pequeno, a sua glória é servir 
na humildade (cf. Mt 23,11-12).

- “Venham a mim todos os que se acham cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei” 
(Mt 11,28). 

 Santos do dia: Lioba de Chartres (+ 557). Einhard (770-840). Matilde (895-968). Paulina da 
Turíngia (+ 1107). Tiago Capoccio (+ 1308).

Datas comemorativas: Dia Nacional dos Animais. Dia Mundial da Poesia. Dia do Vendedor de 
Livros. Nascimento de Castro Alves, poeta, abolicionista (1847). Nascimento de Albert Einstein, 
matemático e físico (1879). Morte de Karl Marx, filósofo (1883). 
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15 QUARTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 37,22-13

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depressa, 
vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha 
salvação.

Oração do dia

Ó Deus, conservai constantemente vossa 
família na prática das boas obras, e, assim 
como nos confortais agora com vossos 
auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. 

Leitura - Jr 18,18-20
 
Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Naqueles dias,  disseram eles: “Vinde para 18

conspirarmos juntos contra Jeremias; um 
sacerdote não deixará morrer a lei; nem um 
sábio, o conselho; nem um profeta, a palavra. 
Vinde para o atacarmos com a língua, e não 
vamos prestar atenção a todas as suas 
palavras”.  Atende-me, Senhor, ouve o que 19

dizem meus adversários.  Acaso pode-se 20

retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram 
uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua 
presença, para interceder por eles e tentar 
afastar deles a tua ira. - Palavra do Senhor.

 
 Salmo responsorial - Sl 30
 
R.  Salvai-me pela vossa compaixão, ó 

Senhor Deus!
 
1. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque 

sois o meu refúgio protetor! Em vossas mãos, 
Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me 
salvareis, ó Deus fiel! R. 

2.  Ao redor, todas as coisas me apavoram; 
ouço muitos cochichando contra mim; todos 

juntos se reúnem, conspirando e pensando 
como vão tirar-me a vida. R. 

3.  Vós, porém, ó meu Senhor, eu me 
confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus! Eu 
entrego em vossas mãos o meu destino; 
libertai-me do inimigo e do opressor! R.

 
Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12
 
R.  Salve, Cristo, Luz da vida, compa-

nheiro na partilha! 
V.  Eu sou a luz do mundo; aquele que me 

segue, não caminha entre as trevas, mas terá a 
luz da vida. R.

Evangelho - Mt 20,17-28

Os discípulos tinham muita dificuldade em 
aceitar que Jesus fosse o Messias esperado. O 
que eles veem em Jesus muitas vezes entra em 
contradição com o que esperam. A ideia de que 
o Messias vá morrer em Jerusalém soa como 
um despropósito, um absurdo, um escândalo. 
Mas o caminho de Jesus, para dar a vida à 
humanidade, feito de pobreza e humildade, 
passa pela cruz, pela entrega da vida. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Enquanto Jesus subia 17

para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à 
parte e, durante a caminhada, disse-lhes:  “Eis 18

que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho 
do Homem será entregue aos sumos sacer-
dotes e aos mestres da Lei. Eles o condenarão à 
morte,  e o entregarão aos pagãos para 19

zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. 
Mas no terceiro dia ressuscitará”.  A mãe dos 20

filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com 
seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de 
fazer um pedido.  Jesus perguntou: “O que tu 21
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queres?” Ela respondeu: “Manda que estes 
meus dois filhos se sentem, no teu Reino, um à 
tua direita e outro à tua esquerda”.  Jesus, 22

então, respondeu-lhes: “Não sabeis o que 
estais pedindo. Por acaso podeis beber o cálice 
que eu vou beber?” Eles responderam: 
“Podemos”.  Então Jesus lhes disse: “De fato, 23

vós bebereis do meu cálice, mas não depende 
de mim conceder o lugar à minha direita ou à 
minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses 
lugares àqueles para os quais ele os preparou”. 
24 Quando os outros dez discípulos ouviram 
isso, ficaram irritados contra os dois irmãos.                 
25 Jesus, porém, chamou-os, e disse: “Vós 
sabeis que os chefes das nações têm poder 
sobre elas e os grandes as oprimem.  Entre 26

vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-
se grande, torne-se vosso servidor;  quem 27

quiser ser o primeiro, seja vosso servo.  Pois, 28

o Filho do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida como resgate 
em favor de muitos”. - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Irmãos e irmãs: Jeremias, perseguido pelos 
seus, é bem a imagem de Jesus na sua Paixão. 
Oremos ao Senhor por quem mais precisa, 
dizendo: R. Pai nosso, que estais nos Céus,  
ouvi-nos.

1.  Para que a Igreja Católica promova a 
cultura da vida e tudo faça para que ela seja, 
cada vez mais, testemunha viva do serviço e 
não do domínio, oremos com esperança.

2.  Para que cessem os atos de violência 
em nome de Deus, e as pessoas vivam e se 
respeitem mutuamente, apesar das diferenças 

que entre eles existem, oremos com esperança.
3.  Para que o anúncio da Paixão de Jesus 

Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, 
prepare os missionários e missionárias para 
beberem o seu cálice, oremos com esperança.

4.  Para que os jovens que acalentam 
grandes sonhos façam suas as palavras de 
Jesus e se tornem servidores dos mais pobres e 
humildes, oremos com esperança.

5.  Para que a Eucaristia estamos celebran-
do nos impregne dos sentimentos de Jesus, 
que não veio para ser servido, mas para servir e 
dar a vida, oremos com esperança.

Senhor, nosso Deus, livrai os perseguidos 
daqueles que os perseguem e não deixeis que 
ninguém pague o bem com o mal. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, com bondade, as 
oferendas que vos apresentamos e concedei-
nos, por meio delas, o perdão dos nossos 
pecados. 

Antífona da comunhão - Mt 20,28

O Filho do homem veio, não para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida pela 
salvação de todos.

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, vós quisestes que a 
Eucaristia fosse para nós penhor da imor-
talidade. Fazei que ela nos conduza à eterna 
salvação. 

A Semente na Terra - Mt 20,17-28

O Evangelho de hoje marca o terceiro anúncio da morte e ressurreição de Jesus. No 
primeiro deles, Pedro repreendeu-o e quis impedir que fosse a Jerusalém (16,22). No 
segundo, os discípulos ficaram muito tristes (17,23). Neste último, a reação dos filhos 

de Zebedeu mostra que nem os que estavam próximos do Mestre conseguiam compreender a sua 
missão.
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-  Eles o condenarão à morte: o anúncio da morte e ressurreição é feito de maneira gradual, 
assim, espera-se que os discípulos vão compreendendo aos poucos o destino de Jesus. 
Inicialmente, diz que Ele seria morto pelos anciãos em Jerusalém, depois que seria entregue nas 
mãos de homens que o matariam. Neste terceiro anúncio, Jesus é mais explícito: indica os 
culpados, os chefes dos sacerdotes e escribas, colocando neles ativamente a responsabilidade 
por sua morte: o condenarão!

-  A mãe dirige-se a Jesus: provavelmente, quem faz o indecoroso pedido é a mãe porque 
seria de tamanha gravidade, que não poderia surgir de dentro do círculo dos Doze. De qualquer 
forma, a mãe dos filhos de Zebedeu é em outro lugar mencionada no Evangelho de Mateus 
(27,56), por ocasião da crucificação, pelo que se imagina que era uma das seguidoras de Jesus.

-  Um à esquerda e o outro à direita: No geral, na linguagem bíblica, o que está à esquerda 
tem menor valor que o que está à direita. Nesta passagem, esta imagem ganha menos força: o 
importante é que os discípulos estão disputando por lugares de poder no reino de Jesus. Isso 
mostra que ainda estavam ligados a uma visão messiânica “terrena”, esperando que Jesus logo 
se manifestasse como o Cristo e instaurasse um reino não tanto celestial quando militar e político. 
Assim, apressam-se para garantir seus cargos.

-  Beber do cálice: Esta simbologia é esclarecida na agonia no Horto (Mt 26,39), quando 
Jesus identifica o cálice com sua morte. Jesus não responde à mãe, mas indaga os discípulos, em 
uma maneira típica de ensinamento no mundo judaico. A questão de Jesus parece que busca 
trazer à luz a ignorância dos dois irmãos, que prontamente respondem afirmativamente, mas 
provavelmente pouco entendem do significado de suas respostas.

-  Aqueles que o Pai destinou: Se o pedido dos irmãos é fruto de uma visão política do 
messianismo, Jesus novamente resgata a dimensão celeste do Reino, que é de Deus.

-  Os dez ficaram indignados: Quando os dois irmãos se antecipam em garantir sua vaga no 
Reino de Jesus, a resposta dos outros dez é a indignação. Todos queriam seus privilégios, mas 
provavelmente o primeiro que os reclamasse seria criticado.

-  O Filho do Homem veio para servir: Jesus aproveita, então, para esclarecer o papel de 
todos no Reino dos Céus, não se dirige somente aos dois filhos de Zebedeu. Usando a imagem de 
dominação do mundo corrente, Jesus mostra que o grupo dos Doze forma uma classe diferente 
do que geralmente se vê e o que os deve caracterizar é sua doação por todos.

O Evangelho convida a pensar que o Reino de Deus não é construído com relações de poder, 
estruturas de dominação e cargos. Na verdade, as estruturas funcionam para que possamos servir 
melhor àqueles que necessitam. Na Quaresma, somos convidados a olhar para as motivações de 
nosso trabalho pastoral e meditar a respeito do tipo de relações que construímos, tanto com Jesus 
quanto com nossos irmãos.

 Santos do dia: Zacarias (+ 752). Luísa de Marillac (1591-1660). Clemente Maria Hofbauer 
(1751-1820). Plácido Riccardi (1844-1915). 

Testemunhas do Reino: Artemides Zatti (Argentina, 1951). Antonio Chaj Solis, Manuel de 
Jesus Recinos e companheiros (Guatemala, 1986).

Datas comemorativas: Dia Internacional do Consumidor. Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor. Nascimento de Emil Van Behring, criador da vacina contra a difteria (1854). 
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16 QUINTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
 (Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 138,23-24

Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pen-
samentos: vede se ando pela vereda do mal e 
conduzi-me no caminho da eternidade.

Oração do dia

Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, 
orientai para vós os corações dos vossos filhos 
e filhas, para que, renovados pelo vosso 
Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas 
obras. 

Leitura - Jr 17,5-10

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

5 Isto diz o Senhor: "Maldito o homem que 
confia no homem e faz consistir sua força na 
carne humana, enquanto o seu coração se 
afasta do Senhor;  como os cardos no deserto, 6

ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na 
secura do ermo, em região salobra e de-
sabitada.  Bendito o homem que confia no 7

Senhor, cuja esperança é o Senhor;  é como a 8

árvore plantada junto às águas, que estende as 
raízes em busca de umidade, por isso não teme 
a chegada do calor: sua folhagem mantém-se 
verde, não sofre míngua em tempo de seca e 
nunca deixa de dar frutos.  Em tudo é 9

enganador o coração, e isto é incurável; quem 
poderá conhecê-lo?  Eu sou o Senhor, que 10

perscruto o coração e provo os sentimentos, 
que dou a cada qual conforme o seu proceder e 
conforme o fruto de suas obras". - Palavra do 
Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 1
 
R.  É feliz quem a Deus se confia!
 

1. Feliz é todo aquele que não anda confor-
me 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 - Lc 8,15

R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor! 

V.  Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração; e que produzem 
muitos frutos, até o fim perseverantes! R.

 
 Evangelho - Lc 16,19-31

Mais uma vez o Evangelho ensina que nossa 
sorte futura depende de nossas decisões 
presentes, mais ainda, de nossas práticas 
presentes. Os pobres, que hoje julgamos, serão 
nossos juízes. O amor a Deus se comprova no 
amor ao próximo, e o amor ao próximo, no 
amor aos pobres. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus:              
19 "Havia um homem rico, que se vestia com 
roupas finas e elegantes e fazia festas esplên-
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didas todos os dias.  Um pobre, chamado 20

Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta 
do rico.  Ele queria matar a fome com as 21

sobras que caíam da mesa do rico. E, além 
disso, vinham os cachorros lamber suas 
feridas.  Quando o pobre morreu, os anjos 22

levaram-no para junto de Abraão. Morreu 
também o rico e foi enterrado.  Na região dos 23

mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou 
os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao 
seu lado.  Então gritou: Pai Abraão, tem 24 '
piedade de mim! Manda Lázaro molhar a ponta 
do dedo para me refrescar a língua, porque 
sofro muito nestas chamas'.  Mas Abraão 25

respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste '
teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, 
os males. Agora, porém, ele encontra aqui 
consolo e tu és atormentado.  E, além disso, há  26

um grande abismo entre nós: por mais que 
alguém desejasse, não poderia passar daqui 
para junto de vós, e nem os daí poderiam 
atravessar até nós'.  O rico insistiu: 'Pai, eu te 27

suplico, manda Lázaro à casa do meu pai,            
28 porque eu tenho cinco irmãos. Manda 
preveni-los, para que não venham também eles 
para este lugar de tormento'.  Mas Abraão 29

respondeu: 'Eles têm Moisés e os Profetas, que 
os escutem!'  O rico insistiu: 'Não, Pai Abraão, 30

mas se um dos mortos for até eles, certamente 
vão se converter'.  Mas Abraão lhe disse: 'Se 31

não escutam a Moisés, nem aos Profetas, eles 
não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite 
dos mortos'". - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Irmãos e irmãs: A Liturgia da Palavra nos 
ensina a sabedoria do coração, a sabedoria do 
próprio Deus. Rezemos, dizendo: R. Pai do 
céu, dai-nos um coração sábio.

1.  Pelas Igrejas locais e seus ministros, 
para que ensinem que os caminhos do mal 
levam à morte e os caminhos do bem, à 
liberdade e à vida, oremos.

2.  Pelas sociedades e culturas de nossos 
povos, para que em todas elas acabe o 
escândalo de haver pobres que morrem de 
fome à porta de ricos que desperdiçam, 
oremos. 

3.  Pelos homens e mulheres do nosso 
tempo, para que não se esqueçam de que a 
bênção e a maldição dependem daquilo em que 
puserem a confiança, oremos. 

4.  Pelos indígenas que sofreram e ainda 
sofrem injustiças e pelos negros escravizados 
em nosso país durante três séculos, para que 
suas perdas sejam compensadas e sua 
dignidade, efetivamente respeitada, oremos. 

5.  Para que procuremos compreender e 
valorizar os índios e suas culturas, para que a 
presença deles em seus territórios ancestrais 
contribua para o combate ao desmatamento e 
para a proteção dos biomas, oremos.

6.  Pelos membros de nossa comunidade, 
para que não fechem o coração aos que lhes 
pedem e sejam sempre solidários com quem 
sofre, oremos.

Senhor Jesus, que penetrais os corações e 
sondais os mais íntimos sentimentos, ensinai-
nos a sabedoria que vem do Pai. Vós que viveis 
e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, por este sacrifício santificai nossa 
Quaresma, de modo que sua observância 
externa possa frutificar em nossos corações. 

Antífona da comunhão - Sl 118,1

Felizes aqueles cuja vida é pura, os que 
andam na lei do Senhor!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta Eucaristia continue a agir 
em nós e prolongue seus efeitos em nossa vida. 
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A Semente na Terra - Lc 16,19-31

N
o Evangelho de Lucas, algumas parábolas são contadas por Jesus no longo trajeto da 
subida a Jerusalém que iniciou em Lc 9,51. Enquanto o capítulo 15 se ocupa da alegria 
por encontrar o que estava perdido e a misericórdia de Deus revelada neste encontro, o 

capítulo 16 fala da atitude que o discípulo deve manter diante dos bens materiais. Neste contexto 
está a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, que conclui o tema.

-  Havia um homem rico: Diferente do Lázaro, o homem rico não tem nome. Dessa forma, os 
pequeninos são vistos com cuidado e atenção da parte de Jesus. Na parábola, este homem rico é 
desenhado de maneira bastante exagerada, fazendo festas todos os dias, esbanjando de sua 
riqueza para seu próprio prazer.

-  Púrpura e linho: Estas vestes indicam que provavelmente tinha uma vida de príncipe (cf. 
Pr 31,22). A púrpura era uma vestimenta real (1Mc 8,14) colorida com uma tinta fenícia e o linho 
era trazido do Egito para confeccionar roupas interiores.

-  Lázaro: é o formato grego do nome hebraico Eleazar, que aparece no Antigo Testamento 
(Ex 6,23), significando “Deus ajudou”. O nome deste pobre é bastante significativo na parábola, 
mostrando como Deus está ao lado dos que não são ajudados na terra. Sua situação era a pior 
possível: estava impossibilitado e doente, então tinha que viver “no chão”.

-  Vinham os cachorros lamber suas feridas: os cachorros tratam melhor o pobre Lázaro do 
que o rico. Estes ao menos vêm lamber-lhe as feridas e aliviar a sua dor. Sua situação é de total 
abandono. Os judeus chamavam os outros povos de “cães”. Talvez Jesus esteja querendo ensinar 
que os pagãos tratam melhor os pobres do que o povo de Deus! No Evangelho de Lucas, Jesus já 
havia falado de um homem assaltado caído à beira do caminho que havia sido cuidado não por um 
judeu, mas por um samaritano (Lc 10,29-37).

-  A morte: Os dois homens morrem igualmente, mas o destino de ambos é diferente. O 
pobre Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, lembrando o “encontro com os 
antepassados” (cf. 1Rs 1,21), um lugar de refrigério e descanso. Pode ser que a palavra “seio” 
(no grego, kolpos) esteja relacionada a um lugar de honra de um convidado de um banquete, ao 
lado do anfitrião. O rico, por sua vez, sofre de outra sorte: vai para a mansão dos mortos e lá está 
em uma posição débil.

-  Tem piedade de mim: Abraão era o pai de todos os judeus (Lc 3,8), então o grito do rico 
por piedade é dirigido a ele. Seu grito manifesta ainda mais sua debilidade: agora, ele é que tem 
que pedir piedade e implorar a compaixão de Abraão e tem que reconhecer que Lázaro está ao seu 
lado.

-  A sede: A língua é justamente o órgão do gosto, ligado aos banquetes e às festas. Ao pedir 
que aplaque sua sede, chama por Lázaro, assumindo que o conhecia e que lhe era negligente em 
vida.

-  Súplica pela família: A súplica pelos seus mostra o arrependimento do rico que, em meio 
a tanto tormento, tenta um gesto de solidariedade e pensa em seus irmãos. Porém nem a eles 
Lázaro pode ir. A norma válida para todos é Moisés e os profetas, ou seja, a lei e os profetas, que 
ensina o homem a ser justo diante de Deus e a fazer o bem.

-  Visita de um morto: O homem rico ainda tenta uma última solução: se alguém voltar do 
céu, eles vão acreditar. Porém, é inútil se aqueles que não escutam Moisés e os Profetas, muito 
menos vão escutar alguém que desce dos céus ou um ressuscitado. Ali estava Jesus que veio do 
céu e os fariseus não queriam ouvi-lo.
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A parábola do rico e do Lázaro é um grande convite para a conversão. Todos os homens são 
chamados a fazer o bem enquanto vivos e a suportar os sofrimentos, crendo que a consolação 
junto de Deus é certa.

 Santos do dia: Hilário de Aquileia (século I). Abraão de Quiduna (século IV). Heriberto de 
Colônia (970-1021). 

Testemunhas do Reino: Benkos Biohó (Colômbia, 1630). Antonio Olivero e Pantaleón 
Romero (1977).

Datas comemorativas: João Paulo II pede perdão pela omissão da Santa Sé diante dos crimes 
do nazismo (1998). 

17 SEXTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 30,2-5

Senhor, a vós recorro, que eu não seja 
confundido para sempre. Vós me tirais do laço 
que me armaram, vós sois meu protetor.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus todo poderoso, que, 
purificados pelo esforço da penitência, 
cheguemos de coração sincero às festas da 
Páscoa que se aproximam. 

Leitura - Gn 37,3-4.12-13a.17b-28

 Leitura do Livro do Gênesis 

3 Israel amava mais a José do que a todos os 
outros filhos, porque lhe tinha nascido na 
velhice. E por isso mandou fazer para ele uma 

4túnica de mangas longas.  Vendo os irmãos 
que o pai o amava mais do que a todos eles, 
odiavam-no e já não lhe podiam falar 

12pacificamente.  Ora, como os irmãos de José 
tinham ido apascentar o rebanho do pai em 

13aSiquém,  disse Israel a José: "Teus irmãos 
devem estar com os rebanhos em Siquém. 

17bVem, vou enviar-te a eles".  Partiu, pois, José 
atrás de seus irmãos e encontrou-os em 

18Dotaim.  Eles, porém, tendo-o visto ao longe, 

antes que se aproximasse, tramaram a sua 
19morte.  Disseram entre si: "Aí vem o sonhador! 

20 Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, 
depois diremos que um animal feroz o devorou. 
Assim veremos de que lhe servem os sonhos". 
21                         Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: 
22 "Não lhe tiremos a vida"! E acrescentou: "Não 
derrameis sangue, mas lançai-o naquela 
cisterna do deserto, e não o toqueis com as 
vossas mãos". Dizia isto, porque queria livrá-lo 

23das mãos deles e devolvê-lo ao pai.  Assim 
que José chegou perto dos irmãos, estes 
despojaram-no da túnica de mangas longas, 

24pegaram nele  e lançaram-no numa cisterna 
25que não tinha água.  Depois, sentaram-se para 

comer. Levantando os olhos, avistaram uma 
caravana de ismaelitas, que se aproximava, 
proveniente de Galaad. Os camelos iam 
carregados de especiarias, bálsamo e resina, 

26que transportavam para o Egito.  E Judá disse 
aos irmãos: "Que proveito teríamos em matar 

 27nosso irmão e ocultar o seu sangue?  É melhor 
vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar 
nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa 
carne". Concordaram os irmãos com o que 

28dizia.  Ao passarem os comerciantes 
madianitas, tiraram José da cisterna, e por vinte 
moedas de prata o venderam aos ismaelitas: e 
estes o levaram para o Egito. - Palavra do 
Senhor.
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Salmo responsorial - Sl 104
 
R. Lembrai sempre as maravilhas do 

Senhor!
 
1.  Mandou vir, então, a fome sobre a terra e 

os privou de todo pão que os sustentava;
 um homem enviara à sua frente, José que 

foi vendido como escravo. R. 
2.  Apertaram os seus pés entre grilhões e 

amarraram seu pescoço com correntes, até que 
se cumprisse o que previra, e a palavra do 
Senhor lhe deu razão. R.

 3.  Ordenou, então, o rei que o libertassem, 
o soberano das nações mandou soltá-lo; fez 
dele o senhor de sua casa, e de todos os seus 
bens o despenseiro. R.

 
Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16
 
R.  Jesus Cristo, sois bendito, sois o 

Ungido de Deus Pai! 
V.  Deus o mundo tanto amou que lhe deu 

seu próprio Filho, para que todo o que nele crer 
encontre vida eterna. R.

 
 Evangelho - Mt 21,33-43.45-46

A parábola de hoje é como que um resumo 
da história da salvação. As vindas de Deus são 
recusadas. O amor de Deus não é correspon-
dido. Louco de amor, Deus manda o próprio 
Filho. Mesmo este gesto supremo não é en-
tendido. O princípio da eleição será ocupado 
pelo princípio da substituição. Dos judeus pelos 
cristãos, dos cristãos pelos pagãos, da maioria 
por uma minoria fiel. Entre os judeus e os 
cristãos, Deus nunca deixará de suscitar um 
“resto de Israel”, um “pequeno rebanho”, uma 
parte pelo todo!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos 
chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, 

disse-lhes:  "Escutai esta outra parábola: 33

Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma 
cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar 
as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois 
arrendou-a a vinhateiros, e viajou para o 
estrangeiro.  Quando chegou o tempo da 34

colheita, o proprietário mandou seus empre-
gados aos vinhateiros para receber seus frutos. 
35 Os vinhateiros, porém, agarraram os 
empregados, espancaram a um, mataram a 
outro, e ao terceiro apedrejaram.  O pro-36

prietário mandou de novo outros empregados, 
em maior número do que os primeiros. Mas 
eles os trataram da mesma forma.  Fi-37

nalmente, o proprietário, enviou-lhes o seu 
filho, pensando: 'Ao meu filho eles vão res-
peitar'.  Os vinhateiros, porém, ao verem o 38

filho, disseram entre si: 'Este é o herdeiro. 
Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua 
herança!' Então agarraram o filho, jogaram-no 39 

para fora da vinha e o mataram.  Pois bem, 40

quando o dono da vinha voltar, o que fará com 
esses vinhateiros?"  Os sumos sacerdotes e os 41

anciãos do povo responderam: "Com certeza 
mandará matar de modo violento esses 
perversos e arrendará a vinha a outros 
vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no 
tempo certo".  Então Jesus lhes disse: "Vós 42

nunca lestes nas Escrituras: 'a pedra que os 
construtores rejeitaram tornou-se a pedra 
angular; isto foi feito pelo Senhor e é maravi-
lhoso aos nossos olhos'? Por isso eu vos digo: 43 

o Reino de Deus vos será tirado e será entregue 
a um povo que produzirá frutos.  Os sumos 45

sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de 
Jesus, e compreenderam que estava falando 
deles.  Procuraram prendê-lo, mas ficaram 46

com medo das multidões, pois elas consi-
deravam Jesus um profeta. - Palavra da 
Salvação.

Prece dos fiéis

José, atraiçoado e vendido pelos irmãos, é 
figura de Jesus, rejeitado pelos seres humanos. 
Oremos a Deus, que é compassivo, dizendo:    
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R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja católica e apostólica, vinha 
que o Senhor plantou e muito ama, para que            
dê frutos saborosos e abundantes, oremos, 
irmãos.

2.  Pelos filhos de Israel dos nossos tem-
pos, para que as parábolas contadas por Jesus 
os levem a descobrir que Ele é o Messias, 
oremos, irmãos.

3.  Por todos aqueles que, à semelhança de 
José, foram vendidos pelos irmãos aos 
madianitas, para que a mão do Senhor sempre 
os proteja, oremos, irmãos.

4.  Pelos que têm de deixar pátria e família e 
fugir da perseguição e da morte, para que 
encontrem quem os acolha em outras terras, 
oremos, irmãos.

5.  Por todos nós que escutamos a palavra 
da Escritura, para que a sua mensagem nos 
ensine que o mistério da Cruz nos leva à Vida e á 
Liberdade, oremos, irmãos.

Senhor, que amastes tanto o mundo que lhe 
destes o vosso Filho Unigênito, ensinai-nos a 
amá-lo e segui-lo, dando também nós a vida 
pela vida do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que a vossa misericórdia prepare os 
corações dos vossos fiéis e os leve, por uma 
vida santa, à plenitude dos mistérios que 
celebramos. 

Antífona da comunhão - 1Jo 4,10

Deus nos amou e enviou seu Filho, reden-
ção pelos nossos pecados.

Oração depois da comunhão 

Ó Deus, dai-nos caminhar de tal modo que 
possamos alcançar a salvação eterna, cujo 
penhor agora recebemos. 

A Semente na Terra - Mt 21,33-43.45-46

N
o contexto da paixão em Mateus, Jesus passa um bom tempo em Jerusalém ensinando 
e fala por meio de parábolas. Os discursos e parábolas vão revelando qual é a missão 
de Jesus, quem é o Messias e o que é o Reino dos Céus que ele veio estabelecer. 

Primeiro, os judeus questionam a autoridade de Jesus enquanto ensina (Mt 21,23-27). Para falar 
sobre este tema, Jesus conta três parábolas: a parábola dos dois filhos (Mt 21,28-32), que mostra 
a autoridade de Jesus reconhecida pela obediência; a parábola dos vinhateiros homicidas (Mt 
21,33-46) e a parábola do baquete nupcial (Mt 22,1-14), que mostra o convite do rei desprezado.

-  A vinha: É o símbolo de Israel, identificado no Antigo (cf. Jr 2,21; Ez 15,1-6) e no Novo 
Testamento (Jo 15,1-11). A história mostra como o proprietário vai construindo sua vinha, tendo 
como base Is 5,1-7. Deus é identificado como o proprietário, que dá todo o necessário para que a 
vinha produza seus frutos: proteção, estrutura, ferramentas e segurança.

-  Os empregados: Os leitores do Evangelho de Mateus estavam familiarizados com o 
mundo bíblico. Assim, rapidamente conseguem identificar que os primeiros empregados são os 
profetas chamados de “anteriores” e “posteriores”. Na tradição judaica e bíblica, há muitos 
relatos de morte e assassinato de profetas.

-  O envio do filho: A parábola dá um motivo para que o filho seja enviado: não se trata de 
uma base legal que dá autoridade para o filho fazer as cobranças para o pai. A base é moral: talvez 
os trabalhadores respeitem-no por ser filho.

-  A morte do filho: Os vinhateiros não pensam em outra coisa, senão na herança. Assim 
como os irmãos de José (Gn 37,20) não tem dúvidas e decidem matar o herdeiro legítimo dos 
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bens do proprietário.
-  Tomar posse da herança: Logo se nota a incoerência na fala dos vinhateiros. Pensam que 

por meio da morte do herdeiro eles podem passar a possuir a herança e se esquecem que o Pai 
continua vivo e fará justiça sobre o ocorrido.

-  Jogar para fora da vinha: A imagem aqui é a da morte de Jesus, que se dá fora de 
Jerusalém, no Gólgota (Mt 27,32). Assim, não há dúvida: também são os chefes dos judeus os 
que poderiam pensar na herança e que irão matar Jesus fora de Jerusalém.

-  A pergunta de Jesus: Ao perguntar sobre a reação do dono da vinha, Jesus coloca na boca 
de seus algozes sua própria condenação e mostra a consciência que tinham quanto à gravidade 
do que iriam fazer ao condená-lo à morte.

-  Vós nunca lestes nas Escrituras? O argumento que Jesus usa é bíblico, já que, segundo a 
tradição cristã, a Bíblia dava testemunho do Messias, como na passagem dita por Jesus. Ele se 
identifica com aquele que foi rejeitado ao longo da história.

-  O Reino de Deus vos será tirado: Todo o povo de Israel, por suas contínuas recusas dos 
enviados de Deus, sofrerá as consequências, especialmente porque matarão o Filho de Deus. 
Abre-se espaço para um novo Israel, formado por todos aqueles que dão frutos, inclusive 
estrangeiros.

A parábola dos vinhateiros homicidas é um grande convite à conversão. Devemos nos 
posicionar, se estaremos junto da geração perversa que não reconhece a ação de Deus na história 
e a fala de Deus por meio dos profetas e de Jesus ou se queremos ser o novo Israel, que acolhe o 
Reino de Deus com seus bons frutos.

 Santos do dia: José de Arimateia (século I). Patrício (358-461). Gertrudes de Nivelles (626-
659). Conrado da Baviera (1105-1154/1155). João Sarkander (1576-1620). 

Testemunhas do Reino: Alexandre Vanucchi (Brasil, 1973). Jacobus Andreas Koster e 
companheiros (El Salvador, 1982). Maria Mejía (Guatemala, 1990).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Marinha. Aniversário de Aracaju.

18 SÁBADO DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 144,8-9

O Senhor é misericórdia e clemência, 
indulgente e cheio de amor. O Senhor é bom 
para com todos, misericordioso para todas as 
suas criaturas.

Oração do dia

Ó Deus, que pelos exercícios da Quaresma 
já nos dais na terra participar dos bens do céu, 
guiai-nos de tal modo nesta vida, que 

possamos chegar à luz em que habitais. 

Leitura - Mq 7,14-15.18-20

Leitura da Profecia de Miqueias 

14 Apascenta o teu povo com o cajado da 
autoridade, o rebanho de tua propriedade, os 
habitantes dispersos pela mata e pelos campos 
cultivados;  E, como foi nos dias em que nos 15

fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos 
prodígios.  Qual Deus existe, como tu, que 18
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apagas a iniquidade e esqueces o pecado 
daqueles que são resto de tua propriedade? Ele 
não guarda rancor para sempre, o que ama é a 
misericórdia.  Voltará a compadecer-se de 19

nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao 
fundo do mar todos os nossos pecados.  Tu 20

manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão 
de Abraão, como juraste a nossos pais, desde 
tempos remotos. - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 102

R.  O Senhor é indulgente e favorável.

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.  Não fica sempre repetindo as suas 
queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. 
Não nos trata como exigem nossas faltas, nem 
nos pune em proporção às nossas culpas. R. 

4. Quanto os céus por sobre a terra se 
elevam, tanto é grande o seu amor aos que o 
temem; quanto dista o nascente do poente, 
tanto afasta para longe nossos crimes. R.

 
Aclamação ao Evangelho - Lc 15,18
 
R.  Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 

plena verdade nos comunicai!
V.  Vou voltar e encontrar o meu pai e direi: 

meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. R.

 Evangelho - Lc 15,1-3.11-32

A parábola do Pai misericordioso revela o 
rosto de um Deus que ama infinitamente. De um 
filho honesto e responsável, que vive a relação 
com Deus como uma obrigação. De um filho 
mais novo, que transforma a liberdade em 
libertinagem. Precisamos nos descobrir no filho 
mais velho para sermos tratados como o irmão 

mais novo, acolhido de volta no colo do Pai 
louco de amor. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Os publicanos e peca-1

dores aproximavam-se de Jesus para o escutar. 
2 Os fariseus, porém, e os mestres da Lei 
criticavam Jesus. "Este homem acolhe os 
pecadores e faz refeição com eles."  Então 3

Jesus contou-lhes esta parábola:  "Um 11

homem tinha dois filhos.  O filho mais novo 12

disse ao pai: 'Pai, dá-me a parte da herança que 
me cabe'. E o pai dividiu os bens entre eles.                      
13 Poucos dias depois, o filho mais novo juntou 
o que era seu e partiu para um lugar distante. E 
ali esbanjou tudo numa vida desenfreada.                   
14 Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve 
uma grande fome naquela região, e ele 
começou a passar necessidade.  Então foi 15

pedir trabalho a um homem do lugar, que o 
mandou para seu campo cuidar dos porcos.  O 16

rapaz queria matar a fome com a comida que os 
porcos comiam, mas nem isto lhe davam.  En-17

tão caiu em si e disse: 'Quantos empregados do 
meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, 
morrendo de fome'.  Vou-me embora, vou 18

voltar para meu pai e dizer-lhe: 'Pai, pequei 
contra Deus e contra ti;  já não mereço ser 19

chamado teu filho. Trata-me como a um dos 
teus empregados'.  Então ele partiu e voltou 20

para seu pai. Quando ainda estava longe, seu 
pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao 
encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos.  O 21

filho, então, lhe disse: 'Pai, pequei contra Deus 
e contra ti. Já não mereço ser chamado teu 
filho'.  Mas o pai disse aos empregados: 'Trazei 22

depressa a melhor túnica para vestir meu filho. 
E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos 
pés.  Trazei um novilho gordo e matai-o. 23

Vamos fazer um banquete.  Porque este meu 24

filho estava morto e tornou a viver; estava 
perdido e foi encontrado'. E começaram a festa. 
25 O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, 
já perto de casa, ouviu música e barulho de 
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dança.  Então chamou um dos criados e 26

perguntou o que estava acontecendo.  O 27

criado respondeu: 'É teu irmão que voltou. Teu 
pai matou o novilho gordo, porque o recuperou 
com saúde'.  Mas ele ficou com raiva e não 28

queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele.      
29 ' Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho 
para ti há tantos anos, jamais desobedeci a 
qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um 
cabrito para eu festejar com meus amigos.            
30 Quando chegou esse teu filho, que esbanjou 
teus bens com prostitutas, matas para ele o 
novilho cevado'.  Então o pai lhe disse: 'Filho, 31

tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é 
teu.  Mas era preciso festejar e alegrar-nos, 32

porque este teu irmão estava morto e tornou         
a viver; estava perdido, e foi encontrado'".            
- Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Irmãos e irmãs: A parábola do Pai miseri-
cordioso revela a bondade infinita de Deus. 
Peçamos-Lhe por todos os homens e mulheres: 
R. Senhor, tende piedade de nós.

1.  Pelas Igrejas cristãs, para que, através 
da oração e da conversão, busquem cada dia 
mais a unidade da família de Deus, oremos, 
irmãos.

2.  Pelos cidadãos dos países totalitários, 
para que clamem noite e dia pelo Senhor, como 
os Hebreus clamaram no Egito, oremos, 
irmãos.

3.  Pelos jovens que abandonam o lar 

paterno, enganados pela sedução de muitas 
coisas, para que voltem e encontrem um lar 
acolhedor, oremos, irmãos.

4.  Pelos fiéis que há muito tempo não se 
reconciliam com Deus e a Igreja, para que, na 
parábola contada por Jesus, se reconheçam a 
si próprios como filhos amados e esperados, 
oremos, irmãos.

5.  Por todos nós que escutamos a palavra 
do Evangelho, para que Deus nos faça entender 
que somos pecadores necessitados de ar-
rependimento e conversão, oremos, irmãos.

Pai, porque pecamos contra Vós, já não 
merecemos ser chamados vossos filhos; 
aceitai-nos como vossos trabalhadores. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor Deus, por este sacramento venham 
até nós os frutos da redenção; que eles nos 
afastem dos excessos terrenos e nos conduzam 
aos bens do vosso Reino. 

Antífona da comunhão - Lc 15,32

É necessário, filho, que te alegres: teu irmão 
estava morto, e reviveu; perdido, e foi achado.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que o sacramento recebido penetre 
o íntimo do nosso coração e nos faça participar 
da sua força. 

A Semente na Terra - Lc 15,1-3.11-32

O capítulo 15 é o centro e o coração do evangelho de Lucas e, poderíamos dizer, de todo o 
Evangelho. Nele Lucas reuniu três parábolas. Elas ilustram o mesmo tema: participar da 
alegria de Deus, que agora, por meio de Jesus, acolhe e salva os pecadores. O amor e a 

bondade de Deus, visíveis em Jesus, libertam o homem de suas misérias, da solidão e do 
desespero. Dentro do evangelho de Lucas, considerado o evangelho dos grandes perdões, a 
parábola do filho pródigo (Lc 15,11-32) é sua obra-prima. É, provavelmente, a mais famosa das 
parábolas de Jesus. Além de ser um clássico de intuição espiritual, é uma joia literária. Com ela, 
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Jesus ilustra a importante aceitação viável no Reino de Deus. Fala do acolhimento prestado pelo 
Pai ao pecador.

-  Publicanos e pecadores: Podemos observar que junto com Jesus estavam os publicanos, 
que são os cobradores de impostos considerados impuros diante da lei. “Pecadores” era uma 
expressão utilizada para designar pessoas que levavam vida imoral, tais como adúlteros e 
falsificadores (Lc 18,11), se referia ainda a todos que exerciam profissão desonrosa como 
vendedores ambulantes, cobradores de impostos. Junto com eles estavam também os mestres 
da lei que, ao contrário dos demais, estavam ali para criticá-los e julgá-los, pois para eles Jesus 
se  associava às pessoas de má fama.

-  Um homem tinha dois filhos: O cenário desta parábola é a casa paterna. Nela Jesus 
apresenta o pai de família e seus dois filhos. Um mais jovem e outro mais velho (15,11-12). Essa 
imagem alude ao conhecimento dos ouvintes sobre as histórias de dois irmãos, como Esaú e Jacó 
(Gn 25,27-34), também José e seus irmãos (Gn 37,1-4), nas quais o irmão mais novo triunfa 
sobre o mais velho. Mas nesta parábola Jesus inverte duplamente as expectativas: o “filho 
pródigo” é uma paródia do bem sucedido irmão mais novo e o mais velho não é derrotado, mas 
convidado para a festa.

-  Dá-me a parte da herança que me cabe: O filho mais novo faz um pedido ao pai e este 
divide os seus bens entre os dois filhos. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse um 
terço dos bens de seu pai, ao passo que o filho mais velho recebia uma parte da herança em dobro 
(Dt 21,15-17). Em geral a divisão dos bens só acontecia depois da morte do pai (Eclo 33,20-24) 
e havia cláusulas na lei tradicional quando a parte era retirada antes da hora. Mas, mesmo 
conhecendo esses dados, o pai consente o pedido do mais novo.a

-  Cuidar dos porcos: Em terra longínqua o filho mais novo perde tudo e fica na miséria. A 
única coisa que lhe resta é trabalhar num chiqueiro para cuidar dos porcos (15,15). Para os judeus 
cuidar dos porcos evoca a ideia de apostasia e a perda da sua identidade. O porco era o animal 
mais usado nos sacrifícios gregos e romanos. Do ponto de vista judaico, comer carne de porco 
era sinônimo de paganismo e apostasia do judaísmo (Lv 11,7; 2Mc 6,18-10; Is 65,1-5). Era o 
cúmulo da degradação para um judeu, pois o porco era um animal impuro. Portanto, o moço 
torna-se impuro, perde a sua dignidade. A sua situação é tão deplorável que ele está abaixo dos 
porcos, porque os porcos comem e ele não pode nem matar a sua fome com as bolotas que 
alimentam os porcos (15,16). Ou seja, uma humilhação, pois os porcos gozam de melhor sorte 
que ele.

-  Vou procurar meu pai: Diante das privações e situação de miséria em que se encontra, o 
filho mais novo sente saudade da casa do pai e toma uma decisão. É melhor voltar para a casa, 
mesmo se for na condição de empregado do pai. Não dá para viver na solidão, com fome, no 
abandono, sem um lar para morar (15,17-19). A calamidade faz com que recobre o juízo. Voltará a 
sua casa como diarista. Ensaia com cuidado um discurso, esperando ser tratado com frieza e 
desconfiança.

-  Seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobriu-o de 
beijos: O pai, movido de compaixão ao ver o filho quando “ele estava ainda ao longe” (15,20), 
corre ao seu encontro, abraça-o, cobre-o de beijo! Para demonstrar a compaixão do Pai, Lucas 
utiliza nesta parábola uma palavra que revela o amor profundo de Deus pelos seus filhos. É o verbo 
grego , trata-se das entranhas da misericórdia divina, um sentimento profundo de “splagxnizomai”
compaixão, de ternura, que toca as vísceras. O pai não leva o assunto por via legal, como 
prescreve a lei judaica, condenando ao apedrejamento o filho rebelde (Dt 21,18-21), mas se 
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deixa levar pelo afeto paternal. Correr era um comportamento indigno para um ancião oriental, 
todavia, Lucas quer exprimir o excesso do amor de Deus através destes pormenores que põem em 
relevo o amor do pai. Com os beijos, o pai demonstra ao filho mais novo o seu perdão (2Sm 
14,33).

-  Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés: Diante da acolhida do pai, o filho não consegue repetir o discurso que havia 
ensaiado. Antes que termine seu pedido de perdão o pai age o mais depressa que pode. 
Providencia a melhor túnica, um anel e sandálias (Lc 15,22), tudo o que classifica o jovem como 
filho da casa, não como servo. Com esses símbolos o pai torna pública a restituição da dignidade 
do filho. A túnica é uma exigência para participar do banquete nupcial (Mt 22,8-14), é a 
representação de uma vida convertida. Os pecadores são convidados, mas espera-se que se 
arrependam. O anel é sinal de autoridade e as sandálias manifestam o status das pessoas livres. 
Para o pai a única coisa que importa é que o filho está vivo, foi reencontrado com “saúde” (15,27). 
Não há nenhum espírito de recriminação, nenhum plano de fazer com que o jovem mostre-se 
merecedor. O filho é mais importante do que qualquer coisa que tenha feito.

-  E começaram a festejar: O pai manda que os servos prepararem o novilho cevado para 
celebrar o retorno do filho mais novo ao lar. “Comamos e festejemos” (Lc 15,23). A carne, que só 
era comida raramente, assinala que esta é uma ocasião muito especial. “Pois este meu filho 
estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi reencontrado” (15,24.32). Uma vida nova 
merece ser festejada!

-  O filho mais velho: Quando voltava do campo “ouviu músicas e danças” (Lc 15,25) e ao 
ter notícia do regresso de seu irmão mais novo, “ficou com muita raiva e não queria entrar” 
(15,28). Nem mesmo a volta do irmão faz com que participe da celebração familiar. “Seu pai saiu 
para suplicar-lhe” (15,28), uma vez mais é o pai que toma a iniciativa. Ele sai e suplica ao filho 
que participe da sua alegria, vai ao encontro do filho mais velho, assim como foi ao encontro do 
filho mais novo. Mais uma vez, o ponto central da parábola é o amor paterno. O filho mais velho 
protesta contra o irmão e o pai, faz um discurso em termos de retribuição comparativa. No entanto, 
o pai não nega a fidelidade do filho mais velho, mas quer que ambos fiquem felizes.

Esta parábola nos mostra que podemos voltar sempre para a casa do Pai. De fato, como 
anunciou o Papa Francisco, “Deus nunca se cansa de perdoar, mas somos nós que nos cansamos 
de pedir a sua misericórdia” (EG 3). Independentemente do lugar e situação em que se encontre, 
o cristão é convidado a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou então a tomar a 
decisão de deixar-se encontrar por Ele. É um convite a todos! Quando uma pessoa dá um pequeno 
passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada (Papa 
Francisco).

 Santos do dia: Narciso e Félix de Gerona (+ 307). Cirilo de Jerusalém (315-386). Frigidiano 
de Lucca (+ 588). Eduardo da Inglaterra (963-978). Salvador de Horta (1520-1567).

Testemunhas do Reino: Presentación Ponce e companheiros (Nicarágua, 1981). Nerftali 
Liceta e Amparo Escobedo e companheiros (Peru, 1989).

Datas comemorativas: Nascimento de Américo Vespúcio (data estimada), navegador e 
aventureiro, em Florença (1454).
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19 3º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - III Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A liturgia deste 3º 
domingo da Quaresma nos convida a uma 
experiência pessoal e profunda de encontro 
com Jesus. Jesus é a água que brota da fonte 
do Pai para a vida do mundo, para a vida da 
humanidade, para a vida de cada um de nós. 
Somos sedentos: desejamos tudo, o máximo, o 
melhor, o infinito. Só Deus em Jesus pode 
saciar a nossa sede e dar-nos infinitamente 
mais do que podemos desejar. “Dá-nos desta 
água”, diz a Samaritana a Jesus. É também o 
pedido que – em outro nível – a liturgia de hoje 
nos convida a fazer diante dos biomas do Brasil, 
tema da Campanha da Fraternidade deste ano: 
Dá-nos desta água!  

Antífona da entrada - Sl 24,15-16

Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, 
porque livra os meus pés da armadilha. Olhai 
para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e 

infeliz.

Oração do dia

Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda 
bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola 
e a oração como remédio contra o pecado. 
Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para 
que, humilhados pela consciência de nossas 
faltas, sejamos confortados pela vossa 
misericórdia. 

Leitura - Ex 17,1-7

Leitura do Livro do Êxodo 

Naqueles dias:  Toda a comunidade dos 1

filhos de Israel partiu do deserto de Sin e, 
seguindo as etapas indicadas pelo Senhor, 
acamparam em Rafidim, onde o povo não 
encontrou água para beber.  Então o povo 2

começou a disputar com Moisés, dizendo: "Dá-
nos água para beber!" Moisés respondeu-lhes: 
"Por que disputais comigo? Por que tentais o 
Senhor?"  Mas o povo, sedento de água, 3

murmurava contra Moisés e dizia: "Por que nos 
fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer 
de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado?"         

4 Moisés clamou ao Senhor, dizendo: "Que farei 
por este povo? Por pouco não me apedrejam!"          
5 O Senhor disse a Moisés: "Passa adiante do 
povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. 
Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai.    
6 Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no 
monte Horeb. Ferirás a pedra e dela sairá água 
para o povo beber". Moisés assim fez na 
presença dos anciãos de Israel.  E deu àquele 7

lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da 
disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o 
Senhor, dizendo: "O Senhor está no meio de 
nós, ou não?" - Palavra do Senhor. 
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Salmo responsorial - Sl 94

R. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 
fecheis os corações como em Meriba!

1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva!Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos! R.

2. Vinde adoremos e prostremo-nos por 
terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós 
somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas 
que conduz com sua mão. R.

3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: "Não 
fecheis os corações como em Meriba, como 
em Massa, no deserto, aquele dia, em que 
outrora vossos pais me provocaram, apesar de 
terem visto as minhas obras". R.

Leitura - Rm 5,1-2.5-8

Leitura da Carta de Paulo Apóstolo aos 
Romanos

Irmãos:  Justificados pela fé, estamos em 1

paz com Deus, pela mediação do Senhor 
nosso, Jesus Cristo.  Por ele tivemos acesso, 2

pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e 
nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. 
5 E a esperança não decepciona, porque o amor 
de Deus foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado.  Com 6

efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo 
morreu pelo ímpios, no tempo marcado.  Difi-7

cilmente alguém morrerá por um justo; por uma 
pessoa muito boa, talvez alguém se anime a 
morrer.  Pois bem, a prova de que Deus nos 8

ama é que Cristo morreu por nós, quando éra-
mos ainda pecadores. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 4,42.15

R. Glória e louvor a vós, ó Cristo.
V. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do 

mundo. Senhor, dai-me água viva a fim de eu 

não ter sede! R.

Evangelho - Jo 4,5-42 

O encontro de Jesus com a Samaritana 
provoca o encontro da Samaritana com Jesus. 
Ela sai transformada, vai ao encontro dos seus 
conterrâneos e lhes testemunha o encontro que 
revolucionou sua vida. Você já deu a Jesus a 
chance de se encontrar com você? Jesus já 
pôde transformar sua vida? Sua transformação 
transborda em evangelização?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

5Naquele tempo:  Jesus chegou a uma 
cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do 
terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José.         
6 Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da 
viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por 

7volta do meio-dia.  Chegou uma mulher da 
Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-

8me de beber".  Os discípulos tinham ido à 
9cidade para comprar alimentos.  A mulher 

samaritana disse então a Jesus: "Como é que 
tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou 
uma mulher samaritana?" De fato, os judeus 

10não se dão com os samaritanos.  Respondeu-
lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e 
quem é que te pede: 'Dá-me de beber', tu 
mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água 

11viva."  A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem 
sequer tens balde e o poço é fundo. De onde 

12vais tirar a água viva?  Por acaso, és maior que 
nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele 
bebeu, como também seus filhos e seus 

13animais?"  Respondeu Jesus: "Todo aquele 
14que bebe desta água terá sede de novo.  Mas 

quem beber da água que eu lhe darei, esse 
nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se 
tornará nele uma fonte de água que jorra para a 

15vida eterna."  A mulher disse a Jesus: "Senhor, 
dá-me dessa água, para que eu não tenha mais 
sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la."             
16 Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e 

17volta aqui".  A mulher respondeu: "Eu não 
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tenho marido". Jesus disse: "Disseste bem, que 
18 não tens marido, pois tiveste cinco maridos, e 

o que tens agora não é o teu marido. Nisso 
19falaste a verdade."  A mulher disse a Jesus: 

20"Senhor, vejo que és um profeta!  Os nossos 
pais adoraram neste monte mas vós dizeis que 

21em Jerusalém é que se deve adorar".  Disse-
lhe Jesus: "Acredita-me, mulher: está che-
gando a hora em que nem neste monte, nem em 

22Jerusalém adorareis o Pai.  Vós adorais o que 
não conheceis. Nós adoramos o que conhe-

23cemos, pois a salvação vem dos judeus.  Mas 
está chegando a hora, e é agora, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 
espírito e verdade. De fato, estes são os 

24adoradores que o Pai procura.  Deus é espírito 
e aqueles que o adoram devem adorá-lo em 

25espírito e verdade."  A mulher disse a Jesus: 
"Sei que o Messias (que se chama Cristo) vai 
chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer 

26todas as coisas".  Disse-lhe Jesus: "Sou eu, 
27que estou falando contigo".  Nesse momento, 

chegaram os discípulos e ficaram admirados 
de ver Jesus falando com a mulher. Mas 
ninguém perguntou: "Que desejas?" ou: "Por 

28que falas com ela?"  Então a mulher deixou o 
seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo:           
29 "Vinde ver um homem que me disse tudo o 

30que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?"  O 
povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. 
31 Enquanto isso, os discípulos insistiam com 

32Jesus, dizendo: "Mestre, come".  Jesus, po-
rém disse-lhes: "Eu tenho um alimento para 

33comer que vós não conheceis".  Os discípulos 
comentavam entre si: "Será que alguém trouxe 

34alguma coisa para ele comer?"  Disse-lhes 
Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade 
daquele que me enviou e realizar a sua obra.         
35 Não dizeis vós: 'Ainda quatro meses, e aí vem 
a colheita!' Pois eu vos digo: Levantai os olhos e 
vede os campos: eles estão dourados para a 

36colheita!  O ceifeiro já está recebendo o 
salário, e recolhe fruto para a vida eterna. 
Assim, o que semeia se alegra junto com o que 

37colhe.  Pois é verdade o provérbio que diz:  
' 38Um é o que semeia e outro o que colhe'.  Eu 
vos enviei para colher aquilo que não tra-

balhastes. Outros trabalharam e vós entrastes 
39no trabalho deles."  Muitos samaritanos 

daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por 
causa da palavra da mulher que testemunhava: 

40'Ele me disse tudo o que eu fiz.'  Por isso, os 
samaritanos vieram ao encontro de Jesus e 
pediram que permanecesse com eles. Jesus 

41permaneceu aí dois dias.  E muitos outros 
42creram por causa da sua palavra.  E disseram à 

mulher: "Já não cremos por causa das tuas 
palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabe-
mos, que este é verdadeiramente o salvador do 
mundo." - Palavra da Salvação.

Ou: Jo 4,5-15.19b-26.39a.40-42 
(mais breve)

Prece dos fiéis

(Quando não se faz o primeiro escrutínio 
dos catecúmenos)

Com o ardor da nossa sede de Deus, peça-
mos a Jesus Cristo que dê à sua Igreja e ao 
mundo inteiro a Água Viva que jorra para a 
eternidade, dizendo R. Cristo, piedade! : 
Senhor, piedade!

1.  Pela comunhão universal das Igrejas, 
pela nossa (Arqui) Diocese, suas paróquias e  
comunidades, para que o Senhor lhes dê a água 
viva e as torne fonte de graça e de perdão, de 
amor e de comunhão, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos responsáveis e governantes deste 
mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e 
faça deles homens de paz e de justiça, rezemos 
ao Senhor.

3.  Pelos órfãos, as viúvas e todos os que 
sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, 
os proteja, lhes dê alívio e os conforte, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelos catecúmenos que caminham para 
a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva 
e os ensine a perdoar e a repartir, rezemos ao 
Senhor.

5.  Por todos nós aqui reunidos em assem-
bleia, para que o Senhor nos dê a água viva e 
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não deixe que fechemos os nossos corações, 
rezemos ao Senhor.

6.  Pela nossa pátria brasileira, para que 
conheça, respeite, proteja e preserve seus bio-
mas, com suas águas, sua flora, sua fauna, 
expressões e fontes de vida, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei-nos 
encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, 
onde a nossa sede de justiça, de fraternidade e 
de paz se pode saciar em plenitude. Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, concedei-nos por este 
sacrifício que, pedindo perdão de nossos peca-
dos, saibamos perdoar nossos semelhantes. 

Sugestão: Oração Eucarística II

Prefácio
A Samaritana

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. Ao 
pedir à Samaritana que lhe desse de beber, 
Jesus lhe dava o dom de crer. E, saciada sua 
sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por 
essa razão, vos servem todas as criaturas, com 
justiça vos louvam os redimidos e, unânimes, 
vos bendizem os vossos santos. Concedei 
também a nós associar-nos aos seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

Antífona da comunhão - Jo 4,13-14

Naquele que beber da água que eu darei, diz 
o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a 
vida eterna.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso 
mistério celeste, e já saciados na terra com o 
pão do céu, nós vos pedimos a graça de 
manifestar em nossa vida o que o sacramento 
realizou em nós. 

A Semente na Terra - Jo 4,5-42

Jesus quer revelar à Samaritana o dom de Deus: “Se conhecesses o dom de Deus!”. Ele 
pede a ela “dá-me de beber” para que ela possa lhe pedir “dá-me esta água”. É a água viva: 
o amor do Pai e do Filho, que Jesus tem sede de dar a cada irmão e irmã.

 -  Depois de ter-se encontrado de noite com Nicodemos, o homem da Lei, Jesus se 
encontra, em pleno dia, com a Samaritana. Se este encontro está documentado no Evangelho, é 
porque ele quer se encontrar com cada um de nós; a Samaritana, com efeito, representa todos os 
homens, todas as mulheres, pois todos têm “sede” e Jesus é a “água” que sacia a sede. Jesus traz 
à tona nossos desejos mais profundos para poder oferecer-nos água mais profunda. Qual é a sede 
do homem, se não a felicidade e a plenitude de ser com Aquele do qual é a cara-metade?

 -  Há água e água; há vida e vida. Há uma água parada, morta, e uma água movida pelo sopro 
do amor, que jorra para a vida eterna. No quarto Evangelho, depois de falar da água do batismo de 
João e do batismo de Jesus, no Espírito (capítulo 1), da água das purificações e do vinho bom (2), 
do nascimento da água e do Espírito (3), agora, Jesus e a mulher conversam sobre sede e água 
(4). Na sequência, no capítulo 5, conta-se a cura de um dos que esperam o movimento da água da 
piscina de Betesda, tema que retornará no capítulo 7, depois da multiplicação dos pães. Junto 
com a água, se fala de ar e de fogo, de espírito e de luz.

 -  O encontro entre Jesus e a mulher acontece na solidão. Um mestre não falava com uma 
mulher no espaço público, o que deixa os discípulos maravilhados (vv. 9 E 27). 
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 -  Ao poço se vai nas horas frescas da manhã e do por-do-sol. Por que esta mulher vai em 
pleno meio-dia, quando sabe que não encontrará outras mulheres? O que ela deseja na hora do 
calor e da sede? A pergunta que Jesus lhe faz lhe parece estranha. Parece uma cantada, parece 
querer algo mais com ela. Tanto mais que, à beira do poço, Jacó cortejou Raquel (Gn 29,9ss.; 24) 
e, Moisés teve sede das sete filhas de Reuel, para se casar com Séfora (Ex 2,10-22). Jesus, 
porém, diferente de Jacó e Moisés, não mostra força e coragem; cansado, mostra a sua fraqueza. 
Também ele tem sede, como a mulher que vem buscar água.

 -  Como sabemos, em João – e aqui, mais ainda – toda palavra ou alude a outra coisa ou 
joga com um mal-entendido. Os mal-entendidos são fundamentais para aprofundar o 
conhecimento; descortinam um horizonte novo. Se a pessoa está disposta à novidade, os mal-
entendidos são princípio do bom-entendimento entre as pessoas.

 -  O texto começa com um jogo de equívocos sobre a água (vv. 7ss.). O mais importante é o 
que fala de água que sacia a sede física e da água que a mulher, mesmo tendo seis homens, ainda 
não encontrou. É a água da qual também Jesus tem sede: o amor entre Esposo e esposa. É por isso 
que, depois dos equívocos sobre a água, entra-se nos equívocos sobre os maridos e o marido (vv. 
16ss.), sobre os lugares e os modos de adorar a Deus (vv. 27ss.), e sobre  alimento, a plantação o
e a colheita (vv. 27ss.).

 -  “Água” e “pão” – quer dizer, amor e Deus! – são os desejos fundamentais, lugar primeiro 
de mal-entendido e de entendimento entre as pessoas. De mal-entendido em mal-entendido, 
chega-se a uma compreensão maior do homem Jesus, que é reconhecido, primeiro como aquele 
que dá a água viva (v. 15), depois como um profeta (v. 19), em seguida como o Messias e o Eu-
Sou (v. 26) e, finalmente, como o salvador do mundo (v. 42).

 -  A cena é a narração de um encontro entre homem e mulher. Estão cara a cara dois 
desejos, cada um dos quais é sede do outro e água para o outro. Em termos explicitamente 
bíblicos: o homem tem sede de Deus, e Deus tem sede do homem. 

 -  Esta mulher não é só a versão “feminina” da chegada a Deus. É, mais que isso, o modelo 
de toda experiência de fé, como encontro pessoal do amor com o Outro. A salvação do mundo, 
que vem dos judeus, passa pela lei e os profetas, mas, mais profunda e universalmente, através da 
sede e da água, o desejo da vida plena, que mora em todo ser humano, que move todo ser 
humano, que só sossega quando o desejo do homem se encontra com o dom de Deus!

À VONTADE COM DEUS

José Antonio Pagola

A cena é cativante. Cansado do caminho, Jesus se senta junto ao poço de Jacó. Logo uma 
mulher chega para tirar água. Pertence a um povo meio pagão, desprezado pelos judeus. Com 
toda a espontaneidade, Jesus inicia o diálogo. Não sabe olhar para ninguém com desprezo, e sim 
com grande ternura. "Mulher, dá-me de beber".

A mulher fica perplexa. Como se atreve a entrar em contato com uma mulher samaritana? 
Como se rebaixa a falar com uma mulher desconhecida? As palavras de Jesus a surpreenderão 
ainda mais: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele 
te daria da água viva".
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São muitas as pessoas que, ao longo desses anos, têm se afastado de Deus, sem nem ao 
menos notar o que realmente está acontecendo em seu interior. Hoje, Deus é para eles um "ser 
estranho". Tudo o que está relacionado com ele parece-lhes vazio e sem sentido: um mundo 
infantil, cada vez mais distante.

Eu os entendo. Sei o que podem estar sentindo. Eu também fui me afastando gradualmente 
daquele "Deus da minha infância" que despertava dentro de mim tantos medos, inquietação e 
desconforto. Provavelmente, sem Jesus eu nunca teria me encontrado com um Deus que hoje é 
para mim um Mistério de bondade: uma presença amiga e acolhedora em quem posso confiar 
sempre.

Nunca me atraiu a tarefa de verificar a minha fé com evidências científicas: acho que é um erro 
tratar o mistério de Deus como se fosse um objeto de laboratório. Nem mesmo os dogmas 
religiosos têm me ajudado a me encontrar com Deus. Simplesmente me deixei conduzir por uma 
confiança em Jesus que foi crescendo ao longo dos anos.

Eu não saberia dizer exatamente como é que se sustenta hoje a minha fé em meio de uma 
crise religiosa que sacode também a mim como a todo mundo. Diria somente que Jesus me 
trouxe a viver a fé em Deus de uma maneira simples, do fundo do meu ser. Se eu escuto, Deus não 
se cala. Se eu me abro, ele não se fecha. Se eu confio, ele me acolhe. Se eu me rendo, ele me 
sustenta. Se eu me afundo, ele me levanta.

Eu acho que a primeira experiência e a mais importante é encontrar-nos à vontade com Deus, 
porque então o percebemos como uma "presença salvadora". Quando uma pessoa sabe o que é 
viver à vontade com Deus, porque, apesar de nossa mediocridade, nossos erros e egoísmos, ele 
nos acolhe tal como somos, e nos impele a enfrentar a vida com paz, esta pessoa dificilmente 
abandonará a fé. Muitas pessoas estão hoje abandonando a Deus antes mesmo de tê-lo 
conhecido. Se elas conhecessem a experiência de Deus que Jesus contagia, haveriam de buscá-
lo.

 Santos do dia: José de Nazaré (século I). Isnard de Chiampo (+ 1244). Sibilina Biscossi 
(1287-1367). Marcos de Montegallo (+ 1496). Marcelo Callo (1921-1945). 

Testemunhas do Reino: Felisa Urrutía (Venezuela, 1991).

Datas comemorativas: Nascimento do Pe. José de Anchieta (1534). Dia do Consertador. Dia 
do Artesão. Dia da Escola. Dia do Carpinteiro e do Marceneiro.

20 SÃO JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM MARIA - Solenidade
 (Cor branca - Glória – Creio - Ofício solene próprio)

José – que significa “Deus acrescente” - é 
nome bastante comum em Israel. Diversos 
personagens importantes da história bíblica 

tem este nome. O mais importante no Antigo 
Testamento é o filho de Jacó com Raquel; no 
Novo Testamento, é o marido de Maria, mãe de 
Jesus. Seu pai, segundo Mateus, se chama 
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Jacó (Mt 1,16); segundo Lucas, Eli (Lc 3,23). 
Sendo marido de Maria, aos olhos dos seus 
compatriotas, é também o pai de Jesus (Lc 
4,22; Jo 1,45; 6,42). Era descendente de Davi 
(Mt 1,20). O fato de não querer repudiar 
publicamente Maria, quando esta engravidou 
sem sua participação, pois ainda eram noivos – 
uma adúltera devia ser apedrejada – demonstra 
que ele é um homem justo (Mt 1,19). A lite-
ratura apócrifa o apresenta como homem 
maduro e mesmo viúvo quando se casou com 
Maria. Os Evangelhos, porém, não trazem 
nenhuma informação sobre sua idade e seu 
estado civil anterior. Provavelmente esta 
tradição surgiu na tentativa de explicar porque 
José desaparece de cena e nunca é mencio-
nado nas narrativas relativas à vida pública de 
Jesus. Ele teria morrido enquanto Jesus ainda 
vivia com seus pais em Nazaré, razão pela qual 
é venerado como patrono da boa morte. Muitas 
casas religiosas e obras eclesiais são dedi-
cadas a ele, protetor de Jesus, chefe da 
Sagrada Família e bom administrador dos seus 
parcos bens, advindos de sua humilde 
profissão de carpinteiro ou marceneiro. Pio XII o 
fez patrono e modelo dos trabalhadores. E o 
Papa João XXIII – cujo nome de batismo era 
Angelo Giuseppe Roncalli – o inseriu no 
'imutável' Cânon Romano e o declarou patrono 
da Igreja universal. Em 2013, o Papa Francisco 
incluiu o seu nome nas demais oração euca-
rísticas. 

Antífona da entrada - Lc 12,42

Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor 
confiou a sua casa.

Oração do dia

Deus todo-poderoso, pelas preces de São 
José, a quem confiastes as primícias da Igreja, 
concedei que ela possa levar à plenitude os 
mistérios da salvação.

Leitura - 2Sm 7,4-5a.12-14a.16

Leitura do Segundo Livro de Samuel 

Naqueles dias,  a palavra do Senhor foi 4

5adirigida a Natã nestes termos:  “Vai dizer ao 
meu servo Davi: 'Assim fala o Senhor:  Quando 12

chegar o fim dos teus dias e repousares com 
teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um 
filho teu, e confirmarei a sua realeza.  Será ele 13

que construirá uma casa para o meu nome, e eu 
firmarei para sempre o seu trono real.  Eu serei 14a

para ele um pai e ele será para mim um filho.           
16 Tua casa e teu reino serão estáveis para 
sempre diante de mim, e teu trono será firme 
para sempre'”. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 88

R.  Eis que a sua descendência durará 
eternamente.

1.  Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor,  de geração em geração eu 
cantarei vossa verdade! Porque dissestes: “O 
amor é garantido para sempre!”  E a vossa 
lealdade é tão firme como os céus. R. 

2.  "Eu firmei uma Aliança com meu servo, 
meu eleito,  e eu fiz um juramento a Davi, meu 
servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua 
linhagem, de geração em geração garantirei o 
teu reinado!” R. 

3.  Ele, então, me invocará: 'Ó Senhor, vós 
sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu 
Rochedo onde encontro a salvação!' Guardarei 
eternamente para ele a minha graça e com ele 
firmarei minha Aliança indissolúvel. R.

Leitura - Rm 4,13.16-18.22
 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

Irmãos:  Não foi por causa da Lei, mas por 13

causa da justiça que vem da fé, que Deus 
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prometeu o mundo como herança a Abraão ou à 
sua descendência.  É em virtude da fé que 16

alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de 
herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a 
promessa de Deus continua valendo para toda a 
descendência de Abraão, tanto para a 
descendência que se apega à Lei, quanto para a 
que se apoia somente na fé de Abraão, que é o 
pai de todos nós.  Pois está escrito: “Eu fiz de ti 17

pai de muitos povos”. Ele é pai diante de Deus, 
porque creu em Deus que vivifica os mortos e 
faz existir o que antes não existia.  Contra toda 18

a humana esperança, ele firmou-se na 
esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de 
muitos povos, conforme lhe fora dito: “Assim 
será a tua posteridade”.  Esta sua atitude de fé 22

lhe foi creditada como justiça. - Palavra do 
Senhor.

 
Aclamação ao Evangelho - Sl 83,5
 
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
V. Felizes os que habitam vossa casa, para 

sempre eles hão de vos louvar! R.
 
Evangelho - Mt 1,16.18-21.24a 

Em sua pequenez, São José foi excepcio-
nalmente grande. Antes de começar a viver com 
Maria, esta ficou grávida. Antes de se tornar seu 
marido, pode ter pensado que ela tivesse sido 
engravidada por outro. Podia exigir o cum-
primento da Lei – o apedrejamento da mulher – 
mas decide abandoná-la: fez-se culpado para 
que ela pudesse ser preservada de qualquer 
acusação. Assume um filho que não é seu, 
confiando que seja filho de Deus. Um homem 
assim só pode mesmo ser chamado de justo!

 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

16 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da 
 18qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo.  A 

origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua 

mãe, estava prometida em casamento a José, e, 
antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela 

19ação do Espírito Santo.  José, seu marido, era 
justo e, não querendo denunciá-la, resolveu 

20 abandonar Maria, em segredo. Enquanto José 
pensava nisso, eis que o anjo do Senhor 
apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, 
Filho de Davi, não tenhas medo de receber 
Maria como tua esposa, porque ela concebeu 

21pela ação do Espírito Santo.  Ela dará à luz um 
filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele 

                      vai salvar o seu povo dos seus pecados”. 
24a Quando acordou, José fez conforme o anjo  
do Senhor havia mandado. - Palavra da 
Salvação.

Ou Lc 2,41-51a

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

41 Os pais de Jesus iam todos os anos a 
Jerusalém, para a festa da Páscoa.  Quando 42

ele completou doze anos, subiram para a festa, 
como de costume.  Passados os dias da 43

Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o 
menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que 
seus pais o notassem. Pensando que ele 44 

estivesse na caravana, caminharam um dia 
inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre 
os parentes e conhecidos.  Não o tendo 45

encontrado, voltaram para Jerusalém à sua 
procura.  Três dias depois, o encontraram no 46

Templo. Estava sentado no meio dos mestres, 
escutando e fazendo perguntas. Todos os que 47 

ouviam o menino estavam maravilhados com 
sua inteligência e suas respostas.  Ao vê-lo, 48

seus pais ficaram muito admirados e sua mãe 
lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim 
conosco?  Olha que teu pai e eu estávamos, 
angustiados, à tua procura".  Jesus respondeu: 49

"Por que me procuráveis? Não sabeis que devo 
estar na casa de meu Pai?"  Eles, porém, não 50

compreenderam as palavras que lhes dissera. 
51ª Jesus desceu então com seus pais para 
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Nazaré, e era-lhes obediente. - Palavra da 
Salvação.

Prece dos Fiéis

Reunidos para celebrar as maravilhas que 
Deus realizou em São José, homem justo e 
humilde, elevemos ao Pai do Céu as nossas 
súplicas, dizendo: R. Pai nosso, que estais 
nos céus, ouvi-nos.

1.  Pela santa Igreja, dispersa por toda a 
terra, para que anuncie a palavra de Deus com 
alegria e dê fruto no coração dos seus fiéis, 
rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que exercem a autoridade neste 
mundo, para que sejam humanos nas suas 
decisões e pratiquem obras de justiça e de 
retidão, rezemos ao Senhor. 

3. Pelos pais e mães de família, para que a 
oração em família e os sacramentos alimentem 
a sua fé e a de seus filhos, rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos homens e mulheres que ganham 
o pão com o seu trabalho, para que os seus 
direitos sejam respeitados e a sua dignidade 
humana reconhecida, rezemos ao Senhor. 

5.  Por todos nós aqui reunidos em assem-
bleia, para que, por intercessão de São José, 
tenhamos uma boa morte, na paz de Deus, 
rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, velai por todos os 
filhos e filhas da Igreja, para que, nas alegrias e 
provações desta vida, descubram, como São 
José, a vossa vontade misteriosa, e colaborem 
na obra da redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, assim como São José 
se consagrou ao serviço do vosso Filho, 
nascido da Virgem Maria, fazei que também 
nós sirvamos de coração puro aos mistérios do 
vosso altar. 

Prefácio de São José, esposo da 
Virgem Maria
A missão de São José

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, e na solenidade de São José, 
servo fiel e prudente, celebrar os vossos 
louvores. Sendo ele um homem justo, Vós o 
destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de 
Deus e o fizestes chefe da vossa família, para 
que guardasse, como Pai, o vosso Filho único, 
concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e 
dos santos, proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Mt 25,21

Servo bom e fiel, entra na alegria do teu 
Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que na alegria da festa de São José 
alimentastes neste altar a vossa família, 
protegei sem cessar e guardai em nós os 
vossos dons. 

 

A Semente na Terra - Mt 1,16.18-21.24a

C
elebramos a festa de São José, o esposo de Maria, um “homem justo” (Mt 1,19). No 
Evangelho de Mateus é ele quem recebe o anúncio do Anjo Gabriel. Em meio às dúvidas e 
incertezas José vai dizendo seu “sim” e recebendo em sonho as respostas do Anjo e se 

colocando a serviço do projeto de Deus. Assume ser o pai adotivo de Jesus. Os Evangelhos não 
mencionam nenhuma palavra de José. É com seus gestos e ações que ele colabora com o projeto 
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da salvação para a entrada no mundo do Filho de Deus. A festa de hoje, na verdade, aponta mais 
para o Pai do que para o “pai”. O “pai” honra o seu nome de maneira exemplar: deixa, na fé, que 
“Deus acrescente”, pois ele também é pura acolhida.

-  José: O nome hebraico significa “Deus acrescente”. Ele é o esposo, mas não é ele que 
gera Jesus. O filho que nascerá de Maria não será um filho de pai humano, mas o Filho de Deus. O 
fato de José não ser o pai do menino ressalta justamente a paternidade divina. Jesus é o Filho do 
Pai.

- Geração: Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus (Gn 5,1-3), 
pelo sangue (Gn 11; 1Cr 5,27-29) ou pela adoção (Gn 10). Humanamente é através de Maria que 
Jesus foi gerado. Na longa genealogia que antecede (Mt 1,1-15), os sujeitos do verbo gerar eram 
todos masculinos; aqui, o masculino se interrompe e dá lugar ao “feminino” que se mostra como 
possibilidade (= acolhida, receptividade, abertura) do divino.

-  A revelação em sonho: Depois de apresentar a genealogia de Jesus, ligando-o com a 
longa história de Israel, desde os patriarcas, Mateus relata agora a concepção de Maria. Diferente 
de Lucas, que narra a anunciação a Maria, em Mateus, o anúncio feito pelo anjo é a José. Outra 
diferença importante é que em Lucas, o anjo dirige a palavra, enquanto que em Mateus, 
manifesta-se sempre em sonho. José aparece quatro vezes nesta passagem que pode ser dividida 
em quatro momentos: a situação de José (vv. 18b-19); José recebe a mensagem do anjo (vv. 20-
21); José recebe a notícia do que acontecerá (vv. 22-23); a obediência de José à vontade do 
Senhor (v. 24).

-  Maria sua mãe: Humanamente, Jesus é filho de Maria e a ela está intimamente ligado (em 
Mt 2, cinco vezes se menciona “o menino e sua mãe”). Mateus quer deixar clara a separação que 
havia entre José e Maria antes da concepção. Eles não eram casados, mas havia sim a promessa 
de casamento, que durava em torno de um ano. O contrato de casamento exigia a fidelidade e 
seria consumado quando fossem viver juntos.

-  Grávida pela ação do Espírito Santo: Mateus quer relatar o caráter excepcional da gravidez 
de Maria, que concebeu sem participação humana, sendo obra de Deus, por meio do Espírito 
Santo. Os exegetas viram na expressão “foi gerado” um passivo divino. Quer dizer: “foi gerado por 
Deus”. O que se sublinha é justamente que, através de Maria, aquele que gera é Deus mesmo. 
Tudo o que o ser humano faz aparece como preparação e espera do fazer de Deus. Todo gerar, de 
fato, parte dele e leva a Ele.

-  José era justo: No Evangelho de Mateus, o tema da justiça é central, seja nas primeiras 
palavras de Jesus (3,15), na busca fundamental (6,33), etc. Portanto, Jesus também devia nascer 
dentro de um ambiente de um homem justo. Cumprir a justiça é diferente de cumprir a Lei. Se 
José fosse um legalista, teria levado Maria às autoridades para ser julgada de acordo com a Lei e 
ela seria apedrejada. José é um justo, a justiça vai além da Lei, defende a vida e coloca a 
humanidade diante do Juízo de Deus.

-  Em sonho: Em Mateus, o anjo aparece sempre em sonho (1,20. 2,12.13.19.22), ao 
passo que em Lucas a aparição é concreta, o anjo Gabriel fala.

-  Tu o chamarás: Agindo como pai, José é quem dará o nome ao menino e será o nome que 
Deus indicar por meio do anjo. Deste modo, José o reconhecerá como seu filho adotivo e o fará 
entrar na descendência de Davi.

-   Mateus é o único dos evangelistas que reporta o significado do nome Jesus. O Jesus:
nome vem da raiz hebraica “salvar” e significa “o Senhor é Salvação”. Josué e outros judeus já 
tinham este nome ou parecidos, mas era simbólico. Agora Jesus será o Salvador, com a 
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autoridade de Deus e salvará o povo perdoando seus pecados (Mt 9,6)
-  José demonstra sua docilidade à Palavra de Deus e faz Fez como o Anjo havia mandado: 

tudo de acordo com o que o Anjo havia revelado. Ele demonstra mais uma vez que é um justo 
(1,19) e se insere na longa lista dos justos do Antigo Testamento acolhendo Jesus como o 
Messias que vem de modo bem diverso de como normalmente se esperava.

José “Deus acrescente” nos ensina a abertura que devemos ter ao plano de Deus. Acolher os 
desígnios de Deus mesmo no silêncio e em meio às dúvidas. O exemplo de José, que era justo, 
motiva-nos a sermos justos, mesmo vivendo em meio a um mundo de injustiças e violências. O 
justo é aquele que escuta e que faz a vontade de Deus. José não cumpre a Lei “ao pé da letra”, ele 
cumpre a Justiça, dá um passo adiante, defende a vida e se torna instrumento do projeto de 
salvação de Deus; ele honra ser o “pai” de Jesus para apontar para o verdadeiro Pai. Quando nós 
fazemos isso, também estamos renovando a aliança com Deus. Aceitar e reconhecer a ação de 
Deus em nossas vidas é fazer como José que acolheu o menino. O Filho de Deus deve ser 
acolhido. É o dom, o presente que o Pai dá através de Maria. 

 Santos do dia: Cláudia (+ 300). Martinho de Braga (515-580). Gislberto de Lindisfarne (634-
687). Wulfram (+ 720). Hermengarda (800-851). Batista Mantuano (Spagnoli) (1448-1516). 

Testemunhas do Reino: Menche Ruiz (El Salvador, 1995).

Datas comemorativas: Início do outono. Dia da fundação da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (1969).

ABC DO CRISTIANISMO

  O passivo é o modo do verbo construído com o verbo ser seguido de um [1] Passivo divino.
particípio passado que mostra o sujeito da ação precedido pela preposição “por” (ou pelo, pela, pelos, 
pelas). Exemplo: a árvore foi derrubada pelo vento; a casa foi construída pelo pedreiro; a festa foi 
preparada pela família. Na Bíblia, há várias passagens em que o verbo está no modo passivo (foi criado, 
foi feito ver, foi salvo, etc.), mas o sujeito da ação não é mencionado explicitamente, deixando, porém, 
entender que é o próprio Deus. Em Mt 1,16 (início do evangelho proclamado na Solenidade de São 
José), a tradução literal do texto grego soa assim: “Jacó gerou José, o esposo de Maria, por meio da qual 
foi gerado  “foi gerado” Jesus, chamado o Cristo”. Esse é passivo divino. Se perguntarmos, gerado por 
quem? Entende-se pelo contexto que a resposta seria: “por Deus”. O tradutor, sabendo disso, traduziu 
como acima; não sabendo ou querendo simplificar o texto para facilitar a compreensão do leitor, acaba 
jogando fora um aspecto teologicamente importante do texto.

21 TERÇA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma) 

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Eu vos chamo, meu Deus, porque me 
atendeis; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Ó Deus, que a vossa graça não nos 
abandone, mas nos faça dedicados ao vosso 
serviço e aumente sempre em nós os vossos 
dons. 
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Leitura - Dn 3,25.34-43
 
Leitura da Profecia de Daniel 

Naqueles dias:  Azarias, parou e, de pé, 25

começou a rezar; abrindo a boca no meio do 
fogo, disse:  "Oh! não nos desampares nunca, 34

nós te pedimos, por teu nome, não desfaças tua 
aliança  nem retires de nós tua benevolência, 35

por Abraão, teu amigo, por Isaac, teu servo, e 
por Israel, teu Santo,  aos quais prometeste 36

multiplicar a descendência como estrelas do 
céu e como areia que está na beira do mar;             
37 Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de 
todos os povos, somos hoje o mais humilde em 
toda a terra, por causa de nossos pecados;             
38 neste tempo estamos sem chefes, sem 
profetas, sem guia, não há holocausto nem 
sacrifício, não há oblação nem incenso, não há 
um lugar para oferecermos em tua presença          
as primícias, e encontrarmos benevolência;                       
39 mas, de alma contrita e em espírito de 
humildade, sejamos acolhidos, e como nos 
holocaustos de carneiros e touros  e como nos 40

sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, 
assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua 
presença, e tu faças que nós te sigamos até ao 
fim; não se sentirá frustrado quem põe em ti sua 
confiança.  De agora em diante, queremos, de 41

todo o coração, seguir-te, temer-te, buscar tua 
face;  não nos deixes confundidos, mas trata-42

nos segundo a tua clemência e segundo a tua 
imensa misericórdia;  liberta-nos com o poder 43

de tuas maravilhas e torna teu nome glorifi-
cado, Senhor". - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 24

R. Recordai, Senhor, a vossa compai-
xão!

 
1.  Mostrai-me, ó Senhor, vossos ca-

minhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação. R. 

2.  Recordai, Senhor meu Deus, vossa 

ternura e a vossa compaixão que são eternas! 
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia 
e sois bondade sem limites, ó Senhor! R. 

3.  O Senhor é piedade e retidão, e recon-
duz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige 
os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina 
o seu caminho. R.

 
Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

R.  Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

 V.  Voltai ao Senhor, vosso Deus, ele é 
bom, compassivo e clemente". R.

 
Evangelho - Mt 18,21-35

Perdoar é tão difícil que Jesus, no Pai-
nosso, condicionou o perdão do Pai ao perdão 
aos irmãos e irmãs. É mais fácil ser injusto que 
justo, praticar a justiça que viver o amor, 
perdoar uma vez que estar sempre disposto a 
perdoar sempre. A motivação última e o modelo 
perfeito só pode mesmo ser Deus, o Miseri-
cordioso!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Pedro aproximou-se de 21

Jesus e perguntou: "Senhor, quantas vezes 
devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? 
Até sete vezes?"  Jesus respondeu: "Não te 22

digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 
23 Porque o Reino dos Céus é como um rei que 
resolveu acertar as contas com seus em-
pregados.  Quando começou o acerto, 24

trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme 
fortuna.  Como o empregado não tivesse com 25

que pagar, o patrão mandou que fosse vendido 
como escravo, junto com a mulher e os filhos e 
tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. 
26 O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, 
e, prostrado, suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu 
te pagarei tudo'.  Diante disso, o patrão teve 27

compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe 
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a dívida.  Ao sair dali, aquele empregado 28

encontrou um dos seus companheiros que lhe 
devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e 
começou a sufocá-lo, dizendo: 'Paga o que me 
deves'.  O companheiro, caindo aos seus pés, 29

suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei'.                
30 Mas o empregado não quis saber disso. Saiu 
e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o 
que devia. Vendo o que havia acontecido, os 31 

outros empregados ficaram muito tristes, 
procuraram o patrão e lhe contaram tudo.                           
32 Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: 
'Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua 
dívida, porque tu me suplicaste.  Não devias tu 33

também, ter compaixão do teu companheiro, 
como eu tive compaixão de ti?'  O patrão 34

indignou-se e mandou entregar aquele 
empregado aos torturadores, até que pagasse 
toda a sua dívida.  É assim que o meu Pai que 35

está nos céus fará convosco, se cada um não 
perdoar de coração ao seu irmão". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos: O Pai celeste não nos perdoará, se 
cada um não perdoar a seu irmão. Confiantes 
na sua misericórdia, digamos: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelos ministros da Palavra que anun-
ciam o perdão como Jesus, pelos que o 
oferecem no sacramento da Penitência aos 
pecadores e pelos fiéis que perdoam sempre 
quem os ofende, oremos, irmãos.

2.  Pelas nações ricas que ajudam outras 
gratuitamente, pelos pobres que não podem 
devolver o que pediram e pelos que, sendo 
ricos, são humanos e compreensivos, oremos, 

irmãos. 
3.  Pelos que, no meio das angústias, se 

voltam para o Senhor, pelos que confiam na 
abundância da sua misericórdia e pelos que Lhe 
oferecem um coração arrependido, oremos, 
irmãos.

4.  Pelas vítimas indefesas de todas as 
violências, pelos explorados que não sabem 
defender os seus direitos e pelos que se 
solidarizam com os pobres e abandonados, 
oremos, irmãos.

5.  Por todos nós que celebramos esta 
Eucaristia, pelos que fazem dela um sinal de 
festa e de perdão e pelos que dão graças a Deus 
a cada momento, oremos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, orientai os humildes na 
justiça e dai-lhes a conhecer os vossos cami-
nhos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que este sa-
crifício salvador nos purifique do pecado e dê 
glória a vosso nome. 

Prefácio quaresmal

Antífona da comunhão - Sl 14,1-2

Quem habitará, Senhor, em vossa casa, ou 
repousará no vosso monte santo? Aquele que 
caminha na perfeição e pratica a justiça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a participação neste mistério 
nos dê uma vida nova, sendo reconciliação 
convosco e garantia de vossa proteção. 

A Semente na Terra - Mt 18,21-35

O evangelho de hoje deve ser entendido à luz do versículo 33: “'E você, não devia também 
ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você?'”. A minha relação com o 
outro deve imitar a relação que o Outro (Deus) tem comigo. Aquilo que o Senhor fez 
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comigo deve ser o fundamento e o critério da minha relação com os outros. Ele não nos ensina a 
simplesmente amar o próximo como a si mesmo (cf. Mt 22,39), mas a amar-nos uns aos outros 
como ele nos amou (cf. Jo 13,34).

-  A justiça divina não é mero restabelecimento da paridade, isto é, quem erra paga; quem 
dá recebe em troca. A justiça divina é justiça superior, própria de quem ama, se sente devedora 
em relação a todos. Sendo assim, ao adversário deve a reconciliação. Ao pequeno, a acolhida. Ao 
perdido, a procura. Ao culpado, a correção. Ao devedor, o perdão. É a “justiça excessiva”, de que 
Jesus já falou (cf. Mt 5,20). Seu nome é miseri-córdia (= coração que compreende e acolhe a 
miséria), per-dão (= dar mais do que é devido), dom!

-  O perdão, que dou e recebo, – usando uma imagem dos Padres – é o próprio respiro de 
Deus, o Espírito Santo, que se torna minha vida. O perdão é o coração da vida cristã, pois, 
perdoando, me torno filho do Pai e irmão dos meus semelhantes. Naturalmente, o perdão não 
nega a realidade inaceitável do mal. O perdão a supõe, para triunfar sobre ela, pelo amor gratuito e 
incondicional. Amor que não perdoa não é amor.

-  Na segunda parte do evangelho de hoje, há uma parábola (vv. 23-35). É uma exortação ao 
perdão. A gente só pode conviver fraternalmente, não porque ninguém erra, mas porque se perdoa 
e se é perdoado. O mal, que divide e isola, pode, pelo perdão, unir e soldar as peças defeituosas. 
Ai daquelas comunidades que, ao invés de unir pelo perdão, excluem pela incompreensão e pelo 
desamor! Se ainda não mataram o Evangelho, este vai torturá-las só Deus sabe até quando.

 Santos do dia: Serapião Escolástico (+ 365). Rixa (1000-1063). João de Valença (+ 1145). 
Absalão de Lund (1128-1201). Emília Schneider (1820-1859). 

Testemunhas do Reino: Carlos Domiak (Argentina, 1975). Rodolfo Aguilar (México, 1977). 
Luz Marina Valencia (México, 1987).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Dia Mundial 
da Infância. Dia Internacional da Floresta. Fundação do Primeiro Jornal Brasileiro. Nascimento de 
Johann Sebastian Bach (1685). Passagem, a caminho da Argentina, de Albert Einstein pelo Brasil 
(1925).

22 QUARTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 118,133

Orientai meus passos, Senhor, segundo a 
vossa palavra, e que o mal não domine sobre 
mim!

Oração do dia

Ó Deus de bondade, concedei que, 
formados pela observância da Quaresma e 
nutridos por vossa palavra, saibamos 

mortificar-nos para vos servir com fervor, 
sempre unânimes na oração. 

Leitura - Dt 4,1.5-9

Leitura do Livro do Deuteronômio 

Moisés falou ao povo, dizendo:  "Agora, 1

Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos 
ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e 
entreis na posse da terra prometida que o 
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Senhor Deus de vossos pais vos vai dar.  Eis 5

que vos ensinei leis e decretos conforme o 
Senhor meu Deus me ordenou, para que os 
pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual 
tomareis posse.  Vós os guardareis, pois, e os 6

poreis em prática, porque neles está vossa 
sabedoria e inteligência perante os povos, para 
que, ouvindo todas estas leis, digam: 'Na 
verdade, é sábia e inteligente esta grande 
nação!'  Pois, qual é a grande nação cujos 7

deuses lhe são tão próximos como o Senhor 
nosso Deus, sempre que o invocamos?  E que 8

nação haverá tão grande que tenha leis e 
decretos tão justos, como esta lei que hoje vos 
ponho diante dos olhos?  Mas toma cuidado! 9

Procura com grande zelo não te esqueceres de 
tudo o que viste com os próprios olhos, e nada 
deixes escapar do teu coração por todos os dias 
de tua vida; antes, ensina-o a teus filhos e 
netos".- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 147

R. Glorifica o Senhor, Jerusalém!

1.  Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, 
canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com 
segurança as tuas portas, e os teus filhos em 
teu seio abençoou. R.

 2.  Ele envia suas ordens para a terra, e a 
palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a 
neve como lã e espalha a geada como cinza. R.

3.  Anuncia a Jacó sua palavra, seus 
preceitos suas leis a Israel. Nenhum povo 
recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou 
os seus preceitos R.

 Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63c.68c
 
 R. Glória a Cristo, Palavra eterna do 

Pai, que é amor! 
V. Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

 Evangelho - Mt 5,17-19

A lei é necessária, mas insuficiente. A lei 

cumpre algumas funções, mas não resolve 
tudo. Por isso, Jesus em princípio respeita a lei, 
mas a questiona; pratica a lei, mas vai além 
dela; mostra que não podemos ser escravos da 
lei, mas servos de Deus e dos irmãos. É a justiça 
excessiva do evangelho! É a misericórdia diante 
da miséria humana!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

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

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

vos 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, 19

quem desobedecer a um só destes manda-
mentos, 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. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Jesus não veio revogar a 
Lei, mas ensinar o seu sentido mais profundo e 
superá-la pelo amor e pela misericórdia. 
Voltemo-nos para Ele e peçamos: R. Jesus 
Cristo, ensinai-nos a vossa Lei.

1.  Pela Igreja, que escuta a Palavra de 
Deus todos os dias, pelo papa Francisco, que a 
interpreta com verdade, e pelos bispos e 
presbíteros que a testemunham diante dos 
cristãos, oremos numa só voz.

2.  Pelo primeiro povo que conheceu a Lei 
de Deus, por todos aqueles que ainda hoje a 
fazem sua e pelas nações que a integram nas 
suas próprias leis, oremos numa só voz.

3.  Pelos pais e mães que ensinam a Lei de 
Cristo aos filhos, pelos filhos que a transmitem a 
seus filhos e por aqueles que a trazem sempre 
no pensamento, oremos numa só voz.

4.  Pelas vítimas das leis contrárias à Lei 
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natural, por aqueles que não as aprovam nem 
defendem e pelos que têm a coragem de se 
lhes opor, oremos numa só voz.

5. Pelos que entre nós transgridem os 
mandamentos de Deus, e pelos que procuram 
vivê-los com fidelidade, mesmo que isto lhes 
custe, oremos numa só voz. 

Senhor Jesus Cristo, abri os nossos cora-
ções à vossa Lei e dai-nos a sabedoria que ela 
ensina. Vós que sois Deus com o Pai na unidade 
do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, com estas oferendas, as 

preces do vosso povo, e a nós, que celebramos 
estes mistérios, defendei-nos de todos os 
perigos. 

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinareis, Senhor, o caminho da 
vida: perfeita é a alegria em vossa presença.

Oração depois da comunhão

Santifique, ó Deus, esta mesa celeste da 
qual participamos para que, purificando-nos de 
todo erro, ela nos torne dignos das vossas 
promessas. 

A Semente na Terra - Mt 5,17-19

N
ão pensem que eu vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno 
cumprimento” (Mt 5,17). É o primeiro versículo do evangelho de hoje, é a primeira 
vez que Jesus diz isso em Mateus, e é o versículo mais importante do texto.

-  A lei, como já vimos, é boa: manda o que faz a vida crescer e proíbe o que diminui a vida. 
Os profetas, que falam em nome de Deus, recordam sempre a lei, denunciando suas 
transgressões e prometendo um coração novo, um Espírito novo, que, finalmente, nos faça trilhar 
o caminho de Deus.

-  A lei, porém – já estamos fartos de saber – não salva ninguém. Nós, pecadores, por 
imperícia ou engano, trocamos o bem pelo mal e o mal pelo bem. Quando tomamos consciência, 
já erramos e, na tentativa de justificar-nos (= de nos tornarmos justos), erramos mais ainda. De 
transgressão em transgressão, a desobediência vira hábito, quase um imperativo, uma obrigação 
de fazer o que é proibido e de não fazer o que é obrigado. É a escravidão do vício (= mau hábito), 
que é tão difícil – e tão importante – admitir. O maior problema não é ser alcoólico, é admitir que 
se é. Admitir, por outro lado, é o começo da redenção.

-  A lei, por um lado, provoca, acusa e pune a nossa pecaminosidade, e, por outro, é nossa 
carcereira, pedagoga e tutora. Cria o pecado, porque sem lei não há pecado; acusa, pois é com 
base na lei que se julgam os atos; pune, porque tipifica os crimes e estabelece as penas. Não 
permite que deixemos a prisão em que o pecado nos mete; conduz-nos para além de si mesma; 
protege-nos, mas não nos deixa crescer. 

-  Jesus veio libertar-nos da escravidão da lei, não abolindo-a – seria o caos absoluto! – 
mas cumprindo-a de um modo superior, divino, “excessivo”. Ele é o primeiro a viver o amor, que a 
lei sempre buscou, mas nunca atingiu. A sua justiça não é a dos fariseus nem a dos doutores da 
lei, mestres e advogados daqueles. A justiça de Jesus é a justiça “excessiva” do Filho, igual à do 
Pai, que introduz no Reino. (A expressão 'justiça excessiva' – você já deve ter percebido – tem a 
ver com a palavra de Jesus: “Se a justiça de vocês não for maior (= ir além, exceder, superar) que 
a dos escribas e fariseus...” (Mt 5,20)! 
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-  Com Jesus, uma coisa fica clar . Atrás da lei, que proíbe o que tem cheiro de morte, está o a
Senhor, que dá a vida e ressuscita dos mortos. Atrás da palavra, que condena a transgressão, está 
o Pai (misericordioso, é claro) que perdoa o transgressor. Jesus não é o fim da lei, mas a 
finalidade da lei e dos profetas. Não é a abolição da lei, mas seu cumprimento, excessivo, 
inesperado, inimaginável. Ele vive a palavra dada a Moisés e sempre de novo recordada e 
atualizada pelos profetas. E vai muito além: ele faz a vontade do Pai, que é seu alimento!

 Santos do dia: Leia de Roma (+ 384). Relindo de Alden-Eyk (690-745). Lucardes (1274-
1309). Elmar de Lidlom (+ 1332). José Oriol (1650-1702). (Clemente Augusto Graf von Galen 
(1878-1946). 

Testemunhas do Reino: Luiz Espinal (Bolívia, 1980). Rafael Hernández (México, 1988). 
Clemente Augusto Graf von Galen (1878-1946).

Datas comemorativas: Dia Mundial da Água. Morte de Goethe, escrito e poeta alemão 
(1832).

23 QUINTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia da semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada 

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor; 
quando em qualquer aflição clamarem por 
mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para 
sempre.

Oração do dia

À medida que se aproxima a festa da 
salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos 
preparemos com maior empenho para celebrar 
o mistério da Páscoa. 

Leitura - Jr 7,23-28

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

23Assim fala o Senhor:  "Dei esta ordem ao 
povo dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o 
vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e segui 
adiante por todo o caminho que eu vos indicar 

24para serdes felizes.  Mas eles não ouviram e 
não prestaram atenção; ao contrário, seguindo 
as más inclinações do coração, andaram para 

25trás e não para a frente,  desde o dia em que 
seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A 
todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-

26os cada dia, começando bem cedo;  mas não 
ouviram e não prestaram atenção; ao contrário, 
obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior 

27que seus pais.  Se falares todas essas coisas, 
eles não te escutarão, e, se os chamares, não te 

28darão resposta.  Dirás, então: Esta é a nação 
que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e 
não aceitou correção. Sua fé morreu, foi 
arrancada de sua boca". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 94

R. Oxalá ouvísseis hoje a voz do 
Senhor: Não fecheis os vossos corações.

1.  Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos! R.

2.  Vinde adoremos e prostremo-nos por 
terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós 
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somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas 
que conduz com sua mão. R.

3.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: "Não 
fecheis os corações como em Meriba, como 
em Massa, no deserto, aquele dia, em que 
outrora vossos pais me provocaram, apesar de 
terem visto as minhas obras". R.

Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Voltai ao Senhor, vosso Deus, ele é 
bom, compassivo e clemente. R.

Evangelho - Lc 11,14-23

A que ponto chega a cegueira humana, 
provocada pela má vontade, pelo fechamento 
interior, pelo medo! Jesus faz o bem e seus 
adversários atribuem o bem que Jesus faz ao 
mal, ao espírito do mal, ao chefe dos demônios. 
Não temos também nós caídas na cegueira ou, 
pior, estados de cegueira?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

14Naquele tempo:  Jesus estava expulsando 
um demônio que era mudo. Quando o demônio 
saiu, o mudo começou a falar, e as multidões 

15ficaram admiradas.  Mas alguns disseram: "É 
por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele 

16expulsa os demônios".  Outros, para tentar 
17Jesus, pediam-lhe um sinal do céu.  Mas, 

conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-
lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo será 

18destruído; e cairá uma casa por cima da outra.  
Ora, se até Satanás está dividido contra si 
mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? 
Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os 

19demônios.  Se é por meio de Belzebu que eu 
expulso demônios, vossos filhos os expulsam 
por meio de quem? Por isso, eles mesmos 

20serão vossos juízes.  Mas, se é pelo dedo de 
Deus que eu expulso os demônios, então 

21chegou para vós o Reino de Deus.  Quando um 
homem forte e bem armado guarda a própria 

22casa, seus bens estão seguros.  Mas, quando 
chega um homem mais forte do que ele, vence-
o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, 

23e reparte o que roubou.  Quem não está 
comigo, está contra mim. E quem não recolhe 
comigo, dispersa". - Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: A palavra de Deus é 
semente de vida; se nos acusa, é para nos levar 
à conversão. Por isso, oremos cheios de 
confiança: R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. 

1.  Deus, nosso Pai, fazei ressoar a vossa 
Palavra na boca dos pastores da santa Igreja e 
brilhar na vida dos seus fiéis.

2.  Deus de Israel, tende compaixão 
daqueles países cujos responsáveis desprezam 
a vossa voz e seguem o seu coração deso-
rientado.

3.  Senhor de toda a terra, dai vigor aos 
missionários e missionárias que levam aos 
pagãos a luz da fé e expulsam Belzebu e os seus 
Demônios.

4.  Deus fiel e justo, animai os que andam 
tristes, afastai as doenças, acabai com a fome, 
extingui a miséria e livrai o mundo de todos os 
erros que o afligem.

5.  Deus dos nossos pais, fazei-nos reco-
nhecer que quem não está com Cristo não O 
serve e quem com Ele não junta só dispersa.

Senhor, não olheis para a nossa infi-
delidade, mas para Jesus, que obedeceu até à 
morte. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, para que a oferenda do vosso povo 
possa agradar-vos, purificai-nos de todo 
contágio do mal e não nos deixeis seduzir pelas 
falsas alegrias, pois nos prometestes o prêmio 
verdadeiro.
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Antífona da comunhão - Sl 118,4-5

Vós nos dais, Senhor, vossos preceitos para 
que sejam observados fielmente. Possam meus 
passos orientar-se no cumprimento da vossa 
justiça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentais com os sacra-
mentos, concedei-nos vossos auxílios para 
colhermos o fruto da salvação nesta celebração 
e em nossa vida. 

A Semente na Terra - Lc 11,14-23

 espírito mudo, de que o Espírito cura, é o da serpente do Gênesis cf. Gn 3,1ss.), que tirou Oda nossa boca a palavra que nos faz ser o que somos. Essa palavra é a palavra “Pai”, que, 
dirigindo-a a Deus, nós nos reconhecemos filhos e filhas. 

- Pela mentira, o ser humano não sentiu mais a paternidade de Deus e não foi mais capaz de 
exprimir a sua condição filial na comunhão fraterna com as outras pessoas. Apagou-se nele a luz 
da vida. Sentiu-se filho do nada e destinado ao nada, filho e irmão de ninguém. Caiu no egoísmo, 
que parece vida, mas é apenas morte em vida. 

- Jesus entra neste abismo da nossa existência para encontrar todos os seus irmãos e irmãs 
que aí tinham caído e devolver-lhes a palavra que santifica o nome do Pai e conduz ao reino dos 
filhos (cf. Lc 11,2).

- Pelo dom da Eucaristia, palavra e pão, que aquele que já está na pátria deixou aos que se 
acham ainda a caminho, o domínio do espírito impuro é suplantado pelo domínio do Espírito de 
Deus. A Eucaristia abre o amor do Pai e do Filho a todos os irmãos e irmãs e desata, no coração e 
na boca de todos, a palavra do Reino (vv. 15-22). É o cumprimento da missão de Jesus, pois o 
nosso coração e a nossa boca foram criados para essa palavra. 

- A passagem de Jesus entre nós é, do início ao fim, obra do “dedo” de Deus (cf. Lc 11,20) 
para salvar o ser humano e conduzi-lo a esta comunhão de vida com ele. O Filho é “o mais forte”, 
que nos arranca das mãos do Inimigo e nos devolve ao Pai. Por isso, “estar com ele” é colher os 
frutos da vida, e “estar contra Ele” é perder-se (v. 23). Estar “com ele” é a decisão que nos salva 
porque nos torna filhos e filhas: dá-nos nossa verdadeira essência.

- Estar com Jesus (v. 23) significa estar no Reino, tendo o Espírito do Filho. Ser contra 
significa estar fora dele, ainda escravos do espírito mudo, que nos impede a palavra que nos torna 
livres.

SÃO TURÍBIO DE MOGROVEJO, BISPO
(Cor: branco – Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores: para bispos - MR, 754)

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes crescer a vossa Igreja 

pela solicitude pastoral de São Turíbio e seu 
zelo pela verdade, concedei ao vosso povo um 
contínuo aumento de fé e santidade.

 Santos do dia: Merbod de Bregenz (+ 1120). Toríbio de Mongrovejo (1538-1606). Rebeca Ar 
Rayés (1832-1914). 

Testemunhas do Reino: Maria del Carmen Maggi (Argentina, 1978). Rafael Corrie (Palestina, 
2003).
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Datas comemorativas: Dia Mundial do Meteorologista. Dia da Meteorologia.

24 SEXTA-FEIRA - 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia da semana do Tempo da Quaresma) 

Antífona da entrada - Sl 85,8-10

Senhor, não há entre os deuses nenhum que 
se vos compare, porque sois grande e fazeis 
maravilhas: só vós, Senhor, sois Deus.

Oração do dia

Infundi, ó Deus, vossa graça em nossos 
corações, para que fugindo aos excessos 
humanos possamos, com vosso auxílio, 
abraçar os vossos preceitos. 

Leitura - Os 14,2-10
 
Leitura da Profecia de Oseias

2Assim fala o Senhor Deus:  "Volta, Israel, 
para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído 

3em teu pecado.  Vós todos, encontrai palavras 
e voltai para o Senhor; dizei-lhe: 'Livra-nos de 
todo o mal e aceita este bem que oferecemos; o 

4fruto de nossos lábios.  A Assíria não nos 
salvará; não queremos montar nossos cavalos, 
não chamaremos mais 'Deuses nossos' a 
produtos de nossas mãos; em ti encontrará o 

5órfão misericórdia".  Hei de curar sua 
perversidade e me será fácil amá-los, deles 

6afastou-se a minha cólera.  Serei como orvalho 
para Israel; ele florescerá como o lírio e lançará 

7raízes como plantas do Líbano.  Seus ramos 
hão de estender-se; será seu esplendor como o 

           da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. 
8 Voltarão a sentar-se à minha sombra e a 
cultivar o trigo, e florescerão como a videira, 

9cuja fama se iguala à do vinho do Líbano.  Que 
tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que 

o atendo e que olho por ele. Sou como o 
cipreste sempre verde: de mim procede o teu 

10fruto.  Compreenda estas palavras o homem 
sábio, reflita sobre elas o bom entendedor! São 
retos os caminhos do Senhor e, por eles, 
andarão os justos, enquanto os maus ali 
tropeçam e caem". - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 80 

R.  Ouve, meu povo, porque eu sou o 
teu Deus!

 
1.  Eis que ouço uma voz que não conheço, 

"Aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos 
pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a 
mim clamaste, e te salvei. R.

2. De   uma nuvem trovejante te falei, e 
junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu 
povo, porque vou te advertir! Israel, ah! se 
quisesses me escutar. R. 

3.  Em teu meio não exista um deus es-
tranho  nem adores a um deus desconhecido! 
Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da 
terra do Egito te arranquei. R.

4.  Quem me dera que meu povo me es-
cutasse! Que Israel andasse sempre em meus 
caminhos, eu lhe daria de comer a flor do trigo, 
e com o mel que sai da rocha o fartaria". .R

 
Aclamação ao Evangelho - Mt 4,17

R.  Glória a vós, Senhor Jesus, Primo-
gênito dentre os mortos!

V.  Convertei-vos, nos diz o Senhor, está 
próximo o Reino de Deus! R.
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Evangelho - Mc 12,28b-34

Um mestre da Lei interroga o próprio autor 
da Lei. O autor da Lei é elogiado pelo que só 
devia conhecê-la e interpretá-la. Jesus, porém, 
vira o jogo: elogia quem o havia elogiado, para 
conduzi-lo ao que realmente importa: viver a 
Lei. A seta indica para algo diferente dela, para o 
que realmente interessa. Assim com a Lei: 
colocá-la em prática é mais importante que 
conhecê-la e muito mais importante que 
interpretá-la... para os outros!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Um escriba aproximou-28b

se de Jesus e perguntou: "Qual é o primeiro de 
todos os mandamentos?"  Jesus respondeu: 29

"O primeiro é este: Ouve, ó Israel! O Senhor 
nosso Deus é o único Senhor.  Amarás o 30

Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, de todo o teu entendimento e com 
toda a tua força!  O segundo mandamento é: 31

Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não 
existe outro mandamento maior do que estes". 
32 O mestre da Lei disse a Jesus: "Muito bem, 
Mestre! Na verdade, é como disseste: Ele é o 
único Deus e não existe outro além dele. Amá-33 

lo de todo o coração, de toda a mente, e com 
toda a força, e amar o próximo como a si 
mesmo é melhor do que todos os holocaustos e 
sacrifícios."  Jesus viu que ele tinha respon-34

dido com inteligência, e disse: "Tu não estás 
longe do Reino de Deus." E ninguém mais tinha 
coragem de fazer perguntas a Jesus. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Deus é o centro da nossa fé 
e deve ser o centro da nossa vida. Vamos pedir-
Lhe com humildade: R. Atendei, Senhor, as  
nossas preces.

1.  Para que os fiéis de todas as Igrejas 
cristãs, católicos, ortodoxos e protestantes, se 
convertam cada vez mais ao Senhor Deus, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que as nações descubram a 
urgência de uma opção decidida pela paz, cujo 
segredo está na conversão a Deus e na prática 
da justiça, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os grandes e sábios deste 
mundo deixem de fabricar e adorar seus ídolos, 
pois sem Deus tudo o que fazem é ilusão, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que os discípulos e discípulas de 
Cristo não duvidem de que só Deus é o Senhor 
do Céu e da terra e que além Dele não existe 
mais nenhum, rezemos ao Senhor.

5.  Para que os fiéis e catecúmenos da 
nossa comunidade se deixem converter pela 
Palavra e não escutem nem adorem senão a 
Deus, rezemos ao Senhor.

Senhor, Deus onipotente, purificai os 
nossos corações, para podermos celebrar a 
grande festa da Páscoa. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai com bondade, ó Deus, as oferendas 
que vos apresentamos para que vos sejam 
agradáveis e úteis à nossa salvação. 

 
Antífona da comunhão - Mc 12,33

Amar a Deus de todo o coração e ao 
próximo como a si mesmo vale mais que todos 
os sacrifícios.

Oração depois da comunhão

Senhor Deus, que a vossa força penetre em 
nossa vida para que alcancemos em plenitude 
o que recebemos no sacramento. 
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A Semente na Terra - Mc 12,28b-34

O
s judeus tinham uma infinidade de leis e preceitos. Mais ou menos como nós hoje. 
Naquele emaranhado, tinham dificuldade em movimentar-se. Precisavam de um 
princípio, de um critério que iluminasse e organizasse aquela parafernália toda de leis.

-  Na pergunta do escriba de hoje, não há polêmica nem desejo de polêmica. Há desejo de 
conhecer e disponibilidade de aprender. O único perigo é o desejo acabar antes de ser satisfeito, 
como uma viagem que não chegou ao destino.

-  A primeira parte da reposta de Jesus sai do Antigo Testamento. “Amarás o Senhor teu 
Deus...” (Dt 6,4ss.). A segunda parte também. “Amarás o teu próximo...” (Lv 19,18). A novidade 
de Jesus é ter juntado os dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo.

-  Só podemos amar a Deus se conhecemos o seu amor por nós, o que é impossível se não 
conhecemos – se não ouvimos – a sua palavra. O nosso amor não se dirige a um ídolo, que 
construímos com nossas ideias, mas ao único Senhor, aquele que nos criou e salvou, mostrando-
se nosso Senhor. 

-  O nosso amor a Deus nos torna semelhantes a ele. Amá-lo é louvá-lo, reverenciá-lo, 
servi-lo. Louvar é o contrário de invejar: quem louva alegra-se com o que o amado é. Reverenciá-
lo é respeitá-lo e levá-lo a sério por temor de perdê-lo. Servir é colocar à sua disposição o que se 
tem, o que se faz e, principalmente, o que se é. 

-  O segundo mandamento – o amor pelo ser humano – não está em concorrência com o 
primeiro. O amor ao ser humano brota do amor a Deus como a água de uma fonte. É “segundo” 
porque brota da fonte; não é “secundário”, como se fosse menos importante ou até dispensável. 
Se colocarmos, porém, o primeiro como segundo, fechamos o registro de entrada da “água” e 
ficamos sem os dois!

-  Nossa capacidade de amar é infinita, porque feita por Deus e porque dada a nós no dom 
do Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho. O próximo, porém, não pode ser amado de modo 
absoluto, pois seria transformá-lo num “deus”, enquanto ele é só um ser humano. Põe-se sobre 
suas costas um peso que ele não consegue carregar, e ele acaba destruído. O mais comum, 
porém, é jogá-lo fora, dispensá-lo e desprezá-lo, com decepção e ódio, pois ele é limitado: não é 
o “deus” ou a “deusa” que imaginávamos. Por isso, muitas expressões do chamado “amor” – 
nome falso do mascarado egoísmo –, que escraviza o 'amante' e a 'pessoa amada', não passa de 
uma macaqueação do verdadeiro amor, do amor do Deus-Amor. É preciso crescer muito para se 
desfazer desse 'amor' e chegar perto do 'Amor'. Este liberta e dá vida; aquele escraviza e mata. 

-  Paulo, em plena sintonia com Jesus, vai dizer que o “o amor é a plenitude da Lei” (Rm 
13,10). Qualquer outro mandamento encontra no mandamento do amor o seu sentido, e só tem 
sentido se for sua expressão. Toda lei – natural, civil ou eclesial – que não vier do amor e não levar 
ao amor não é vontade de Deus. 

-  Se entendemos o mandamento do amor, estamos muito perto do Reino de Deus. Para 
entrar, só falta um passo: amar a Jesus. 

 Santos do dia: Catarina da Suécia (1331-1381). Simão de Trento (1472-1475). 

Testemunhas do Reino: Bem-aventurado Oscar Romero, arcebispo de San Salvador (El 
Salvador, 1980). 
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Datas comemorativas: Nascimento do Padre Cícero Romão Batista, místico, político, em 
Crato-CE (1844). Dia Mundial do Combate à Tuberculose. As mulheres canadenses conquistam o 
direito de votar (1918). Criação do Museu da Memória no anterior centro de tortura da ditadura 
militar argentina (4 mil assassinados e 30 mil desaparecidos) (2004). Dia Internacional do Direito 
da Verdade sobre as Violações dos Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas (estabelecido pela 
ONU em 17/6/2010).

25 SÁBADO - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR - Solenidade
(Cor branca - Glória - Creio - ofício solene próprio)

Nove meses antes do Natal, a Igreja celebra 
o mistério da Encarnação do Verbo, da 
humanização do Filho eterno do Pai, nosso 
irmão e Salvador. Aparentemente, uma 
interrupção da Quaresma, tempo que nos 
prepara para a Páscoa. Na verdade, não há 
nenhuma contradição. A Encarnação tem um 
aspecto “passional”, pois aponta para a Paixão 
e a morte na Cruz. O amor louco de Deus, que 
está na raiz da Encarnação, encontra, na Paixão, 
sua manifestação mais clara, seu coroamento, 
seu desfecho inesperado. Paixão e Encarnação: 
duas faces da mesma moeda.

Antífona da entrada - Hb 10,5.7

Ao entrar no mundo, Cristo disse: Eis-me 
aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade.

Oração do dia

Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se 
fizesse homem no seio da Virgem Maria; dai-
nos participar da divindade do nosso Redentor, 
que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. 

 Leitura - Is 7,10-14; 8,10

 Leitura do Livro do Profeta Isaías 

10Naqueles dias,  o Senhor falou com Acaz, 

11dizendo:  "Pede ao Senhor teu Deus que te faça 
ver um sinal, quer provenha da profundeza da 

12terra, quer venha das alturas do céu".  Mas 
Acaz respondeu: "Não pedirei nem tentarei o 

13Senhor".  Disse o profeta: "Ouvi então, vós, 
casa de Davi; será que achais pouco incomodar 
os homens e passais a incomodar até o meu 

14Deus?  Pois bem, o próprio Senhor vos dará 
um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará 

8,10à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel,  
porque Deus está conosco. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39

R.  Eis que venho fazer, com prazer, a 
vossa vontade, Senhor!

 1. Sacrifício e oblação não quisestes,         
mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não 
pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por 
nossos pecados. E então eu vos disse: "Eis que 
venho!" R.

2.  Sobre mim está escrito no livro: "Com 
prazer faço a vossa vontade, guardo em meu 
coração vossa lei!" R.

3.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! R.

4.  Proclamei toda a vossa justiça, sem 
retê-la no meu coração; vosso auxílio e 
lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade 
na presença da grande assembleia. R.
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 Leitura - Hb 10,4-10

 Leitura da Carta aos Hebreu 

Irmãos e irmãs:  É impossível eliminar os 4

pecados com o sangue de touros e bodes.  Por 5

isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: "Tu não 
quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-
me um corpo.  Não foram do teu agrado 6

holocaustos nem sacrifícios pelo pecado.  Por 7

isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está 
escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para 
fazer a tua vontade".  Depois de dizer: "Tu não 8

quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, 
holocaustos, sacrifícios pelo pecado" - coisas 
oferecidas segundo a Lei – ele acrescenta: "Eu 9 

vim para fazer a tua vontade". Com isso, 
suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer 
o segundo.  É graças a esta vontade que 10

somos santificados pela oferenda do corpo de 
Jesus Cristo, realizada uma vez por todas.                  
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  A Palavra se fez carne e habitou entre 

nós. E nós vimos sua glória, que recebe de 
Deus Pai. R.

 Evangelho - Lc 1,26-38            

A Anunciação é um dos momentos culmi-
nantes da história da salvação. Deus se tornou 
um de nós para que nós nos tornássemos 
deuses na condição de filhos. Este é o projeto 
de Deus para nós desde sempre. Esta é a nossa 
vocação última. O “sim” de Deus esperava o 
nosso “sim”. E este foi dado por Maria. E a 
Palavra se fez carne e habitou entre nós!

 + Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

26Naquele tempo,  o anjo Gabriel foi enviado 
por Deus a uma cidade da Galileia, chamada 

27Nazaré,  a uma virgem, prometida em 
casamento a um homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da Virgem era 

28Maria.  O anjo entrou onde ela estava e disse: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está 

29contigo!”  Maria ficou perturbada com estas 
palavras e começou a pensar qual seria o 

30significado da saudação.  O anjo, então, 
disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque 

31encontraste graça diante de Deus.  Eis que 
conceberás e darás à luz um filho, a quem porás 

32o nome de Jesus.  Ele será grande, será 
chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus 
lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para 
sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu 

34reino não terá fim”.  Maria perguntou ao anjo: 
“Como acontecerá isso, se eu não conheço 

35homem algum?”  O anjo respondeu: “O 
Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te 
cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino 
que vai nascer será chamado Santo, Filho de 

36 Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu 
um filho na velhice. Este já é o sexto mês 
daquela que era considerada estéril, porque 

38para Deus nada é impossível”.  Maria, então, 
disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-
se. - Palavra da Salvação.

ANOTAÇÃO LITÚRGICA

Na recitação do Creio, no momento em que 
se diz “e se encarnou no seio da Virgem 
Maria”, todos fazem genuflexão, exprimin-
do, assim, a sua fé no Mistério da Encar-
nação. Se o Creio for cantado, no momento 
acima assinalado, todos se colocam de 
joelhos. 

Prece dos fiéis

Irmãos e irmãs: Unidos, pela fé, à Virgem 
Maria, em cujo seio o Verbo se fez carne para a 
salvação do mundo, façamos subir ao Pai as 
nossas súplicas, dizendo: R. Interceda por  
nós a Virgem cheia de graça.
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1.  Para que a Igreja, dispersa pelo mundo, 
anuncie fielmente Jesus Cristo, concebido no 
seio da Virgem Maria, por obra do Espírito 
Santo, oremos, por intercessão de Maria.

2.  Para que o papa Francisco, os bispos, 
os presbíteros e os diáconos amem a Deus de 
todo o coração e exerçam o seu ministério 
imitando a Cristo pobre, servo e misericordioso, 
oremos, por intercessão de Maria.

3.  Para que, em Cristo, servo obediente, 
que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, 
amando a Deus sobre todas as coisas e aos 
seres humanos sem distinção, ofereçamos a 
nossa própria vida, oremos, por intercessão de 
Maria.

4.  Para que aos pobres e a todos os que 
sofrem seja feita justiça, não lhes falte o 
necessário para uma vida digna e os cristãos 
reconheçam neles o rosto de Cristo, oremos, 
por intercessão de Maria.

5.  Para que a Virgem Maria, Mãe do 
“Emanuel”, Deus conosco, que nos foi dada 
por seu Filho como nossa Mãe, nos acompanhe 
quer na vida quer na morte, oremos, por 
intercessão de Maria.

6.  Para que todos os cristãos e cristãs, par-
ticularmente da nossa Diocese, se compro-
metam no testemunho ativo e construtivo de 
Cristo, oremos, por intercessão de Maria. 

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos 
corações, para que a anunciação do Anjo, que 
nos revelou a Encarnação do vosso Filho, e a 
intercessão da Virgem Maria nos levem a 
contemplar a vossa glória. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas 
de vossa Igreja, que comemora a sua origem na 
encarnação do vosso Filho. 

Prefácio
O Mistério da Encarnação

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. A 
Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do 
anjo; e, à sombra do Espírito Santo, acolheu 
com amor, no seio puríssimo, Aquele que, para 
salvar os seres humanos, quis nascer entre 
eles. Assim, cumpriam-se as promessas feitas 
a Israel, e, de modo inefável, realizava-se a 
esperança das nações. Por essa razão, a 
multidão dos anjos e dos santos se alegra 
eternamente na vossa presença. Concedei 
também a nós associar-nos aos seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Is 7,14

A Virgem conceberá e dará à luz um Filho. 
Ele será chamado: “Deus-conosco”.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, confirmai em nossos corações os 
mistérios da verdadeira fé, para que, procla-
mando verdadeiro Deus e verdadeiro homem 
aquele que nasceu da Virgem, cheguemos à 
felicidade eterna. 

A Semente na Terra - Lc 1,26-38 

N
o primeiro anúncio de Lucas, Deus já havia mostrado seu desejo de salvar a 
humanidade, prometendo o nascimento do predecessor de Jesus, João Batista (Lc 
1,5-24). Agora, intervém de maneira direta na vida de uma virgem nazarena. Maria é 

convidada a participar de seu plano salvador. Este fato marca a história da humanidade. Há um 
antes e um depois. Primeiro foi o tempo da Promessa, agora a Redenção da humanidade se inicia 
e as promessas se realizam. Com seu “sim” Maria abre o caminho para que o Filho de Deus se 
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encarne em nosso mundo. No ventre de uma virgem, numa pequena casa, na pequena cidade de 
Nazaré, Deus se faz pequeno e humilde para mostrar o tamanho do seu grande amor pela 
humanidade.

-  : O mistério da encarnação de Jesus só é possível O anjo Gabriel foi enviado por Deus  
porque o amor de Deus se manifestou ao homem. A iniciativa é de Deus que, solidário às lutas e 
sofrimentos do homem, decide fazer-se amor em uma linguagem profundamente humana. O 
termo “anjo”, segundo suas raízes hebraicas, significa “mensageiro”. Assim, a figura de Gabriel 
une céus e terra neste mistério de amor, já não há mais um abismo entre Deus e os homens!

-  : Ao pequeno vilarejo de Nazaré, com aproximadamente 150 A uma cidade da Galileia  
habitantes, longe das grandes rotas comerciais e sem importância (cf. Jo 1,46; 7,52). Segundo a 
religião tradicional da época, acreditava-se que o lugar em que Deus habitava era no Templo, 
sobre o monte Sião. Agora, Ele encontra braços que o acolhem em uma pequena casa de pessoas 
simples, que vivem o drama e as lutas do dia a dia, mas mantém sua fé e capacidade de fazer o 
bem.

-  : Lucas não usa a palavra Maria, uma virgem prometida a José, descendente de Davi
“jovem”, “mulher” ou variantes. Quer que todos saibam na natureza de Maria: uma virgem, 
prometida em casamento. Assim, também saberão que o nascimento de Jesus passa pela 
acolhida humana de Maria e é fruto de uma grande manifestação de Deus, que faz uma virgem 
conceber. Ela e José se encaixam perfeitamente no caminho da promessa por sua descendência: 
o Messias seria da descendência de Davi (2Sm 7,12-16; Is 11,1).

-  : A saudação do anjo é um convite a toda a Igreja: Deus está Alegra-te, cheia de graça
próximo do ser humano, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento se 
transforma em alegria! Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenações, tristezas e 
desencantos, todos encontram graça diante de Deus.

-  : Deus escolhe Maria para que esteja junto com os homens, para O Senhor está contigo
fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro.

-  : A ação de Deus não é para castigar ou desferir sua ira. Este Não temas, encontraste graça  
acontecimento une a história da salvação, abraçando a humanidade com o amor de Deus. Assim, 
o medo, reação natural do ser humano, é envolvido pela segurança de Deus, que se manifesta 
para abençoar e salvar. Os pequenos, que vivem longe das seguranças da religião institucional, 
encontram graça diante de Deus.

-  : O verbo grego para “conhecer” e seu correlato hebraico são Não conheço homem algum
um eufemismo para referir-se à relação sexual.

-  : Maria aqui é símbolo de toda a humanidade. O Espírito, o poder e a sombra do Altíssimo
Ela é vítima da Lei, diante de todos, terá um filho de origem desconhecida sendo já prometida em 
casamento. Contudo, este gesto é símbolo da união amorosa de Deus com os homens, 
representado pelo Espírito que baixa do céu e a envolve, o poder de Deus que a cobre com sua 
sombra. Deus definitivamente se une à humanidade, os céus se encontram com a terra!

-  : A salvação é uma iniciativa livre de Deus, que faz tudo para que o Nada é impossível
homem novamente se encontre com seus braços de amor. Assim, uma idosa estéril pode 
conceber. Assim como uma virgem. A virgindade de Maria, aqui, não é uma condenação às 
relações sexuais e sim um sinal de que o movimento salvífico é feito por Deus, pelas vias que só 
ele conhece, mas passando pelo homem.

-  : finalmente – esta é a profundidade da acolhida Faça-se em mim segundo a tua palavra
de Maria – das profundezas da criação, que se afastou dele pelo pecado, se levanta um “sim” 
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capaz de atrair o próprio Deus. Ela decide participar da história da salvação, pois seu coração está 
de acordo com a vontade de Deus.

Na Festa da Anunciação celebramos o mistério de Deus que inicia sua “ ”kênosis  e vem nos 
visitar. Celebramos também o gesto de humildade e doação de Maria que abriu seu coração e seu 
corpo ao extraordinário, permitiu que seu corpo virgem gerasse uma vida, o Filho de Deus. Maria 
disse o seu “SIM”. Não o fez somente por ela, mas em nome de toda a humanidade. Hoje cabe a 
nós continuar dando esta resposta, abrindo nossos corações e nossos lares. “Maria deixou-se 
conduzir pelo Espírito, através de um itinerário de fé, rumo a uma destinação feita de serviço e 
fecundidade. Hoje fixamos nela o olhar, para que nos ajude a anunciar a todos a mensagem de 
salvação e para que os novos discípulos e tornem operosos evangelizadores” (EG 287).s

Santos do dia: Dimas (o bom-ladrão) (século I). Procópio da Boêmia (990-1053). Eberardo de 
Nellenburg (1010-1078/1079). Lúcia Filippini (1672-1732). Margarida Rosa Flesch (1826-1906). 

Testemunhas do Reino: Donato Mendoza (Nicarágua, 1986).

Datas comemorativas: Juramento da 1ª Constituição do Império por Pedro I (1824). Chegada 
dos pastores anglicanos ao Chaco argentino (1914). 

26 4º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa ou róseo - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário inicial - A quaresma é tempo 
de iluminação. Tempo de passar da cegueira à 
visão. Jesus, que curou o cego de nascença, 

pode fazer esse milagre em nós e mesmo 
naqueles que não acreditam nessa transforma-
ção. Transformação difícil, mas necessária.            
É condição para podermos celebrar a Paixão, 
Morte e Ressurreição do Senhor, passando, 
com ele, das trevas da morte à luz da                  
vida. 

Antífona da entrada - Is 66,10-11

Alegra-te, Jerusalém! Reuni-vos, vós todos 
que a amais; vós que estais tristes, exultai de 
alegria! Saciai-vos com a abundância de suas 
consolações.

Oração do dia

Ó Deus, que por vosso Filho realizais de 
modo admirável a reconciliação do gênero 
humano, concedei ao povo cristão correr ao 
encontro das festas que se aproximam, cheio 
de fervor e exultando de fé.
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Leitura - 1Sm 16,1b.6-7.10-13a

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 

Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: b 1

Enche o chifre de óleo e vem para que eu te 
envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi 
um rei para mim entre os seus filhos.  Assim 6

que chegou, Samuel viu a Eliab e disse consigo 
"Certamente é este o ungido do Senhor!"  Mas 7

o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua 
aparência nem para a sua grande estatura, 
porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os 
critérios do homem: o homem vê as aparên-
cias, mas o Senhor olha o coração"  Jessé fez 10

vir seus sete filhos à presença de Samuel, mas 
Samuel disse: "O Senhor não escolheu a 
nenhum deles".  E acrescentou: "Estão aqui 11

todos os teus filhos?" Jessé respondeu: Resta 
ainda o mais novo que está apascentando as 
ovelhas". E Samuel ordenou a Jessé: "Manda 
buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa 
enquanto ele não chegar". Jessé mandou 12 

buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de 
formosa aparência. E o Senhor disse: "Levanta-
te, unge-o: é este!"  Samuel tomou o chifre 13ª

com óleo e ungiu a Davi na presença de seus 
irmãos. E a partir daquele dia o espírito do 
Senhor se apoderou de Davi. - 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.

Leitura - Ef 5,8-14

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos:  Outrora éreis trevas, mas agora 8

sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz.  E 9

o fruto da luz chama-se: bondade, justiça, 
verdade.  Discerni o que agrada ao Senhor. 10                  

11 Não vos associeis às obras das trevas, que 
não levam a nada; antes, desmascarai-as.  O 12

que essa gente faz em segredo, tem vergonha 
até de dizê-lo.  Mas tudo que é condenável 13

torna-se manifesto pela luz; e tudo o que é 
manifesto é luz.  É por isso que se diz: "Des-14

perta, tu que dormes, levanta-te dentre os 
mortos e sobre ti Cristo resplandecerá."                  
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12

R.  Louvor e honra a vós, Senhor Jesus.
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 - Jo 9,1-41 

Três figuras compõem a cena no Evangelho 
de hoje: Jesus, o cego de nascença, os 
fariseus. Os fariseus não enxergam porque sua 
autossuficiência e arrogância os impedem. O 
cego foi curado nos olhos e na visão. É o 
milagre que Jesus quer realizar em nós: passar 
da cegueira dos fariseus à visão do cego!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Ao passar, Jesus viu um 1

homem cego de nascença.  Os discípulos 2
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perguntaram a Jesus: "Mestre, quem pecou 
para que nascesse cego: ele ou os seus pais?"          
3 Jesus respondeu: "Nem ele nem seus pais 
pecaram, mas isso serve para que as obras de 
Deus se manifestem nele.  É necessário que 4

nós realizemos as obras daquele que me 
enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que 
ninguém pode trabalhar.  Enquanto estou no 5

mudo, eu sou a luz do mundo."  Dito isto, Jesus 6

cuspiu no chão, fez lama com a saliva e 
colocou-a sobre os olhos do cego.  E disse-7

lhe: "Vai lavar-te na piscina de Siloé" (que quer 
dizer: Enviado). O cego foi, lavou-se e voltou 
enxergando.  Os vizinhos e os que costumavam 8

ver o cego - pois ele era mendigo - diziam: "Não 
é aquele que ficava pedindo esmola?"  Uns 9

diziam: "Sim, é ele!" Outros afirmavam: "Não é 
ele, mas alguém parecido com ele." Ele, 
porém, dizia: "Sou eu mesmo!"  Então lhe 10

perguntaram: "Como é que se abriram os teus 
olhos?"  Ele respondeu: "Aquele homem 11

chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus 
olhos e disse-me: 'Vai a Siloé e lava-te'. Então 
fui, lavei-me e comecei a ver."  Perguntaram-12

lhe: "Onde está ele?" Respondeu: "Não sei."           
13 Levaram então aos fariseus o homem que 
tinha sido cego.  Ora, era sábado, o dia em que 14

Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do 
cego.  Novamente, então, lhe perguntaram         15

os fariseus como tinha recuperado a vista. 
Respondeu-lhes: "Colocou lama sobre meus 
olhos, fui lavar-me e agora vejo!"  Disseram, 16

então, alguns dos fariseus: "Esse homem não 
vem de Deus, pois não guarda o sábado." Mas 
outros diziam: "Como pode um pecador fazer 
tais sinais?"  E havia divergência entre eles. 17

Perguntaram outra vez ao cego: "E tu, que dizes 
daquele que te abriu os olhos?" Respondeu:       
"É um profeta."  Então, os judeus não acre-18

ditaram que ele tinha sido cego e que tinha 
recuperado a vista. Chamaram os pais dele  e 19

perguntaram-lhes: "Este é o vosso filho, que 
dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora 
está enxergando?"  Os seus pais disseram: 20

"Sabemos que este é nosso filho e que nasceu 

cego.  Como agora está enxergando, isso não 21

sabemos. E quem lhe abriu os olhos também 
não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de 
idade, ele pode falar por si mesmo."  Os seus 22

pais disseram isso, porque tinham medo das 
autoridades judaicas. De fato, os judeus já 
tinham combinado expulsar da comunidade 
quem declarasse que Jesus era o Messias.                   
23 Foi por isso que seus pais disseram: "É maior 
de idade. Interrogai-o a ele."  Então, os judeus 24

chamaram de novo o homem que tinha sido 
cego. Disseram-lhe: "Dá glória a Deus! Nós 
sabemos que esse homem é um pecador."                     
25 Então ele respondeu: "Se ele é pecador, não 
sei. Só sei que eu era cego e agora vejo."               
26 Perguntaram-lhe então: "Que é que ele te fez? 
Como te abriu os olhos?"  Respondeu ele: "Eu 27

já vos disse, e não escutastes. Por que quereis 
ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos 
discípulos dele?"  Então insultaram-no, 28

dizendo: "Tu, sim, és discípulo dele! Nós 
somos discípulos de Moisés.  Nós sabemos 29

que Deus falou a Moisés, mas esse, não 
sabemos de onde é."  Respondeu-lhes o 30

homem: "Espantoso! Vós não sabeis de onde 
ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos!              
31 Sabemos que Deus não escuta os pecadores, 
mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua 
vontade.  Jamais se ouviu dizer que alguém 32

tenha aberto os olhos a um cego de nascença.     
33 Se este homem não viesse de Deus, não 
poderia fazer nada".  Os fariseus disseram-lhe: 34

"Tu nasceste todo em pecado e estás nos 
ensinando?" E expulsaram-no da comunidade. 
35 Jesus soube que o tinham expulsado. 
Encontrando-o, perguntou-lhe: "Acreditas no 
Filho do Homem?"  Respondeu ele: "Quem é, 36

Senhor, para que eu creia nele?"  Jesus disse: 37

"Tu o estás vendo; é aquele que está falando 
contigo." Exclamou ele:  "Eu creio, Senhor"! E 38

prostrou-se diante de Jesus.  Então, Jesus 39

disse: "Eu vim a este mundo para exercer um 
julgamento, a fim de que os que não veem, 
vejam, e os que veem se tornem cegos."                         
40 Alguns fariseus, que estavam com ele, 
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ouviram isto e lhe disseram: "Porventura, 
também nós somos cegos?"  Respondeu-lhes 41

Jesus: "Se fôsseis cegos, não teríeis culpa; mas 
como dizeis: 'Nós vemos', o vosso pecado 
permanece." - Palavra da Salvação.

Ou: Jo 9,1.6-9.13-17.34-38 
(mais breve)

Prece dos fiéis

(Quando não se faz o segundo escrutínio 
dos catecúmenos)

Nós sabemos que a luz do mundo é Jesus 
Cristo, que deu vista ao cego de nascença e 
quer iluminar a todos. Peçamos a sua luz para a 
Igreja, para o mundo e para cada um de nós.             
R. Senhor, atendei a nossa prece. 

1.  Para que o Senhor dê a luz do seu 
Espírito ao nosso (arce) bispo, aos presbíteros 
e aos diáconos, e os ensine a ver além das 
aparências, rezemos ao Senhor.

2.  Para que o Senhor dê a luz do seu 
Espírito a todos os responsáveis deste mundo, 
e eles descubram os caminhos da concórdia, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que o Senhor dê a luz do seu 
Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e 
os conduza como um pastor às águas 
tranquilas, rezemos ao Senhor.

4.  Para que o Senhor dê a luz do seu 
Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não 
creem, e todos cheguem a ver Nele o Salvador, 
rezemos ao Senhor.

5.  Para que o Senhor nos dê a luz do seu 
Espírito, nos ensine a procurar o que Lhe agrada 
e nos reúna a todos no seu reino, rezemos ao 
Senhor.

6. Para que o povo brasileiro enxergue a 
importância dos biomas brasileiros para a 
preservação da vida e o futuro da humanidade 
na Terra, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de 
reconhecer no vosso Filho Aquele que é a 
verdadeira luz do mundo e iluminai os corações 
dos que não creem com a palavra e os sinais do 
Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e 
oferecer pela redenção do mundo os dons que 
nos salvam e que vos apresentamos com 
alegria.

Prefácio 
O cego de nascença

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. Pelo 
mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz 
da fé a humanidade que caminhava nas trevas. 
E elevou à dignidade de filhos e filhas os 
escravos do pecado, fazendo-os renascer das 
águas do Batismo. Por essa razão, com os anjos 
e com todos os santos, entoamos um cântico 
novo, para proclamar vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração Eucarística III 

Antífona da comunhão - Jo 9,11

O Senhor ungiu os meus olhos. Fui e lavei-
me; comecei a ver e acreditei em Deus.

 
Oração depois da comunhão

Ó Deus, luz do ser humano que vem a este 
mundo, iluminai nossos corações com o 
esplendor da vossa graça, para pensarmos 
sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o 
coração.
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A Semente na Terra - Jo 9,1.6-9.13-17.34-38

Vida e luz são tão unidas que “nascer” se diz “vir à luz” e parir se diz “dar à luz”! As coisas 
são conhecidas e se tornam úteis quando vêm à luz da nossa inteligência. O amor dá 
uma luz particular ao coração, que se reflete no olhar e nos faz ver com olhos novos. Na 

verdade, a luz é princípio de tudo: faz existir e conhecer, viver e amar. Não é à toa que, segundo o 
relato do Gênesis, foi a primeira realidade a ser criada (Gn 1,2).

-  O contrário da luz são as trevas e a escuridão, a cegueira e o engano, a tristeza e o ódio. 
Numa palavra: a morte.

-  Jo 9 apresenta o itinerário batismal: caminho de iluminação que nos faz renascidos do 
alto (3,7.31), da água e do Espírito, ou melhor, daquela água que é o Espírito (3,5). Não por acaso 
o batismo, na Igreja Antiga, era também chamado “iluminação”, e os batizados, “iluminados” (cf. 
Hb 6,4; 10,32). O Novo Testamento registra um antigo hino batismal que dizia: “Acorda, tu que 
dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará” (Ef 5,14).

-  Ás vezes, se diz que a fé é cega, pondo-a no mesmo nível da irracionalidade, da crendice 
e da superstição. A fé, na verdade, é um “ver”, uma visão nova e mais profunda. Não tem nada a ver 
com “visões” particulares e estranhas. É um abrir os olhos para a realidade. Cegos de nascença, 
nossos olhos, ao invés de enxergar o outro, são espelhos que refletem nossos próprios fantasmas, 
que confundimos com a realidade. A escuridão e o medo fecharam nossos olhos. Só a luz do amor 
pode abri-los e fazer-nos ver a verdade.

-  O texto evangélico começa com um cego que “vê claro” (9,7) e termina com alguns que 
pensavam ver e, na verdade, não veem (9,40-41); entre o começo e o fim, está o processo de 
iluminação do ex-cego. No início, Jesus é para ele “aquele homem” (9,11); depois, um profeta 
(9,17); em seguida, o Filho do Homem, o Senhor, aquele que veio ao mundo “para que os que não 
veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos” (9,35ss.). Seu conhecimento de Jesus se torna 
cada vez mais claro e profundo.

-  As resistências que ele encontra ajudam-no a descobrir sua identidade. Torna-se uma 
pessoa livre que pensa sem preconceitos, sem dar valor às pressões, em condições de 
contradizer quem nega a realidade. É, na verdade, um homem novo, que reflete a Face de quem é 
imagem, a Face de “Eu-Sou” (9,9), daquele que, “antes que Abraão existisse, Eu Sou” (8,58)!

-  Nós, ouvintes, somos como os vários personagens da narração. Ou nos identificamos 
com o cego, para fazer a sua experiência de encontro com a luz, ou nos identificamos com aqueles 
que querem permanecer cegos, porque pensam que não o são (9,41).

-  A hostilidade encontrada pelo cego é a mesma que Jesus encontrou entre seus 
contemporâneos, a mesma que a Igreja de João e cada crente devem enfrentar em seu ambiente. 

-  O Evangelho é sempre atual: em cada época, há um cego que vem à luz e mostra aos que 
pensam ver que são cegos, na tentativa de abrir seus olhos para a realidade. Um raio de luz bate 
sobre cada um, mas são poucos os que superam as resistências e vêm à luz, nascendo de novo!

PARA EXCLUÍDOS E DISCRIMINADOS

José Antonio Pagola

É cego de nascença. Nem ele nem seus pais têm culpa alguma, mas seu destino ficará 
marcado para sempre. O povo o olha como um pecador punido por Deus. Os discípulos de Jesus 
lhe perguntam se o pecado é do cego ou de seus pais.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
6 

de
 M

ar
ço

 -
 4

º 
D

om
in

go
 d

a 
Q

ua
re

sm
a

95

Jesus o olha de maneira diferente. Desde que o viu, só pensa em resgatá-lo daquela vida 
desgraçada de mendigo, desprezado por todos como pecador. Ele se sente chamado por Deus a 
defender, acolher e curar precisamente aqueles que vivem excluídos e humilhados.

Depois de uma cura trabalhosa na qual ele também teve que colaborar com Jesus, o cego 
descobre pela primeira vez a luz. O encontro com Jesus mudou a sua vida. Finalmente poderá 
desfrutar de uma vida digna, sem medo de se envergonhar diante de ninguém.

Engana-se, porém. Os líderes religiosos se sentem obrigados a controlar a pureza da religião. 
Eles sabem quem não é pecador e quem está em pecado. Eles vão decidir se ele pode ser aceito na 
comunidade religiosa.

O mendigo curado confessa abertamente que foi Jesus quem se aproximou dele e o curou, 
mas os fariseus o rechaçam irritados: "Nós sabemos que esse homem é um pecador". O homem 
insiste em defender Jesus: é um profeta, ele vem de Deus. Os fariseus não o podem suportar: "Tu 
nasceste todo em pecado e pretendes nos ensinar?".

O evangelista diz que, "quando Jesus ouviu que o tinham expulsado, foi encontrar-se com ele". 
O diálogo é breve. Quando Jesus lhe pergunta se ele acredita no Messias, o expulsado diz: "E quem 
é, Senhor, para que eu acredite nele?". Jesus lhe responde comovido: Não está longe de ti. "Tu o 
estás vendo; o que te está falando, esse é". O mendigo lhe diz: "Senhor, eu creio".

Assim é Jesus. Ele sempre vem ao encontro daqueles que não são oficialmente acolhidos pela 
religião. Não abandona aqueles que o buscam e o amam, mesmo que sejam excluídos das 
comunidades e instituições religiosas. Aqueles que não têm lugar em nossas igrejas têm um lugar 
privilegiado em seu coração.

Quem levará hoje esta mensagem de Jesus até esses grupos que, seguidamente, escutam 
condenações públicas desleais de líderes religiosos cegos; que se aproximam das celebrações 
cristãs com medo de ser reconhecidos; que não podem comungar em paz em nossas eucaristias; 
que se veem forçados a viver sua fé em Jesus no silêncio de seu coração, quase de maneira secreta 
e clandestina? Amigos e amigos desconhecidos, não se esqueçam: quando nós cristãos os 
rechaçamos, Jesus os está acolhendo.

 Santos do dia: Bráulio. Cástulo (+ 286). Larissa (século IV). Félix de Tréveris (+ 400). Ludgero 
(742-809). 

 Testemunhas do Reino: Maria Gomez (Colômbia, 1989). Onalicio Barros e Valentim Serra (Brasil, 
1998). 

  Morte de Ludwig von Beethoven (1827). Dia do Cacau. Assinatura do Datas comemorativas:
Tratado de Asunción, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, constituindo, assim, o Mercosul (1991). 

Oração pela nossa terra
Deus Onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, Vós que 
envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e 
da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos 
pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a 
nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem 
destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos 
a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos 
com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. 
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. (Francisco)
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27 SEGUNDA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 30,7-8

Confio em vós, ó Deus! Alegro-me e exulto 
em vosso amor, pois olhastes, Senhor, minha 
miséria.

Oração do dia

Ó Deus, que renovais o mundo com 
admiráveis sacramentos, fazei a vossa Igreja 
caminhar segundo vossa vontade sem que 
jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de 
que necessita. 

Leitura - Is 65,17-21

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Assim fala o Senhor:  Eis que eu criarei 17

novos céus e nova terra, coisas passadas serão 
esquecidas, não voltarão mais à memória.  Ao 18

contrário, haverá alegria e exultação sem fim 
em razão das coisas que eu vou criar; farei de 
Jerusalém a cidade da exultação e um povo 
cheio de alegria.  Eu também exulto com 19

Jerusalém e alegro-me com o meu povo; ali 
nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de 
dor.  Ali não haverá crianças condenadas a 20

poucos dias de vida nem anciãos que não 
completem seus dias. Será considerado jovem 
quem morrer aos cem anos; e quem não 
alcançar cem anos, passará por maldito.                         
21 Construirão casas para nelas morar, plan-
tarão vinhas para comer seus frutos. - Palavra 
do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 29

R. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 
livrastes!

1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 
livrastes, e não deixastes rir de mim meus 
inimigos! -Vós tirastes minha alma dos 
abismos e me salvastes, quando estava já 
morrendo! R. 

2.  Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-
lhe graças e invocai seu santo nome! Pois sua 
ira dura apenas um momento, mas sua 
bondade permanece a vida inteira; se à tarde 
vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-
nos a alegria. R. 

3.  Escutai-me, Senhor Deus, tende pie-
dade! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma festa, 
Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-
vos! R.

Aclamação ao Evangelho - Am 5,14

R. Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Buscai o bem, não o mal, pois assim 
vivereis; então, o Senhor, nosso Deus, con-
vosco estará! R.

Evangelho - Jo 4,43-54

Os membros do povo de Deus não 
conseguem ver em Jesus o Messias esperado. 
Não creem. Já o funcionário do rei, um pagão, 
acredita em Jesus e tem o seu filho curado à 
distância, antes de Jesus chegar aonde ele 
estava. A cura desse pagão, no Quarto 
Evangelho, é tão importante que João o 
considera o “segundo sinal” realizado por 
Jesus. A nossa situação se parece com a             
deste homem, que crê apesar da distância:             
é  pagão  e  seu  filho  nem  sequer  viu                     
Jesus!

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
7 

de
 M

ar
ço

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 d
a 

4ª
 S

em
an

a 
da

 Q
ua

re
sm

a

97

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Jesus partiu da Samaria 43

para a Galileia.  O próprio Jesus tinha 44

declarado, que um profeta não é honrado na sua 
própria terra.  Quando então chegou à Galileia, 45

os galileus receberam-no bem, porque tinham 
visto tudo o que Jesus havia feito em 
Jerusalém, durante a festa. Pois também eles 
tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para 46 

Cana da Galileia, onde havia transformado a 
água em vinho. Havia em Cafarnaum um 
funcionário do rei que tinha um filho doente.                  
47 Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia 
para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e 
pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu 
filho, que estava morrendo.  Jesus disse-lhe: 48

"Se não virdes sinais e prodígios, não acre-
ditais".  O funcionário do rei disse: "Senhor, 49

desce, antes que meu filho morra!"  Jesus lhe 50

disse: "Podes ir, teu filho está vivo". O homem 
acreditou na palavra de Jesus e foi embora.            
51 Enquanto descia para Cafarnaum, seus 
empregados foram ao seu encontro, dizendo 
que o seu filho estava vivo.  O funcionário 52

perguntou a que horas o menino tinha me-
lhorado. Eles responderam: "A febre desapa-
receu, ontem, pela uma da tarde".  O pai  53

verificou que tinha sido exatamente na mesma 
hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está 
vivo". Então, ele abraçou a fé, juntamente com 
toda a sua família.  Esse foi o segundo sinal de 54

Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para 
a Galileia. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Deus promete a criação de 
um mundo novo, de paz e justiça, amor e 
liberdade. Peçamos-Lhe que nos faça dignos 
dele: R. Deus de bondade, ouvi-nos. 

1.  Com as Igrejas que nos cinco conti-
nentes testemunham e proclamam o Evangelho 

aos homens e mulheres de hoje e neles 
renovam a esperança e a alegria, oremos ao 
Senhor.

2.  Com aqueles que têm sede de mais 
justiça e tudo fazem para acabar com a 
violência, que se manifesta, de tantas formas, 
pelo mundo, matando, muitas vezes, mais do 
que as guerras, oremos ao Senhor.

3.  Com os membros dos grupos, co-
munidades e movimentos eclesiais que se 
preparam para a Páscoa do Senhor, meta final 
da nossa caminhada quaresmal, oremos ao 
Senhor. 

4.  Com os pais e mães cujos filhos estão 
doentes e sobretudo com os que recorrem à 
Mãe de Deus quando as esperanças humanas 
desaparecem, oremos ao Senhor.

5.  Com toda a nossa assembleia cele-
brante e em união com os outros paroquianos 
que procuram levar a sua cruz unidos a Cristo, 
oremos ao Senhor.

Senhor, ensinai-nos a louvar-vos com a vida 
e a trabalhar, unidos uns aos outros, no projeto 
de Deus anunciado por Isaías. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Deus, colher os frutos do 
sacrifício que vamos oferecer, para que, 
despojando-nos da velha criatura, cresçamos 
numa vida nova. 

Antífona da comunhão - Ez 36,27

Eu colocarei em vós o meu espírito e vos 
farei andar nos meus preceitos, obedecer à 
minha palavra e pô-la em prática.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, nós vos pedimos que vosso 
sacramento nos santifique, dando-nos uma 
vida nova e levando-nos à eterna salvação. 
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A Semente na Terra - Jo 4,43-54

O
 Evangelho de hoje narra a cura do funcionário real – um centurião romano (cf. Mt 8,5-13; 
Lc 7,1-10) – que acreditou na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é vida de tudo o que 
existe e é capaz de transformar em filhos de Deus os que a acolhem (Jo 1,3-4.12ss.).

-  Jesus retornou da sua viagem a Jerusalém, onde não o acolheram (1,11). As instituições 
religiosas – a aliança, o templo e a lei – o rejeitam. As mediações religiosas deixaram de apontar 
para Deus e tornaram-se fins em si mesmas. A promessa substitui o prometido; a aliança substitui 
o aliado; a lei substitui o amor; o templo substitui Deus. Em outras palavras: o sinal tomou o lugar 
do significado. É o que os profetas sempre denunciaram.

-  Jesus volta então à Galileia, onde os galileus o acolheram (4,45). A finalidade da sua 
atividade é levar as pessoas a conhecer e a acolher o dom de Deus, que é Deus mesmo: Deus que 
se doa ao ser humano.

-  A palavra gera do Alto quem a acolhe. Na passagem anterior (4,4-42), era fonte de vida 
que jorra para a vida eterna; aqui, é vida que volta a pulsar num corpo jovem prestes a morrer 
(4,47.49). O dom de Deus tinha sido anunciado em Jerusalém a Nicodemos, tinha sido acolhido 
em Salim por João Batista e, em Sicar, pela Samaritana. Agora, é oferecido a um funcionário real, 
que o pede para seu filho. 

-  Este segundo “sinal” encerra o primeiro ciclo da atividade de Jesus, que tem como centro 
a fé. O dom da vida física ao filho do centurião é sinal do dom da vida eterna, dado ao pai do 
menino pela fé em Jesus.

-  Diz Silvano Fausti: “A fé não pede para ver sinais e prodígios; sabe, porém, “ler” o 
significado daquele sinal que é a Palavra, descobrindo o que diz, quem a diz e porque a diz. A 
Palavra do Senhor, para o funcionário real que a sabe ler, é certeza de vida. Também nós, através 
da narração daquilo que acontecido com ele, somos chamados a acreditar como ele, sem ver o 
prodígio. O verdadeiro prodígio que é narrado é o da fé do pai: vida restituída ao filho é o seu 
reflexo especular. O funcionário do rei é como Abraão, nosso pai na fé: a sua vida é crer na 
promessa do Senhor”!

-  A narração é lida – ou ouvida – por nós hoje para que nós, que não vimos o Senhor, como 
Nicodemos, João Batista, a Samaritana, o oficial do rei, possamos encontrá-lo por meio da fé na 
Palavra.

-  Este “segundo” sinal especifica o significado do primeiro, que se deu em Cana da 
Galileia (2,1ss.). Os dois, iluminando-se mutuamente, dão um sentido completo à obra de Jesus: 
a Palavra dá o “vinho bom”, que é o amor, e o amor é a “vida” de quem o acolhe!

 Santos do dia: Ruperto. João de Licópolis (+ 394). Isaac de Constantinopla (+ 396). Vedulfo 
(500-580). Haimo de Halberstadt (+ 853). Frovino de Engelberg (+ 1178). José Pedro Coudrin 
(1768-1837). 

Testemunhas do Reino: José Comblin (Brasil, 2011). 

Datas comemorativas: Dia do Artista Circense. Dia do Circo. Dia Mundial do Teatro. 
Nascimento de Wilhelm Röntgen, físico, descobridor dos Raios X (1845). Chegada de Colombo a 
Cariari, Costa Rica (1502). Os índios txukamãe exigem suas terras sagradas do Xingu (1984). 
Terremoto de 8,8º no Chile, com mais de 500 mortos (2010). 
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28 TERÇA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Is 55,1

Vós que tendes sede, vinde às águas; vós 
que não tendes com que pagar, vinde e bebei 
com alegria.

Oração do dia

Ó Deus, que a fiel observância dos exer-
cícios quaresmais prepare o coração dos 
vossos filhos e filhas para acolher com amor o 
mistério pascal e anunciar ao mundo a 
salvação.

Leitura - Ez 47,1-9.12

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1Naqueles dias:  O anjo fez-me voltar até a 
entrada do Templo e eis que saía água da sua 
parte subterrânea na direção leste, porque o 
Templo estava voltado para o oriente; a água 

          corria do lado direito do Templo, a sul do altar. 
2 Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, 
e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que 
dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do 

3lado direito.  Quando o homem saiu na direção 
leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 
quinhentos metros e fez-me atravessar a água: 

 4ela chegava-me aos tornozelos.  Mediu outros 
quinhentos metros e fez-me atravessar a água: 

5ela chegava-me aos joelhos.  Mediu mais 
quinhentos metros e me fez-me atravessar a 
água: ela chegava-me à cintura. Mediu mais 
quinhentos metros, e era um rio que eu não 
podia atravessar. Porque as águas haviam 
crescido tanto, que se tornaram um rio 

6impossível de atravessar, a não ser a nado.  Ele 
me disse: "Viste, filho do homem?" Depois fez-

                       me caminhar de volta pela margem do rio. 
7 Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, 

8de um e de outro lado do rio.  Então ele me 

disse: "Estas águas correm para a região 
oriental, descem para o vale do Jordão, 
desembocam nas águas salgadas do mar, e 

9elas se tornarão saudáveis.  Onde o rio chegar, 
todos os animais que ali se movem poderão 
viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali 
desembocam as águas que trazem saúde; e 

12haverá vida onde chegar o rio.  Nas margens 
junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda 
espécie de árvores frutíferas; suas folhas não 
murcharão e seus frutos jamais se acabarão: 
cada mês darão novos frutos, pois as águas que 
banham as árvores saem do santuário. Seus 
frutos servirão de alimento e suas folhas serão 
remédio". - Palavra do Senhor.

 Salmo responsorial - Sl 45
 
R.  Conosco está o Senhor do Univer-

so! O nosso refúgio é o Deus de Jacó.
 
1. O Senhor para nós é refúgio e vigor, 

sempre pronto, mostrou-se um socorro na 
angústia; assim não tememos, se a terra 
estremece, se os montes desabam, caindo nos 
mares. R.

 2.  Os braços de um rio vêm trazer alegria à 
Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem 
a pode abalar? Deus está no seu meio! Já bem 
antes da aurora, ele vem ajudá-la. R.

3.  Conosco está o Senhor do universo! O 
nosso refúgio é o Deus de Jacó! Vinde ver, 
contemplai os prodígios de Deus e a obra 
estupenda que fez no universo. R.

 
 Aclamação ao Evangelho - Sl 50(51), 
12a.14a

R.  Glória a vós, Senhor Jesus, Primo-
gênito dentre os mortos!

 V.  Criai em mim um coração que seja 
puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo! R.
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Evangelho - Jo 5,1-16

A paralisia é um problema físico; o pecado, 
uma paralisia espiritual. Os milagres de Jesus, 
além de seu valor concreto e imediato, são 
também sinais de uma libertação maior e mais 
profunda, que ele veio nos dar. O que está nos 
impedindo de caminhar, de ir ao encontro de 
Deus, de ir ao encontro dos irmãos, de carregar 
nossa própria 'cama'?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1 Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a 
2Jerusalém.  Existe em Jerusalém, perto da 

porta das Ovelhas, uma piscina com cinco 
                        pórticos, chamada Betesda em hebraico. 

3 Muitos doentes ficavam ali deitados - cegos, 
4coxos e paralíticos -.  De fato, uma anjo descia, 

de vez em quando, e movimentava a água da 
piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, 
depois do borbulhar da água, ficava curado de 

5qualquer doença que tivesse.  Aí se encontrava 
um homem, que estava doente havia trinta e 

6oito anos.  Jesus viu o homem deitado e 
sabendo que estava doente há tanto tempo, 

7disse-lhe: "Queres ficar curado?"  O doente 
respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que 
me leve à piscina, quando a água é agitada. 
Quando estou chegando, outro entra na minha 

8frente".  Jesus disse: "Levanta-te, pega na tua 
9cama e anda".  No mesmo instante, o homem 

ficou curado, pegou na sua cama e começou a 
10 andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, 

os judeus disseram ao homem que tinha sido 
curado: "É sábado! Não te é permitido carregar 

11tua cama".  Ele respondeu-lhes: "Aquele que 
me curou disse: 'Pega tua cama e anda'".              
12 Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: 

13'Pega tua cama e anda'?"  O homem que tinha 
sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se 
tinha afastado da multidão que se encontrava 

14naquele lugar.  Mais tarde, Jesus encontrou o 
homem no Templo e lhe disse: "Eis que estás 
curado. Não voltes a pecar, para que não te 

15aconteça coisa pior".  Então o homem saiu e 
contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o 

16havia curado.  Por isso, os judeus começaram 
a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em 
dia de sábado. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: O Batismo é uma corrente 
de água viva, fonte de luz, de ressurreição e 
comunicação do Espírito Santo. Peçamos a 
Jesus que nos revele este mistério: R. Filho de  
Deus, ouvi-nos.

1.  Por todas as Igrejas locais e suas paró-
quias, para que cada uma delas lembre aos 
seus fiéis que ser cristão não é só ser batizado, 
mas viver a vida nova do Reino, oremos, 
irmãos.

2.  Por aquelas regiões do globo onde falta 
a água, para que os responsáveis desses países 
e nações encontrem resposta para tão grave 
problema, oremos, irmãos.

3.  Pelos eleitos que se preparam para o 
Batismo, para que a abundância da água e os 
dons do Espírito os façam dar frutos saborosos 
toda a vida, oremos, irmãos.

4.  Pelos enfermos, cegos, coxos e para-
líticos, para que também eles possam ouvir a 
voz de Jesus e por Ele sejam curados de seus 
males, oremos, irmãos.

5.  Pelo(s) padres que atuam em nossa 
paróquia e pelos demais servidores desta 
comunidade, para que hoje encontrem em 
Deus o seu refúgio e um dia se alegrem com Ele 
na eternidade, oremos, irmãos.

Senhor Jesus, Filho de Deus, fazei que as 
raízes da nossa fé mergulhem bem fundo na 
vossa água viva. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Nós vos oferecemos, ó Deus, os dons que 
nos destes para que estes sinais que 
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manifestam vossa solicitude para conosco 
nesta vida sejam remédio para a vida eterna.

Prefácio quaresmal.

Antífona da comunhão - Sl 22,1-2

O Senhor é meu pastor, nada me falta; em 

verdes pastagens me faz repousar. Ele me leva 
até águas tranquilas e refaz as minhas forças.

Oração depois da comunhão

Ó Deus de bondade, purificai-nos e renovai-
nos pelo sacramento que recebemos, de modo que 
sejamos auxiliados hoje e por toda a nossa vida.

A Semente na Terra - Jo 5,1-16

evante-se, pegue sua cama e ande”, diz Jesus àquele homem que, há trinta e oito anos, Ljazia junto à piscina de Betesda, perto da “porta das Ovelhas”, que tinha esse nome 
porque por ali passavam os animais que seriam sacrificados no Templo. Justamente aí, 

o “cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1,29) salvou aquele homem 'morto em vida'. 
É o sacrifício de Deus pelo ser humano, que substitui o sacrifício do ser humano a Deus!

-  O doente é “um homem” (v. 5), representação de toda a humanidade. Vegeta no meio de 
uma multidão de seres semelhantes a ele: cegos, coxos e paralíticos, todos doentes, gente que 
não consegue pôr-se de pé. Incapazes de caminhar seguindo a Palavra, são um exército de 
condenados que a Lei exclui da vida e condena à morte em vida. Dizer 'paralíticos' é pouco; na 
verdade, são 'ressequidos', destituídos de linfa vital.

-  É justamente neste 'açougue' humano que entra a Palavra feita carne (cf. Jo 1,14). A casa 
do seu Pai (cf. Jo 2,16) é agora esses seus irmãos e irmãs. Jesus é o “bom pastor” (o texto grego 
diz “o belo pastor”) (cf. Jo 10,1-21) que cuida e cura as suas ovelhas (cf. Zc 10,2ss.; Ez 34).

-  O “homem” que está diante de Jesus não pára em pé. Faz 38 anos que carrega o seu fardo, 
numa existência inerte, que está mais para a morte do que para a vida. Não será salvo pela água da 
piscina, que simboliza a natureza, nem pelo poço de Jacó, que simboliza a Lei. A água viva, o dom 
do Pai, será o amor do Pai pelo Filho, que o Filho 'despeja' sobre seus irmãos e irmãs.

-  O homem 'ressequido' sabe, como todos os homens, que é destinado à morte. A Palavra, 
porém, o cura daquela “doença mortal” que é a vida, inteira ou a meias. É sábado, festa de Deus e 
do homem que se encontram, finalmente, juntos!

-  Origem dessa condição deplorável é um “pecado” (v. 14). Não se sabe qual, mas se sabe 
que é. O pecado, com efeito, separa o ser humano do seu princípio e do seu fim. A primeira cura, 
quer dizer, a principal, feita por Jesus, é comunicar a nós, ressequidos, a mesma relação que ele, 
o Filho – que é nosso pastor – tem com o Pai (cf. Jo 10,1-21). A lei é incapaz de fazê-lo; a graça e a 
verdade do Filho o fazem em abundância!

Santos do dia: Sisto. Guntram (525-592). Gundelindis (séculos VII-VIII). Einhildis (VIII século). 
Joana Maria de Maillé (1331-1414). Guilherme Eiselin (1564-1588). Adelaide Cini (1838-1885). 

Testemunhas do Reino: Héctor Gómez Calito (Guatemala, 1985). 

Datas comemorativas: Dia do Diagramador. Dia do Revisor. Nascimento de Francisco de 
Miranda (Venezuela, 1750). Falecimento de Ferdinand Porsche, um dos criadores do Volkswagen (= 
carro do povo), o fusca (1998). 14 índios ticunas foram assassinados e 23 feridos pelo madeireiro 
Oscar Castelo Branco e 20 pistoleiros, enquanto esperavam ajuda da Funai (Benjamin Constant, AM, 
1988).  
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29 QUARTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 68,14

A vós, Senhor, minha oração dirijo, no 
tempo em que me ouvis; respondei-me, ó 
Deus, com a largueza de vossa misericórdia e 
com a verdade de vossa salvação.

Oração do dia

Ó Deus, que recompensais os méritos dos 
justos e perdoais aos pecadores que fazem 
penitência, sede misericordioso para conosco: 
fazei que a confissão de nossas culpas alcance 
o vosso perdão. 

Leitura - Is 49,8-15

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

8 Isto diz o Senhor: "Eu atendo teus pedidos 
com favores e te ajudo na obra de salvação; 
preservei-te para seres elo de aliança entre os 
povos, para restaurar a terra, para distribuir a 
herança dispersa;  para dizer aos que estão 9

presos: 'Saí!' e aos que estão nas trevas: 
'Mostrai-vos'. E todos se alimentam pelas 
estradas e até nas colinas estéreis se abas-
tecem;  não sentem fome nem sede, não os 10

castiga nem o calor nem o sol, porque o seu 
protetor toma conta deles e os conduz às fontes 
d'água.  Farei de todos os montes uma estrada 11

e os meus caminhos serão nivelados.  Eis que  12

estão vindo de longe, uns chegam do Norte e 
do lado do mar, e outros, da terra de Sinim".              
13 Louvai, ó céus, alegra-te, terra; montanhas, 
fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola 
o seu povo e se compadece dos pobres.                
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 144

R. Misericórdia e piedade é o Senhor.

1.  Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é 
amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é 
muito bom para com todos, sua ternura abraça 
toda criatura. R.

2.  O Senhor é amor fiel em sua palavra, é 
santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta 
todo aquele que vacila e levanta todo aquele 
que tombou. R.

3.  É justo o Senhor em seus caminhos, é 
santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da 
pessoa que o invoca, de todo aquele que o 
invoca lealmente. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 11,25a.26

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. 
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. R.

Evangelho - Jo 5,17-30

Jesus vive em plena e constante relação 
com Deus. A sua união com Deus é tal que 
revela Deus como Pai e a ele como Filho. Nós 
também somos um nó de relações. Quem é 
Deus para nós? Quem somos nós? Quem são 
os outros para nós? O que representam as 
coisas em nossa vida?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo,  Jesus respondeu aos 17

judeus: "Meu Pai trabalha sempre, portanto 
também eu trabalho".  Então, os judeus ainda 18
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mais procuravam matá-lo, porque, além de 
violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, 
fazendo-se, assim, igual a Deus.  Tomando a 19

palavra, Jesus disse aos judeus: "Em verdade, 
em verdade vos digo, o Filho não pode fazer 
nada por si mesmo; ele faz apenas o que vê o 
Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também.  
20 O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele 
mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, 
de modo que ficareis admirados.  Assim como 21

o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o 
Filho também dá a vida a quem ele quer.  De 22

fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao 
Filho o poder de julgar,  para que todos 23

honrem o Filho, assim como honram o Pai. 
Quem não honra o Filho, também não honra o 
Pai que o enviou.  Em verdade, em verdade vos 24

digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele 
que me enviou, possui a vida eterna. Não será 
condenado, pois já passou da morte para a 
vida.  Em verdade, em verdade, eu vos digo: 25

está chegando a hora, e já chegou, em que os 
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que 
a ouvirem, viverão.  Porque, assim como o Pai 26

possui a vida em si mesmo, do mesmo modo 
concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. 
27 Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois 
ele é o Filho do Homem.  Não fiqueis ad-28

mirados com isso, porque vai chegar a hora, em 
que todos os que estão nos túmulos ouvirão a 
voz do Filho e sairão:  aqueles que fizeram o 29

bem, ressuscitarão para a vida; e aqueles que 
praticaram o mal, para a condenação.  Eu não 30

posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo 
conforme o que escuto, e meu julgamento é 
justo, porque não procuro fazer a minha 
vontade, mas a vontade daquele que me 
enviou. - Palavra da Salvação.

 
Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs em Cristo, eis as obras de 
Deus que Jesus realiza: dar a vida e ressuscitar 
os mortos. Com o coração aberto e disponível, 
digamos: R. Senhor de misericórdia, ouvi-
nos.

1.  Senhor, Deus de Israel e nosso Pai, que 
formastes e designastes os Profetas para 
renovarem a aliança com o povo, dai novo vigor 
aos servidores e às servidoras da santa Igreja.

2.  Senhor, Deus clemente e compassivo, 
que não esqueceis os homens e as mulheres 
que criastes, abri os olhos das nações de todo o 
mundo e fazei que Vos conheçam e adorem.

3.  Senhor Deus, autor de tantas mara-
vilhas, que libertastes a vossa herança do Egito 
e, mais tarde, do cativeiro de Babilónia, conduzi 
ao vosso Reino os catecúmenos.

4.  Senhor, Deus de tudo quanto existe, que 
trabalhais continuamente com o vosso Filho e 
ressuscitais os mortos para a vida, dai espe-
rança aos que nada mais esperam.

5.  Senhor Deus, nosso Pai do Céu, que 
nos dissestes, pelos lábios de Jesus, que só 
Vos honra quem honra o vosso Filho, ensinai-
nos a servir-Vos e a amar-Vos.

Deus eterno, santo e justo, ensinai-nos a 
cumprir a vossa vontade, para chegarmos à 
contemplação da vossa glória. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de clemência, que a força deste 
sacrifício nos lave da antiga culpa e nos faça 
crescer na vida nova participando da vossa 
salvação. 

Antífona da comunhão - Jo 3,17

Deus não enviou seu Filho para julgar o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 
ele.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus: não permitais 
que a Eucaristia, instituída para salvar-nos, 
possa levar à condenação aqueles que a 
recebem. 
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A Semente na Terra - Jo 5,17-30

J
esus, agora, está no Templo. O milagre do homem 'ressequido' levantou uma polêmica 
sobre a interpretação da lei, pois Jesus o curara num sábado, no qual a lei manda parar 
( , em hebraico, significa 'parar') (cf. Jo 5,10ss.).sábado

-  A lei, em si, é uma coisa boa e necessária, mas, quando a absolutizamos, acabamos por 
sacrificar a ela justamente o que ela pretende proteger: o ser humano. A lei – é Jesus que o diz – 
foi feita para o homem, e não vice-versa (cf. Mc 2,27).

-  A conversão mais difícil é a conversão da lei ao Evangelho, como fizeram Paulo e os 
fariseus que se tornaram cristãos (cf. Fl 3,1ss.). Essa conversão tem muitas faces: do pecado ao 
perdão, da culpa à reconciliação, do que gostaríamos de ser ao que, de fato, somos! Numa 
palavra: é crer no amor de Deus por nós (cf. 1Jo 4,16), que nos faz passar da morte para a vida!

-  A moldura da cura daquele homem – que estava 'ressequido' e, agora, está 'são' (o texto 
repete 5 vezes esta palavra: cf. Jo 5,4.6.11.14.15) – é o sábado, a festa: a plenitude de vida de que 
está privada a humanidade que jaz à beira da piscina de Betesda! Jesus devolve o ser humano à 
fonte da vida, da qual tinha se afastado (cf. Jr 2,13). A certeza da morte, que nos paralisa durante 
toda a vida (cf. Hb 2,14ss.), torna-se capacidade de caminhar na liberdade. O homem 
“paralisado” volta a ser “ ” (homem a caminho), cavaleiro da esperança! homo viator

-  Por isso, ao ser acusado de curar de sábado, Jesus não teme afirmar que seu  “    e (ele, 
Jesus) também a” (cf. Jo 5,17). Aparentemente em repouso (cf. Gn 2,2-3), Deus está sempre 
trabalhando, para levar a criação ao sétimo dia, no qual Ele “completou a sua obra” e “repousou” 
(cf. Gn 2,2ss.). Mas, afinal, Deus repousou ou trabalhou no sétimo dia? O seu repouso é 
completar a sua obra, que consiste em introduzir o ser humano no próprio repouso. Jesus não 
trabalha de sábado para transgredir a lei ou provocar a autoridade. Isso não teria sentido. O seu 
agir não é nem transgressão nem provocação. É, antes, sinal da ação que o Pai realiza no mundo 
para levá-lo à liberdade do Filho.

-  No fundo da aparente transgressão ou provocação, está uma verdade mais profunda – 
aliás, a verdade mais profunda – que só a fé desvela: “o Pai ama o Filho” (Jo 5,20). Esta é a 
verdade, nunca entendida e sempre esquecida, que funda a existência humana. Jesus veio 
justamente para despertar em nós esta lembrança, lamentavelmente removida nos porões de 
nossa consciência. Deus é seu Pai; ele é o Filho. Aquilo que o primeiro faz, o outro também o faz, 
por dom seu. A relação entre os dois é uma relação de amor correspondido. O amor recíproco é a 
vida dos dois: o Espírito Santo, o “terceiro” que faz dos dois “um”, o “beijo” dos dois, idênticos 
no ser, no entender e no querer, também no julgar e no agir.

-  A sequência do discurso é um mergulho, não na piscina de Betesda, onde só os mais 
rápidos – quer dizer, ninguém – consegue entrar, mas no mistério de 'unidade' e 'distinção', 
próprio do amor, que se revela nos atos e nas palavras do Filho feito homem e, por reflexo, no 
mistério próprio de Deus. O amor é a distinção e a superação do distinto (Hegel, Lições sobre 
filosofia da religião)!

 Santos do dia: Jonas e Baraquiso (+ 326). Bertoldo da Calábria (1100-1195). Guilherme de 
Neuenberg (1150-1231). Ludolfo de Ratzeburg (+ 1250). 

Testemunhas do Reino: Beatriz da Silva. Juan Nielsen Hauge. Rafael e Eduardo Vergara Toledo 
(Chile, 1985).
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Datas comemorativas: Aniversário de Salvador (BA). Fundação de Curitiba (1693). 
Nascimento de Consuelo Lee Corretjer, líder do movimento independentista de Porto Rico (1904). 
Início da “Missão Centenário", levando o primeiro astronauta brasileiro ao espaço, o tenente coronel 
Marcos César Pontes, 43 anos, às 23h29, no ano de 2006. 

30 QUINTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, 
corrigidos pela penitência e renovados pelas 
boas obras, possamos perseverar nos vossos 
mandamentos e chegar purificados às festas 
pascais.

Leitura - Ex 32,7-14

Leitura do Livro do Êxodo 

7Naqueles dias,  O Senhor falou a Moisés: 
“Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que 

8tiraste da terra do Egito.  Bem depressa 
desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. 
Fizeram para si um bezerro de metal fundido, 
inclinaram-se em adoração diante dele e 
ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são '
os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do 

9Egito!'”  E o Senhor disse ainda a Moisés: “Vejo 
10 que este é um povo de cabeça dura. Deixa que 

minha cólera se inflame contra eles e que eu os 
extermine. Mas de ti farei uma grande nação”.           
11 Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu 
Deus, dizendo: “Por que, ó Senhor, se inflama a 
tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do 

12Egito com grande poder e mão forte?  Não 
permitas, te peço, que os egípcios digam: 'Foi 
com má intenção que ele os tirou, para fazê-los 

perecer nas montanhas e exterminá-los da face 
da terra'. Aplaque-se a tua ira e perdoa a 

13iniquidade do teu povo.  Lembra-te de teus 
servos Abraão, Isaac e Israel, com os quais te 
comprometeste por juramento, dizendo: 
'Tornarei os vossos descendentes tão numero-
sos como as estrelas do céu; e toda esta terra de 
que vos falei, eu a darei aos vossos descen-

14dentes como herança para sempre'”.  E o 
Senhor desistiu do mal que havia ameaçado 
fazer ao seu povo. - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 105

R.  Lembrai-vos de nós, ó Senhor, 
segundo o amor para com vosso povo!

1. Construíram um bezerro no Horeb e 
adoraram uma estátua de metal; eles trocaram o 
seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um 
boi que come feno. R.

2.  Esqueceram-se do Deus que os salvara, 
que fizera maravilhas no Egito; no país de Cam 
fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, 
tantas coisas assombrosas. R.

3.  Até pensava em acabar com sua raça, 
não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, 
intercedendo junto a ele, para impedir que sua 
ira os destruísse. R.

 Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16

R.  Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V.  Deus o mundo tanto amou que lhe deu 
seu próprio Filho, para que todo o que nele crer, 
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encontre vida eterna. R.
 
Evangelho - Jo 5,31-47

No Evangelho de João, desenrola-se um 
processo entre Jesus e o mundo. Como em 
todo processo, são convocadas testemunhas. A 
favor de Jesus, testemunham não são suas 
obras – que o Quarto Evangelho chama de 
“sinais” – mas João Batista, as Sagradas 
Escrituras e o próprio Pai. Deveria bastar. Mas 
os judeus – sinônimo de pessoas sem fé no 
Evangelho de João – não enxergam e não 
acolhem a verdade que está em Jesus. Uma 
parábola da nossa situação!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

                  Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: 
31 "Se eu der testemunho de mim mesmo, meu 

32testemunho não vale.  Mas há um outro que dá 
testemunho de mim, e eu sei que o testemunho 

33que ele dá de mim é verdadeiro.  Vós 
mandastes mensageiros a João, e ele deu 

34testemunho da verdade.  Eu, porém, não 
dependo do testemunho de um ser humano. 

35Mas falo assim para a vossa salvação.  João 
era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e 
vós com prazer vos alegrastes por um tempo 

36com a sua luz.  Mas eu tenho um testemunho 
maior que o de João; as obras que o Pai me 
concedeu realizar. As obras que eu faço dão 
testemunho de mim, mostrando que o Pai me 

37enviou.  E também o Pai que me enviou dá 
testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes 

38sua voz, nem vistes sua face,  e sua palavra 
não encontrou morada em vós, pois não 

39acreditais naquele que ele enviou.  Vós 
examinais as Escrituras, pensando que nelas 
possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras 

40dão testemunho de mim,  mas não quereis vir 
41a mim para ter a vida eterna!  Eu não recebo a 
42glória que vem dos homens.  Mas eu sei que 

43não tendes em vós o amor de Deus.  Eu vim 
em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. 

Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, 
44a este vós o receberíeis.  Como podereis 

acreditar, vós que recebeis glória uns dos 
outros e não buscais a glória que vem do único 

45Deus?  Não penseis que eu vos acusarei diante 
do Pai. Há alguém que vos acusa: Moisés, no 

46qual colocais a vossa esperança.  Se acre-
ditásseis em Moisés, também acreditaríeis em 
mim, pois foi a respeito de mim que ele es-

47creveu.  Mas se não acreditais nos seus 
escritos, como acreditareis então nas minhas 
palavras?" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Moisés, intercedendo pelo povo, depois do 
pecado, é figura de Jesus, que intercede por 
nós, continuamente. Rezemos a Deus, nosso 
Senhor, dizendo: R. Ouvi-nos, Pai de  
misericórdia.

1.  Iluminai o papa Francisco, os bispos e 
os presbíteros; dai aos diáconos um grande 
amor por vós e pelos irmãos e irmãs, sobretudo 
os pobres e os pecadores.

2.  Fazei que os povos do mundo inteiro vos 
conheçam, ensinai os responsáveis das nações 
a ser honestos e tende paciência com os que 
caem por fraqueza.

3.  Apaixonai pela verdade os profissionais 
da comunicação, dai bom discernimento a 
quem os ouve, lê ou assiste, e revelai aos 
humildes o que escondeis aos orgulhosos.

4.  Animai os que andam cansados e 
oprimidos, aliviai de suas dores os que mais 
sofrem e não permitais que nenhum deles 
venha a perder-se.

5.  A todos nós e aos demais paroquianos, 
não nos deixeis receber glória uns dos outros, 
mas ensinai-nos a recebê-la só de vós.

Senhor, Pai de misericórdia e Deus bon-
doso, dai-nos a graça de jamais nos esque-
cermos das palavras com que Jesus falou de 
Vós. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.
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Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que as 
oferendas deste sacrifício protejam nossa 
fraqueza, livrando-nos de todo mal.

Antífona da comunhão - Jr 31,33

Gravarei neles a minha lei, hei de escrevê-la 

em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles 
serão o meu povo.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus, que esta comunhão nos puri-
fique e liberte de toda culpa. Se a consciência 
do pecado nos aflige, o socorro celeste nos 
alegre.

A Semente na Terra - Jo 5,31-47

D
epois da cura do homem 'ressequido' (Jo 5,1-9) e da discussão provocada pelos 'judeus' 
('judeus', no Evangelho de João, simbolizam os que não creem) (Jo 5,10-18), houve a 
revelação do Filho, que cumpre a vontade do Pai, dando a vida aos irmãos e irmãs (Jo 5, 

19-30). Agora, Jesus denuncia a incredulidade, que impede a nossa transformação em “filhos” e 
“filhas”. A palavra de Jesus é clara e dura: “o amor de Deus não está dentro de vocês” (Jo 5,42)!

-  Jesus apresenta as credenciais de tudo o que tem afirmado, convocando as testemunhas 
que depõem em seu favor: em primeiro lugar, o Pai; depois, João Batista, que empresta sua voz ao 
Pai; enfim, as suas obras de Filho e o seu poder de enviado (cf. Jo 5,31-36). 

-  A rejeição dos seus adversários vem do fato de que não acolheram a revelação das 
Escrituras que eles, todavia, veneram (cf. Jo 5,37-40). O problema é que quem não tem em si o 
amor de Deus não entende as Escrituras, as quais falam, do início ao fim, do amor do Pai e do Filho 
comunicado aos filhos e filhas (cf. Jo 5,41-47).

-  As duras e claras palavras de Jesus – “o amor de Deus não está dentro de vocês”! – fazem 
vir à luz as nossas resistências, rasgam as trevas que nos impedem de entender e aceitar a Palavra 
que nos salva. É como a ação do bisturi no órgão doente.

-  Na raiz da nossa incompreensão, está o mal radical do ser humano, que espera a “glória” 
que vem dos outros, ao invés daquela que vem de Deus: “Como é que vocês poderão acreditar, se 
vivem elogiando uns aos outros, e não buscam a glória que vem do Deus único?” (Jo 5,44). 

-  Não pode crer em Deus e confiar no seu amor de Pai quem procura em si ou nos outros 
sua própria identidade. Jesus, porém, não acusa ninguém: é a própria lei – a que recorrem os seus 
acusadores – que os acusa por sua incredulidade. Crer na Escritura é crer em Jesus, o Filho 
salvador dos irmãos e irmãs, pois a Escritura não fala de outra coisa senão do amor do Pai. 

-  São Jerônimo dizia: “Quem não conhece a Escritura não conhece Cristo, pois toda a 
Escritura fala de Cristo”! A lei e os profetas falam de Cristo e em Cristo encontram o seu 
cumprimento.

-  Se, por um lado, o Pai, João Batista e as obras do próprio Cristo testemunham em favor do 
Filho, nós, por outro lado, somos os destinatários desse testemunho. Os destinatários daquele 
testemunho são aqueles e aquelas que, em qualquer tempo e lugar, o escutam. A palavra das 
testemunhas põe em movimento a sua inteligência e a sua vontade. Precisam ter a mente aberta 
para acolhê-la e levá-la à prática, colhendo, assim, todos os seus frutos. Concretamente, o 
testemunho do Filho – que fala do amor do Pai, que é o próprio amor do Pai falando – é 
reconhecido e acolhido por quem está em sintonia com ele. De fato, só quem ama pode sintonizar 
com o amor.
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 Santos do dia: João Clímaco (+ 649). Zózimo de Siracusa (570-662). Diemut de 
Wessobrunn (1060-1130). Amadeu IX de Sav (1435-1472). Luís de Casória (Arcângelo 
Palmentieri) (1814-1885). 

Testemunhas do Reino: Gladys. José Manuel Parada, Santiago Natino e Manuel Guerrero 
(Chile, 1985).

Datas comemorativas: Decreto dos Reis Católicos expulsando da Espanha os judeus (1492). 
Nascimento de Vincent Van Gogh (1853). Os homens negros nos Estados Unidos ganham o direito 
de votar (1870). Lançamento, por Gandhi, do “Hartai” (greve geral) contra o colonialismo inglês na 
Índia (1919). 

31 SEXTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 53,3-4

Salvai-me, ó Deus, por vosso nome, 
libertai-me por vosso poder. Deus, ouvi a minha 
oração, escutai as palavras que vos digo.

Oração do dia

Ó Deus, que preparastes para a nossa 
fraqueza os auxílios necessários à nossa 
renovação, dai-nos recebê-los com alegria e 
vê-los frutificar em nossa vida.

Leitura - Sb 2,1a.12-22

Leitura do Livro da Sabedoria 

1ª Dizem entre si, os ímpios, em seus falsos 
12raciocínios:  Armemos ciladas ao justo, 

porque sua presença nos incomoda: ele se 
opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós 
as transgressões da lei e nos reprova as faltas 

13contra a nossa disciplina.  Ele declara possuir 
o conhecimento de Deus e chama-se filho de '

14Deus'.  Tornou-se uma censura aos nossos 
pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável;          
15 sua vida é muito diferente da dos outros, e 

16seus caminhos são imutáveis.  Somos 
comparados por ele à moeda falsa e foge de 
nossos caminhos como de impurezas; 
proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-

17se de ter a Deus por pai.  Vejamos, pois, se é 

verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai 
18acontecer com ele.  Se, de fato, o justo é 'filho 

de Deus', Deus o defenderá e o livrará das mãos 
19dos seus inimigos.  Vamos pô-lo à prova com 

ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e 
 20provar a sua paciência;  vamos condená-lo à 

morte vergonhosa, porque, de acordo com suas 
21palavras, virá alguém em seu socorro".  Tais 

são os pensamentos dos ímpios, mas 
enganam-se; pois a malícia os torna cegos,               
22 não conhecem os segredos de Deus, não 
esperam recompensa para a santidade e não 
dão valor ao prêmio reservado às vidas puras.             
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33

R. Do coração atribulado está perto o 
Senhor.

1.  O Senhor volta a sua face contra os 
maus, para da terra apagar sua lembrança. 
Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta 
e de todas as angústias os liberta. R.

2.  Do coração atribulado ele está perto e 
conforta os de espírito abatido. Muitos males 
se abatem sobre os justos, mas o Senhor de 
todos eles os liberta. R.

3.  Mesmo os seus ossos ele os guarda e 
os protege, e nenhum deles haverá de se 
quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos           
seus servos, e castigado não será quem nele  

0

5

25

75

95

100



D
ia

 3
1 

de
 M

ar
ço

 -
 S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
4ª

 S
em

an
a 

da
 Q

ua
re

sm
a

109

espera. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R. Glória a Cristo, Imagem do Pai , a 
plena verdade nos comunicai!

V. O homem não vive somente de pão, mas 
de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Jo 7,1-2.10.25-30

Como é fácil ficar nas aparências e não 
conhecer a verdadeira realidade das pessoas! 
Informações falsas ou incompletas, impressões 
parciais, preconceitos, projeções incons-
cientes, tudo pode atrapalhar ou até impedir o 
conhecimento e o acolhimento de alguém. Com 
Jesus também foi assim. Só os pequeninos, 
livres e desarmados, puderam ver e crer.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Jesus andava percorrendo 1

a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os 
judeus procuravam matá-lo.  Entretanto, 2

aproximava-se a festa judaica das Tendas.            
10 Quando seus irmãos já tinham subido, então 
também ele subiu para a festa, não publi-
camente mas sim, como que às escondidas.         
25 Alguns habitantes de Jerusalém disseram 
então: "Não é este a quem procuram matar?                 
26 Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será 
que, na verdade, as autoridades reconheceram 
que ele é o Messias?  Mas este, nós sabemos 27

donde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá 
donde ele é".  Em alta voz, Jesus ensinava no 28

Templo, dizendo: "Vós me conheceis e sabeis 
de onde sou; eu não vim por mim mesmo, mas 
o que me enviou é fidedigno. A esse, não o 
conheceis,  mas eu o conheço, porque venho 29

da parte dele, e ele foi quem me enviou".              
30 Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs 
a mão nele, porque ainda não tinha chegado a 
sua hora. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos, as maquinações dos ímpios contra 
o justo concretizam-se na Paixão de Jesus 
Cristo. Peçamos a Deus Pai que nos escute:              
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja injustamente perseguida, 
pelos homens justos a quem os ímpios armam 
ciladas e pelos que, mesmo com perigo, 
defendem a verdade, oremos, irmãos. 

2.  Pelos que têm a ousadia de se opor à 
imoralidade, pelos que sofrem por dizerem 
«não» aos poderosos e pelos que não se calam 
diante das injustiças, oremos, irmãos.

3.  Por todos aqueles a quem procuram 
matar, pelos que têm a coragem de denunciar a 
falsidade e pelos que seguem o Senhor, Deus 
Verdadeiro, oremos, irmãos.

4.  Pelos que se voltam contra os que fazem 
o mal, pelos que desejam viver num mundo de 
justiça e pelos que são solidários com os 
inocentes perseguidos, oremos, irmãos.

5.  Por nós próprios e pelos nossos fa-
miliares, pelos que não temem dizer que são 
cris-tãos e católicos e por tantos que se 
envergonham de declarar sua fé, oremos, 
irmãos.

Senhor Deus, ensinai-nos a permanecer 
serenos como o Cordeiro a quem devemos a 
Salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos 
séculos.

 
Oração sobre as oferendas

Ó Deus onipotente, que este sacrifício, 
santificando-nos pelo seu poder, leve-nos, 
cada vez mais puros, àquele que é sua fonte.

Prefácio quaresmal

Antífona da comunhão - Ef 1,7

Temos a redenção em Cristo pelo seu 
sangue e, pela riqueza de sua graça, o perdão 
dos pecados.
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Oração depois da comunhão

Senhor Deus, tendo já passado da antiga 

para a nova criação, este sacramento nos 
despoje agora do homem velho, renovando-
nos para a santidade do homem novo.

A Semente na Terra - Jo 7,1-2.10.25-30

O espectro da morte ronda cada vez mais perto de Jesus. Aproxima-se a festa das Cabanas. 
Nesta festa – também chamada de Tabernáculos – agradece-se a Deus pelo resultado das 
colheitas (cf. Lv 23,34; Dt 16,13). Seus irmãos tentam-no a ir de peito aberto para a festa, 

em Jerusalém (cf. Jo 7,3-5). Mas ele responde que o seu momento – a sua hora – ainda não chegou 
(cf. Jo 7,6). Depois, porém, vai para a festa, com os irmãos, mas clandestinamente (cf. Jo 7,10).

-  Em Jerusalém, o cerco vai se fechando em torno dele: “Não é este que estão procurando 
para matar? Ele está aí falando em público, e ninguém diz nada! Será que até as autoridades 
reconheceram que ele é o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde vem esse Jesus, mas, quando 
chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem” (Jo 7,25-27).

-  O centro do debate é a identidade de Jesus, que não quer ser julgado segundo as aparências, 
mas com um julgamento justo (cf. Jo 7,24). Julgamento justo, no caso do “profeta” Jesus, só pode 
vir de um confronto das suas palavras com as suas obras.

-  Essas intrigas e os interrogatórios que se sucedem, porém, oferecem a Jesus ocasião para 
revelar que a sua obra, a sua palavra e a sua pessoa – em plena e perfeita coerência – são de origem 
divina.

-  Ele é o Filho, desde sempre junto ao Pai (cf. Jo 1,1-2), que nos convida a receber o dom do 
Espírito (cf. Jo 7,37), para sermos tornados filhos e filhas do Pai, amados e amadas do Amor amante, 
irmãos e irmãs do Amor amado, envolvidos no amor-pessoa (o Espírito Santo) que eternamente 
circula entre Pai e Filho.

-  As perguntas da multidão e as reações dos chefes em relação a Jesus são as mesmas que a 
comunidade cristã teve que enfrentar em seus inícios, e são as mesmas que a Palavra suscita em 
todos os que a escutam, hoje como ontem. Como pode um homem dizer palavras que não vêm do 
homem, mas do próprio Deus? Como pode colocar-se acima da lei, que é divina (cf. Ex 20,1ss.; Dt 
5,1ss.), em nome do ser humano, da vida, do bem, do amor? Como pode vir de Deus, pretender ser 
Deus e chamar a Deus de “meu Pai”?

-  É o escândalo intransponível de Jesus, que o evangelista João dramaticamente apresenta, 
desde o início, como o Filho unigênito do Pai, tornando carne (cf. Jo 1,14) para mostrar aos irmãos e 
irmãs o rosto do Pai, que nunca ninguém viu (cf. Jo 1,18). Em Jesus, temos uma humanidade como a 
nossa, que conhecemos bem; por isso, temos condições de ver suas obras e ouvir suas palavras. 
Mas tudo o que conhecemos dele sustenta a “pretensão” – isso mesmo, a “pretensão” – de apontar 
para além dele, para a “glória” que pensamos conhecer pela Escritura, para o mistério desconhecido 
de Deus, que, na verdade, não conhecemos. Aí está a encruzilhada. Que estrada vamos pegar? A 
estrada que desemboca no acolhimento do mistério ou a estrada íngreme que termina na cruz?

 Santos do dia: Amós. Balbina (+ 130). Benjamin (+ 422). Secundo de Trento (550-612). Guido 
de Pomposa (970-1046). Boaventura de Forlì (Tornielli) (1410-1491). 

Testemunhas do Reino: Juan Donne. Roseli Correa da Silva (Brasil, 1987).

Datas comemorativas: Dia da Integração Nacional. Dia da Saúde e Nutrição. Fundação, por 
Thomé de Souza, de São Salvador, primeira capital geral do Brasil (1549). Os jesuítas são expulsos da 
América Latina (1767). Estoura a guerra entre Espanha, de um lado, e Chile, Bolívia e Peru, do outro 
(1866). Inauguração da Torre Eiffel, em Paris (1889).
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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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4 - Prefácio da Quaresma, IV
Os frutos do jejum

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela 
penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, 
elevais nossos sentimentos, fortificais nosso 
espírito fraterno e nos garantis uma eterna 
recompensa, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza e os 
proclamam vossa glória. Concedei-nos também 
a nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

5 - Prefácio da Quaresma, IV
O êxodo no deserto quaresmal

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação louvar-vos, Pai santo, rico em 
misericórdia, e bendizer vosso nome, enquanto 
caminhamos para a Páscoa, seguindo as 
pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, mestre e modelo da humanidade, 
reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris 
para a Igreja, durante esta Quaresma, a estrada do 
Êxodo, para que ela, aos pés da montanha 
sagrada, humildemente tome consciência de sua 
vocação de povo da aliança. E celebrando vossos 
louvores, escute vossa Palavra e experimente os 
vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria 
esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos 
santos, entoamos o vosso louvor, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

6 - Prefácio da Penitência
O Sacramento da reconciliação no Espírito

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. Somos 
criaturas saídas de vossas mãos amorosas, mas 
naufragamos por causa do pecado. Vossa 
misericórdia veio em nosso socorro e, em Cristo 
crucificado e ressuscitado, reencontramos o 
porto da paz. Salvos pelas águas do Batismo, 
nosso louvor se enfraqueceu pelo pecado que 

PREFÁCIOS DO MÊS

1 - Prefácio da Quaresma, I
Sentido espiritual da Quaresma

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos 
esperar com alegria, cada ano, a festa da Páscoa. 
De coração purificado, entregues à oração e à 
prática do amor fraterno, preparamo-nos para 
celebrar os mistérios pascais, que nos deram 
vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. 
Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos 
aos anjos e a todos os santos, cantando (dizendo) 
a uma só voz:

2 - Prefácio da Quaresma, II
Quaresma, tempo de conversão

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Para renovar, na santidade, o 
coração dos vossos filhos e filhas, instituístes 
este tempo de graça e salvação. Libertando-nos 
do egoísmo e das outras paixões desordena-das, 
superamos o apego às coisas da terra. E, 
enquanto esperamos a plenitude eterna, 
proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo) 
a uma só voz:

3 - Prefácio da Quaresma, III
Os frutos da abstinência

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência 
como oferenda à vossa glória. O jejum e a 
abstinência que praticamos, quebrando nosso 
orgulho, nos convidam a imitar vossa mise-
ricórdia, repartindo o pão com os necessitados. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:
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cometemos, mas vossa misericórdia nos convida 
à penitência, nos renova na santidade, e nos 
introduz no banquete do vosso amor. Revestidos 
com a graça do perdão, proclamamos vossa 
misericórdia, e, unidos ao coro dos recon-
ciliados, cantando (dizendo) a uma só voz:

6 - Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo 
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
pode roso ,  po r  C r i s to ,  Senho r  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 (dizendo) 
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:
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 
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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 

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, 
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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.

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 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.

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 
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misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e 
agradecer. Unidos ao corro dos reconciliados, 
cantamos (dizemos) a uma só voz:

AS. - Santo, santo, santo..
Pr. - Deus de amor e de poder, louvado sois 

em vosso Filho, Jesus Cristo, que veio em vosso 
nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva 
toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis 
aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos 
chega a vossa paz 

AS. - Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz!

Pr. -  Deus, nosso Pai,  quando vos 
abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso 
Fi lho,  ent regando-o à mor te para que 
voltássemos a vós e nos amássemos uns aos 
outros. Por isso, celebramos a reconciliação que 
vosso filho nos mereceu. Cumprindo o que ele 
nos mandou, vos pedimos: santificai, † por vosso 
Espírito, estas oferendas. Antes de dar a vida para 
nos libertar, durante a última ceia, Jesus tomou o 
pão, pronunciou a bênção de ação de graças 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, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente 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, PRA 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!

Pr. - Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso filho 
nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua 
morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que 
nos destes: o sacrifício da perfeita recon-ciliação.

AS. - Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

Pr. - Nós vos pedimos, ó Pai, aceita-nos 
também com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o 
mesmo Espírito, de reconciliação e de paz.

AS. - Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

Pr. - Ele nos conserve em comunhão com o 

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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA SOBRE A 
RECONCILIAÇÃO - II

Pr. - Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-
poderoso, e por causa de vossa ação no mundo 
vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da 
humanidade, dividida em contínua discórdia, 
sabemos por experiência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso 
Espírito Santo move os corações, de modo que 
os inimigos voltem à amizade, os adversários se 
deem as mãos e os povos procurem reencontrar a 
paz.

AS. - Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz.

Pr. - Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a 
busca da paz vença os conflitos, que o perdão 
supere o ódio e vingança dê lugar à recon-
ciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de 
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papa ---- e o nosso bispo (...) com todos os 
bispos e o povo que conquistastes. Fazei de 
vossa Igreja sinal da unidade entre os seres 
humanos e instrumento da vossa paz! 

AS. - Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

Pr. - Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à 
mesa do vosso Filho em união com a virgem 
Maria, mãe de Deus, e com todos os santos, 
reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os 
homens e as mulheres de todas as classes e 
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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.

nações, de todas as raças e línguas, para a ceia 
da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso 
Senhor.

AS - Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

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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ABC DA LITURGIA
LECIONÁRIO

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz
Vice-reitor pastoral do CEBITEPAL, Bogotá

 O lecionário é o livro-sinal da presença da palavra de Deus na liturgia. Foi recuperado 
como livro litúrgico próprio pela reforma litúrgica ordenada pelo Vaticano II. O Concílio, 
na verdade, tornou possível que hoje tenhamos à disposição o maior e mais rico 

Lecionário da palavra de Deus de toda a história da liturgia.
O Lecionário é a maneira normal, habitual e própria que a Igreja – a comunidade dos fiéis – 

tem de ler as Escrituras, a palavra viva de Deus, seguindo os atos e as palavras da salvação 
realizados por Deus ao longo da história e narrados nos livros que compõem a Sagrada Escritura, 
especialmente os Evangelhos.

História do lecionário da missa

No principio, nas origens, as comunidades cristãs não tinham outro livro para uso litúrgico 
senão as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Supõe-se que a leitura nas celebrações 
seguisse o mesmo ritual e, provavelmente, a mesma ordem que nas sinagogas judaicas.

Mais tarde, ainda que não se saiba quando nem onde se fez pela primeira vez, começou-se a 
escrever algumas notas na margem dos livros sagrados para indicar o início e o fim de cada 
leitura, bem como o dia em que devia ser lida. O passo seguinte foi copiar a lista destas notas 
marginais, não na ordem do livro bíblico, mas seguindo o calendário, adicionando, além disso, 
para facilitar a sua localização, as primeiras e as últimas palavras do texto bíblico 
correspondente.

Estamos, assim, já diante de uma primeira sistematização das leituras bíblicas em função 
de um calendário litúrgico. A seleção do texto e sua atribuição a um determinado dia, para que o 
texto fosse repetido todos os anos quando chegasse aquela data, formava parte do que hoje se 
denomina “leitura temática”, e que começou a ser feito, com segurança, a partir de século IV, 
enquanto se davam os primeiros desenvolvimentos do ano litúrgico.

Os primeiros indícios de um ordenamento fixo de leituras chegaram a nós através de 
escritos de santo Ambrósio de Milão (340-397) e santo Agostinho (354-430), testemunhas do 
norte da Itália e do norte da África, respectivamente.

Com o tempo, se confeccionaram alguns livros que continham não só as indicações do 
calendário e da perícope bíblica, mas também o texto completo das leituras. 

Estes livros aparecem a partir do século VIII e receberam os mais diversos nomes: , Comes
Apostolus Epistolare Evangelium excerptum, , etc., para o das leituras não evangélicas; , 
Evangeliare Líber evangelii Comes Epístolæ cum evangeliis, , etc., para os evangelhos, e , , 
Lectionarium, etc., para aqueles que reuniam os dois tipos de leituras. Estes últimos livros são 
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os que mais se assemelham a nossos atuais Lecionários da missa.
Desconhecemos, portanto, a organização precisa e completa do Lecionário durante os 

primeiros séculos. No entanto, a série de epístolas e evangelhos que chegaram até nós nos 
manuscritos antigos mostram uma rara continuidade e estabilidade no ordenamento dos textos 
bíblicos para uso litúrgico. Pode-se dizer que a ordem de leituras do “próprio do tempo” do 
missal romano de 1570 é praticamente a mesma que se percebe nos mais antigos  e comes
capitularia romanos. Isto significa que, ao menos durante quase treze séculos (até à atual 
Organização de Leituras da Missa), a parte mais substancial e importante do Lecionário para a 
missa permaneceu invariável.

A “Organização das Leituras da Missa" de 1969

Em 25 de maio de 1969, se publicava em Roma o  (OLM): o “Ordo” Ordo lectionum missae
(organização) das “leituras da missa”. A OLM não é um Lecionário, mas o elenco completo de 
todos os textos que compõem o Lecionário da missa, ou seja, as leituras com suas citações 
completas, os subtítulos e o “ ” (primeira ou primeiras palavras do texto) das mesmas, incipit
mais as referências aos salmos responsoriais (citação e versículo-resposta completos) e aos 
versículos da aclamação ao Evangelho. O Lecionário completo – quer dizer, com os textos 
reproduzidos na íntegra, apareceu, em três volumes, em edição típica latina, entre os anos 
1970-1971. 

Critérios gerais da OLM

O critério fundamental foi o mistério de Cristo e a história da salvação. Por isso, no novo 
“Ordo” de leituras, deveriam ter lugar os grandes enunciados da pregação apostólica sobre 
Jesus Cristo. De fato, na perspectiva cristã, Jesus levou à plenitude a revelação-salvação de 
Deus oferecida à humanidade. Os escritores do Novo Testamento enriqueceram as Escrituras 
com a narração-proclamação de sua vida, pregação e, especialmente, com o mistério de sua 
morte-ressurreição, que vivifica incessantemente a sua Igreja até seu retorno glorioso.

Portanto, a OLM deveria evidenciar:
Ÿ  Que a Igreja vive hoje todo o mistério da salvação, completo em Cristo, mas que deve 

completar-se em nós.
Ÿ  Que todo o Antigo Testamento é o pressuposto da pregação do Senhor, de suas ações e 

de sua paixão e ressurreição.
Ÿ  Que, em conexão com o tema unificador da páscoa, há outros que não podem ser 

esquecidos, como o do reino de Deus, por exemplo.
Ÿ  Que a homilia também deve expor os mistérios da fé e os ideais da vida cristã.
Ÿ  Finalmente, que o ano litúrgico é o quadro necessário e ideal para apresentar aos fiéis, 

organicamente, o anúncio da salvação.

Estrutura do Lecionário atual

Nos domingos e festas, são propostos os textos mais importantes, a fim de que se cumpra o 
mandato da constituição  : que, num determinado espaço de tempo Sacrosanctum Concilium 51
– três anos – se leiam aos fiéis as partes mais relevantes da Sagrada Escritura. Note-se que a 
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maioria dos cristãos que chamamos praticantes não têm outro contato com a palavra de Deus 
que o da missa dominical.

O restante da Escritura que não se lê aos domingos ou festas está previsto para os outros 
dias da semana. No entanto, a série dominical e a série ferial (dias da semana) são 
independentes entre si. Além disso, enquanto a série dominical inclui três anos (os ciclos A, B e 
C), a série ferial (leituras dos dias da semana) se desenrola em dois anos no tempo ordinário 
(comum) e em um nos tempos de advento, quaresma e páscoa.

As leituras para as celebrações dos santos, para as missas rituais, ou por diversas 
necessidades, votivas e de defuntos foram selecionadas com critérios específicos.

O Lecionário dominical e festivo

O conjunto de leituras para os domingos e festas do Senhor se caracteriza por duas coisas 
fundamentalmente:

 Toda missa inclui três leituras, que são obrigatórias, em princípio: a primeira, do Antigo 
Testamento, exceto na páscoa, que é dos Atos dos Apóstolos; a segunda, do apóstolo, ou seja, 
das Cartas e do Apocalipse; e a terceira, do Evangelho. Já sabemos o significado dessa 
estruturação: história/profecia, iluminação, Cristo.

 Ciclo de três anos: A, B e C, estruturados de acordo com os Evangelhos sinóticos (A: 
Mateus, B: Marcos; C: Lucas). Um Evangelho sinótico é lido em leitura semicontínua durante o 
tempo comum, e está presente também em algumas das principais solenidades. A cada ano é 
atribuído um Evangelho sinótico, tendo-se reservado João para parte da quaresma e da páscoa 
– nos três anos – e para completar São Marcos no ano B.

O ordenamento das leituras entre si se fez seguindo os princípios denominados da 
composição harmônica – ou leitura temática – e da leitura semicontínua.

O primeiro princípio é utilizado sempre entre a leitura do Antigo Testamento e do Evangelho 
(que determina a escolha do texto do AT), entre a segunda leitura e as outras duas nos tempos 
de advento, quaresma e páscoa e nas solenidades e festas. O segundo princípio, independente 
do primeiro, se utiliza quando se usa um determinado livro bíblico dentro de uma parte do 
tempo litúrgico ou do seu todo.

O Lecionário ferial

A grande novidade desta parte do Lecionário da missa consiste em ter dotado de leituras 
todos os dias feriais de todas as semanas do ano. Cada missa tem duas leituras, tomadas, a 
primeira, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento – no tempo pascal, dos Atos – e, a 
segunda, do Evangelho.

 No advento, quaresma e páscoa, as leituras são sempre as mesmas todos os anos, tendo 
sido escolhidas de acordo com as características próprias de cada um destes tempos 
litúrgicos.

 No tempo comum, nos dias feriais (dias de semana) das trinta e quatro semanas, as leituras 
evangélicas são distribuídas em um único ciclo, que se repete cada ano. Porém, a primeira 
leitura se reparte em dois ciclos, que são lidos em anos alternados: o ciclo I nos anos ímpares, e 
o ciclo II nos pares.

A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

121
0

5

25

75

95

100



 O princípio da composição harmônica só se usa no advento, quaresma e páscoa; não no 
tempo ordinário, em que prevalece o princípio da leitura semicontínua.

Dada a importância que tem a proclamação da Palavra de Deus na celebração eucarística, o 
livro destinado para esta finalidade – o Lecionário tem como lugar próprio dentro da celebração 
o , como se fosse um sacrário para a Palavra.ambão

O Lecionário, de fato, não é apenas um livro. É, como já foi dito, um livro-sinal, que, diante 
da assembleia, lembra que a Palavra de Deus se faz presente no meio da Igreja – iluminando-a, 
penetrando-a, fecundando-a, dando-lhe vigor – e que este fazer-se presente da Palavra no meio 
da assembleia não é outra coisa senão a presença do próprio Cristo. Diz o Concílio: "Cristo está 
presente em sua palavra, pois é ele quem fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura" (SC 7).

É um livro-sinal da presença de Cristo hoje em sua palavra, dirigida à Igreja como a Palavra 
viva. É sinal, também, de que Deus continua salvando, agindo, revelando-se à sua Igreja pela 
Palavra e que esta palavra assume uma força especial, nova e distinta, quando na liturgia se lê a 
Escritura. Por essa razão, deve-se procurar que também os livros, que na ação litúrgica são 
sinais e símbolos das coisas celestiais, sejam verdadeiramente dignos, decorosos e belos 
(OLM 35).

“Não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós 
ouvistes, e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, 
como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis.” (1Ts 2,13)
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Oração cristã com a criação

Nós Vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São vossas 
e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvado sejais!

Filho de Deus, Jesus, por Vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria, 
fizestes-Vos parte desta terra, e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em 
cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais!

Espírito Santo, que, com a vossa luz, guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da 
criação, Vós viveis também nos nossos corações a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais!

Senhor Deus, Uno e Trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-Vos na 
beleza do universo, onde tudo nos fala de Vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser 
que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Louvado 
sejais!

Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos 
os seres desta terra, porque nem um deles sequer é esquecido por Vós. Iluminai os donos do poder e 
do dinheiro para que não caiam no pecado da indiferença, amem o bem comum, promovam os fracos, 
e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o 
vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o 
vosso Reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais! Amém.

(Francisco)
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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 05 A 11 DE MARÇO 2017

5.  “Conservam a palavra...” - Mt 4,1-11
-  Jesus, aos poucos, foi tomando consciência de sua missão. Esta consciência foi se 

tornando cada vez mais clara e exigente. Ao se fazer batizar por João, assumiu publicamente sua 
missão salvadora e iniciou sua vida pública.
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-  Mas Jesus tinha diante de si vários “modelos” de messias. Alguns esperavam um 'rei' 
forte e poderoso que expulsasse os romanos da Palestina. Outros acreditavam que o messias 
seria um 'sacerdote' que traria a salvação pela renovação do culto no Templo. Outros aspiravam à 
vinda de um 'profeta' poderoso em palavras e ações, capaz de seduzir as massas com gestos 
espetaculares.

-  Jesus sentia-se atraído ora por um ora por outro desses “modelos”, numa luta interior 
estressante. Mas escolhe o caminho do amor e do serviço, da humildade e da pobreza, sem 
rótulos. Vence as tentações e começa o anúncio do Reino.

6.  “E dão fruto na perseverança”
-  Jesus foi realmente tentado. O relato das tentações não é uma historinha piedosa para 

ensinar-nos que é possível superar a tentação. Mas me digam uma coisa: em que sentido Jesus 
foi tentado?

-  Jesus superou as tentações. Nós também podemos superá-las. A condição é fazermos 
e reafirmarmos sempre nossa opção por Deus e por seu projeto. A opção por Deus e por seu 
projeto é clara e forte e sempre presente em nós?

-  Como lidamos com as tentações que vêm da cultura (do modo de viver) atual?

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 “a capacidade de discernir as sugestões do Inimigo 'para o bem'”. (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:

- Pelos cristãos, para que não se deixem seduzir pelas tentações do mundo atual, 
rezemos ao Senhor.

- Pelas comunidades cristãs, para que sejam estímulo na busca de uma sociedade nova, 
justa e fraterna, rezemos ao Senhor.

- Pelos ministros da Igreja, para que seu ministério seja humilde, pobre e fraterno, 
rezemos ao Senhor.

SEMANA DE 12 A 18 DE MARÇO 2017

5.  “Conservam a palavra...” - Mt 17,1-9
-  Diante do “escândalo” – quer dizer, da dificuldade, da pedra no caminho, do duro 

obstáculo – representado pelo anúncio da Paixão, os discípulos evidentemente entraram em 
crise. Que messias é este que vai ser morto em Jerusalém? Que salvador é este que não se salva 
da morte? Que libertador é este Jesus que está para cair nas garras da morte?

-  Era necessário responder a estas perguntas. Era necessário apontar para um horizonte 
de esperança. Era preciso desmonta a descrença e reconstruir a esperança. A transfiguração – 
mostrando Jesus como Filho único do Pai em sua glória – vai justamente fazer isso. A morte não 
é a última palavra. A última palavra é a palavra do Pai, a glória do Filho, a vida de Deus e dos seus 
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justos.
-  Vamos conversar sobre isso?

6.  “E dão fruto na perseverança” 
-  Quando o desânimo bate em nossa porta, o que fazemos?
-  Qual a nossa atitude quando tudo vai mal?
-  Temos certeza de que Deus é pai, está conosco e do nosso lado... ou não estamos 

“vendo o Invisível”?
-  É importante abrir o coração e ouvir o coração dos outros a respeito. Vamos fazê-lo?

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 “escutar Jesus que, no fim, fica só”. (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:

- Para que nossa fé seja sólida e firme, rezemos ao Senhor.
- Para que nossa esperança seja maior que as dificuldades da caminhada, rezemos ao 

Senhor.
- Para que nossa caridade seja sincera, benfazeja, generosa, compreensiva e 

misericordiosa, rezemos ao Senhor.

SEMANA DE 19 A 25 DE MARÇO DE 2017

5. “Conservam a palavra...” - Jo 4,5-42
-  Os samaritanos (habitantes da Samaria) eram mal vistos pelos judeus, que os 

consideravam quase pagãos, infiéis, hereges. 
-  As mulheres no mundo antigo, na sociedade do tempo de Jesus, eram um zero à 

esquerda. 
-  Jesus rompe com os preconceitos. Para ele o que conta são as pessoas. Ele não fica na 

casca, vai ao coração. Todos são filhos e filhas de Deus, que ama a todos e quer salvar a todos. 
Tão diferente de nós e da nossa sociedade hipócrita. 

-  Conversemos sobre isso à luz do Evangelho da Samaritana.

6. “E dão fruto na perseverança”
-  Aquela mulher é um ser humano e, como todo ser humano, tem um 'poço' de 

necessidades, de desejos, de sonhos. Você já parou para pensar nos seus (de você) sonhos?
-  O ser humano pode ser pequeno, frágil, enfermo, deformado, pecador, mas tem sede de 

grandeza, de segurança, de saúde e salvação, de vida em comunhão com Deus e com os irmãos. 
O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e só se realiza quando se torna Deus. 
Isto não é nenhum absurdo. Esta é a finalidade para a qual fomos criados. Deus nos quer filhos e 
filhas dele. Querem grandeza maior?
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-  Vamos conversar sobre nossas 'sedes' e nossa 'sede maior'!

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 “a graça de conhecer o dom de Deus”. (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:

-  Da tentação de saciar nossa sede com qualquer água. 
T. - Salvai-nos, Senhor.
- Do cansaço que nos leva a parar na busca do verdadeiro e sumo Bem. 
T. - Salvai-nos, Senhor.
- Da preguiça em levar a alegria do encontro com Jesus a todos. 
T. – Salvai-nos, Senhor.

SEMANA DE 26 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2017

5. “Conservam a palavra...” - Jo 9,1-41
-  O cego de nascença é símbolo de cada um de nós que não é capaz de ver e, 

consequentemente, de se orientar, de se movimentar, de reconhecer os outros, de ser autônomo.
-  Jesus o cura e ele, progressivamente, vai vendo cada vez melhor. Neste sentido, ele é 

símbolo da nossa visão da vida, do sentido que damos à existência, do reconhecimento que 
fazemos das coisas e das pessoas.

- Conversemos sobre a cegueira. Primeiro, a cegueira física; depois, a cegueira existencial..

6. “E dão fruto na perseverança”
-  Reconhecemos alguma cegueira em nós?
-  Abrimos os olhos para enxergarmo-nos melhor?
-  Abrimos os olhos para enxergarmos melhor o mundo em que estamos?
-  Deixamos que Jesus cure nossas cegueiras para nos tornarmos mais humanos e para 

humanizarmos o mundo Vamos conversar sobre nossas 'sedes' e nossa 'sede maior'! em que 
vivemos?

-  O pior cego não é o que não quer ver, mas o que pensa ver!

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 “uma visão melhor de nós mesmos e das pessoas que cruzam nossa vida”. (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, toca nossos olhos para podermos ver. 
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Todos - Tu és a luz do mundo. Cura-nos, Jesus. 
-  Senhor, toca nossa sensibilidade para podermos ver. 
Todos - Tu és a luz do mundo. Cura-nos, Jesus. 
-  Senhor, toca nosso coração para podermos ver. 
Todos - Tu és a luz do mundo. Cura-nos, Jesus. 
- Senhor, toca nossas mãos para podermos ver. 
Todos - Tu és a luz do mundo. Cura-nos, Jesus. 
-  Senhor, toca nossos pés para podermos ver. 
Todos - Tu és a luz do mundo. Cura-nos, Jesus.

 
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) VOLTA, MEU POVO 
(Canto inicial - Quarta-feira de Cinzas, 1º ao 3º 
Dom. Quaresma)

Ref.: Volta, meu povo, ao teu Senhor e 
exultará teu coração. Ele será teu condutor, 
tua esperança de salvação! Tua esperança 
de salvação!

1.  Se confessas teu pecado, Ele é justo e 
compassivo. Cantarás purificado os louvores do 
Deus vivo.

2.  Nossas vidas tão dispersas nosso Deus 
as juntará! E seremos novo povo, Ele nos renovará!

3.  Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! 
Pois imenso é seu amor e jamais se acabará!

02) FIQUEI FOI CONTENTE 
(Canto inicial - 4º Dom. Quaresma)

Ref.: Fiquei foi contente com o que me 
disseram: “Regozijai-vos sempre no 
Senhor!” Mas eu fiquei... (bis)

1.  Nossos passos já pisam teu chão, ó 
cidade bem fortificada! Para lá vai subindo a 
nação, as tribos do Senhor, pois já virou tradição, 
pra celebrar, pra celebrar o nome do Senhor!

2.  Pois é lá que estão os tribunais, tribunais 
da justiça do rei; venham todos e peçam a paz 
para Jerusalém! Vivam tranquilos demais os que 
te amam; dentro de ti, segurança e todo bem.

3.  Por aqueles que são meus irmãos, os 
amigos a quem quero bem, “paz contigo” será 
meu refrão, por causa deste templo, que do 
Senhor é mansão; do nosso Deus, eu te desejo a 
paz e todo bem.

03) CONVERTER AO EVANGELHO 
(Distribuição das Cinzas - Quarta-feira de Cinzas)

1.  Converter ao Evangelho, na Palavra 
acreditar, caridade e penitência, quem as cinzas 

abraçar. Não esqueças: somos pó e ao pó vamos 
voltar. (bis)

2.  Não as vestes, mas o peito o Senhor 
manda rasgar. “Jejuai, mudai de vida... em sua 
face a chorar”. Não esqueças: somos pó e ao pó 
vamos voltar. (bis)

3.  Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a 
perdoar. Quem dos males se arrepende, 
compaixão vai encontrar. Não esqueças: somos 
pó e ao pó vamos voltar. (bis)

4.  Chora e diz o sacerdote entre a porta e o 
altar: “Pela vida do meu povo vão meus lábios 
suplicar”. Não esqueças: somos pó e ao pó 
vamos voltar. (bis)

5.  Convertei-vos, povo meu, do Senhor 
vamos lembrar. Eis o tempo prometido, as 
ovelhas vem salvar. Não esqueças: somos pó e 
ao pó vamos voltar. (bis)

04) O VOSSO CORAÇÃO DE PEDRA 
(Oferendas - Quarta-feira de Cinzas, 1º e 2º Dom. 
Quaresma)

Ref.: O vosso coração de pedra se 
converterá em novo, em novo coração.

1.  Tirarei de vosso peito vosso coração de 
pedra, no lugar colocarei novo coração de carne.

2.  Dentro em vós eu plantarei, plantarei o 
meu espírito: amareis os meus preceitos, 
seguireis o meu amor.

3.  Dentre todas as nações, com amor vos 
tirarei, qual pastor vos guiarei, para a terra, a 
vossa Pátria.

4.  Esta terra habitareis: foi presente a 
vossos pais e sereis sempre o meu povo, eu serei 
o vosso Deus.

05) BENDITO ÉS TU 
(Oferendas - 3º e 4º Dom. Quaresma)

1.  Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o 
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conforme os conselhos dos perversos;
2.  Que não ent ra  no caminho dos 

malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-
se;

3.  Mas encontra seu prazer na lei de Deus e 
a medita, dia e noite, sem cessar.

4.  Eis que ele é semelhante a uma árvore 
que à beira da torrente está plantada;

5.  Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e 
jamais as suas folhas vão murchar.

6.  Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, 
mas a estrada dos malvados leva à morte.

08) HINO DA CF 2017

1.  Louvado sejas, ó Senhor, pela mãe terra, 
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos 
ser os teus parceiros na tarefa de "cultivar e bem 
guardar a criação".

Refrão: Da Amazônia até os Pampas, do 
Cerrado aos Manguezais, chegue a ti o 
nosso canto pela vida e pela paz. (bis)

2.  Vendo a riqueza dos biomas que criaste, 
feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom! E pra 
cuidar da tua obra nos chamaste a preservar e 
cultivar tão grande dom.

3.  Por toda a costa do país espalhas vida; 
São muitos rostos - da Caatinga ao Pantanal: 
Negros e índios, camponeses: gente linda, 
Lutando juntos por um mundo mais igual.

4.  Senhor, agora nos conduzes ao deserto 
e, então nos falas, com carinho, ao coração, pra 
nos mostrar que somos povos tão diversos, mas 
um só Deus nos faz pulsar o coração.

5.  Se contemplarmos essa "mãe" com 
reverência, não com olhares de ganância ou 
ambição, o consumismo, o desperdício, a 
indiferença se tornam luta, compromisso e 
proteção

6.  Que entre nós cresça uma nova ecologia, 
onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim, possam 
cantar na mais perfeita sinfonia ao Criador que faz 
da terra o seu jardim.

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA - PR - Tel.: (43) 3422-2611

E-mail: alterra1978@hotmail.com

mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a ti 
se confia e, junto aos irmãos, em paz o envias.

Ref.: Ó Deus do universo, és Pai e 
Senhor, por tua bondade recebe o louvor! 
(bis)

2.  Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem 
aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter a 
beleza de ser a partilha dos frutos na mesa!

3.  Bendito és tu, ó Deus Criador, fecundas a 
terra com vida e amor! A quem aguardava um 
canto de festa, a mesa promete eterna seresta!

06) VEM, MEU POVO, AO BANQUETE DA 
VIDA
(Comunhão – Quarta-feira de Cinzas, 1º ao 4º 
Dom. Quaresma)

1.  Vem, meu povo, ao banquete da vida; 
nesta mesa eu irei te ensinar: o jejum que me 
agrada é a partilha, a oração que prefiro é amar.

Ref.: Ó Senhor, como é bom ser teu 
povo! Ser Igreja e viver como irmãos! Pelo 
amor que nos tens eu te louvo, por te dares a 
nós neste Pão!

2.  Se desejas sentir já bem perto nova 
Páscoa da libertação, vem primeiro comigo ao 
deserto do silêncio e da contemplação.

3.  Se o pecado e o mal desfiguram, se te 
assustam a dor e a cruz; minha graça e perdão 
transfiguram; na Palavra terás nova luz.

4.  Se o cansaço da vida te invade, quando a 
sede de amor te atingir, eu serei aconchego e 
amizade, junto à fonte, esperando por ti.

5.  Sou Pastor que te dá segurança, que teus 
tímidos passos conduz. Abre os olhos, desperta! 
Levanta! Persevera nas obras da luz!

6.  Toda morte eu transformo em semente, 
das amarras eu vim libertar. Junto a mim viverás 
plenamente, e feliz poderás caminhar.

07) AGORA O TEMPO SE CUMPRIU 
(Comunhão - Quarta-feira de Cinzas - Opcional)

Ref.: Agora o tempo se cumpriu, o Reino 
já chegou, irmãos, convertam-se e creiam 
firmes no Evangelho!

1.  Feliz aquele homem que não anda 
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