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Agosto - 2018

EDIÇÃO

Universal: As famílias, um tesouro
Para que as grandes escolhas econômi- 
cas e políticas protejam a família como um 
tesouro da humanidade.

Mês das Vocações
1ª semana -  Ministérios ordenados (bispos, 
padres e diáconos).
2ª semana -  Família, particularmente os pais.
3ª semana - Consagrados e consagradas 
(religiosos e seculares). 
4ª semana -  Leigos e leigas, com seus ser-
viços e ministérios.
Último domingo de agosto - Dia Nacional do 
Catequista 

Dia 01 -  Santo Afonso Maria de Ligório
Dia 04 -  São João Maria Vianney
Dia05 -  18º Domingo do Tempo Comum 
Dia 06 -  Transfiguração do Senhor
Dia 08 -  São Domingos
Dia 10 -  São Lourenço 
Dia 11 -  Santa Clara
Dia 12 -  19º Domingo do Tempo Comum
Dia 14 -  São Maximiliano Maria Kolbe 
Dia 19 -  20º Domingo do Tempo Comum
 Assunção de Maria
Dia 20 -  São Bernardo 
Dia 23 - Santa Rosa de Lima
Dia 23 -  Criação do Conselho Ecumênico das 

Igrejas (1948)
Dia 24 - São Bartolomeu
Dia 26 - 21º Domingo do Tempo Comum
            Dia Nacional do Catequista
Dia 27 -  Santa Mônica
Dia 28 -  Santo Agostinho
Dia 29 -  Martírio de São João Batista

Rito da Missa da comunidade

Liturgia de agosto

ABC da liturgia

ABC do cristianismo
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S U M Á R I O INTENÇÕES DO MÊS
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01 4ª-FEIRA - S. AFONSO DE' LIGUORI, Bp, Dr - Memória
(Cor branca - Ofício da memória) 

LITURGIA DE AGOSTO

Nasceu em Marinella, perto de Nápoles, 
Itália, em 1696, de uma família nobre. Fez, em 
casa, com preceptores privados, os estudos 
literários, científicos e artísticos (inclusive 
música e pintura). Com apenas 16 anos – 
graças a uma especial autorização, pois a lei 
estabelecia a idade mínima de 20 anos – 
doutorou-se em direito civil e eclesiástico na 
Universidade de Nápoles. Durante 10 anos, 
exerceu com brilhantismo a profissão de 
advogado. A decepção com a profissão o le-
vou a abandonar a advocacia e a tornar-se 
padre, o que aconteceu em 1726. Iniciou seu 
ministério entre as pessoas mais abando-
nadas e necessitadas de socorro espiritual e 
material, deslocando-se por toda parte. Ia 
aonde outros padres, por um motivo ou outro, 
se negavam a ir. Para consolidar o seu 
apostolado, fundou um instituto essencial-
mente missionário – a Congregação do 
Santíssimo Redentor (redentoristas) (1732) e 
dedicou-se a escrever. Publicou 111 obras, 
entre grandes e pequenas, algumas delas 
reeditadas muitas vezes. Em 1748, saiu a 
primeira edição de sua Theologia Moralis, gra-
ças à qual Leão XIII o declarou “o mais insigne 
e o mais compreensivo” dos moralistas. Em 
1762, foi feito bispo de Sant’Agata dei Goti 
(Benevento). Canonizado em 1839, doutor da 
Igreja em 1871, foi declarado, pelo papa Pio 
XII, em 1950, patrono dos confessores e dos 
moralistas.

É preciso procurar. Mas não basta procurar 
e encontrar. É preciso decidir. O fundamento 
da decisão é a paixão pelo tesouro do Reino de 

Deus, e a alegria que sua posse provoca. A 
alegria de encontrá-lo é a força para tomar a 
decisão de levar o encontro até o fim. O amor  
a Jesus nos torna indiferentes a tudo mais,  
que se torna absolutamente relativo e se-
cundário. Assim viveu e ensinou Santo Afonso 
também. 

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o 
Senhor; chamarei um pastor que as conduza e 
serei o seu Deus.

Oração do dia

Ó Deus, que suscitais continuamente em 
vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-
nos seguir de tal modo os passos do bispo 
santo Afonso Maria, no zelo pela salvação de 
todos, que alcancemos com ele a recompen-
sa celeste.

Leitura - Jr 15,10.16-21

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

10 Ai de mim, minha mãe, que me geraste 
um homem de controvérsia, um homem em 
discórdia com toda a gente! Não emprestei 
com usura nem ninguém me emprestou, e 
contudo todos me amaldiçoam.  Quando 16

encontrei tuas palavras, alimentei-me, elas se 
tornaram para mim uma delícia e a alegria do 
coração, o modo como invocar teu nome 
sobre mim, Senhor Deus dos exércitos.  Não 17
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costumo frequentar a roda dos folgazões e 
gabo-me disso; fiquei a sós, sob o influxo de 
tua presença e cheio de indignação.  Por que 18

se tornou eterna minha dor, por que não sara 
minha chaga maligna? Para mim te tornaste 
como miragem de um regato, como visão 
d'águas ilusórias.  Ainda assim, isto diz-me o 19

Senhor: "Se te converteres, converterei teu 
coração, para te sustentares em minha pre-
sença; se souberes separar o precioso do vil, 
falarás por minha boca; os outros voltarão para 
ti, e tu não voltarás para eles. Em favor deste 20 

povo, farei de ti uma muralha de bronze 
fortificada; combaterão contra ti, mas não 
prevalecerão, porque eu estou contigo para te 
salvar e te defender diz o Senhor.  Eu te 21

libertarei das mãos dos perversos e te salvarei 
dos prepotentes". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 58(59),2-3.4-
5a.10-11.17.18 (R/. 17d)

R.  Sois meu refúgio no dia da aflição.

1.  Libertai-me do inimigo, ó meu Deus, e 
protegei-me contra os meus perseguidores! 
Libertai-me dos obreiros da maldade, 
defendei-me desses homens sanguinários! R.

2.  Eis que ficam espreitando a minha vida, 
poderosos armam tramas contra mim. Mas eu, 
Senhor, não cometi pecado ou crime. R. 

3. Minha força, é a vós que me dirijo, 
porque sois o meu refúgio e proteção, Deus 
clemente e compassivo, meu amor! Deus virá 
com seu amor ao meu encontro, e hei de ver 
meus inimigos humilhados. R.

4.  Eu, então, hei de cantar vosso poder, e 
de manhã celebrarei vossa bondade, porque 
fostes para mim o meu abrigo, o meu refúgio 
no dia da aflição. R.

5.  Minha força, cantarei vossos louvores, 
porque sois o meu refúgio e proteção, Deus 
clemente e compassivo, meu amor! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,15b

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Eu vos chamo meus amigos, pois vos 

dei a conhecer o que o Pai me revelou. R.

Evangelho - Mt 13,44-46

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão:             
44 "O Reino dos Céus é como um tesouro 
escondido no campo. Um homem o encontra 
e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele 
vai, vende todos os seus bens e compra 
aquele campo.  O Reino dos Céus também é  45

como um comprador que procura pérolas 
preciosas.  Quando encontra uma pérola de 46

grande valor, ele vai, vende todos os seus 
bens e compra aquela pérola". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos a Deus Pai todo-poderoso, para 
que, por intercessão de Santo Afonso Maria de 
Ligório, nos faça amar Jesus Cristo crucifica-
do, dizendo: R. Ensinai-nos, Senhor, os 
vossos caminhos.

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que 
nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel           
dos doutores e pregadores da fé apostólica, 
rezemos, irmãos.

2.  Pelos responsáveis da educação e do 
ensino, para que, imitando este advogado que 
aceitou ser sacerdote, se decidam sempre 
pelos cidadãos mais indefesos, rezemos, 
irmãos.

3.  Por todos os rejeitados deste mundo, 
para que encontrem na oração, como Santo 
Afonso, a graça da salvação e da santidade, 
rezemos, irmãos.

4.  Pelos Redentoristas, para que não se 
cansem de pregar, como Santo Afonso, a força 
poderosa da oração e da confiança em Maria, 
rezemos, irmãos.

5.  Por todos nós aqui reunidos em as-
sembleia, para que acreditemos que Deus se 
deixa vencer pela oração fervorosa e perseve-
rante, rezemos, irmãos. 
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Chegue até Vós, Senhor, a humilde oração 
do vosso povo, e dignai-Vos ouvi-lo com 
bondade, não em atenção aos seus méritos, 
mas à vossa infinita misericórdia. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Inflamai os nossos corações, Deus de 
bondade, com o fogo do Espírito Santo, vós 
que concedestes a santo Afonso Maria 
celebrar este mistério, oferecendo-se a si 
mesmo como vítima santa. 

Antífona da comunhão - Jo 15,16

Não fostes vós que me escolhestes, diz o 
Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos enviei 
para produzirdes frutos, e o vosso fruto per-
maneça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos destes em santo Afonso 
Maria fiel pregador e ministro de tão grande 
sacramento, concedei-nos participar com 
frequência da santa Eucaristia e viver constan-
temente em ação de graças.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,44-46

S
ão duas parábolas, muito semelhantes: a do tesouro no campo (v. 44) e a da pérola 
preciosa (vv. 45-46). A primeira é mais 'rural'; a segunda, mais 'urbana'. Não são 
dirigidas às multidões, mas aos discípulos (13,36).

-  Essas duas parábolas são simétricas, ainda que suas pequenas diferenças iluminem 
aspectos diferentes do tema da . Os verbos-chave são decisão por aquilo que realmente vale
“encontrar” (resultado de uma busca!), “vender tudo” para “comprar”; os substantivos-chave 
são “tesouro” (escondido) e “pérola” (preciosa), que sublinham o valor e a beleza do Reino.

-  É preciso procurar. Mas não basta procurar e encontrar. É preciso decidir. Não dá para 
ficar com um pé em cada canoa. O motivo da decisão é a paixão pelo tesouro, a “alegria” que 
sua posse provoca. A alegria de encontrá-lo é a força para tomar a decisão de levar o encontro 
até o fim. O amor a Jesus nos torna indiferentes a tudo o mais, que se torna absolutamente 
relativo e secundário. 

-  A alegria que Deus nos dá é justamente para levar-nos a decidir. Por outro lado, o 
inimigo faz de tudo para tornar-nos tristes: quer atrapalhar a nossa decisão pelo Reino.

-  Na verdade, Jesus é o tesouro escondido e a pérola preciosa. Ele se deixa encontrar por 
quem o procura (Is 66,6) e procura quem o encontra (Is 65,1). Ele é a própria Sabedoria que 
convida a uns e outros ao banquete da vida!

Santos do dia: Haziga de Scheyern (+1103). Pedro Faber (1506-1546). Afonso Maria de 
Liguori (1696-1787). 

 Testemunhas do Reino: Arien Siu (Nicarágua. 1975). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Selo Postal. Dia da Amamentação. Dia do 
Cerealista. Dia dos Confessores e Professores de Teologia Moral. Campanha de desobediência 
civil na Índia (Ghandi, 1920). 

"O mundanismo espiritual, que se esconde por detrás de aparências de r eligiosidade e 
até mesmo de amor à Igreja, é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o 
bem-estar pessoal. É aquilo que o Senhor censurava aos fariseus: «Como vos é possível 
acreditar, se andais à procura da glória uns dos outros, e não procurais a glória que vem 

do Deus único?» (Jo 5, 44)." (Papa Francisco, Evangelii gaudium 93)
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02 QUINTA-FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Salmo responsorial - Sl 145(146),1-2. 
3-4.5-6(R/. 5a)

R. Feliz quem se apoia no Deus de 
Jacó!

1. Bendize, minh'alma, ao Senhor! Ben-
direi ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu 
Deus sem cessar! R. 

2.  Não ponhais vossa fé nos que man-
dam, não há homem que possa salvar. Ao 
faltar-lhe o respiro ele volta para a terra de 
onde saiu; nesse dia seus planos perecem. R.

3.  É feliz todo homem que busca seu 
auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor 
a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o 
mar e o que neles existe. R.

Aclamação ao Evangelho - At 16,14b

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

ouvirmos a palavra de Jesus! R.

Evangelho - Mt 13,47-53

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

           Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 
47 "O Reino dos Céus é ainda como uma rede 
lançada ao mar e que apanha peixes de todo 

48tipo.  Quando está cheia, os pescadores 
puxam a rede para a praia, sentam-se e 
recolhem os peixes bons em cestos e jogam 

49 fora os que não prestam. Assim acontecerá 
no fim dos tempos: os anjos virão para separar 

50os homens maus dos que são justos,  e 
lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí, 

51haverá choro e ranger de dentes.  Compre-
endestes tudo isso?" Eles responderam: 

 52"Sim".  Então Jesus acrescentou: "Assim, 
pois, todo mestre da Lei, que se torna dis-
cípulo do Reino dos Céus, é como um pai de 

A rede é do tamanho do coração de Deus. 
E o coração de Deus não tem tamanho. É 
imensidão de perder de vista. Mas cabe 
passar a peneira para ver o que é bom e o que 
não presta. Compaixão não é vale-tudo. 
Misericórdia não é salvo-conduto para se 
comer da árvore do bem e do mal. Deus não é 
só coração; é também fígado, estômago, pul-
mão, rim. Sem filtro, muita água boa engana.

Antífona da entrada - Sl 67,6-7.36

Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus filhos em sua casa; é ele que dá força e 
poder a seu povo.

Oração do dia

Ó Deus, sois o amparo dos que em vós 
esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é 
forte, ninguém é santo; redobrai de amor para 
conosco, para que, conduzidos por vós, 
usemos de tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. 

Leitura - Jr 18,1-6

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 Palavra dirigida a Jeremias, da parte do 
2Senhor:  "Levanta-te e vai à casa do oleiro, e 

3ali te farei ouvir minhas palavras".  Fui à casa 
do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao 

4torno;  quando o vaso que moldava com barro 
se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a 
fazer com esse material um outro vaso, con-

5forme melhor lhe parecesse aos olhos.  Fez-
6se em mim a palavra do Senhor:  "Acaso não 

posso fazer convosco como este oleiro, casa 
de Israel? diz o Senhor. Como é o barro na mão 
do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa 
de Israel". - Palavra do Senhor.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
2 

de
 A

go
st

o 
- 

Q
ui

nt
a-

fe
ira

 d
a 

17
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

6

SANTO EUSÉBIO DE VERCELLI, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Pastores (bispos) - MR, 752ss.).

SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Pastores - MR, 756ss.).

bispo Santo Eusébio, para que, perseverando 
na fé que ele ensinou, possamos participar da 
vida do vosso Filho.

amor admirável pelos sagrados mistérios do 
Corpo e do Sangue do vosso Filho, concedei, 
na vossa bondade, que mereçamos saborear 

Oração do dia

Fazei-nos, Senhor nosso Deus, proclamar 
a divindade de Cristo, imitando a firmeza do 

Oração do dia

Ó Deus, que destes a São Pedro Julião um 

família que tira do seu tesouro coisas novas e 
53velhas".  Quando Jesus terminou de contar 

essas parábolas, partiu dali. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus compara o Reino de Deus a uma 
rede que apanha toda a espécie de peixes, 
bons e maus; só no juízo final a escolha será 
perfeita. Rezemos para que todos se salvem, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelas Igrejas católica, ortodoxa e pro-
testante, para que sejam unânimes no anúncio 
da Palavra de Deus, sempre a mesma, sempre 
atualizável, oremos.

2.  Pelas pessoas que andam na presença 
do Senhor e gostam de fazer com perfeição 
tudo o que Ele manda, para que um dia 
cheguem a contemplá-Lo face a face, oremos.

3.  Pelos que creem que a vida está nas 
mãos de Deus, tal como o vaso de barro nas 
mãos do oleiro, para que sejam humildes e 
deem graças ao Senhor, oremos.

4.  Por tantos batizados que entre nós e 
pelo mundo, vivem atentos a tanta coisa, mas 
não ao Evangelho, para que a palavra de Jesus 
possa acordá-los, oremos.

5.  Por todos nós aqui reunidos na cele-

bração da Eucaristia, para que nunca nos 
cansemos de fazer o bem mesmo que 
fiquemos longe do ideal com que sonhamos, 
oremos.

Fazei, Senhor, que os pescadores de 
peixes, juntamente com os que são salvadores 
de homens e mulheres, venham um dia a 
contemplar-Vos no Reino de Deus. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei 
que estes santos mistérios, pela força da 
vossa graça, nos santifiquem na vida presente 
e nos conduzam à eterna alegria. 

Antífona da comunhão - Sl 102,2

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não 
esqueças nenhum de seus favores!

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, este sacramento, 
memorial permanente da paixão do vosso 
Filho; fazei que o dom da vossa inefável 
caridade possa servir à nossa salvação. 
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divino banquete.daquela abundância que ele hauriu desse 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,47-53 

S
e a primeira parábola é mais rural e a segunda, mais urbana, a terceira é mais pesqueira, 
e a última, de novo, mais urbana. Jesus, assim, fala a todos os ambientes e, a cada um, 
numa linguagem adaptada.

-  As duas parábolas de hoje – a da rede (vv. 47-50) e a do escriba (vv. 51-52) - versam 
sobre a responsabilidade pessoal. Cada um é chamado a viver em primeira pessoa o tesouro da 
vida filial (cf. Mt 13,24-30.36-43), e o escriba – quer dizer, o ministro habilitado a entender a 
Palavra – a transmiti-la com fidelidade, inteligência e completeza.

-  A parábola da rede ensina que a Igreja – diferentemente do que pensam aqueles santos 
que vão para o inferno – não é uma seita de justos. Ela é uma grande rede lançada à água (do 
lago, do rio ou do mar) para retirar os irmãos e as irmãs do abismo (cf. Mc 1,17). Ai de nós se 
não fosse assim! Por isso, quem obteve misericórdia deve viver a misericórdia em relação aos 
outros. A bondade salvadora de Deus é estímulo a corresponder a ela, e não desculpa para 
perder os irmãos. A nossa salvação é ser como ele (cf. 5,48). 

-  O ‘escriba’ – na estrutura ministerial da Igreja, o papa, os bispos e os presbíteros – tem 
a responsabilidade de entender tudo (v. 51) e transmiti-lo com fidelidade, respeitando a 
tradição e sendo aberto à inovação (v. 52). O escriba deve ser capaz de interpretar o novo 
(testamento) à luz do antigo (testamento), e o antigo à luz do novo, mostrando a verdade das 
promessas (AT) à luz de Jesus (NT), que é a sua realização. O modelo é o próprio Mateus, que 
procura mediar entre os “intransigentes” e os “liberais” da sua comunidade, mostrando como, 
no Nazireu* (2,23), se cumprem as profecias, e, no profeta de Nazaré, se superam a Lei e a 
Aliança (Mt 5-7). 

-  A Igreja é feita por aqueles e aquelas que colocam Jesus – tesouro e pérola - no centro 
de suas vidas, relacionando-se com as coisas e as pessoas do jeito que agrada a Ele. Cada um é 
pessoalmente responsável por viver esse amor e conforme a esse amor. O escriba, sobretudo, 
tem a responsabilidade de transmitir sabiamente esse tesouro, antigo quanto o Jardim do Éden, 
novo como os novos céus e a nova terra!

Santos do dia: Estêvão I (+257). Eusébio (283-371). Pedro J. Eymard (1811-1868). 

Testemunhas do Reino: Carlos Pérez Alonso (Guatemala. 1981). 

Datas comemorativas: Morte do pintor judeu Lasar Segall (1957).

03 SEXTA-FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Ficar admirado com o que Jesus faz e diz é 
um bom começo. O começo pequeno, sim-
ples e pobre da vida pública de Jesus, porém, 
pode ser o fim da fé de muita gente. A ideia de 
Deus grande, onipotente, onisciente, onipre-
sente, tudo isso cabe na nossa cabeça. Aceitar 

um Deus do tamanho de Jesus, porém, se 
choca com a nossa imaginação! É aí que 
tropeçamos.

Antífona da entrada - Sl 67,6-7.36

Deus habita em seu templo santo, reúne 
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Salmo responsorial - Sl 68(69),5.8-
10.14(R/. 14c)

R. Respondei-me, ó Senhor, pelo 
vosso imenso amor.

1.  Mais numerosos que os cabelos da 
cabeça, são aqueles que me odeiam sem 
motivo; meus inimigos são mais fortes do que 
eu; contra mim eles se voltam com mentiras! 
Por acaso poderei restituir alguma coisa que 
de outros não roubei? R. 

2.  Por vossa causa é que sofri tantos 
insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão; 
eu me tornei como um estranho a meus 
irmãos, como estrangeiro para os filhos de 
minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por 
vossa casa me devoram como fogo abrasador; 
e os insultos de infiéis que vos ultrajam 
recaíram todos eles sobre mim! R.

3.  Por isso elevo para vós minha ora-  
ção, neste tempo favorável, Senhor Deus! 
Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela 
vossa salvação que nunca falha! R.

Aclamação ao Evangelho - 1Pd 1,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A palavra do Senhor permanece eter-

namente, e esta é a palavra que vos foi 
anunciada. R.

Evangelho - Mt 13,54-58

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

54Naquele tempo:  Dirigindo-se para a sua 
terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo 
que ficavam admirados. E diziam: "De onde 

                  lhe vem essa sabedoria e esses milagres? 
55 Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não 
se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, 

56José, Simão e Judas?  E suas irmãs não 
moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo 

57isso?"  E ficaram escandalizados por causa 
dele. Jesus, porém, disse: "Um profeta só não 

seus filhos em sua casa; é ele que dá força e 
poder a seu povo.

Oração do dia

Ó Deus, sois o amparo dos que em vós 
esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é 
forte, ninguém é santo; redobrai de amor para 
conosco, para que, conduzidos por vós, 
usemos de tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam.

Leitura - Jr 26, 1-9 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 No início do reinado de Joaquim, filho de 
Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte 

2do Senhor, esta palavra, que dizia:  "Assim 
fala o Senhor: Põe-te de pé no átrio da casa do 
Senhor e fala a todos os que vêm das cidades 
de Judá, para adorar o Senhor no templo, 
todas as palavras que eu te mandei dizer. Não 

3retires uma só palavra;  talvez eles as ouçam e 
voltem do mau caminho, e eu me arrependa 
da decisão de castigá-los por suas más obras. 
4 A eles então dirás: Isto diz o Senhor: Se não 
vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos 

5dei,  a escutar as palavras dos meus servos, 
os profetas, que eu vos tenho enviado com 
solicitude e para vossa orientação, e que vós 

6não tendes escutado,  farei desta casa uma 
segunda Silo e farei desta uma cidade amal-

7diçoada por todos os povos da terra".  Os 
sacerdotes e profetas, e todo o povo presente 
ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa 

8do Senhor.  Quando Jeremias acabou de dizer 
tudo e que o Senhor lhe ordenara falasse a 
todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os 
profetas e o povo, dizendo: "Este homem tem 

9que morrer!  Por que dizes, em nome do 
Senhor, a profecia: 'Esta casa será como Silo, 
e esta cidade será devastada e vazia de 
habitantes?'" Todo o povo juntou-se contra 
Jeremias na casa do Senhor. - Palavra do 
Senhor.
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Senhor.
5.  Por nós e os outros paroquianos,          

para que a leitura e o estudo assíduo dos 
Evangelhos nos ajudem a dar as razões da 
nossa fé, rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, 
permiti que nenhum de nós se escandalize 
com aquilo que dissestes e fizestes. Vós que 
viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei 
que estes santos mistérios, pela força da 
vossa graça, nos santifiquem na vida presente 
e nos conduzam à eterna alegria. 

Antífona da comunhão - Sl 102,2

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não 
esqueças nenhum de seus favores!

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, este sacramento, 
memorial permanente da paixão do vosso 
Filho; fazei que o dom da vossa inefável cari-
dade possa servir à nossa salvação. 

é estimado em sua própria pátria e em sua 
58família!"  E Jesus não fez ali muitos milagres, 

porque eles não tinham fé. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus foi um dia à sua terra e falou na 
sinagoga, mas os seus conterrâneos, que O 
conheciam desde a infância, não conseguiram 
reconhecê-Lo como o Messias esperado. 
Peçamos a graça de reconhecê-Lo como 
Salvador: R. Jesus, Filho de Deus, ouvi-
nos.

1.  Pelo Papa Francisco, pastor universal 
da santa Igreja, para que, como Pedro, 
proclame às multidões, que Jesus é o 
Messias, o Filho de Deus vivo, rezemos ao 
Senhor.

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos 
do Brasil, para que, orando e escutando a 
Palavra da Escritura, ensinem ao povo todo o 
mistério de Jesus, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos catecúmenos e fiéis da terra 
inteira, para que celebrem, com alegria e fé, 
todos os mistérios da vida de Jesus, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelas famílias que perderam entes 
queridos em acidentes, para que encontrem 
todo o apoio de que precisam, rezemos ao 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,54-58

J
esus volta para a sua pátria. Sua pátria é Nazaré, o lugar para onde José, Maria e o 
menino se retiraram depois que voltaram do Egito (Mt 2,23). Por isso, às vezes, é 
chamado de “Nazareno” e se faz um jogo de palavras entre Nazareno e “Nazireu”*.

-  Em Nazaré, vai experimentar, de forma radical e exemplar, aquela rejeição (cf. Mc 6,1-
6a; Lc 4,16-30) que experimenta na ‘pátria’ maior, que é a humanidade: “Estava no mundo e o 
mundo foi feito por meio dele; e o mundo não o reconheceu” (cf. Jo 1,10). 

-  Seu encontro com os compatriotas se dá na sinagoga. Ali ele aprendera a ler e a 
escrever. Ali ele aprendera a Palavra. Ali ele, agora, ensina aos seus o que tem a fama de ter 
ensinado a outros em outros lugares (Lc 4,23). O lugar do encontro, porém, se transformará no 
lugar do desencontro. (Mateus – olhando o passado a partir do presente – já o atualiza, quando 
diz a “sua” sinagoga, referindo-a exclusivamente aos judeus).

-  A reação dos nazarenos é de admiração. O maravilhar-se – dizia-o já Aristóteles – é o 
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início da sabedoria. De fato, quem não se maravilha não se abre ao novo e, fechado no que já 
possui, torna-se presa do prejuízo. 

-  Os nazarenos querem saber a origem da sabedoria e dos milagres de Jesus. Eles 
reconhecem a sabedoria e os milagres: são um fato inegável. Mas não estão dispostos a aceitar 
uma resposta que coloque em crise o que eles sabem. Excluem a priori que a sabedoria e o 
poder de Deus possam estar aqui, nesse “cara” de quem eles conhecem pai, mãe, irmãos, 
irmãs*, todas essas “coisas” que nos criam tanto problema até hoje!

-  Diz Fausti: “Gostaríamos de ser semelhantes a Deus, como o imaginamos; mas não 
aceitamos um Deus semelhante a nós. Gostaríamos que tanto ele como nós fôssemos diversos 
do que somos – e a origem do mal é exatamente não aceitar a realidade”!

-  O escândalo não é nem a sabedoria nem os milagres, que são realidades divinas. O 
escândalo é que sabedoria e milagres estejam em Jesus, nesse “sujeito” aí, nesse “cara” que 
todos nós conhecemos muito bem! É mais fácil acreditar que Jesus seja Deus (como nós O 
imaginamos) do que aceitar que Deus seja Jesus (como o vemos). O escândalo é a humanidade 
de Jesus, que, na verdade, só pode ser adequadamente conhecida no Espírito Santo (cf. 2Cor 
5,16). A encarnação, princípio da salvação, é o centro da fé. Contra todo gnosticismo, antigo ou 
moderno, é preciso repetir, com Santo Irineu de Lião, que , quer dizer, que a “cardo salutis caro”
carne é a dobradiça da salvação. Se Jesus não se encarnou, se Jesus não se tornou um de nós, 
se Jesus não assumiu a nossa humanidade, não nos salvou. A encarnação é o centro da nossa 
fé, pois sem ela a própria ressurreição – que a supõe como condição de possibilidade – cai por 
terra. E, positivamente, deve-se dizer que a Palavra se fez carne (cf. Jo 1,14) e que, em Jesus, 
habita corporalmente a plenitude da humanidade (Cl 2,9).

Santos do dia: Lídia (I/II séculos). Pedro de Anagni (1035-1105). Burchard (+ 1140). 
Agostinho Kažotič (1260-1323).

Testemunhas do Reino: Ti Jan (Haiti, 1999).

Memória histórica: Colombro zarpa da Espanha, em sua primeira viagem para as Índias 
Ocidentais (1492).

Datas comemorativas: Dia do Tintureiro. Dia do Capoeirista.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Jesus teve irmãos e irmãs? Vamos nos concentrar nos textos bíblicos. Vamos 
reconstruir, em primeiro, o que nos diz Marcos, que, de acordo com os estudiosos do Novo 
Testamento, é, cronologicamente, o primeiro Evangelho. “Jesus passa pela sua aldeia, Nazaré. É 
sábado e, bom hebreu que é, vai à sinagoga, onde faz um discurso que impressiona a todos. 
Despontam imediatamente as reações típicas de uma pequena aldeia e o estupor se transforma em 
ironia e suspeita: “De onde lhe vêm estes dotes? E que sabedoria é a que lhe foi dada? E os 
prodígios realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de 
Ioses, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão aqui conosco?” (Mc 6,2-3) Desde as 
origens cristãs se interrogou sobre a identidade destes “irmãos e irmãs” em relação aos quais 
Jesus parece tomar distância em outra ocasião. Um dia, de fato, lhe comunicam: “Eis, tua mãe, os 
teus irmãos e as tuas irmãs estão fora e te procuram!” E Jesus: “Quem é minha mãe e quem são os 
meus irmãos?” Em seguida, depois de ter percorrido com o olhar seus ouvintes, continua: “Eis 
minha mãe e meus irmãos! Quem faz a vontade de Deus, este é para mim irmão, irmã e mãe” (Mc 
3,31-35).
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Também o historiador José Flávio (século I d.C.), na sua obra fala de Antiguidades Judaicas, 
Tiago, responsável da Igreja de Jerusalém, como de um “irmão de Jesus, dito o Cristo.” (XX, 200) 
Uma primeira e antiga identificação desses “irmãos” poderia ser procurada num escrito apócrifo 
(isto é, não acolhido no cânon das Sagradas Escrituras) composto no século II, o assim chamado 
Proto-evangelho de Tiago. Nele, José, no momento do casamento com Maria, confessa: “Tenho 
filhos e sou velho, enquanto ela é uma moça!” (9,2) Os “irmãos” de Jesus seriam, na realidade, 
“enteados”, nascidos de um precedente matrimônio de José.

Sempre no século II, um autor cristão de origem judaica, certo , nas suas Memórias, Hegesipo
fala de “parentes” de Jesus que foram processados pelos romanos sob o imperador Domiciano, 
portanto, no final do Século I. Esta tese foi acolhida pelo famoso tradutor latino da bíblia, são 
Jerônimo, que, nos “irmãos” e nas “irmãs” de Jesus, viu, na prática, os primos e primas, isto é, os 
membros do clã familiar de Maria. Ele defende esta tese na obra , De perpetua verginitate
polemizando asperamente contra certo Elvídio, seu contemporâneo (século IV), que afirmava 
tratar-se, ao contrário, de filhos tidos por Maria e José depois de Jesus, tese que é defendida 
também por alguns exegetas modernos. Um dos argumentos aduzidos era a frase do Evangelho de 
Lucas em que se diz que Maria “deu à luz o seu primogênito”, Jesus (2,7). Deve-se notar, porém, 
que o termo “primogênito”, de per si, tem, sobretudo, um valor jurídico e sublinha os direitos 
bíblicos ligados à primogenitura. De fato, curiosamente, num documento aramaico do século I, se 
fala de uma mãe (também de nome Maria) que morreu dando à luz “o seu filho primogênito”!

A este ponto, o que se deve concluir? Não há dúvidas sobre o fato que a fé antiga e a fé católica 
tenham afirmado a virgindade de Maria também depois da geração de Jesus. A discussão pode 
dizer respeito somente ao texto evangélico (e neotestamentário: veja-se, com efeito, At 1,14; 1Cor 
9,5; Gl 1,19) e a sua interpretação “científica”, isto é, histórico-crítica. Contentemo-nos com suas 
considerações. O vocábulo grego usado pelos Evangelhos, “ ”, de per si significa “irmão adelphós
de sangue”, ainda que, depois, na primeira cristandade, será aplicado a todos os que acreditavam 
em Cristo. Todavia, se se pensa no pano de fundo da língua usada pelos primeiros cristãos de 
origem judaica, isto é, o aramaico, se deve dizer que, naquela língua [o aramaico], o termo 'aha' 
(como o hebraico 'ah) indica tanto o irmão como o primo, como o sobrinho, como o aliado. De 
modo semelhante, no hebraico do Gênesis, Abraão chama o sobrinho Lot de “irmão” (Gn 13,8), 
como faz também Labão com o sobrinho Jacó (Gn 29,15).

No contexto cultural judaico, o termo “irmão”, portanto, não tem um sentido unívoco como no 
grego, onde existe um outro vocábulo para indicar primo: “ ”. Há, porém, uma segunda anépsios
consideração mais significativa. A expressão “irmãos do Senhor”, no Novo Testamento (At 1,14; 
1Cor 9,5) designa, na realidade, um grupo bem definido, aquele dos cristãos de origem judaica 
ligados ao clã nazareno de Jesus. Eles constituíram uma espécie de comunidade especial, dotada 
de uma autoridade a tal ponto de poder propor um de seus membros na prática como primeiro 
“bispo” de Jerusalém: Tiago (At 15,13; 21,18). Na passagem citada pouco acima (Mc 3,31-35), 
Jesus parece redimensionar os seus privilégios e reduzi-los ao horizonte mais geral e mais 
significativo da fidelidade à vontade do Senhor. Aliás, não são jamais chamados, como Jesus, 
“filhos de Maria”.

A esta luz, mais que uma designação “genealógica”, a expressão “irmãos e irmãs de Jesus” 
teria o sentido de indicar um grupo de pressão e, até mesmo, de poder da Igreja das origens, que se 
valia de sua ligação parental-clânico com Jesus de Nazaré, como frequentemente acontecia (e 
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acontece) no Oriente Próximo. A sua importância emerge indiretamente na controvérsia com Paulo 
em relação ao assim chamado “judeu-cristianismo”, que queria impor aos convertidos pagãos 
uma passagem através do judaico antes de aportar no cristianismo.” (G. RAVASI, 150 riposte ai 
perché di chi crede e di chi non crede, Mondadori, Milano, 2010, pp. 198-200).

[2] Nazareno ou Nazireu? Palavra hebraica que significa “dedicado” ou “consagrado”. Os 
“nazireus” eram homens e mulheres que entravam numa condição de consagração através de um 
voto feito pela própria pessoa ou por seus pais (cf. Nm 6,1-21; 1Sm 1,1-11; Jz 13,1-7). Deviam 
observar três condições para entrar e permanecer neste estado de vida: não comer uva nem tomar 
bebidas inebriantes; não raspar a barba nem cortar o cabelo; não se aproximar de um cadáver (Nm 
6,1-7). Terminado o nazireato, o indivíduo podia tomar vinho (Nm 6,20); alguns eram tentados a 
fazê-lo já antes (Am 2,10-11). José do Egito é apresentado como “nazir” (Gn 49,26; Dt 33,16); 
provavelmente, também Samuel (1Sm 1,11); Sansão (Jz 13,7; 16,17). No Novo Testamento, é 
provável que um dos significados ligados ao fato de Jesus ser chamado “nazareno” (Mt 2,23) é que 
ele tinha sido visto como “nazireu”, no sentido de consagrado a Deus desde o ventre materno. 

04 SÁBADO - SÃO JOÃO MARIA VIANNEY, Pb - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Há 200 anos, em 1818, João Batista Maria 
Vianney era nomeado capelão (e, três anos 
depois, pároco) de uma pequena localidade 
de 230 habitantes a 30 quilômetros ao norte 
de Lyon, na França. O nome da vila era Ars. Ele 
ficará ali 41 anos, até a sua morte em 1859. 
Sua bondade impressiona rapidamente seus 
paroquianos, como também as longas horas 
que ele passa em oração diante do Santíssimo 
Sacramento. Para ouvir, confortar e apaziguar 
cada um, ele fica até 16 ou 18 horas por dia no 
confessionário. Nos últimos anos de sua vida, 
até 100.000 peregrinos vão a Ars para ouvir 
uma palavra de conforto e de paz da boca 
deste Pároco considerado por muitos 
ignorante de tudo, menos do coração das 
pessoas e de Deus. Por isso, a Igreja o colocou 
como patrono dos párocos e, mais tarde, de 
todos os padres. Hoje, 4 de agosto, é sua 
festa. 

Comentário inicial - O Evangelho de 
hoje narra o banquete da morte, servido por 
Herodes no aniversário da filha de sua amante. 
Que contraste com o banquete da vida que 
Jesus, movido pela mais terna e pura com-

paixão, oferece aos famintos que o seguem 
até o deserto. O Cura D’Ars fez-se ali-            
mento dos seus paroquianos, servindo-lhes                
fiel e generosamente todos os dons de                   
Deus. 

Antífona da entrada - Lc 4,18

Repousa sobre mim o Espírito do Senhor; 
ele me ungiu para levar a boa-nova aos pobres 
e curar os corações contritos.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, que 
tornastes são João Maria Vianney um pároco 
admirável, por sua solicitude pastoral, dai-
nos, por sua intercessão e exemplo, conquis-
tar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para 
vós e alcançar com eles a glória eterna.

Leitura - Jr 26,11-16.24 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

11Naqueles dias:  Os sacerdotes e profetas 
dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, 
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Aclamação ao Evangelho - Mt 5,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V Felizes os que são perseguidos, por 

causa da justiça do Senhor, porque o reino dos 
céus há de ser deles! R.

Evangelho - Mt 14,1-12

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

1 Naquele tempo, a fama de Jesus chegou 
2aos ouvidos do governador Herodes.  Ele 

disse a seus servidores: "É João Batista, que 
ressuscitou dos mortos; e, por isso, os po-

3deres miraculosos atuam nele".  De fato, 
Herodes tinha mandado prender João, 
amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de 

                    Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. 
4 Pois João tinha dito a Herodes: "Não te é 

5permitido tê-la como esposa".  Herodes que-
ria matar João, mas tinha medo do povo, que o 

6considerava como profeta.  Por ocasião do 
aniversário de Herodes, a filha de Herodíades 
dançou diante de todos, e agradou tanto a 

7Herodes  que ele prometeu, com juramento, 
8dar a ela tudo o que pedisse.  Instigada pela 

mãe, ela disse: "Dá-me aqui, num prato, a 
9cabeça de João Batista".  O rei ficou triste, 

mas, por causa do juramento diante dos 
convidados, ordenou que atendessem o 

10pedido dela.  E mandou cortar a cabeça de 
11João, no cárcere.  Depois a cabeça foi  

trazida num prato, entregue à moça e esta a 
12levou para a sua mãe.  Os discípulos de João 

foram buscar o corpo e o enterraram. Depois 
foram contar tudo a Jesus. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Pastor de todos os pastores, 
para que dê párocos santos à sua Igreja e na 
cruz os faça encontrar a sua glória, dizendo:     
R. Nós Vos rogamos: ouvi-nos, Senhor.

dizendo: "Este homem foi julgado réu de 
morte, porque profetizou contra esta cidade, 

12como ouvistes com vossos ouvidos".  Disse 
Jeremias aos dignitários e a todo o povo: "O 
Senhor incumbiu-me de profetizar para esta 
casa e para esta cidade através de todas as 

13palavras que ouvistes.  Agora, portanto, tratai 
de emendar a vossa vida e as obras, ouvi a voz 
do Senhor, vosso Deus, que ele voltará atrás 

14da decisão que tomou contra vós.  Eu estou 
aqui, em vossas mãos, fazei de mim o que vos 

15parecer conveniente e justo,  mas ficai sa-
bendo que, se me derdes a morte, tereis 
derramado sangue inocente contra vós mes-
mos e contra esta cidade e seus habitantes, 
pois em verdade o Senhor enviou-me a vós 

16para falar tudo isso a vossos ouvidos".  Os 
chefes e o povo em geral disseram aos 
sacerdotes e profetas: "Este homem não 
merece ser condenado à morte; ele falou-nos 

24em nome do Senhor, nosso Deus".  Jeremias 
passou a ter proteção de Aicam, filho de Safã, 
para não cair nas mãos do povo e evitar ser 
morto. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 68(69),15-16. 
30-31.33-34(R/. cf. 14)

R. No tempo favorável, escutai-me, ó 
Senhor!

1.  Retirai-me deste lodo, pois me afundo! 
Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e 
salvai-me destas águas tão profundas! Que as 
águas turbulentas não me arrastem, não me 
devorem violentos turbilhões, nem a cova 
feche a boca sobre mim! R.

2.  Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! 
Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus! 
Cantando eu louvarei o vosso nome e agrade-
cido exultarei de alegria! R.

3.  Humildes, vede isto e alegrai-vos: o 
vosso coração reviverá, se procurardes o 
Senhor continuamente! Pois nosso Deus aten-
de à prece dos seus pobres, e não despreza o 
clamor de seus cativos. R.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
4 

de
 A

go
st

o 
- 

S
áb

ad
o 

- 
S

ão
 J

oã
o 

M
ar

ia
 V

ia
nn

ey
, P

re
sb

íte
ro

 -
 M

em
ór

ia

14

os vossos servos, e, por intercessão de São 
João Vianney, concedei-lhes as graças que 
Vos pedem. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Deus de majestade, nós vos suplicamos 
que estas oferendas em honra de vossos 
santos, manifestando a glória do vosso posso 
poder, nos tragam os frutos da redenção.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Eis que estou convosco todos os dias até o 
fim dos tempos, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão 

Alimentados, ó Pai, à vossa mesa, fazei 
que, seguindo o exemplo de são João Maria 
Vianney, celebremos com amor o vosso culto 
e sirvamos a todos com incansável caridade.

1.  Pelo Papa Francisco e os demais 
pastores da Igreja, para que instruam os 
cristãos com a palavra e os fortaleçam com o 
testemunho das suas vidas, rezemos ao 
Senhor.

2.  Por todos os párocos, suas paróquias 
e fiéis, para que a vida de São João Vianney 
seja para eles um forte estímulo de santidade, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que ministram a catequese às 
crianças e adolescentes, para que se pre-
parem com muita oração e penitência, como o 
fazia o Santo Cura d’Ars, rezemos ao Senhor.

4.  Por todos os peregrinos dos Lugares 
Santos, para que descubram como o Senhor 
pode escolher os fracos e confundir os fortes, 
rezemos ao Senhor.

5.  Pelos membros desta assembleia, 
para que valorizem o sacramento da Peni-
tência, ao qual o Cura d’Ars dedicava tantas 
horas por dia, rezemos ao Senhor.

Deus de misericórdia, ouvi com bondade 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 14,1-12

 destino do profeta em sua própria terra é o martírio. Seu fim, porém, não é o sepulcro – 

Ofim comum a todos os filhos de mulher – mas a ressurreição. Em Jesus, a ressurreição 
foi uma realidade; em João, uma luz antecipada (Mt 14,2). Quatro coisas – quatro 

simboliza a totalidade terrena – Jesus e João têm em comum: a essência da mensagem (o 
anúncio do reino), o amor até o fim, os inimigos mortais, o destino final.

-  A história da morte de João Batista é colocada entre a rejeição de Jesus em Nazaré (Mt 
13,57) e a multiplicação dos pães (Mt 14,13-21). Essa localização é um símbolo, e seu 
significado é claro: após o banquete da morte vem – como dom inesperado de Deus – o 
banquete da vida. Será assim e ainda maior o fim reservado a Jesus: será rejeitado, morto e 
sepultado, mas seu corpo será semente que florescerá para todos.

-  O primeiro banquete é dado dentro do Palácio e é reservado aos poderosos. O outro é 
dado no Deserto e é aberto aos pequenos. São dois modos diferentes de vida: o primeiro corta a 
cabeça de quem testemunha a Palavra; o outro, ouvindo a Palavra, se deixa construir por ela e 
por ela vive. O primeiro festeja a morte com uma dança macabra; o segundo invade a noite com 
a suave fragrância do pão.

-  Os “pratos” do banquete de Herodes são useiros e vezeiros: o adultério, a prepotência e 
a violência. A beleza, o sentido da honra e da fidelidade temperam os pratos. Sobremesa cruel 
encerra a festa: a cabeça de João Batista servida em rica bandeja.

-  Não é à toa que se diz que profeta é alguém que sofre de uma doença 'profissional': o 
corte da cabeça. A morte do profeta representa, da parte dele, o coroamento do bem: a 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
4 

de
 A

go
st

o 
- 

S
áb

ad
o 

- 
S

ão
 J

oã
o 

M
ar

ia
 V

ia
nn

ey
, P

re
sb

íte
ro

 -
 M

em
ór

ia

15

fidelidade a toda prova; da parte dos que o eliminam, o ápice do mal: ao invés de escutarem o 
Senhor, que fala por sua boca (pro-feta significa “alguém que fala por”), corta-se a garganta de 
quem diz a Palavra. O grande mistério – o grande milagre – é que a Palavra de Deus não está 
amarrada (cf. 2Tm 2,9). João Batista, morto, fala mais do que João Batista vivo. Fala com uma 
força que nenhuma violência poderá deter. Foi assim ontem. É assim hoje: “A palavra fica. Este 
é o grande conforto daquele que prega. Apagar-se-á a minha voz, mas a minha palavra, que é 
Cristo, ficará” (Oscar Romero). 

-  Herodes, que não ouviu a Palavra dita pelo profeta em vida, a remói depois que calou o 
profeta. A Palavra é para ele como um pesadelo do qual quer acordar, mas não consegue. Só 
acordará quando for capaz de encará-la pelo que ela é: um apelo.

- No caso, apelo de conversão. A conversão de Herodes é simples e difícil: abandonar a 
mulher que não é sua e voltar ao primeiro amor. O que provocou toda essa confusão foi uma 
mulher que não é própria (Mt 14,3). A mulher é símbolo da Sabedoria (“Sophía”, em grego) ou 
da Loucura (“Moría”, em grego). O homem foi feito para casar-se com Sofia, que serve o 
banquete da vida, e não com Moría, que serve o banquete da morte. “Moría” transforma 
qualquer palácio em túmulo; “Sophía”, o deserto em jardim.

-  Herodes é um rei fantoche, que ouve João (sabedoria) e Herodíades (tolice), mas não é 
livre para escolher. Possuído por Moría, o poderoso (esse e outros) é, na realidade, um 
impotente, escravo do seu poder. O seu banquete, por isso, é um fiasco nauseabundo diante 
daquele que Jesus vai servir no deserto: solidariedade, saciedade e alegria para todos. 

Santos do dia: João Maria Vianney, o Cura d'Ars (1786-1859).

Testemunhas do Reino: Dom Enrique Angelelli (Argentina, 1976). Alírio Napoleón Macías 
(El Salvador, 1979). 

Memória histórica: Morte de Anita Garibaldi (1849). Destruição pela Prefeitura do Terreiro 
Casa Branca, 1º do Brasil (1982). 

Datas comemorativas: Dia do Padre. Dia da Campanha de Combate ao Câncer. 

"Jesus irritava-se com pretensiosos mestres, muito exigentes com os outros, que 
ensinavam a Palavra de Deus mas não se deixavam iluminar por ela: «A tam fardos 

pesados e insuportáveis e colocam-nos aos ombros dos outros, mas eles não põem nem 
um dedo para os deslocar» (Mt 23, 4). E o Apóstolo São T iago exortava: «Meus irmãos, 

não haja muitos entre vós que pretendam ser mestres, sabendo que nós teremos um 
julgamento mais severo» (3, 1). Quem quiser pregar, deve primeiro estar disposto a 
deixar-se tocar pela Palavra e fazê-la carne na sua vida concreta. Assim, a pregação 
consistirá na atividade tão intensa e fecunda que é ; «comunicar aos outr os o que foi 

contemplado» (Francisco, Evangelii gaudium 115)
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Comentário inicial - A Eucaristia que 
Jesus instituiu na Última Ceia está ligada, entre 
outras coisas, ao costume de Jesus de sentar-
se à mesa com os pobres e pecadores e 
especialmente com a multiplicação dos pães. 
Aquele Jesus que anunciou a Boa Nova aos 
pobres e que multiplicou os pães para a 
multidão faminta está realmente presente 
quando nos reunimos em seu nome e 
celebramos a Ceia em sua memória. Liturgia e 
vida estão intimamente unidas. Não tem 
sentido participar da entrega de Jesus na Ceia 
e na Cruz e não dar a vida pelos irmãos e pelas 
irmãs no dia a dia da vida.

Antífona da entrada - Sl 69,2.6

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-
vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu 
socorro e o meu libertador: Senhor, não tar-
deis mais.
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05 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Oração do dia

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que vos 
imploram e se gloriam de vos ter como criador 
e guia, restaurando para eles a vossa criação e 
conservando-a renovada.

Leitura - Ex 16,2-4.12-15

Leitura do Livro do Êxodo

2Naqueles dias:  A comunidade dos filhos 
de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e 

3Aarão, no deserto, dizendo:  "Quem dera que 
tivéssemos morrido pela mão do Senhor no 
Egito, quando nos sentávamos junto às 
panelas de carne e comíamos pão com 
fartura! Por que nos trouxestes a este deserto 

4para matar de fome a toda esta gente?"  O 
Senhor disse a Moisés: "Eis que farei cho-     
ver para vós o pão do céu. O povo sairá 
diariamente e só recolherá a porção de cada 
dia a fim de que eu o ponha à prova, para ver se 

 12anda ou não na minha lei.  "Eu ouvi as 
murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, 
pois: 'Ao anoitecer, comereis carne, e pela 
manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis 

 13que eu sou o Senhor vosso Deus' ".  Com 
efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e 
cobriu o acampamento; e, pela manhã, 
formou-se uma camada de orvalho ao redor 

14do acampamento.  Quando se evaporou o 
orvalho que caíra, apareceu na superfície do 
deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, 

15fina como a geada sobre a terra.  Vendo 
aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: 
"Que é isto?" Porque não sabiam o que era. 
Moisés respondeu-lhes: "Isto é o pão que o 
Senhor vos deu como alimento. - Palavra do 
Senhor.
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de Deus e não só de pão, Amém, Aleluia, 
Aleluia! R.

Evangelho - Jo 6,24-35

Não vivemos só de coisas, mas do sentido 
das coisas. Comemos, bebemos, geramos, 
crescemos, morremos, mas isto não é tudo 
nem o mais importante. O sentido da vida está 
no amor a Deus e aos irmãos. Por isso, Jesus é 
o “pão da vida”, a resposta total às nossas 
necessidades mais profundas. O pão é 
símbolo da vida; a vida de Jesus é o sentido da 
vida; o próprio Jesus é o sentido da vida.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

24Naquele tempo:  Quando a multidão viu 
que Jesus não estava ali, nem os seus 
discípulos, subiram às barcas e foram à 

25procura de Jesus, em Cafarnaum.  Quando o 
encontraram no outro lado do mar, pergunta-

               ram-lhe: "Rabi, quando chegaste aqui?" 
26 Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade, 
eu vos digo: estais me procurando não porque 
vistes sinais, mas porque comestes pão e 

27ficastes satisfeitos.  Esforçai-vos não pelo 
alimento que se perde, mas pelo alimento que 
permanece até a vida eterna, e que o Filho do 
Homem vos dará. Pois este é quem o Pai 

28marcou com seu selo".  Então perguntaram: 
"Que devemos fazer para realizar as obras de 

29Deus?"  Jesus respondeu: "A obra de Deus é 
30 que acrediteis naquele que ele enviou". Eles 

perguntaram: "Que sinal realizas, para que 
possamos ver e crer em ti?" Que obra fazes?         
31 Nossos pais comeram o maná no deserto, 
como está na Escritura: "Pão do céu deu-lhes 

32a comer".  Jesus respondeu: "Em verdade, 
em verdade vos digo, não foi Moisés quem 
vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que 

33vos dá o verdadeiro pão do céu.  Pois o pão 
de Deus é aquele que desce do céu e dá vida 

 34 ao mundo". Então pediram: "Senhor, dá-nos 

Salmo responsorial - Sl 77 (78),3.4bc. 
23-24.25.54 (R/. 24b)

R.  O Senhor deu a comer o pão do 
céu.

1. Tudo aquilo que ouvimos e aprende-
mos, e transmitiram para nós os nossos pais, 
não haveremos de ocultar a nossos filhos, 
mas à nova geração nós contaremos: As 
grandezas do Senhor e seu poder. R.

2.  Ordenou, então, às nuvens lá dos céus, 
e as comportas das alturas fez abrir; fez chover 
lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para 
comer o pão do céu. R.

3.  O homem se nutriu do pão dos anjos, e 
mandou-lhes alimento em abundância; 
Conduziu-os para a Terra Prometida, para o 
Monte que seu braço conquistou; R.

Leitura - Ef 4,17.20-24

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios

17Irmãos:  Eis pois o que eu digo e atesto no 
Senhor: não continueis a viver como vivem os 

      pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. 
20 Quanto a vós, não é assim que aprendestes 

21Cristo,  se ao menos foi bem ele que ouvistes 
falar, e se é ele que vos foi ensinado, em con-

   formidade com a verdade que está em Jesus.
22 Renunciando à vossa existência passada, 
despojai-vos do homem velho, que se cor-
rompe sob o efeito das paixões enganadoras, 
23 e renovai o vosso espírito e a vossa mentali-

24 dade. Revesti o homem novo, criado à ima-
gem de Deus, em verdadeira justiça e 
santidade. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

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

mas vive de toda palavra que sai da boca       
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de de Deus nos levem a amá-Lo com todo o 
nosso coração, oremos.

Senhor, nosso Deus, que ao povo de Israel 
destes o maná e, na plenitude dos tempos, 
enviastes o vosso Filho, que nos dá o verda-
deiro pão do Céu, saciai a fome e a sede que 
temos de Vós. Por Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar estas ofe-
rendas e, aceitando este sacrifício espiritual, 
fazei de nós uma oferenda eterna para vós.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias III (VI - C)

Antífona da comunhão - Sb 16,20

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que 
contém todo sabor e satisfaz todo o paladar.

Oração depois da comunhão

Acompanhai, ó Deus, com proteção 
constante os que renovastes com o pão do céu 
e, como não cessais de alimentá-los, tornai-
os dignos da salvação eterna. 

35sempre desse pão". Jesus lhes disse: "Eu 
sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá 
mais fome e quem crê em mim nunca mais 
terá sede”. - Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

Nós, que fomos revestidos do homem 
novo, peçamos humildemente ao Pai celeste 
que nos torne dignos dessa graça, dizendo, 
com fé: R. Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1.  Pelos fiéis e pastores de todas as co-
munidades, para que se renovem e anunciem 
Jesus Cristo, como fonte de luz e santidade, 
oremos.

2.  Pelos que vivem em função da riqueza 
e do poder, para que trabalhem não pela co-
mida que perece, mas pelo alimento que dura 
até à vida eterna, oremos.

3.  Pelos homens e mulheres que não são 
respeitados na sua fé, consciência e liberdade, 
para que Deus os livre das mãos dos seus 
perseguidores, oremos.

4.  Pelos cristãos e cristãs que se uniram 
em matrimônio, para que manifestem, no seu 
modo de viver, o mistério do amor de Cristo 
pela Igreja, oremos.

5.  Pelos membros da nossa assembleia, 
para que os benefícios oferecidos pela bonda-

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,24-35 

 texto do Evangelho de hoje está em seguida aos dois sinais: a multiplicação dos pães O(6,1-15) e Jesus que caminha sobre as águas (6,16-21) e faz a transição para o longo 
discurso sobre o Pão da Vida. Há também uma mudança de lugar geográfico: passa-se 

para o outro lado do mar. A multidão quer sinais materiais e recorre a Moisés que – segundo 
eles – lhes deu o maná que saciou a fome do povo no deserto. Jesus vai mais além, quer dar e 
ser ele próprio o pão que dá a vida para sempre, por isso pode afirma: “Eu sou o Pão da Vida!”.

-  Do outro lado do mar: A multidão estava do “outro lado do mar”, onde Jesus havia feito 
o milagre da multiplicação dos pães. A multidão permanece aí, talvez esperando um novo 
milagre. Mas no Evangelho de João, os milagres são sinais, eles apontam para mais longe. Para 
encontrar com Jesus é preciso atravessar o mar, ir para o outro lado. O que é este mar? O que é 
este outro lado?

-  As barcas: São citadas muitas barcas: há uma barca vazia e Jesus não está nela, temos 
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as barcas dos discípulos e ainda outras barcas em que a multidão sobe à procura de Jesus.
-  Procurar / encontrar: Estes dois verbos são muito importantes em todo o Evangelho de 

João. As multidões vão “procurar” Jesus (6,24). Elas “encontram” Jesus (6,25). No entanto, 
Jesus vai demonstrar que mesmo encontrando-o será necessário direcionar bem os objetivos 
desta procura. A procura da multidão não é correta. Eles procuram somente pão para saciar a 
sua fome material, procuram um milagre e não o sinal.

-  O pão de cada dia: Trabalho e pão são duas realidades muito unidas (Gn 3,19). O pão 
que alimenta a vida é necessário e deve ser buscado e pedido a cada dia (Mt 6,11; Lc 11,3). A 
fome no mundo é sempre um escândalo, pois mostra a falta da partilha. “Parte de nosso 
desequilibrado mundo ainda morre de fome, e a outra parte come até atingir a obesidade” 
(denunciou o Papa Francisco no discurso à FAO). 

-  O pão da Vida: O pão material é importante e necessário, mas este desaparece no dia 
seguinte, como o maná no deserto. A multiplicação realizada por Jesus era para ser um sinal. 
Jesus indica que a busca verdadeira deve ser outra: o pão que alimenta para a vida eterna. Jesus 
é pão que alimenta e traz a “vida eterna”. É este alimento que precisa ser buscado e 
procurado... Por isso, em Jesus está alguém maior do que Moisés! O maná do deserto 
precisava ser colhido a cada dia para saciar a fome cotidiana. Jesus, o Pão da Vida, sacia para a 
vida eterna.

-  O Filho do Homem vos dará: É o Filho quem dará o verdadeiro pão da vida. Notar que o 
verbo está no futuro, pois a doação do verdadeiro pão da vida está ligada à morte e ressurreição 
de Jesus. O alimento que permanece para a vida eterna só o Filho do Homem é quem dará.

-  O Pai marcou com um selo: O Pai revela o Filho. O selo autentica a missão do Filho, do 
enviado do Pai. É graças ao selo aplicado ao objeto, que o mandante se faz conhecer. Assim é 
Jesus. As “obras” que Deus lhe dá para cumprir testemunham em seu favor (3,2; 5,36). As 
obras são o selo, o sinal, de que o Filho está em perfeita sintonia com o Pai (5,19).

-  O que devemos fazer?: A multidão se pergunta sobre quais as obras (no plural) eles 
devem realizar. Jesus responde no singular. Uma única obra é necessária: acreditar no Filho 
que o Pai enviou. Como Jesus faz a vontade do Pai, os seus seguidores verdadeiros devem crer 
e fazer também a vontade do Pai.

-  A multidão: É a mesma grande multidão que o seguiu para o outro lado do mar e foi 
beneficiada pela multiplicação dos pães (6,2), que queria fazê-lo rei (6,15), que no dia 
seguinte permanecia lá (6,22) e depois veio a Cafarnaum encontrar Jesus (6,24). É a multidão 
que procura milagres e não sinais. 

-  Que sinal realizas?: A multidão segue o exemplo do demônio que no momento da 
tentação põe Jesus à prova (Mt 4,6; Lc 4,9) ou semelhante aos fariseus (Mc 8,11) que para pô-
lo à prova pediam um sinal vindo do céu, exigindo de Jesus manifestações da sua potência.

-  O pão do céu: Esta multidão parece que está fazendo uma leitura errada das Sagradas 
Escrituras, entendendo que foi Moisés quem deu o maná ao povo faminto no deserto. Jesus 
corrige esta interpretação. Na verdade, quem deu o pão do céu foi Deus (Ver Ex 16 e Sl 78,24).

-  Meu Pai vos dá: Enquanto a multidão está fixada no passado, Jesus traz o verbo para o 
presente. O mesmo Deus Pai que deu o maná no deserto, agora dá o seu próprio Filho. É ele o 
pão vivo que desce do céu e que dá vida ao mundo.

-  Senhor, dá-nos sempre deste pão: A multidão que seguia Jesus e lhe havia dato o título 
de Rabi, isto é, Mestre (6,25), agora o chama de “Senhor”. Este título já dá uma conotação 
eucarística e pós-pascal.

-  EU SOU: No Evangelho de João o uso do verbo “ser” é muito frequente. E nos 
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interessa muito que no quarto evangelho por quatro vezes Jesus utiliza para si a expressão “EU 
SOU” sem que tenha algum complemento (Jo 8,24.28; 8,58; 13,19), remetendo com isso a Ex 
3,14. E quando Jesus usa a expressão com complemento o faz por sete vezes. Eu sou o Pão da 
Vida (6,36.41.48.51); Eu sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu sou a Porta (10,7.9.11.14); Eu 
sou o Bom Pastor (10,11.14); Eu sou a Ressurreição e a Vida (11,25); Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida (14,6); Eu sou a Videira Verdadeira (15,1.5). Ou seja, por sete vezes (o número 
perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

-  Eu sou o Pão da Vida: Jesus afirma que é o verdadeiro pão do céu para a vida do mundo. 
Assim como o pão de cada dia é necessário para manter a vida humana, também é necessário o 
outro pão para manter a vida eterna. Deus deu o maná necessário para a caminhada pelo 
deserto; Jesus se apresenta como o pão que permite viver e alcançar a vida eterna. 

-  Não terá fome e nem sede: Fome e sede são duas necessidades do corpo humano. 
Mas Jesus vai além, assim ele se apresenta como o pão da vida que sacia a fome, mas também 
– como já havia afirmado – é também quem dá a “água da vida” (Jo 4,10; 7,38).

No início do longo discurso sobre o pão da vida, Jesus aplica a si as características do pão. 
O pão – dom do céu e fruto do suor – é humilde e útil, apetecível e disponível, simples e 
gostoso, cansativo e alegre, força para quem o assimila e comunhão entre os que o comem. 
Assim é o pão; assim é Jesus. Se você conhece o pão, você pode conhecer Jesus. Se você não 
conhece o pão, fica mais difícil – para não dizer impossível – conhecer Jesus. Garantir o pão 
material, evidentemente, é importante, básico, indispensável, mas não é tudo. É preciso dar o 
passo seguinte: não só desejar o pão, que vem de Jesus, mas o pão, que é o próprio Jesus. 

O CORAÇÃO DO CRISTIANISMO

José Antonio Pagola

As pessoas precisam de Jesus e o buscam. Há algo nele que as atrai, mas ainda não sabem 
exatamente por que o buscam nem para quê. Segundo o evangelista, muitos o fazem porque no 
dia anterior distribuiu-lhes pão para saciar sua fome.

Jesus começa a conversar com eles. Há coisas que convém esclarecer desde o princípio. 
O pão material é muito importante. Ele mesmo ensinou-lhes a pedir a Deus “o pão de cada dia” 
para todos. Mas o ser humano necessita de algo mais. Jesus quer oferecer-lhes um alimento 
que pode saciar para sempre sua fome de vida.

As pessoas percebem que Jesus está lhes abrindo um horizonte novo, mas não sabem o 
que fazer, nem por onde começar. O evangelista resume suas interrogações com estas 
palavras: “E que obras temos que fazer para trabalhar no que Deus quer?” Há naquela gente um 
desejo sincero de acertar. Querem trabalhar no que Deus quer, mas acostumadas a pensar tudo 
a partir da Lei, perguntam a Jesus que obras, práticas e observâncias novas têm que levar em 
conta?

A resposta de Jesus vai direto ao coração do cristianismo: “A obra [no singular] que Deus 
quer é esta: que creiais naquele que Ele enviou”. Deus só quer que creiam em Jesus Cristo, 
pois Ele é o grande dom que Ele enviou ao mundo. Esta é a nova exigência. Nisto devem 
trabalhar. O demais é secundário.
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Depois de vinte séculos de cristianismo, será que não devemos descobrir de novo que toda 
a força e originalidade da Igreja estão em crer em Jesus Cristo e segui-lo? A fé cristã não 
consiste primordialmente em ir cumprindo corretamente um código de práticas e observâncias 
novas, superiores às do Antigo Testamento. Não. A identidade cristã está em aprender a viver 
um modo de vida que nasce da relação viva e confiante em Jesus, o Enviado do Pai. Vamos nos 
tornando cristãos à medida que aprendemos a pensar, sentir, amar, trabalhar, sofrer e viver 
como Jesus. 

Ser cristão exige hoje uma experiência de Jesus e uma identificação com seu projeto que 
não se requeria há uns anos para ser um bom praticante. Para subsistir no meio da sociedade 
leiga, as comunidades cristãs precisam cuidar mais do que nunca da adesão e do contato 
visual com Jesus, o Cristo. 

Santos do dia: Nonna (280-374). Osvaldo (604-642). Estanislau Hosius (1504-1579).

Testemunhas do Reino: Tamanaco (Venezuela, 1573). Emeterio Toj (Guatemala, 1981).

Datas comemorativas: Dia Nacional da Saúde. Dia da Farmácia.

06 SEGUNDA-FEIRA - TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício festivo próprio)

Comentário inicial - A transfiguração de 
Jesus diante dos discípulos escandalizados 
com a notícia da morte que espera Jesus em 
Jerusalém é tão importante que a Igreja criou 
uma festa especial. A vida não é só o duro 
presente, mas, sobretudo, a esperança de um 
futuro melhor. A esperança nos empurra para a 
frente. A certeza de um futuro melhor nos            
leva a lutar pela vitória da vida e da liberdade. A 
transfiguração é dom e promessa, compro-
misso e participação. Prefigura-se no tempo, 
plenifica-se na eternidade. 

Antífona de entrada - Mt 17,5

O Espírito Santo apareceu na nuvem 
luminosa e a voz do Pai se fez ouvir: Este é o 
meu Filho amado, nele depositei todo o meu 
amor. Escutai-o.

Oração do dia

Ó Deus, que, na gloriosa Transfiguração    
de vosso Filho, confirmastes os mistérios          
da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e 

manifestastes de modo admirável a nossa 
glória de filhos adotivos, concedei aos vossos 
servos e servas ouvir a voz do vosso Filho 
amado e compartilhar da sua herança.

Leitura - Dn 7,9-10.13-14

Leitura da Profecia de Daniel 

9 Eu continuava olhando até que foram 
colocados uns tronos, e um Ancião de muitos 
dias aí tomou lugar. Sua veste era branca 
como neve e os cabelos da cabeça, como lã 
pura; seu trono eram chamas de fogo, e as 

                                     rodas do trono, como fogo em brasa. 
10 Derramava-se aí um rio de fogo que nascia 
diante dele; serviam-no milhares de milhares, 
e milhões de milhões assistiam-no ao trono; 
foi instalado o tribunal e os livros foram 

13abertos.  Continuei insistindo na visão notur-
na, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um 
como filho de homem, aproximando-se do 
Ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua 

14presença.  Foram-lhe dados poder, glória e 
realeza, e todos os povos, nações e línguas o 
serviam: seu poder é um poder eterno que não 
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4alvejar.  Apareceram-lhes Elias e Moisés, e 
5estavam conversando com Jesus.  Então 

Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 
"Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 
três tendas: uma para ti, outra para Moisés e 

 6outra para Elias".  Pedro não sabia o que dizer, 
7pois estavam todos com muito medo.  Então 

desceu uma nuvem e os encobriu com sua 
sombra. E da nuvem saiu uma voz: "Este é o 

8meu Filho amado. Escutai o que ele diz!"  E, 
de repente, olhando em volta, não viram mais 
ninguém, a não ser somente Jesus com eles.   
9 Ao descerem da montanha, Jesus ordenou 
que não contassem a ninguém o que tinham 
visto, até que o Filho do Homem tivesse 

10 ressuscitado dos mortos. Eles observaram 
esta ordem, mas comentavam entre si, o               
que queria dizer “ressuscitar dos mortos”.                 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Invoquemos a Deus nosso Pai, que nos 
revelou a divindade de seu Filho muito amado 
e nos mandou escutá-l’O, dizendo, com 
alegria: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que Deus transfigure a santa 
Igreja peregrina nos quatro cantos da terra, e a 
faça brilhar pela santidade, nós vos pedimos.

2.  Para que Deus transfigure os homens 
públicos, os ensine a trabalhar para o bem 
comum e a promover a paz e a justiça, nós vos 
pedimos.

3.  Para que Deus transfigure aqueles que 
sofrem, os ajude a levar a sua cruz e a seguir 
os passos do seu Filho, nós vos pedimos.

4.  Para que Deus transfigure o nosso 
olhar e nos ensine a descobrir, dia após dia, a 
sua presença na pessoa dos que sofrem, nós 
vos pedimos.

5.  Para que Deus nos transfigure inteira-
mente e imprima no nosso coração a imagem 
do rosto de Jesus, nós vos pedimos.

6. Para que Deus transfigure com a sua 
glória os moribundos e os leve a contemplar, 
na eternidade, o rosto de Jesus, o Redentor, 

lhe será tirado, e seu reino, um reino que não 
se dissolverá. - Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - 2Pd 1, 16-19

Salmo responsorial - Sl 96(97),1-2.5-
6.9(R/. 1a.9a)

R. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito 
acima do universo.

1.  Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e 
as ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o 
rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e 
no direito. R.

2.  As montanhas se derretem como cera 
ante a face do Senhor de toda a terra; e assim 
proclama o céu sua justiça, todos os povos 
podem ver a sua glória. R.

3.  Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, 
muito acima do universo que criastes, e de 
muito superais todos os deuses. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 17,5

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Eis meu Filho muito amado, nele está 

meu bem-querer, escutai-o, todos vós! R.

Evangelho - Mc 9,2-10

O anúncio da Paixão deixa os discípulos 
desconcertados. Jesus, porém, não desdiz 
nem recua. Compreendendo, porém, a crise 
dos discípulos, transfigura-se na presença 
dos seus três discípulos mais próximos. A 
promessa- esperança da ressurreição .

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

2Naquele tempo,  Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um 
lugar à parte sobre uma alta montanha. E 

3transfigurou-se diante deles.  Suas roupas 
ficaram brilhantes e tão brancas como 
nenhuma lavadeira sobre a terra poderia 
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manifestou sua glória e fez resplandecer seu 
corpo, igual ao nosso, para que os discípulos 
não se escandalizassem da cruz. Desse modo, 
como cabeça da Igreja, manifestou o esplen-
dor que refulgiria em todos os cristãos. Uni-
dos à multidão dos anjos e dos santos, cele-
bramos a vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

Antífona da comunhão - 1Jo 3,2

Quando Cristo aparecer, seremos seme-
lhantes a ele, pois o veremos como ele é.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que o alimento celeste por nós 
recebido nos transforme na imagem de Cristo, 
cujo esplendor quisestes revelar na sua 
gloriosa Transfiguração.

Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e envol-
vei-nos com a luz santíssima que os Apóstolos 
viram brilhar no monte santo, para escutarmos 
a voz do vosso Filho, imagem e esplendor da 
vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Santificai, ó Deus, as nossas oferendas 
pela gloriosa Transfiguração do vosso Filho e 
purificai-nos das manchas do pecado no 
esplendor de vossa luz.

Prefácio da Transfiguração do Senhor
O mistério da Transfiguração

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. 
Perante testemunhas escolhidas, Jesus 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,2-10

 Transfiguração é um dos momentos mais importantes dos Evangelhos Sinóticos (Mt 

A17,1-8; Lc 9,28-36), momento em que é revelado o mistério do Messias aos três 
discípulos escolhidos. É o início da segunda parte do Evangelho de Marcos. A 

primeira parte inicia com o Batismo de Jesus e a voz do Pai dizendo “Tu és o meu Filho amado, 
em ti eu me comprazo” (1,11) e conduz para a confissão de Pedro: “Tu és o Cristo” (8,29). A 
segunda parte se abre com a Transfiguração onde novamente o Pai fala: “Este é o meu Filho 
amado, escutai o que Ele diz!”, e conduz para a confissão do centurião: “Verdadeiramente este 
homem era filho de Deus” (15,39). A Transfiguração aponta para Jerusalém, para a Paixão e 
sobretudo para a glória da Ressurreição.

-  Pedro, Tiago e João: É o grupo dos discípulos que está mais próximo de Jesus. Os 
mesmos três estarão com Ele também nos momentos mais importantes da sua missão (Mc 
1,29; 5,37; 9,2;13,3; 14,33, etc.).

-  Sobre uma alta montanha: Os evangelistas não informam o nome do monte. Desde o 
século III se afirma que é o Tabor, com 562 metros de altura e situado a 5 km de Nazaré, de onde 
se tem uma visão magnífica da região. Jesus sobe à montanha, como Moisés subiu no Sinai (Ex 
24,16; 34,29-35).

-  Transfigurou-se: Assim como Moisés que desceu com o rosto resplandecente (Ex 
34,29), Jesus se transfigura no monte. Seu corpo e suas vestes adquirem novo aspecto, 
antecipam o corpo glorioso da ressurreição.

-  Elias e Moisés: Em Mateus e Lucas a ordem é invertida (Moisés e Elias). Segundo 2Rs 
2,1 Elias foi arrebatado ao céu; quanto a Moisés não se sabe onde foi enterrado seu corpo (Dt 
34,6). Eles simbolizam toda a revelação do Antigo Testamento (Mt 7,12; 22,40). Moisés 
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simboliza toda a Lei e Elias todo o Profetismo. Ambos encontraram-se com o Senhor no monte 
(1Rs 19,8; Ex 3,1-6). Ao conversar com Elias e Moisés Jesus está cumprindo todo o Antigo 
Testamento.

-  Três tendas: É possível que Pedro esteja se referindo à Festa de Sucot (das Tendas), que 
recordava o tempo em os israelitas passaram no deserto (Lv 23,34-36). Deus também habitava 
nas tendas (2Sm 7,6-7).

-  Não sabia o que dizer: Pedro logo muda e cheio de temor não sabia o que dizer. Esta 
expressão também será dita no Getsêmani (14,40). Em ambas as situações os discípulos não 
entendem os acontecimentos no momento em que acontecem.

-  Nuvem: Ao mesmo tempo em que revela, a nuvem também esconde a presença de 
Deus (Ex 40,34-35). A nuvem é sinal de teofania (Ex 34,5; 1Rs 8,12-13). No deserto a nuvem 
protegia o povo. Agora é da nuvem que vem a voz de Deus Pai.

-  A voz: No Antigo Testamento era a voz de Deus que era ouvida. No Novo Testamento 
somente duas vezes (no Batismo e na Transfiguração) será ouvida a voz do Pai. Agora Ele se 
cala para deixar o Filho falar. Jesus é o Logos “a Palavra” (Jo 1,1) que nós devemos escutar. No 
Batismo o Pai fala ao Filho. Na Transfiguração ele nos fala, pois nós que estamos representados 
nos três discípulos.

-  Este é meu Filho: Durante o Evangelho foi surgindo uma pergunta: “Quem é Jesus?” 
(Mc 2,7; 4,41; 6,3; 8,27.29). Pedro confessa que Jesus é o Cristo (8,29). O Pai revela que 
Jesus é Filho amado (9,7).

-  Ressuscitar dos mortos: Os discípulos não compreendem o significado desta 
expressão e se perguntam o que a mesma quer dizer. Jesus mesmo recomenda que guardem 
silêncio. De fato, os discípulos só vão entender esta teofania depois que fizerem a experiência 
da cruz e do encontro com o Ressuscitado. Então sim farão memória e poderão ir e anunciar a 
todo o mundo.

Em meio ao turbilhão do barulho e das crises do mundo moderno também precisamos 
subir as montanhas e ficar com Jesus. Lá é o lugar de passagem e não de armar a nossa tenda. É 
o lugar onde devemos escutar e crer que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo. Depois 
precisamos descer a montanha, enfrentar a realidade. Continuar hoje a escutar a voz do Filho 
que continua falando através da sua Palavra e nos fatos da vida. Por outro lado, a transfiguração 
de Jesus é também sinal do que vai acontecer conosco. Também nós um dia seremos 
transfigurados, na nossa ressurreição.

Santos do dia: Justo y Pastor de Madri (295-305). Hormisda (+523). Gozzelino (+1149).

Testemunha do Reino:  Paulo VI (Castelgandolfo, 1978).

Memória histórica: Fundação de Tenochtitlán (México, 1325). Fundação de Bogotá 
(1538). Independência da Bolívia (1825). EEUU lançam bomba atômica sobre Hiroshima 
(1945). Fundação da “Aliança para o Progresso” (1961). Independência da Jamaica (1962)

07 TERÇA-FEIRA DA 18ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O medo distorce a realidade e paralisa. A 
certeza de que Deus está conosco e que 

podemos confiar nele mobiliza todas nossas 
energias para enfrentarmos as tempestades e 
completarmos a travessia da vida. Que a 
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21molestarem.  Para chefe será escolhido um 
dos seus, e o soberano sairá do seu meio; eu o 
incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem 
dará a vida em penhor da sua aproximação de 

22mim? – diz o Senhor.  Sereis meu povo e eu 
serei vosso Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 101(102),16-
18.19-21.29.22-23(R/. 20b)

R. O Senhor olhou a terra do alto céu.

1.  As nações respeitarão o vosso nome, e 
os reis de toda a terra, a vossa glória; quando o 
Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com 
gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos 
oprimidos e não desprezará a sua prece. R.

2.  Para as futuras gerações se escreva 
isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. 
Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o 
Senhor olhou a terra do alto céu, para os 
gemidos dos cativos escutar e da morte 
libertar os condenados. R.

3.  Assim também a geração dos vossos 
servos terá casa e viverá em segurança, e ante 
vós se firmará sua descendência. Para que 
cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor 
Jerusalém, quando os povos e as nações se 
reunirem e todos os impérios o servirem. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 1,49b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de 

Israel! R.

Evangelho - Mt 14, 22-36

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Depois que a multidão comera até saciar-
22se,  Jesus mandou que os discípulos 

entrassem na barca e seguissem, à sua frente, 
para o outro lado do mar, enquanto ele des-

23pediria as multidões.  Depois de despedi-
las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A 
noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. 

Palavra e o Pão nos alimentem para a cami-
nhada!

Antífona da entrada - Sl 69,2.6

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-
vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu 
socorro e o meu libertador: Senhor, não 
tardeis mais.

Oração do dia

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que vos 
imploram e se gloriam de vos ter como criador 
e guia, restaurando para eles a vossa criação e 
conservando-a renovada.

Leitura - Jr 30,1-2.12-15.18-22

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 Palavra que foi dirigida a Jeremias, da 
2parte do Senhor:  ”Isto diz o Senhor, Deus de 

Israel: Escreve para ti, num livro, todas as 
12palavras que te falei.  Isto diz o Senhor: 

                      Incurável é tua ferida, maligna tua chaga; 
13 não há quem conheça teu diagnóstico; uma 
úlcera tem remédio, mas em ti não se produz 

14cicatrização.  Todos os teus amigos te es-
queceram, não te procuram mais; eu te causei 
uma ferida, como se fosses inimigo, como um 
castigo cruel: por causa do grande número de 
maldades que te fez endurecer no pecado.              
15 Por que gritas em teu sofrimento? É 
insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por 
causa das tuas inúmeras maldades e por 

 18causa do teu endurecimento no pecado.  Isto 
diz o Senhor: Eis que eu mudarei a sorte das 
tendas de Jacó e terei compaixão de suas 
moradias, a cidade ressurgirá das suas ruínas 

             e a fortaleza terá lugar para suas fundações;
19 de lá sairão cânticos de louvor e sons 
festivos. Hei de multiplicá-los, eles não dimi-
nuirão, hei de glorificá-los, eles não serão 

20 humilhados. Teus filhos serão felizes como 
outrora, e sua comunidade, estável na minha 
presença; e agirei contra todos os que os 
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e os catecúmenos confiem em Cristo, reze-
mos ao Senhor.

2.  Para que, durante a caminhada desta 
vida, em vez de nos queixarmos do que nos 
falta, saibamos agradecer a Deus pelo que 
recebemos, rezemos ao Senhor.

3.  Para que o Senhor faça surgir homens 
e mulheres que não se envergonhem de pedir 
perdão e intercedam por todos os cristãos, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que Deus proteja os que andam 
no mar, ouça os gritos dos que chamam por 
socorro e reanime a esperança dos que a 
perderam, rezemos ao Senhor.

5.  Para que a nossa paróquia se empenhe 
com alegria na evangelização e no apoio aos 
doentes e seus familiares, oremos ao Senhor.

Senhor, que tantas vezes nos dais a mão 
como vosso Filho a deu a Pedro, não Vos 
canseis de nós, apesar das nossas fraquezas. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar estas ofe-
rendas e, aceitando este sacrifício espiritual, 
fazei de nós uma oferenda eterna para vós.

Antífona da comunhão - Sb 16,20

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que 
contém todo sabor e satisfaz todo o paladar.

Oração depois da comunhão

Acompanhai, ó Deus, com proteção cons-
tante os que renovastes com o pão do céu e, 
como não cessais de alimentá-los, tornai-os 
dignos da salvação eterna. 

24 A barca, porém, já longe da terra, era agitada 
25pelas ondas, pois o vento era contrário.  Pe-

las três horas da manhã, Jesus veio até os 
26discípulos, andando sobre o mar.  Quando os 

discípulos o avistaram, andando sobre o mar, 
ficaram apavorados, e disseram: "É um fan-

27tasma". E gritaram de medo.  Jesus, porém, 
logo lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não 

28tenhais medo!"  Então Pedro lhe disse: 
"Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encon-

29tro, caminhando sobre a água".  E Jesus 
respondeu: "Vem!" Pedro desceu da barca e 
começou a andar sobre a água, em direção a 

30Jesus.  Mas, quando sentiu o vento, ficou 
com medo e começando a afundar, gritou: 

31"Senhor, salva-me!"  Jesus logo estendeu a 
mão, segurou Pedro, e lhe disse: "Homem 

32fraco na fé, por que duvidaste?"  Assim que 
33subiram na barca, o vento se acalmou.  Os 

que estavam na barca, prostraram-se diante 
dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho 

34de Deus!"  Após a travessia desembarcaram 
35em Genesaré.  Os habitantes daquele lugar, 

reconheceram Jesus e espalharam a notícia 
por toda a região. Então levaram a ele todos os 

36doentes;  e pediam que pudessem, ao 
menos, tocar a barra de sua veste. E todos os 
que a tocaram, ficaram curados. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Depois de saciar a fome da multidão e de a 
despedir, Jesus subiu a um monte, para orar a 
sós, e de noite caminhou sobre as águas e 
amainou o vento. Animados pelo Espírito, peça-
mos ao Pai: R. Deus de bondade, ouvi-nos.

1.  Para que os pastores da Igreja louvem 
o Pai, os fiéis em dificuldade Lhe peçam ajuda  

SÃO SISTO II, PAPA, E SEUS COMPANHEIROS, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor Vermelha - Ofício da memória) (Missa: Mártires - MR, 740)

vida por causa da vossa palavra e do 
testemunho de Jesus, pela força do Espírito 
Santo, fazei-nos dóceis para acolher a fé e 
fortes para proclamá-la. 

Oração do dia

Pai todo-poderoso, que concedestes a 
São Sito e seus companheiros a graça de dar a 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
7 

de
 A

go
st

o 
- 

Te
rç

a-
fe

ira
 d

a 
18

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

27

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Dogmatismo. (a) Doutrina que afirma a existência de verdades certas e indiscutíveis. (b) 
Adesão irrestrita a princípios tidos por indiscutíveis. (c) Atitude sistemática de aceitação ou de 
negação. (d) Posição excessiva e sistematicamente rígida em relação ao dogma (ou aos dogmas). 
Derivadamente, atitude que leva a transformar em dogma algo que, na verdade, não é dogma.

[2] Genesaré. Lago situado na Galileia, região da primeira parte da atividade de Jesus. Recebe 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 14,22-36 

A fé tem um caminho, uma história. O caminho progressivo típico do discípulo vai da 
incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. 

-  Em Nazaré, como vimos ontem, se fez um caminho regressivo: do maravilhamento à 
dúvida e da dúvida à incredulidade (Mt 13,53-58). No Lago de Genesaré*, o caminho, como 
vamos ver, é progressivo: do apavoramento à coragem da fé – testada, sem dúvida, pela dúvida 
e pela queda – que, na esperança de salvação, chega à sua plenitude.

-  A dúvida está a meio caminho entre a incredulidade e a fé. Dela ninguém escapa. Uma 
fé consciente e adulta exige que aquele que não crê duvide do seu não-crer e que aquele que crê 
duvide do seu crer. Só assim a incredulidade é racional, e a fé é razoável. Todo dogmatismo* 
cego impede o necessário e saudável caminho que vai da razão à fé e da fé à razão, para prejuízo 
da verdade, que é a pretensão de ambas. 

-  Os discípulos estão sozinhos no barco – suspensos entre o céu e a terra, distantes de 
um lado da terra e do outro lado da terra, no olho do abismo – remando entre as ondas do mar. 
Depois do corpo dado por nós – na multiplicação, que aponta para a Eucaristia – Jesus está 
ausente. É noite, o vento contrário, os discípulos se matam de trabalhar para chegar com o 
barco, sãos e salvos, na outra margem. 

-  Essa é a condição da Igreja, chamada a enfrentar o mesmo caminho de Jesus depois 
que ele subiu com eles ao monte e os enviou a todos os povos da terra (cf. Mt 28,16ss.). Aos 
olhos da carne, ele está ausente; aos olhos da fé, ele não só não é nenhum fantasma, mas está 
com os discípulos – é o Eu-Sou! – até o fim dos séculos.

-  Ele está presente no amor fraterno. Mais que isso. Ele está presente como amor 
fraterno. Esse é o pão que há dentro da barca, sempre ameaçado pelo fermento dos fariseus, o 
egoísmo, do qual os discípulos precisam acautelar-se (cf. Mt 16,6).

-  Nem sempre é assim, mas, para a maioria das pessoas, é quando se vai a pique que se 
“pede água” – se grita pela salvação – independentemente do que se crê ou não se crê. Esse 
grito explode do coração: “Senhor, salva-me”. É a raiz imperdível da fé. Se esta consegue deitar 
raízes, a experiência de salvação frutifica na paz.

-  Pedro é símbolo de cada um de nós: quando voltamos o olhar para o Senhor e para o 
seu chamado, temos confiança e conseguimos avançar; quando, porém, fixamos nosso olhar 
nas dificuldades, nos amedrontamos e afundamos. 

SÃO CAETANO, Presbítero
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor Branca - Ofício da memória) (Missa: Pastores – MR, 756)

a graça de imitar a vida apostólica, concedei-nos, 
por seu exemplo e preces, confiar sempre em vós 
e buscar continuamente o vosso reino.

Oração do dia

Ó Deus, que destes ao presbítero São Caetano 
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08 QUARTA-FEIRA - S  DOMINGOS, Presbítero - MemóriaÃO
(Cor branca - Ofício da Memória)

O fundador da Ordem dos Pregadores 
nasceu em Caleruega, Espanha, em 1170. 
Com 15 anos, dirigiu-se a Palencia para os 
cursos de artes liberais e teologia. Comove-se 
com a miséria causada pelas guerras e pela 
carestia. Vende o que tem – inclusive os livros 
– para ajudar os pobres: “Como posso 
estudar em peles mortas [pergaminhos] 
enquanto meus irmãos morrem de fome?” 
Aos 25 anos, torna-se Cônego Regular da 
catedral de Osma. Acompanha seu bispo, 
Diego, a Dinamarca. O conhecimento do ardor 
missionário das populações nórdicas e das 
necessidades pastorais das populações do sul 
da França – atacadas pelos cátaros – leva 
Diego e nosso santo a tornarem-se missio-
nários. Inocêncio III canaliza o seu zelo mis-
sionário para o sul da França. Entre 1203 e 
1215, o grande evangelizador se dedica a 
debates, conversações, pregação, ações de 
convencimento, à oração e à penitência. Em 
1215, o bispo Folco o nomeia pregador da 
diocese de Toulouse. Neste mesmo ano, vai a 
Roma, com Folco, para participar do IV 
Concílio do Latrão e para submeter ao papa o 
projeto da Ordem dos Frades Pregadores, que 
será aprovado por Honório III em 1216. No 
ano seguinte, seus frades são enviados para 
toda a Europa, sobretudo para os centros 
universitários de Paris e Bolonha. Os capítulos 
gerais de 1220 e 1221 elaboram e aprovam a 
“magna carta” da Ordem. O santo morre em 
Bolonha, Itália, em 1221 e é canonizado, por 
Gregório IX, em 1234. 

Antífona da entrada - Lc 4,18

Repousa sobre mim o Espírito do Senhor; 
ele me ungiu para levar a boa-nova aos pobres 

e curar os corações contritos.

Oração do dia

Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de 
São Domingos venham em socorro da vossa 
Igreja, para que o grande pregador da vossa 
verdade seja agora nosso fiel intercessor.

Leitura - Jr 31,1-7

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus 
para todas as tribos de Israel, e elas serão meu 

2povo.  Isto diz o Senhor:  Encontrou perdão no 
deserto o povo que escapara à espada; Israel 

3encaminha-se para o seu descanso."  O 
Senhor apareceu-me de longe: "Amei-te com 

4amor eterno e te atraí com a misericórdia.  De 
novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem 
nação de Israel; de novo teus tambores 
ornarão as praças e sairás entre grupos de 

5dançantes.  Hás de plantar vinhas nos montes 
de Samaria; os cultivadores hão de plantar e 

6também colher.  Virá o dia em que gritarão os 
guardas no monte Efraim: 'Levantai-vos, 
vamos a Sião, vamos ao Senhor, nosso Deus'. 
7 Isto diz o Senhor: Exultai de alegria por Jacó, 
aclamai a primeira das nações; tocai, cantai e 
dizei: 'Salva, Senhor, teu povo, o resto de 
Israel'.- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Jr 31,10.11-12ab. 
13 (R/. cf. 10d)

R. O Senhor nos guardará qual pastor 
a seu rebanho.

1.  Ouvi, nações, a palavra do Senhor e 

também o nome de Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia. O nome “Genesaré” lembra uma harpa, 
dada a forma do lago; “Tiberíades” remete a Tibério César, uma homenagem; “mar”, devido à sua 
aparente extensão. 
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anunciai-a nas ilhas mais distantes: "Quem 
dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará 
qual pastor a seu rebanho!" R.

2.  Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó 
e o libertou do poder do prepotente. Voltarão 
para o monte de Sião, entre brados e cantos de 
alegria afluirão para as bênçãos do Senhor: R.

3.  Então a virgem dançará alegremente, 
também o jovem e o velho exultarão; mudarei 
em alegria o seu luto, serei consolo e conforto 
após a guerra. R.

Aclamação ao Evangelho Lc 7,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Um grande profeta surgiu entre nós e 

Deus visitou o seu povo, Aleluia. R.

Evangelho - Mt 15,21-28

Afinal, Jesus veio para todos ou apenas 
para alguns? Hoje, parece-nos evidente que 
veio para todos. E é verdade. Mas não 
podemos nos esquecer de que Jesus foi um 
homem concreto, situado, datado. É a partir 
do concreto, de Belém, de Nazaré, de um 
minúsculo grupo de discípulos, que sua ação 
se estende a toda a humanidade.

 
+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

21Naquele tempo:  Jesus retirou-se para a 
22região de Tiro e Sidônia.  Eis que uma mulher 

cananeia, vindo daquela região, pôs-se a 
gritar: "Senhor, filho de Davi, tem piedade de 
mim: minha filha está cruelmente atormen-

23tada por um demônio!"  Mas, Jesus não lhe 
respondeu palavra alguma. Então seus 
discípulos aproximaram-se e lhe pediram: 
"Manda embora essa mulher, pois ela vem 

24gritando atrás de nós".  Jesus respondeu:  
"Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas 

25da casa de Israel".  Mas, a mulher, aproxi-
mando-se, prostrou-se diante de Jesus, e 

         começou a implorar: "Senhor, socorre-me!" 
26 Jesus lhe disse: "Não fica bem tirar o pão 

27dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos".  A 
mulher insistiu: "É verdade, Senhor; mas os 
cachorrinhos também comem as migalhas 

28que caem da mesa de seus donos!"  Diante 
disso, Jesus lhe disse: "Mulher, grande é a tua 
fé! Seja feito como tu queres!" E desde aquele 
momento sua filha ficou curada. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

A fé de uma pobre mãe, que tinha a filha 
doente, teve a força de antecipar a hora da 
misericórdia de Deus. Peçamos ao Senhor 
uma fé assim: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Com a Igreja, que acredita na força da 
oração, com o Papa Francisco, que confirma 
os seus irmãos na fé, e com os bispos, que 
proclamam o Evangelho do Reino, rezemos, 
irmãs e irmãos.

2.  Com quem recorre a Jesus nas suas 
aflições, com os que pedem a fé para aqueles 
que não a têm e com os que são curados por 
milagre do Senhor, rezemos, irmãs e irmãos.

3.  Com as mães pobres que têm filhos 
doentes, com as que sofrem em silêncio e 
com as que vencem a Deus pela sua humil-
dade, rezemos, irmãs e irmãos.

4.  Com os que animam o povo em mo-
mentos de desespero, com os que o alertam 
para os perigos e com quem não recua diante 
dos sacrifícios, rezemos, irmãs e irmãos.

5.  Por todos nós, chamados à santidade, 
para que, a exemplo de São Domingos, ame-
mos a verdade e a pobreza, a contemplação e 
a pregação, rezemos, irmãs e irmãos. 

Senhor, nosso Deus, que não fechais os 
ouvidos à oração dos humildes, escutai os que 
por Vós clamam e socorrei os que mais 
precisam. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Deus de majestade, nós vos suplicamos 
que estas oferendas em honra de vossos 
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santos, manifestando a glória do vosso poder, 
nos tragam os frutos da redenção.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Eis que estou convosco todos os dias até o 
fim dos tempos, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão nos prepare para 
as alegrias eternas, merecidas por são 
Domingos, como fiel dispensador dos vossos 
mistérios.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 15,21-28

e

A
 cena da mulher canan ia é das mais tocantes do Evangelho. Sua fé, junto com a do 
centurião (Mt 8,5-13), atua como contraponto às resistências dos fariseus e dos 
escribas (Mt 15,1ss.), à falta de fé dos seus patrícios de Nazaré (Mt 13,58) e à pouca 

fé dos discípulos (Mt 8,26; 14,31). Está aí para nos dizer que o dom do Senhor é para quem o 
pede com confiança, não para quem o pretende ou para quem, não tendo fé, pede sinais              
(Mt 16,1).

-  A fé age à distância, mesmo Jesus estando ausente (cf. Mt 8,1-13). Esta é a nossa 
condição. Depois da sua missão a Israel, Ele se fez ausente, mas a sua força está presente 
naqueles que, em primeira mão, viram e creram, e continua também naqueles que, mesmo sem 
terem visto, creram (cf. Jo 20,29).

-  “Mulher! Grande é a tua fé. Seja feito como queres” (v. 28). Só a fé dá acesso ao ‘pão 
dos filhos’ – os bens inicialmente próprios ao povo de Israel, por sua vocação e pelas 
promessas de Deus – tanto para Israel como para os pagãos, tanto para quem viu 
historicamente como para quem historicamente não viu.

-  O episódio de hoje mostra o limite da missão histórica de Jesus e a sua superação. A 
mulher, aqui, o centurião, antes, são a sua antecipação profética. Entre Jesus e a mulher – com a 
intervenção dos discípulos – trava-se um diálogo errado e dramático. Aparecem aqui as c
dificuldades que a missão cristã teve que enfrentar, depois da morte e ressurreição de Jesus, 
para deixar os limites de Israel e avançar para as nações, para os pagãos, para os imundos e 
impuros. A fé, porém, estoura qualquer barreira geográfica, cultural e religiosa. Seu sujeito e 
seu objeto são, , o Deus que nos salva. Deus mesmo intervém do alto para           em última análise
vencer as resistências da Igreja, de ontem e de hoje, em relação aos outros de toda espécie           
(cf. At 10,9-48).

-  É típica a intervenção dos discípulos: “Manda embora essa mulher, porque ela vem 
gritando atrás de nós” (v. 23). E sintomática de uma ala da Igreja de Mateus a reação de Jesus: 
“Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel” (v. 24). 

-  Mateus, o evangelista mediador entre os cristãos judaizantes e os cristãos 
universalistas da mesma Igreja de Antioquia, escreve para abrir os primeiros à missão entre os 
pagãos (cf. Mt 28,20) sem que os segundos percam a rica herança de Israel. Inteligentemente, 
estimula a ‘santa inveja’ – nem toda emulação é má! – daqueles filhos de Israel que ainda não 
acolheram aquele Pão que, pela fé, sacia a fome dos pagãos (cf. Rm 11,14). 

-  A fé abate as fronteiras que opõe cães e filhos. O modelo é Abraão: o pai de Israel era 
pagão e, por sua fé, tornou-se herdeiro da promessa e pai do povo de Israel (cf. Gl 3,6ss.). A 
imagem acabada é Jesus, Messias prometido e enviado a Israel, que, através da fé dos que o 
acolhem, é levado a todas as nações, dando origem ao novo Israel (cf. Lc 2,32).

-  A cananeia – quase nos esquecíamos dela, mas ela jamais pode ser esquecida – é 
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imagem da Igreja que provém do paganismo. Mediante a fé, ela participa da promessa de 
Abraão, que, por sua fé, tornou-se fonte de bênção para todas as famílias da terra (cf. Gn 12,3). 

Santos do dia: Ciríaco (+304). Altmann de Passau (1015-1091). Famiano (1090-1150). 
Domingos de Gusmán (1170-1221). Hugolina de Novara (1239-1300). 

Testemunhas do Reino: Nascimento de Emiliano Zapata (México. 1873).

Datas comemorativas: Criação da Cruz Vermelha Internacional (1864). Dia Nacional do 
Combate ao Colesterol.

09 QUINTA-FEIRA DA 18ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Não são mais as multidões e os discípulos 
que perguntam “quem é este?”, mas Jesus, 
que quer saber o que dizem dele. Respon-
dendo, hoje, a esta pergunta, estamos dizendo 
não só quem é Jesus, mas também quem 
somos nós em relação a ele. 

Antífona da entrada - Sl 69,2.6

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-
vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu 
socorro e o meu libertador: Senhor, não tar-
deis mais.

Oração do dia

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que vos 
imploram e se gloriam de vos ter como criador 
e guia, restaurando para eles a vossa criação e 
conservando-a renovada.

Leitura - Jr 31,31-34

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

31 ”Eis que virão dias, diz o Senhor, em que 
concluirei com a casa de Israel e a casa de 

32Judá uma nova aliança;  não como a aliança 
que fiz com seus pais, quando os tomei pela 
mão para retirá-los da terra do Egito, e que 

eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre 
33eles, diz o Senhor.  Esta será a aliança que 

concluirei com a casa de Israel, depois desses 
dias, diz o Senhor: imprimirei minha lei em 
suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu 
coração; serei seu Deus e eles serão meu 

34povo.  Não será mais necessário ensinar seu 
próximo ou seu irmão, dizendo: 'Conhece o 
Senhor!’; todos me reconhecerão, do menor 
ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei 
sua maldade, e não mais lembrarei o seu 
pecado”. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),12-13. 
14-15.18-19(R/. 12a)

R.  Ó Senhor, criai em mim um cora-
ção que seja puro!

1.  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.

2.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Ensina-
rei vosso caminho aos pecadores, e para vós 
se voltarão os transviados. R.

3.  Pois não são de vosso agrado os sacri-
fícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
Meu sacrifício é minha alma penitente, não 
desprezeis um coração arrependido! R.
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Aclamação ao Evangelho - Mt 16,18
 
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu irei 

construir minha Igreja. E as portas do inferno 
não irão derrotá-la! R.

Evangelho - Mt 16,13-23 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

13Naquele tempo:  Jesus foi à região de 
Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus 
discípulos: “Quem dizem os homens ser o 

14Filho do Homem?”  Eles responderam: 
“Alguns dizem que é João Batista; outros que 
é Elias; Outros ainda, que é Jeremias ou algum 

15dos profetas”.  Então Jesus lhes perguntou: 
16“E vós, quem dizeis que eu sou?”  Simão 

Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do 
17Deus vivo.”  Respondendo, Jesus lhe disse: 

“Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não 
foi um ser humano que te revelou isso, mas o 

18meu Pai que está no céu.  Por isso eu te digo 
que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei 
a minha Igreja, e o poder do inferno nunca 

19poderá vencê-la.  Eu te darei as chaves do 
Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra 
será ligado nos céus; tudo o que tu desligares 

20na terra será desligado nos céus”.  Jesus, 
então, ordenou aos discípulos que não 

   dissessem a ninguém que ele era o Messias. 
21 Jesus começou a mostrar aos seus dis-
cípulos que devia ir à Jerusalém e sofrer muito 
da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e 
dos mestres da Lei, e que devia ser morto e 

22ressuscitar no terceiro dia.  Então Pedro 
tomou Jesus à parte e começou a repreendê-
lo, dizendo: “Deus não permita tal coisa, 

23Senhor! Que isto nunca te aconteça!”  Jesus, 
porém, voltou-se para Pedro, e disse: “Vai 
para longe, Satanás! Tu és para mim uma 
pedra de tropeço, porque não pensas as 
coisas de Deus mas sim as coisas dos 
homens!” - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ao ato de fé de Simão: «Tu és o Messias, o 
Filho de Deus vivo», Jesus responde: «Tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja». Oremos, com todos os nossos irmãos 
na fé, dizendo: R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, 
atendei-nos.

1.  Pelo Papa Franciso, Bispo de Roma e 
sucessor de Pedro, para que viva com amor a 
profissão de fé no Filho de Deus e esteja ao 
serviço de todas as Igrejas locais, oremos ao 
Senhor.

2.  Por todos os que acreditam na nova 
Aliança já não fundada na letra da Lei, mas 
gravada nos corações, para que aprendam a 
conhecer o Senhor, oremos ao Senhor.

3.  Pelos que trazem a lei de Deus impres-
sa no seu íntimo, para que o Senhor lhes 
perdoe os pecados, ofensas e misérias e lhes 
conceda um coração puro, oremos ao Senhor.

4.  Pelos fiéis de todas as Igrejas do 
Oriente e do Ocidente, que confessam os seus 
pecados, para que creiam firmemente na 
promessa de Jesus, oremos ao Senhor. 

5.  Por todos os que são assíduos à 
assembleia eucarística, para que professem a 
sua fé com humildade e não sejam ocasião de 
escândalo, oremos ao Senhor. 

Senhor Jesus, que fundastes a vossa 
Igreja sobre a fé e o amor de Pedro, alimentai-
a sem cessar com o Evangelho e o Pão da 
vida. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar estas ofe-
rendas e, aceitando este sacrifício espiritual, 
fazei de nós uma oferenda eterna para vós. 

Antífona da comunhão - Sb 16,20

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que 
contém todo sabor e satisfaz todo o paladar.
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Oração depois da comunhão

Acompanhai, ó Deus, com proteção cons-

tante os que renovastes com o pão do céu e, 
como não cessais de alimentá-los, tornai-os 
dignos da salvação eterna.

SANTA TERESA BENEDITA DA CRUZ (EDITH STEIN)
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Virgem Mártir - MR, p. 750).

setembro de 1936, festa da Exaltação da 
Santa Cruz. A Cruz foi o tema particular da sua 
meditação e reflexão. Transferida para a 
Holanda para escapar à fúria do nazismo, 
acabou sendo presa e foi levada , com sua 
irmã Rose, para o campo de concentração de 
Auschwitz, onde morreu. Em 11 de outubro de 
1998, foi canonizada pelo papa João Paulo II, 
que a declarou patrona da Europa.

Oração do dia

Deus dos nossos pais, que guiastes a santa 
mártir Teresa Benedita da Cruz ao conheci-
mento do vosso Filho crucificado e a segui-lo 
fielmente até à morte, concedei, por sua 
intercessão, que todos os homens reconheçam 
Cristo Salvador e cheguem, por meio dele, a 
contemplar eternamente a luz da sua face.

Teresa Benedita da Cruz – comumente 
conhecida como Edith Stein - nasceu em 12 
de outubro de 1891 e morreu em 9 de agosto 
de 1942. Nasceu em Breslau (Alemanha), 
numa família de origem judaica. Dedicou-se 
apaixonadamente ao estudo da filosofia. Foi 
discípula do filósofo Edmund Husserl, 
fundador da fenomenologia. Foi a primeira 
mulher a defender uma tese de doutorado em 
filosofia na Alemanha. Não acreditava em 
Deus até que lhe caiu nas mãos a Autobio-
grafia de Santa Teresa de Ávila, a mística 
espanhola que, com São João da Cruz, 
renovou a ordem carmelita. Depois de ter 
frequentado alguns mosteiros beneditinos, 
recebeu o batismo em 1º de janeiro de 1922. 
Ingressou no carmelo de Colônia (Alemanha), 
onde fez sua profissão religiosa no dia 14 de 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 16,13-23

quele-que-é”A  pergunta aos discípulos “quem ele é” para poder introduzi-los no seu 
mistério. O que está em jogo não é a sua identidade, mas a identidade deles. Ele 
quer ser reconhecido: esse é o desejo fundamental do amor que se revela. A 

resposta dos discípulos não vai constituir Jesus, mas vai – ou não – constituir o verdadeiro 
discípulo. A gente diz – mas nem sempre com consciência plena – que o cristianismo não é 
uma ideologia, uma doutrina ou uma moral. O cristianismo é, na verdade, uma coisa só: a minha 
relação com Jesus, o meu amor ao meu Senhor em resposta ao seu amor por mim (cf. Gl 2,20).

-  Jesus pergunta primeiro a opinião dos outros, depois a dos discípulos. Com isso, Jesus 
quer sugerir que a resposta dos discípulos não pode ser a dos outros nem como a dos outros. A 
resposta dos discípulos é absolutamente pessoal!

-  O ministério público de Jesus está num momento decisivo: Pedro e os demais 
discípulos reconhecem Jesus como o Messias e o Filho de Deus. A partir daqui, eles poderão 
ser iniciados naquele conhecimento de Jesus que só quem ama pode receber. De fato, só 
amamos o que conhecemos, e só conhecemos o que amamos!

-  O Evangelho de hoje apresenta o reconhecimento de Jesus (pelos discípulos) e o 
conferimento do primado a Pedro (por Jesus). Na primeira parte do Evangelho, a questão é o 
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reconhecimento de Jesus, que é feito através das perguntas de Jesus aos discípulos. Na 
segunda parte, a questão é o reconhecimento da resposta de Pedro por parte de Jesus e, ao 
mesmo tempo, o conferimento a Pedro – sempre por parte de Jesus – de uma missão particular 
na Igreja. 

-  Reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus – títulos, porém, que não são nada 
claros, que devem ainda ser aprofundados, que, mesmo depois da ressurreição, alguns 
parecem não ter entendido – é o centro da fé. O papel de Pedro, por outro lado, é o de “pedra” 
sobre a qual se levanta a comunidade dos discípulos de Jesus. Essa “pedrinha” é a primeira 
pedra!

-  Entre a concepção que os discípulos – o povo em geral – têm do messianismo de Jesus 
e a verdade de Jesus-Messias há uma distância muito grande. Os discípulos esperam um 
messias glorioso, rico e poderoso. Jesus é o Messias pobre, humilde e servidor. A distância 
entre o pensamento divino e o pensamento humano é incomensurável. Segundo Jesus, é 
diabólica!

-  Agora, porém, que os discípulos chegaram à fé em sua messianidade, Jesus pode 
revelar a verdade dessa messianidade. E a verdade é a cruz: o amor que vai até a entrega da vida. 
O único que pode dar um sentido à vida e à morte. O único que pode salvar. 

-  O mesmo Pedro que simbolizara a fé dos discípulos, agora simboliza a tentação – 
certamente, uma constante na vida de Jesus – que se faz presente como escândalo (= pedra de 
tropeço no caminho da fé) entre o amor e a cruz, entre o amor e o dom de si, que é sua mais 
autêntica e máxima expressão.

Santos do dia: Edith Stein (Teresa Benedita da Cruz) (1891-1942). 

Testemunhas do Reino: Eduardo Alfredo Pimentel (Argentina.1984). Miguel Tomaszek e 
Zbigniew Strzalkowski (1991. Peru). Orlando Yorio (Argentina. 2000).

Datas comemorativas: Memória de “Nagasáki” (1945). Dia Internacional dos Povos 
Indígenas (ONU).

10 SEXTA-FEIRA - S  LOURENÇO, Diácono  Mártir - FestaÃO e
(Cor vermelha - Ofício da memória)

As fontes para a sua biografia são a 
Depositio martyrum (que o coloca no dia 10 de 
agosto) e o Martyrologium hieronimianum. Na 
verdade, pouco se sabe do personagem 
histórico, muito cedo e cada vez mais envolto 
pela legenda*. Com toda segurança, foi 
mártir, e seu corpo, sepultado na Via Tiburtina 
(que leva de Roma a Tivoli). Seus restos 
mortais foram depositados numa cripta do 
cemitério que, mais tarde, tomou o seu nome. 
Junto a essa cripta, de acordo com o Liber 
Pontificalis (na altura da biografia do Papa 
Silvestre), Constantino (+337) fez erguer 

uma basílica, sobre a qual – e sobre parte do 
cemitério e sobre o túmulo do santo – quatro 
séculos depois, o Papa Pelágio II (579-590) 
construiu outra basílica, em parte reaproveita-
da na basílica atual, obra do Papa Honório             
III (1216-1227). O mártir Lourenço teria            
sido diácono, aliás, arquidiácono*, do Papa 
Xisto II (257-258), como consta nas biografias 
sobre ele escritas por Ambrósio, Prudêncio, 
Agost inho, Máximo de Tur im, Pedro 
Crisólogo. Segundo esses escritos, Lourenço 
distribui os bens da Igreja aos pobres – aliás, a 
riqueza da Igreja é os pobres! – e, perseguido, 
sofre o martírio sobre uma grelha. Famosos 
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Salmo responsorial - Sl 111(112),1-2. 
5-6.7-8.9(R/. 5a)

R. Feliz o homem caridoso e pres-
tativo.

1.  Feliz o homem que respeita o Senhor e 
que ama com carinho a sua lei! Sua des-
cendência será forte sobre a terra, abençoada 
a geração dos homens retos! R.

2.  Feliz o homem caridoso e prestativo, 
que resolve seus negócios com justiça. 
Porque jamais vacilará o homem reto, sua 
lembrança permanece eternamente! R.

3.  Ele não teme receber notícias más: 
confiando em Deus, seu coração está seguro. 
Seu coração está tranquilo e nada teme, e 
confusos há de ver seus inimigos. R.

4.  Ele reparte com os pobres os seus 
bens, permanece para sempre o bem que fez, 
e crescerão a sua glória e seu poder. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12bc

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Aquele que me segue, não caminha 

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

Evangelho - Jo 12,24-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus 
24discípulos:  Em verdade, em verdade vos 

digo: Se o grão de trigo que cai na terra não 
morre, ele continua só um grão de trigo; mas 

25 se morre, então produz muito fruto. Quem se 
apega à sua vida, perde-a; mas quem faz 
pouca conta de sua vida neste mundo 

26conservá-la-á para a vida eterna.  Se alguém 
me quer servir, siga-me, e onde eu estou 
estará também o meu servo. Se alguém me 
serve, meu Pai o honrará". - Palavra da 
Salvação.

são os diálogos – registrados nessas obras – 
entre Lourenço, o papa, o juiz e os carnífices. 

Comentário inicial - O amor e o serviço 
acarretam sofrimento, cruz, morte. O martírio 
do diácono Lourenço o testemunha. Mas 
trazem consigo redenção, ressurreição, 
alegria. Nunca acabamos de aprender a 
parábola do grão de trigo, que, morto na terra, 
ressuscita para a vida e a vida em abundância! 

Antífona de entrada

São Lourenço entregou-se a si mesmo ao 
serviço da Igreja. Foi digno de sofrer o martírio 
e de subir com alegria para junto do Senhor 
Jesus.

Oração do dia

Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, infla-
mado de amor por vós, brilhou pela fidelidade 
no vosso serviço e pela glória do martírio; 
concedei-nos amar o que ele amou e praticar 
o que ele ensinou.

Leitura - 2Cor 9,6-10

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

6Irmãos:  "Quem semeia pouco colherá 
também pouco e quem semeia com largueza 

7colherá também com largueza".  Dê cada um 
conforme tiver decidido em seu coração, sem 
pesar nem constrangimento; pois Deus "ama 

8quem dá com alegria".  Deus é poderoso para 
vos cumular de toda sorte de graças, para que, 
em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda 

9tenhais de sobra para toda obra boa,  como 
está escrito "Distribuiu generosamente, deu 
aos pobres; a sua justiça permanece para 

10sempre".  Aquele que dá a semente ao 
semeador e lhe dará o pão como alimento, ele 
mesmo multiplicará as vossas sementes e au-
mentará os frutos da vossa justiça. - Palavra 
do Senhor.
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Lourenço a vencer os golpes, as chamas e os 
tormentos, rezemos ao Senhor.

Guardai, Senhor, o vosso povo, que se 
alegra na festa de São Lourenço, e ajudai-nos 
a ver nos pobres o Cristo vivo, que convosco 
vive e reina na unidade do Espírito Santo. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Pai, com bondade, as oferendas 
que vos apresentamos com alegria na festa do 
diácono Lourenço, e fazei que elas possam 
servir para a salvação do vosso povo.

Prefácio dos mártires

Antífona da comunhão - Jo 12,26

Aquele que me serve, diz o Senhor, deve 
seguir-me. E onde eu estiver estará o meu 
servidor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, saciados por vossos dons, 
concedei-nos, ao vos prestar o devido culto 
na festa de São Lourenço, a graça de crescer 
na salvação.

Preces dos fiéis

Na festa do diácono São Lourenço, que 
glorificou a Cristo no seu sangue, invoquemos 
Aquele que o fortaleceu com a sua graça, 
dizendo: R. Senhor dos Mártires, ouvi-nos.

1.  Para que a santa Igreja, iluminada pelo 
Espírito que brotou da Páscoa de Jesus, 
proclame a bem-aventurança dos seus 
mártires, rezemos ao Senhor.

2.  Para que Jesus Cristo, o grão de trigo 
lançado à terra, que morreu, foi sepultado e 
ressuscitou, dê muito fruto nos mártires do 
nosso tempo, rezemos ao Senhor.

3.  Para que o sangue de Jesus, nosso 
Senhor, dê fortaleza aos que lutam pela justiça 
e às vítimas de todas as violências, rezemos ao 
Senhor.

4.  Para que o triunfo do mártir São 
Lourenço, desprezando ameaças e seduções, 
dê coragem aos que são tentados pelo 
desânimo, rezemos ao Senhor.

5.  Para que o gesto do diácono São 
Lourenço, distribuindo os bens da Igreja aos 
pobres, leve os cristãos à solidariedade com 
os pobres, rezemos ao Senhor.

6.  Para que a nossa comunidade reco-
nheça a força da fé que levou o mártir São 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 12,24-26

sta passagem só se encontra no Evangelho de João e introduz a Paixão de Jesus. Tudo 

Einiciou com um encontro com um grupo de gregos (estrangeiros) que queriam ver 
Jesus. A resposta de Jesus foi um passo adiante. Ele anuncia que a sua “hora” 

chegou. E, porque chegou a hora, Jesus vai se dirigir ao Pai que lhe responde. A Paixão, no 
Evangelho de João, é o momento da glória de Jesus e também do Pai. É o momento de dar a 
vida por amor. E o próprio Jesus vai anunciar de que tipo de morte vai morrer.

-  Em verdade, em verdade vos digo: Literalmente: “Amém, Amém”, mas as nossas 
Bíblias preferem traduzir com “Em verdade, em verdade”. Este início solene indica uma nova 
subdivisão do discurso e uma nova etapa do ensinamento. “Amém, Amém!” é uma forma 
solene de revelação divina. O que Jesus está para dizer tem o peso de uma palavra divina!

-  O grão de trigo: Falando do grão de trigo que precisa morrer para nascer e produzir 
fruto, Jesus recorda que Ele também precisa morrer para poder trazer a ressurreição. Neste 
sentido a vida não é tirada, mas doada com amor. A vida deve ser doada para que produza 
frutos. Quem se apega à vida, vai perdê-la. Quem doa sua vida vai ganhá-la (é o que Jesus vai 
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fazer). Quem quer servir a Jesus, não pode ficar em casa, deve partir em seu seguimento (é isso 
que fazem seus discípulos). Quem serve a Jesus, receberá a honra de Deus Pai.

-  Se morre, então produz muito fruto: O destino da semente, que produz conforme a sua 
espécie, é o mesmo do Filho do Homem. Assim como a semente cai na terra, morre e produz 
muito fruto, da mesma forma Jesus, levantado da terra e jogado na terra, atrai a si todos os seres 
humanos e comunica-lhes a sua vida de Filho! Neste mundo marcado pelo egoísmo que mata, 
a vitória sobre a morte e a comunicação da vida passam necessariamente pela própria morte! 
Até nisso o amor de Deus se submete aos condicionamentos humanos!

-  Quem se apega à sua vida, perde-a: Literalmente “a sua alma”, isto é, a sua existência 
humana. Quem ama a sua vida, a perde. É a lei da salvação que exige uma renúncia pessoal. 
Vida vivida é a vida que é doada a serviço do projeto de Deus. O egoísta, apegado à sua própria 
vida, se dobra sobre si mesmo, se fecha em seu pequeno mundo e fica definitivamente só. 
Perde a sua vida, que é saída de si, abertura para os outros, relação com Deus e com os outros.

-  Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo: É o 
mesmo discurso dos sinóticos: quem quiser seguir Jesus, deve colocar-se em seu 
seguimento. Se existe a cruz para Jesus, existirá também para os discípulos que o seguem. Por 
isso, o discípulo fiel não abandonará o Mestre mesmo na hora da cruz (Jo 19,26).

-  Se alguém me serve, meu Pai o honrará: Honrar significa glorificar, exaltar. Quem serve 
a Jesus, serve ao Pai, que retribui. Quem serve a Jesus, não recebe nada aqui, portanto, fica 
“com crédito” junto ao Pai.

Um grão que morre é fecundo: dando a vida, frutifica; dando a vida, é princípio de vida; 
dando a vida, realiza a sua verdadeira essência. Daí a comparação feita por Jesus: a glorificação 
do Filho é a mesma da semente que morre. Dando a vida, Jesus se revela igual ao Pai, fonte e 
princípio de vida para todos. Se o Filho único não comunica sua própria vida aos irmãos e 
irmãs, fica só. E, ficando só, não seria Filho de Deus, porque não viveria no amor que o Pai tem 
por todos os seus filhos e filhas. De fato, se não amasse os irmãos e irmãs, perderia sua 
identidade de Filho. Esta, aliás, é também a nossa situação.

Santos do dia: Lourenço (230-258). Bliktrudes (Plektrudes) (+725). Érico Plovpennig 
(1216-1250).

Testemunhas do Reino: Tito de Alencar (Brasil.1974). Jesús Alberto Páez Vargas (Peru. 
1977).

Datas comemorativas: Nascimento de Gonçalves Dias (1823) e Jorge Amado (1912). 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Arquidiácono (ou Arcediago). Chefe dos diáconos (de uma Igreja local) tanto no Oriente 
como no Ocidente. Nomeado pelo bispo, superintendia a distribuição de auxílios aos pobres. A 
partir do século V, se tornou responsável pela educação dos jovens clérigos. Do século X ao XIII, 
fazia a visita anual às paróquias de sua área e reunia periodicamente os presbíteros. Seu papel foi, 
mais tarde, substituído pela criação dos vigários gerais, oficiais de cúria, decanos, etc.

[2] Legenda. Pode-se até traduzir essa palavra por 'lenda', mas tem um sentido diferente do 
sentido comum que a palavra 'lenda' tem. A legenda, juntamente com a saga, faz parte das narrações 
poéticas em prosa presentes na Bíblia. É um gênero literário. A legenda, de modo geral, está ligada à 
fé e ao culto. Não deve ser vista como uma história inventada – como a nossa palavra 'lenda' deixa 
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normalmente entender – desvinculada do acontecimento real. A legenda tem sempre um 'núcleo 
histórico', mas diz mais do que um frio relatório dos fatos. Ela interpreta os fatos à luz da fé e, dessa 
forma, torna transparente a ação de Deus na história pessoal e coletiva.

11 SÁBADO - SANTA CLARA, Virgem - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Clara de Favarone, originária de Assis, 
conheceu seu conterrâneo Francisco aos 18 
anos. Entusiasmada pela espiritualidade e 
pelo estilo de vida de Francisco, tentou segui-
los. Em 1212, fugiu de casa e recebeu, na 
Porciúncula, a pobre veste dos ‘franciscanos’. 
A família, porém, não lhe dava paz, pelo que 
era obrigada a fugir de mosteiro a mosteiro. 
Finalmente, encontrou abrigo em São 
Damião, a igreja em decomposição onde o 
Crucifixo falou a Francisco – “Francisco, 
reforma a minha Igreja”! – e onde Clara 
formará sua comunidade: a Ordem das Damas 
Pobres ou Clarissas. Duas irmãs de sangue a 
seguiram: Inês (mais tarde canonizada), que 
também teve que fugir de casa, e Beatriz. A 
própria mãe terminará seus dias em São 
Damião. Clara e sua comunidade se dedicarão 
à contemplação dentro da mais absoluta 
pobreza. Alguns dias antes de morrer, 
conseguiu a aprovação de uma Regra muito 
próxima à que Francisco conseguira fazer 
aprovar para os seus frades. Morta em 1253. 
Em 1255 já estava canonizada.

Comentário inicial - Os discípulos se 
esforçam por continuar a missão de Jesus, 
mas não conseguem: o mal resiste e não se 
deixa vencer. O problema do Evangelho de 
hoje é o problema fundamental da Igreja 
depois da ressurreição de Jesus: como 
continuar a mesma missão de Jesus agora 
que ele está ausente? A resposta é simples: a 
fé. Difícil é dar esse passo, entregando-se 
inteiramente a Deus. Clara mostrou que é 
possível abandonar tudo e entregar-se total-
mente ao Senhor.

Antífona da entrada

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

Oração do dia

Ó Deus, que, na vossa misericórdia, 
atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, 
concedei, por sua intercessão, que, seguindo 
o Cristo com um coração de pobre, vos con-
templemos um dia em vosso Reino.

Leitura - Hab 1,12 – 2,4

Leitura da Profecia de Habacuc 

12 Acaso não existes desde o princípio, 
Senhor, meu Deus, meu Santo, que não 
haverás de morrer? Senhor, puseste essa 
gente como instrumento de tua justiça; 
criaste-a, ó meu rochedo, para exercer pu-

13nição.  Teus olhos são puros para não veres o 
mal; não podes aceitar a visão da iniquidade. 
Por que, então, olhando para os malvados,                 

                          e vendo-os devorar o justo, ficas calado? 
14 Tratas os homens como os peixes do mar, 

15ºcomo os répteis, que não têm dono.  pes-
cador pega tudo com o anzol, puxa os peixes 
com a rede varredoura e recolhe-os na outra 

16rede; com isso, alegra-se e faz a festa.  Faz 
imolação por causa da sua malha, oferece 
incenso por causa da sua rede, porque com 
elas cresceu a captura de peixes e sua comida 

17aumentou.  Será por isso que ele sempre 
desembainhará a espada, para matar os 

2,1povos, sem dó nem piedade?  Vou ocupar 
meu posto de guarda e estarei de atalaia, 
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16vezes cai no fogo ou na água.  Levei-o aos 
teus discípulos, mas eles não conseguiram 

17curá-lo!”  Jesus respondeu: “Ó gente sem fé 
e perversa! Até quando deverei ficar con-
vosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui 

18o menino”.  Então Jesus o ameaçou e o 
demônio saiu dele. Na mesma hora o meni- 

19no ficou curado.  Então, os discípulos 
aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram 
em particular: “Por que nós não conseguimos 

20expulsar o demônio?”  Jesus respondeu: 
“Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em 
verdade vos digo, se vós tiverdes fé do 
tamanho de uma semente de mostarda, direis 
a esta montanha: 'Vai daqui para lá’ e ela irá. E 
nada vos será impossível”. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de Santa Clara, nome que 
brilha como o sol e evoca a pureza, apresen-
temos a Deus as nossas preces, dizendo:              
R. Dai-nos, Senhor, um coração novo.

1.  Pela Igreja de Deus, chamada a dar 
testemunho de Jesus, para que em todos os 
seus membros seja anúncio e profecia do 
Reino de Deus, rezemos ao Senhor.

2.  Pelas Ordens da família franciscana, 
para que Deus lhes dê muitas vocações como 
a de Santa Clara, e se entreguem totalmente a 
Deus, rezemos ao Senhor.

3.  Pelas virgens consagradas ao Senhor, 
para que na fidelidade a Jesus Cristo sejam 
alegres, disponíveis, pobres e humildes, 
rezemos ao Senhor.

4.  Pelas jovens que o Senhor chama a 
segui-lo em pobreza, obediência e castidade, 
para que sejam santas no serviço ao Reino de 
Deus, rezemos ao Senhor.

5.  Pelas monjas que, no silêncio dos 
mosteiros, como Santa Clara se entregam à 
contemplação e ao louvor, para que sejam 
sinal do reino de Deus, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, que destes à virgem 

atento ao que me será dito e ao que será 
2respondido à minha denúncia.  Respondeu-

me o Senhor, dizendo: “Escreve esta visão, 
estende seus dizeres sobre tábuas, para que 

3ªpossa ser lida com facilidade.  visão refere-
se a um prazo definido, mas tende para um 
desfecho, e não falhará; se demorar, espera, 

                            pois ela virá com certeza, e não tardará. 
4 Quem não é correto, vai morrer, mas o justo 
viverá por sua fé”. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 9A(9),8-9.10-
11.12-13 (R/. 11b)

R. Vós nunca abandonais quem vos 
procura, ó Senhor.

1. Mas Deus sentou-se para sempre no 
seu trono, preparou o tribunal do julgamento; 
julgará o mundo inteiro com justiça, e as 
nações há de julgar com equidade. R.

2. Senhor é o refúgio do oprimido, seu 
abrigo nos momentos de aflição. Quem co-
nhece o vosso nome, em vós espera, porque 
nunca abandonais quem vos procura. R.

3.  Cantai hinos ao Senhor Deus de Sião, 
celebrai seus grandes feitos entre os povos! 
Pois não esquece o clamor dos infelizes, de-
les se lembra e pede conta do seu sangue. R.

Aclamação ao Evangelho - 2 Tm 1,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e 

a morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a 
vida imperecíveis. R.

Evangelho - Mt 17, 14-20

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

14 Naquele tempo, chegando Jesus e seus 
discípulos junto da multidão, um homem 
aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: 
15 ”Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é 
epilético, e sofre ataques tão fortes que muitas 
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Santa Clara um grande amor à pobreza 
evangélica e que na hora da morte a fizestes 
contemplar o vosso Filho, fazei-nos seguir a 
Cristo na pobreza e na oração. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 25,6

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

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, fortalecidos pela 
participação nesta Eucaristia, fazei que, a 
exemplo de Santa Clara, nos esforcemos por 
servir unicamente a vós, trazendo em nosso 
corpo os sinais do sofrimento de Jesus. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 17,14-20

Ao mesmo tempo em que Jesus está com o Pai na montanha e experimenta a glória do 
céu (Transfiguração), os discípulos estão lutando com os irmãos na planície e 
experimentam o fracasso da terra (não conseguem expulsar o demônio) (cf. Mt 

17,19). 
-  Na verdade, eles procuram sinceramente continuar a missão de Jesus, da qual foram 

encarregados (Mt 10,1), mas não conseguem: o mal resiste e não se deixa vencer.
-  O problema do Evangelho de hoje é o problema fundamental da Igreja depois da 

ressurreição de Jesus: como continuar a mesma missão de Jesus agora que ele está 
definitivamente ausente? 

-  A questão que volta como um estribilho é a questão do poder: o poder que Jesus 
conferiu aos discípulos (Mt 10,1) e a experiência de não-poder dos discípulos (Mt 
17,16.19.20); a garantia da sua presença até o fim dos tempos (Mt 28,20) e a experiência da 
sua ausência já no início desses tempos novos inaugurados pela ressurreição.

-  O problema, na verdade, é o problema da fé. A falta de é ou a pouca fé está na raiz dessa f
impotência: “se vocês tiverem fé como um grão de mostarda...” (Mt 17,20). Para a fé, de fato, 
nada é impossível. Mas como fazer para que a nossa “pouca fé” não entregue os pontos diante 
do mal e não vire a “falta de fé” que nada pode, mas se torne – pela graça – a fé que tudo pode!

-  A fé, concretamente, é obedecer ao Pai que manda os discípulos escutarem o Filho (Mt 
17,5). Esta fé tem o poder de deslocar este monte (Mt 17,20), que é o monte da transfiguração, 
quer dizer, o monte da glória de Deus sobre a terra. A fé em Jesus – cuja palavra tem o poder de 
gerar filhos de Deus (cf. Jo 1,12) – tem o poder de vencer o mal, pois nos transforma em filhos e 
filhas de Deus. É a fé que dá ao ser humano o mesmo poder de Deus, pois o transforma em filho. 

-  No tempo da Igreja, esse tempo longo que vai da Ascensão à Parusia – em comparação 
com o tempo breve de Jesus que vai do batismo no Jordão ao batismo na cruz – só quem tem fé 
vence o mal. Nesse tempo, marcado pela ausência do Filho, só a fé – tornando presente o 
Ausente – à medida que ouve as palavras do Filho, habilita a fazê-las (Mt 7,21).

-  É somente ouvindo Jesus que nós, sua Igreja, nos tornamos como ele, capazes de 
vencer o mal. O discípulo, no Evangelho de hoje, é representado, ao mesmo tempo, pelo pai e 
pelo filho. Como o filho, o discípulo de Jesus não sabe vencer o mal porque ainda está possuído 
por ele. Como o pai, deseja a cura do filho e invoca com fé o Senhor. A libertação do mal 
acontecerá quando o filho for transformado no pai. Esse é o primeiro e fundamental milagre. O 
mais é consequência.
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Santos do dia: Susana de Roma (+304). Taurino de Évreux (IV/V século). Gaugério de 
Cambrai (540-625). Schetzel de Luxemburgo (+1138). Clara de Assis (1194-1253).

Datas comemorativas: Dia da criação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Dia do Direito. Dia 
do Advogado. Dia do Magistrado. Dia da Consciência Nacional. Dia Nacional do Estudante. Dia 
do “Pendura”. Dia do Garçom. Dia do Empregado Hoteleiro. Dia da Televisão.
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12 19º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 (Cor verde - III semana do SALTERIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Jesus caminha ao 
encontro dos discípulos, chamando-os um a 
um. É a vocação. Os discípulos caminham 
atrás dele. É o encontro, a fé, o seguimento, o 
discipulado. A caminhada do discípulo vai da 
incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. Um 
caminho progressivo. Ontem, hoje e sempre. 
Em Nazaré, a caminhada foi na contra-mão: do 
maravilhamento à dúvida e da dúvida à 
incredulidade. Um caminho regressivo. No 
Lago de Genesaré, o caminho – é o mistério 
que celebramos hoje – é novamente pro-
gressivo: do apavoramento à coragem da fé – 
testada, sem dúvida, pela dúvida e pela queda 
– que, na esperança da salvação, chega à sua 
plenitude. As reações dos discípulos são sem-

pre um espelho das nossas próprias reações.

Antífona da entrada - Sl 73, 20.19.22.23

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e 
não desprezeis o clamor de quem vos busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançarmos 
um dia a herança que prometestes.

Leitura - 1Rs 19,4-8

Leitura do Primeiro Livro dos Reis

4Naqueles dias:  Elias entrou deserto 
adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se 
finalmente debaixo de um junípero e pediu 
para si a morte, dizendo: "Agora basta, 
Senhor! Tira a minha vida, pois não sou 

5 melhor que meus pais". E, deitando-se no 
chão, adormeceu à sombra do junípero. De 
repente, um anjo tocou-o e disse: "Levanta-te 

6e come!"  Ele abriu os olhos e viu junto à sua 
cabeça um pão assado debaixo da cinza e um 
jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir 
7 Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, 
tocou-o e disse: "Levanta-te e come! Ainda 

8tens um caminho longo a percorrer".  Elias 
levantou-se, comeu e bebeu, e, com a força 
desse alimento, andou quarenta dias e 
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quarenta noites, até chegar ao Horeb, o monte 
de Deus. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou o pão vivo, descido do céu, 

quem deste pão come, sempre, há de viver. Eu 
sou o pão vivo, descido do céu, Amém, 
Aleluia, Aleluia! R.

Evangelho - Jo 6,41-51

O encontro da fé é precedido pela dúvida. 
Natural, humano, indispensável. Como, por 
outro lado, é tanto e mais necessária ainda a 
atração do Pai. O Pai aponta para Jesus, fala 
em Jesus e por Jesus, toca a mente e o 
coração dos discípulos. Deixar-nos instruir 
pelo Pai: a lição do Evangelho de hoje. Ele quer 
nos conduzir da incredulidade através da 
dúvida até a fé em seu Filho amado!

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

41 Naquele tempo: Os judeus começaram a 
murmurar a respeito de Jesus, porque havia 

42 dito: "Eu sou o pão que desceu do céu". Eles 
comentavam: "Não é este Jesus, o filho de 
José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? 
Como então pode dizer que desceu do céu?" 
43  Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós.
44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me 
enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no 

45último dia.  Está escrito nos Profetas: 'Todos 
serão discípulos de Deus.' Ora, todo aquele 
que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a 

46 mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só 
                 aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. 

47 Em verdade, em verdade vos digo, quem 
48crê, possui a vida eterna.  Eu sou o pão da 

49vida.  Os vossos pais comeram o maná no 
50deserto e, no entanto, morreram.  Eis aqui o 

pão que desce do céu: quem dele comer, 
51nunca  morrerá.  Eu sou o pão vivo descido 

do céu. Quem comer deste pão viverá 

quarenta noites, até chegar ao Horeb, o monte 
de Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),2-3.4-
5.6-7.8-9(R/. 9a)

R. Provai e vede quão suave é o 
Senhor!

1.  Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo, seu louvor estará sempre em minha 
boca. Minha alma se gloria no Senhor; que 
ouçam os humildes e se alegrem! R.

2.  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.

3.  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.

4.  O anjo do Senhor vem acampar ao 
redor dos que o temem, e os salva. Provai e 
vede quão suave é o Senhor! Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio! R.

Leitura - Ef 4,30 - 5,2

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios

4Naqueles dias:  Elias entrou deserto 
adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se 
finalmente debaixo de um junípero e pediu 
para si a morte, dizendo: "Agora basta, 
Senhor! Tira a minha vida, pois não sou 

5 melhor que meus pais". E, deitando-se no 
chão, adormeceu à sombra do junípero. De 
repente, um anjo tocou-o e disse: "Levanta-te 

6e come!"  Ele abriu os olhos e viu junto à sua 
cabeça um pão assado debaixo da cinza e um 
jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir 
7 Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, 
tocou-o e disse: "Levanta-te e come! Ainda 

8tens um caminho longo a percorrer".  Elias 
levantou-se, comeu e bebeu, e, com a força 
desse alimento, andou quarenta dias e 
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Palavra e o Pão de Deus os reanimem, oremos.

Pai santo, que nos chamastes à fé e nos 
dais a comer o Pão do Céu, ensinai-nos a 
acreditar com toda a alma na palavra verda-
deira do Evangelho e no alimento salvador da 
Eucaristia. Por Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela 
agora vos oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação.

Sugestão: Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

 Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade.

eternamente. E o pão que eu darei é a minha 
carne dada para a vida do mundo". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos a Deus nosso Pai, que nos enviou 
o seu Filho Jesus Cristo, para nos dar a 
conhecer a vida eterna, e digamos, com fé:             
R. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.

1.  Pelo Papa Francisco, sucessor de 
Pedro, para que receba do Pão descido do 
Céu a força para dirigir a santa Igreja, oremos.

2.  Por aqueles que, em cada país e na 
nossa pátria, se dedicam o bem comum, para 
que Deus lhes revele a sua bondade, oremos.

3.  Pelos cristãos que entristecem o 
Espírito, que os marcou com o dom da cari-
dade, para que saibam perdoar-se mutua-
mente, oremos. 

4.  Pelas pessoas que murmuram contra 
tudo, para que recebam de Jesus o grande 
dom de se deixarem instruir pela verdade, 
oremos.

5.  Pelos membros desta comunidade que 
estão cansados de caminhar, para que a 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,41-51

ontinuação do longo discurso de Jesus sobre o Pão da Vida, após a multiplicação dos 

Cpães. Os temas continuam se repetindo e ao mesmo vão sendo aprofundados sempre 
mais: a identidade de Jesus e sua relação com o Pai, a necessidade de crer, ter a vida 

eterna, o Pão que dá vida... Jesus se revela para além daquilo que os olhos humanos podem 
ver. Num mundo marcado pela morte, pela vida que depende de um pedaço de pão diário, 
Jesus se apresenta como aquele que dá a vida para sempre.

-  Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus: É a primeira vez que “os 
judeus” são nomeados assim no Evangelho. Para João, os “judeus” representam todos 
aqueles que se recusam a crer em Jesus. Eles não aceitam Jesus como alguém vindo do céu, 
enviado por Deus.

-  Porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu": As suas “murmurações” são 
parecidas àquelas do povo durante a caminhada no deserto (Ex 14,11-12; 15,24; 17,3). Lá eles 
refutaram o maná (vindo do céu), agora rejeitam Jesus (vindo da parte de Deus).

-  "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe?”: Eles 
conhecem José e a mãe de Jesus. Conhecem seu lado humano, sua família. Mas a sua 
cegueira impede que vejam nele algo mais do que isso. Para ver Jesus como o enviado de 
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Deus, é preciso crer. 
- ”: Não recusa o diálogo no nível que os Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós

judeus propõem. Não se trata de negar o conhecimento humano de Jesus de Nazaré, mas de 
deixar-se conduzir à fé através da experiência que ele oferece. Por isso, Jesus retoma o 
discurso que havia começado anteriormente (v. 37). Este é o momento do grande discurso 
sobre o Pai e sobre o Pão da Vida.

- : Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai e aqueles que vão até  Ir a Jesus atraídos pelo Pai
Jesus são enviados e confiados pelo Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e a vontade do 
Pai é a salvação dos seus filhos e filhas. Quem crê em Jesus terá a vida eterna e será 
ressuscitado no último dia. O Pai que é a fonte da Vida, dá a vida – e vida eterna! – a seus filhos e 
filhas por meio do Filho. É o Pai que atrai seus filhos e filhas para o Filho, para que se tornem 
filhos e filhas. A fé é a obra por excelência do Pai no coração dos filhos (6,29.37).

- : Jesus cita uma profecia do II Isaías sobre o futuro da nova  Está escrito nos Profetas
Jerusalém. Em meio às dores e inseguranças do Exílio da Babilônia, o Profeta sonha com a vida 
bela e com a esperança de dias melhores para o povo, onde “todos os teus filhos serão 
discípulos do Senhor” (Is 54,13). Jesus é o enviado do Pai que ensinará o caminho da verdade, 
assim se cumprirá também a profecia de Jeremias, quando o Senhor diz: “Eles não terão mais 
que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo 'Conhecei o Senhor'. Porque todos me 
conhecerão dos menores aos maiores” (Jr 31,34).

- : No Prólogo já foi dito: “Ninguém jamais viu a Deus, o Filho Unigênito,  Quem viu o Pai
que está no seio do Pai, este o deu a conhecer” (1,18). Portanto, só o Filho que veio do Pai é 
quem viu a Deus e pode revelar seu verdadeiro rosto. Só ele é quem pode dar testemunho 
verdadeiro. Os discípulos verdadeiros escutam o Mestre. Se eles são discípulos do Pai, 
escutam o enviado do Pai. Os profetas previram que todos seriam discípulos do Pai, portanto, 
crer no Filho é crer no Pai. E quem crê no Filho tem a vida eterna.

- : O maná do deserto – que desceu do céu – era para saciar a fome  O Pão descido do céu
cotidiana a fim de que o povo não morresse de fome. Jesus apresenta-se como o verdadeiro 
Pão também descido do céu para trazer vida. Não somente a vida diária, terrena, que se vai 
como um sopro, mas a vida para sempre – a verdadeira vida, a vida eterna!

- : A palavra de Jesus sobre a Eucaristia – “o pão que eu  Minha carne para vida do mundo
vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida” (6,51) – prossegue 
aprofundando o discurso sobre “o pão descido do céu”, que, agora se torna o cordeiro 
sacrificado, levará a uma crise maior (6,52). Sinal de que alguns estavam acompanhando o 
discurso de Jesus, embora não o estivessem compartilhando na fé. Estas palavras enfrentam o 
“escândalo” de crer que Jesus é o pão descido do céu (6,41-47) e, mais ainda, o “escândalo” 
de comer o seu corpo e beber o seu sangue (6,48-51). 

Jesus nos ensina que a fé é dom de Deus: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou 
não o atrai” (6,44). O Pai nos atrai para o Filho, para que nos tornemos filhos e filhas, os 
verdadeiros discípulos. O que o Pai quer – e também Jesus – é que seus filhos e filhas tenham a 
vida eterna, vida plena, vida em abundância. O Livro da Sabedoria já dizia que a vida terrena não 
é medida pelo número de anos (Sb 4,8). Ter vida bela aos olhos de Deus é viver segundo seus 
preceitos, sentir-se amado e valorizado como filho e filha de Deus. E quem alimenta sua vida 
com a Palavra e a Eucaristia tem também a certeza da ressurreição no último dia e a 
continuidade desta vida para sempre junto de Deus. Em meio a tanto desprezo pela vida, em 
meio a mortes prematuras, pessoas que vegetam e morrem sem viver, continua gritando o 
chamado do Pai que nos atrai para o Filho. É só quando estamos ligados a Ele que a vida tem 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
2 

de
 A

go
st

o 
- 

 19
º 

D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

45

Santos do dia: Hilária de Augsburg (+304). Ciríaco de Augsburg e companheiros (+304). 
Eusébio de Milão (+462). André Abellon (1375-1450). Inocêncio XI (1611-1689). 

Testemunhas do Reino: Francisco de Vitória (Espanha. 1546). Margarida Maria Alves 
(Brasil. 1983). 

Memória histórica: Início das ondas de greve nos estaleiros de Gdánsk, Polônia (1980). 
Prisão de bispos, padres e leigos em Riobamba (Equador, 1976). 

sentido. É esta a nossa vocação. Deixemo-nos, pois, alimentar por Jesus que é o Pão da Vida 
descido do céu!

ATRAÇÃO POR JESUS

José Antonio Pagola

O evangelista João repete constantemente expressões e imagens de grande força para 
gravar bem nas comunidades cristãs que sempre deverão aproximar-se de Jesus para 
descobrir nele a fonte de vida nova. Um princípio vital que não se compara com nada que 
possam ter conhecido anteriormente.

Jesus é o pão que desceu do céu. Não deve ser confundido com qualquer outra fonte de 
vida. Em Jesus Cristo podemos alimentar-nos de uma força, uma luz, uma esperança, um sopro 
vital... que vêm do próprio mistério de Deus, o criador da vida, Jesus é “o pão da vida”.

Precisamente por isso não é possível encontrar-nos com Ele de qualquer maneira. Temos 
que ir ao mais profundo de nós mesmos, abrir-nos a Deus e “escutar atentamente o que nos diz 
o Pai”. Ninguém pode sentir verdadeiramente atração por Jesus “se o Pai que o enviou não o 
atrair”.

O que mais atrai em Jesus é sua capacidade de dar vida. Quem crê em Jesus Cristo e sabe 
entrar em contato com Ele conhece uma vida diferente, de qualidade nova, uma vida que, de 
alguma maneira, já pertence ao mundo de Deus. João se atreve a dizer que “quem comer deste 
pão viverá para sempre”. 

Se na Igreja não nos alimentamos do contato com Jesus, continuaremos ignorando o mais 
essencial e decisivo do cristianismo. Por isso não há nada pastoralmente mais urgente do que 
cuidar bem de nossa relação com Jesus, o Cristo. 

Se não nos sentimos atraído pelo Filho de Deus, encarnado num ser tão humano, próximo e 
cordial, ninguém nos tirará do estado de mediocridade em que habitualmente vivemos 
submersos. Ninguém nos estimulará a ir mais longe do que o estabelecido por nossa 
instituição. Ninguém nos animará a ir além do que estabelecem nossas tradições. 

Se Jesus não nos alimenta com sua criatividade, vamos continuar presos no passado, 
vivendo nossa religião de formas, conceitos e sensibilidades que nasceram e se 
desenvolveram em outras épocas e para outros tempos que não são os nossos. Mas, então, 
Jesus não poderá contar com nossa cooperação para gerar a fé no coração dos homens e 
mulheres de hoje.
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13 SEGUNDA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Na época de Jesus, o povo era explorado, 
através de pesados impostos, seja pelo 
Templo seja pelo Império Romano. Por isso, 
Jesus é provocado a tomar posição em 
relação aos impostos. Jesus se posiciona em 
favor da vida e da liberdade.

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e 
não desprezeis o clamor de quem vos busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançarmos 
um dia a herança que prometestes.

Leitura - Ez 1,2-5.24-28c

Leitura da Profecia de Ezequiel 

2 No dia cinco do mês – esse era o quinto 
3ªano do exílio do rei Joaquim –  palavra do 

Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do 
sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao 
rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve 

4sobre ele.  Eu vi que um vento impetuoso vi-
nha do norte, uma grande nuvem envolta em 
claridade e relâmpagos; no meio brilhava algo 

5como se fosse ouro incandescente.  No centro 
aparecia a figura de quatro seres vivos. Este era 
o seu aspecto: cada um tinha a figura de 

24homem.  E eu ouvi o rumor de suas asas: Era 
como um estrondo de muitas águas, como a 

voz do Poderoso. Quando se moviam, o seu 
ruído era como o barulho de um acampamen-
to; quando paravam, eles deixavam pender as 

25ºasas.  ruído vinha de cima do firmamento, 
 26que estava sobre suas cabeças.  Acima do 

firmamento que estava sobre as cabeças, 
havia algo parecido com safira, uma espécie 
de trono, e sobre essa espécie de trono, bem 

27no alto, uma figura com aparência humana.  E 
eu vi como que um brilho de ouro incandes-
cente, envolvendo essa figura como se fosse 
fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura; 
abaixo daquilo que parecia ser a cintura, vi 
algo como fogo e, em sua volta, um círculo 

28cluminoso.  Esse círculo luminoso tinha o 
mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas 
nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência 
visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o 
rosto no chão. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 148,1-2.11-
12ab.12c-14a.14bcd

R.  Da vossa glória estão cheios o céu 
e a terra.

1.  Louvai o Senhor Deus nos altos céus, 
louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, 
anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões 
celestiais! R.

2.  Reis da terra, povos todos, bendizei-             
o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, 
jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e cri-
ancinhas, bendizei-o! R.

3.  Louvem o nome do Senhor, louvem-no 
todos, porque somente o seu nome é excelso! 
A majestade e esplendor de sua glória ultra-
passam em grandeza o céu e a terra. R.

4.  Ele exaltou seu povo eleito em poderio 
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Datas comemorativas: Dia Internacional da Juventude (ONU). Dia do Cor tador de Cana. 
Dia Nacional das Artes. 
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Jesus, dai-nos, Senhor.

1.  Pelos pastores da Igreja que anunciam 
Jesus Cristo, pelos fiéis que se unem às dores 
da sua Paixão e por aqueles que O adoram na 
sua Ressurreição, oremos, irmãos.

2.  Pelos que buscam os caminhos de 
Deus, pelos que praticam os mandamentos e 
pelos que se entregam ao projeto do Reino, 
oremos, irmãos.

3.  Por aqueles que se convertem ao 
Evangelho, pelos que não prejudicam os que 
dependem deles e pelos que se unem aos 
pobres, oremos, irmãos. 

4.  Pelos que são solidários, pelos que 
colaboram com projetos sociais autênticos e 
pelos que alimentam a esperança dos mais 
fracos, oremos, irmãos.

5.  Pelos que nesta comunidade contri-
buem para o culto, pelos que assumem ser-
viços e pelos que testemunham o Evangelho, 
oremos, irmãos. 

Senhor, nosso Deus, que nos salvastes 
pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, 
ajudai-nos a viver como ele viveu para o bem 
de todos e a glória de Deus. Que vive e reina 
para sempre.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela 
agora vos oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

 Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade.

ele é o motivo de louvor para os seus santos. É 
um hino para os filhos de Israel, este povo que 
ele ama e lhe pertence. R.

Aclamação ao Evangelho - 2 Ts 2,14
 
R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a 

fim de alcançarmos a glória de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. R.

Evangelho - Mt 17, 22-27

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

22Naquele tempo:  Quando Jesus e os seus 
discípulos estavam reunidos na Galileia, ele 
lhes disse: "O Filho do Homem vai ser en-

23tregue nas mãos dos homens.  Eles o 
matarão, mas no terceiro dia ele ressuscita-

                              rá." E os discípulos ficaram muito tristes. 
24 Quando chegaram a Cafarnaum, os cobra-
dores do imposto do Templo aproximaram-se 
de Pedro e perguntaram: "O vosso mestre não 

25paga o imposto do Templo?"  Pedro res-
pondeu: "Sim, paga." Ao entrar em casa, Jesus 
adiantou-se, e perguntou: "Simão, que te 
parece: Os reis da terra cobram impostos ou 
taxas de quem: dos filhos ou dos estranhos?" 
26 Pedro respondeu: "Dos estranhos!" Então 

27Jesus disse: "Logo os filhos são livres.  Mas, 
para não escandalizar essa gente, vai ao mar, 
lança o anzol, e abre a boca do primeiro peixe 
que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moe-
da; pega então a moeda e vai entregá-la a eles, 
por mim e por ti." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A vida de Jesus foi uma vida entregue ao 
Reino de Deus, que quer a vida e a liberdade 
dos seus filhos e filhas. O projeto de Jesus foi 
contrastado pelas lideranças judaicas aliadas 
ao Império Romano. Peçamos a graça de 
prosseguir seu projeto: R. A coragem de 
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SÃO PONCIANO, PAPA, e SANTO HIPÓLITO, PRESBÍTERO, MÁRTIRES 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR, p. 740ss.).

mártires Ponciano e Hipólito faça crescer em 
nós o vosso amor e mantenha em nossos 
corações uma fé sempre firme.

Oração do dia

Ó Deus, que a admirável constância dos 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 17,22-27

O
 evangelho de hoje começa com a forma breve do anúncio da paixão-ressurreição (Mt 
17,22-23). Sendo, porém, que já consideramos essa questão, quando do comentário 
ao primeiro anúncio da paixão (Mt 16,24-28), passamos diretamente à meditação de 

Mt 17,24-27 (pagamento do imposto do Templo).
- Os vv. 24-25a relatam a pergunta dos cobradores de impostos a Pedro e a sua resposta. 

Os vv. 25b-27 reproduzem o diálogo entre Jesus e Pedro sobre a liberdade dos filhos e sobre 
como encontrar o tributo a ser pago, para não escandalizar os irmãos. 

-  A tese de Jesus é clara: os filhos são livres diante de Deus e dos homens. O grande valor 
é a liberdade, tema central no cristianismo e em nossa cultura. Nada mais belo que a liberdade: 
torna-nos como Deus. Nada mais proclamado e ameaçado: às antigas escravidões – 
escandalosamente visíveis – sucedem-se novas escravidões – perigosamente invisíveis. Por 
isso, os cristãos são livres: o único tributo que devem ao Templo e ao ‘rei’ é a relação filial com o 
Pai e a relação fraterna com todos, próximos e distantes.

-  Essa tese de Jesus, porém, tem que se articular com outra, que é o maior mandamento 
da lei, isto é, o amor. Para não escandalizar os irmãos, os cristãos podem-se sentir livres de 
pagar aqueles tributos que os outros também pagam. A liberdade, em última análise, é a 
liberdade de amar, que é a sua manifestação maior e o seu melhor fruto. São livres de renunciar 
aos seus direitos mais legítimos se esses podem ferir ou prejudicar os direitos dos outros. A 
verdadeira liberdade é a de edificar o outro, não de eliminá-lo ou derrubá-lo!

-  Na comunidade de Mateus – muito provavelmente, Antioquia da Síria, sobre o Oronte – 
havia a tentação de observar as leis e as tradições, e esquecer a verdade do Evangelho e a 
liberdade dos filhos. Uma tentação, aliás, muito judaica! Noutras comunidades (e, talvez, na ala 
mais à esquerda da própria comunidade de Mateus) havia a tentação de se viver a própria 
liberdade sem respeitar os direitos dos outros (cf. 1Cor 8,1ss.). O Evangelho de Mateus – sábio 
mediador – apresenta uma solução média: liberdade, sim, mas, acima de tudo, caridade! 

-  Essa solução não vale apenas para o tributo, mas para outras situações também: as leis 
judaicas, as leis do Império e outras. Os cristãos são livres, mas, para não escandalizar os 
outros (os irmãos judeus, os mais fracos), autolimitam a liberdade. Exemplo concreto é Paulo 
que não teria problema de comer carne imolada aos ídolos, mas que, para não escandalizar os 
irmãos recém-convertidos do paganismo, diz-se disposto até mesmo a nunca mais comer 
carne alguma (cf. 1Cor 8,13). Modelo supremo é o próprio Jesus que, livremente, se entrega 
nas mãos dos homens para resgatá-los (Mt 17,22-23)!

-  A liberdade cristã não é nem a observância da lei (pense-se nos estoicos) nem a 
transgressão da lei (pense-se nos libertinos). A liberdade cristã é a liberdade de amar os 
irmãos. O amor ao irmão é a plena realização do homem e o perfeito cumprimento da lei (Mt 
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14 3ª-FEIRA - S. MAXIMILIANO M. KOLBE, Pr, Mt - Memória
 (Cor vermelha - Ofício da memória) 

Raimundo Kolbe nasceu em 1894 na 
Polônia, de família cristã fervorosa. O pai 
trabalhava numa indústria têxtil e sofria com a 
divisão da Polônia entre a Rússia, a Alemanha 
e a Áustria. Seus primeiros estudos foram na 
casa de um padre e, depois, de um farma-
cêutico do lugar. Mais tarde, os três filhos e os 
próprios pais se tornaram franciscanos, os 
pais, terciários. Raimundo fez o noviciado em 
Leópolis, na área austríaca, de onde saiu 
Maximiliano. Enviado para Roma, estudou 
Filosofia na Universidade Gregoriana e 
Teologia no Colégio Seráfico. Foi ordenado em 
1918. Sua estada em Roma foi marcada por 
dois fatos que o acompanhariam por toda a 
vida: as primeiras manifestações da tubercu-
lose e a fundação de uma associação reli-
giosa, a Milícia da Imaculada, dedicada à 
conversão dos pecadores por meio de Maria. 
De volta à Polônia, a Milícia cresceu muito. 
Apesar do avanço da tuberculose, criou um 
jornalzinho de poucas páginas, o Cavaleiro da 
Imaculada. Em Grodno, criou uma tipografia   
e, em Varsóvia, a Cidade de Maria. Seu mo-
vimento chegou a Nagasaki, no Japão, e na 
Índia. Com o início da Guerra, em 1939, seu 
pessoal se dispersou: “Não esqueçam o 
amor”, dizia Kolbe. A Cidade de Maria 
transformou-se num lugar de acolhida para 

feridos, doentes e prófugos. No dia 19 de 
setembro de 1939, Kolbe e outros frades 
foram presos e levados a um campo de con-
centração, mas, dois meses depois (8 de 
dezembro), foram libertados. A prisão defi-
nitiva deu-se no dia 17 de fevereiro de 1941. 
Em 28 de maio, foi transferido para Auschwitz, 
colocado entre os judeus e obrigado aos 
trabalhos mais difíceis, como o transporte de 
cadáveres ao crematório. “Kolbe era um 
príncipe em meio a nós”, disse uma teste-
munha, referindo-se à sua dignidade e retidão. 
No final de julho, foi transferido ao Bloco 14, 
cujos prisioneiros trabalhavam na lavoura. Um 
deles conseguiu fugir e, segundo a lei do cam-
po de extermínio, dez prisioneiros foram 
destinados ao bunker da morte. Kolbe entre-
gou-se livremente para substituir um deles, 
um pai de família. Ainda graças ao Pe. Kolbe, o 
desespero dessas criaturas se transformou 
em prece comum e, à medida que, um a um, 
foram morrendo, a um fiapo de voz. Depois de 
14 dias, restavam quatro vivos, Kolbe entre 
eles. Uma injeção de ácido fênico abreviou 
seu fim. As últimas palavras de Kolbe, abrindo 
os braços, foram: “Ave Maria”. Beatificado por 
Paulo VI em 1971, foi canonizado por João 
Paulo II no dia 10 de outubro de 1982. Tive a 
graça de estar presente.

7,12; Rm 13,10). O critério da liberdade – da lei da liberdade, como diz um judeu-cristão mais à 
direita (cf. Tg 2,12) – é o bem do outro! 

Santos do dia: Hipólito de Roma (+236). Ponciano (+236). Radegunda de Turíngia (518-
587). Máximo Confessor (580-662). Wigberto de Fritzlar (680-737 / 738). Ludolfo de Korvey 
(915-983). João Berchmans (1599-1621). Marcos de Aviano (1631-1699). 

Memória histórica: Morte de Cuauhtémoc e de cerca de 240.000 guerreiros depois de 80 
dias de cerco a México-Tenochtitlán (1521).

Datas comemorativas: Dia do Encarregado. Dia do Economista. Dia Internacional dos 
Canhotos. Dia do Azar.
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3comer o rolo.  Depois disse-me: “Filho do 
homem, alimenta teu ventre e sacia as 
entranhas com este rolo que eu te dou”. Eu o 

              comi, e era doce como mel em minha boca. 
4 Ele disse-me então: “Filho do homem, vai! 
Dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as 
minhas palavras”. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119), 
14.24.72.103.111.131(R/. 103a)

R.  Como é doce ao paladar vossa 
palavra, ó Senhor!

1.  Seguindo vossa lei me rejubilo  muito 
mais do que em todas as riquezas. R.

2. Minha alegria é a vossa Aliança,  meus 
conselheiros são os vossos mandamentos. R.

3.  A lei de vossa boca, para mim,  vale 
mais do que milhões em ouro e prata. R.

4.  Como é doce ao paladar vossa pala-
vra,  muito mais doce do que o mel na minha 
boca! R.

5. Vossa palavra é minha herança para 
sempre, porque ela é que me alegra o cora-
ção! R.

6.  Abro a boca e aspiro largamente, pois 
estou ávido de vossos mandamentos. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,29ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Tomai meu jugo sobre vós e apren-    

dei de mim que sou de coração humilde e 
manso! R.

Evangelho - Mt 18,1-5.10.12-14

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

1Naquele tempo:  Os discípulos aproxi-
maram-se de Jesus e perguntaram: "Quem é o 

2maior no Reino dos Céus?"  Jesus chamou 
3uma criança, colocou-a no meio deles  e 

disse: "Em verdade vos digo, se não vos con-
verterdes, e não vos tornardes como crianças, 

Comentário inicial - Querer ser o 
maior... preocupação de ontem e de hoje. 
Energia perdida, escândalo para a fé, feiura 
que esconde a cara. Jesus se entrega a outro 
espírito. A grandeza da pequenez. A infância 
espiritual de Teresinha. O último lugar de 
quem serve no outro a imagem de Deus. A 
busca de quem se perdeu. Um único que vale 
99. Outra lógica a do amor louco de Deus! 
Maximiliano Kolbe seguiu Jesus no gesto 
supremo de dar a vida por um pai de família 
num campo de concentração! 

Antífona de entrada - Mt 25,34.40

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor. 
Em verdade vos digo: tudo o que fizestes ao 
menor dos meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes.

Oração do dia

Ó Deus, inflamastes São Maximiliano 
Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem 
Imaculada e lhe destes grande zelo pastoral e 
dedicação ao próximo. Concedei-nos, por sua 
intercessão, que trabalhemos intensamente 
pela vossa glória no serviço do próximo, para 
que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho 
até a morte.

Leitura - Ez 2,8 – 3,4

Leitura da Profecia de Ezequiel 

8Assim fala o Senhor:  ”Quanto a ti, Filho 
do homem, escuta o que eu te digo: Não sejas 
rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a 

9boca e come o que eu te vou dar”.  Eu olhei e 
vi uma mão estendida para mim e, na mão, um 
livro enrolado. Desenrolou-o diante de mim; 
estava escrito na frente e no verso e nele havia 

3,1cantos fúnebres, lamentações e ais.  Ele me 
disse: “Filho do homem, come o que tens 
diante de ti! Come este rolo e vai falar aos 

2filhos de Israel”.  Eu abri a boca, e ele fez-me 
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vertam aqueles que os perseguem e maltra-
tam, oremos, irmãos.

4.  Pelos cristãos que, na vida quotidiana, 
seguem a Cristo com a própria cruz, para que 
sua vida questione os delírios dos poderosos, 
oremos, irmãos.

5.  Pela nossa comunidade, para que a 
celebração do mártir São Maximiliano nos 
leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos.

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em 
auxílio do vosso povo suplicante e, por 
intercessão do mártir São Maximiliano, 
concedei-lhe a graça de uma vida semelhante 
à do vosso Filho, que convosco vive e reina.

Oração sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas 
oferendas, e vos suplicamos que, a exemplo 
de São Maximiliano Kolbe, aprendamos a 
oferecer-vos a nossa vida.

Antífona da comunhão - Jo 15,13

Não há maior prova de amor que dar a vida 
pelos amigos, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Restaurados na mesa do vosso Filho, 
humildemente vos pedimos, ó Deus, que 
sejamos inflamados no mesmo amor, que São 
Maximiliano Kolbe recebeu deste convívio.

4não entrareis no Reino dos Céus.  Quem se faz 
pequeno como esta criança, esse é o maior no 

5Reino dos Céus.  E quem recebe em meu 
nome uma criança como esta, é a mim que 

10 recebe. Não desprezeis nenhum desses 
pequeninos, pois eu vos digo que os seus 
anjos nos céus veem sem cessar a face do 

12meu Pai que está nos céus.  Que vos parece? 
Se um homem tem cem ovelhas, e uma delas 
se perde, não deixa ele as noventa e nove nas 
montanhas, para procurar aquela que se 

13perdeu?  Em verdade vos digo, se ele a 
encontrar, ficará mais feliz com ela, do que 
com as noventa e nove que não se perderam.  
14 Do mesmo modo, o Pai que está nos céus 
não deseja que se perca nenhum desses 
pequeninos.- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de São Maximiliano Maria 
Kolbe, que seguiu a Cristo, dando a vida para 
salvar um pai de família, oremos a Deus Pai 
todo-poderoso: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
para que os seus bispos, presbíteros e 
diáconos anunciem com a vida o Evangelho, 
oremos, irmãos.

2.  Por todos os fiéis e catecúmenos, para 
que a vida do mártir São Maximiliano seja para 
eles um forte apelo à generosidade, oremos, 
irmãos.

3.  Pelos mártires da fé em nossos dias, 
para que a sua coragem e testemunho con-

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,1-5.10.12-14

O
 capítulo 18 contém o discurso comunitário, eclesial ou eclesiológico do Evangelho de 
Mateus. A pergunta por quem é o maior parece inevitável quando o assunto é a vida em 
comum, necessária para a realização do ser humano,  (animal político “zoón politikón”

ou animal social), como disse Aristóteles.
-  A palavra do Filho, que faz filhos e filhas, se realiza na comunidade dos irmãos e irmãs. 

É o Reino do Pai. O Reino do Pai se realiza na fraternidade entre os filhos e filhas. O amor ao Pai 
se concretiza no amor aos irmãos e irmãs; o amor aos irmãos e irmãs tem seu fundamento no 
amor do Pai.
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-  O capítulo 18 – o quarto discurso de Jesus em Mateus – tem a seguinte estrutura: a 
comunidade cristã não é formada por grandes, mas por pequenos (Mt 18,1-11), perdidos 
(18,12-14) e pecadores (18,15-18) perdoados que, por sua vez, perdoam (18,21-35). A sua 
força é a oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, que, assim, garante a sua presença no meio 
dos discípulos (18,19-20). As palavras-chave do capítulo são: ‘criança’ (vv. 1-5); ‘pequeno’ 
(que se escandaliza, é desprezada e se perde) (vv. 6-14); ‘irmão’ (que peca, que deve ser 
advertido e perdoado) (vv. 15-18.21-35). O tripé é justamente esse: criança – pequeno – 
irmão.

-  O ‘discurso comunitário’ coloca as vigas-mestras da vida comum. Segundo Jesus, o 
que une não é a grandeza (moral, social, jurídica) real ou presumida, mas a ‘pequenez’ que o 
Filho acolheu e acolhe. O que mantém a união não é a vida impecável e perfeita dos cristãos, 
mas o perdão sempre de novo dado e recebido.

-  Na comunidade – que é feita “por” Deus, mas é feita “de” homens – há de tudo: 
mesquinharias, escândalos, debilidades, pecados. Não se pressupõem nem pessoas melhores 
nem um mundo melhor: o mal não é obstáculo para o bem; pode ser uma provocação para que o 
bem mostre todas as suas potencialidades. A misericórdia sempre se sentiu irresistivelmente 
atraída pela miséria, fosse essa qual fosse!

-  Os limites – os nossos e os dos outros – precisam ser acolhidos – por nós e pelos 
outros – para serem enfrentados e eventualmente superados. Quando não aceitos, tornam-se 
motivo de defesa e agressão, de violência e divisão. Quando aceitos, porém, tornam-se lugar de 
alegria, de amor, de entendimento, de comunhão. Tudo depende do espírito com que 
encaramos e vivemos os limites. O espírito de morte leva à guerra e às guerras, maiores ou 
menores; o Espírito de Deus leva ao respeito e o respeito à comunhão.

-  O capítulo 18 mostra, enfim, que o objetivo da ação do Filho é justamente a 
comunidade, onde somos irmãos porque filhos do Pai e filhos porque irmãos. A fraternidade é a 
cara do Reino de Deus na terra, e a comunidade, as cores dessa cara. Só a fraternidade e a 
fraternidade aberta a todos pode mostrar ao mundo que Deus é Pai e Pai de todos e todas.

-  No centro da comunidade, como valor absoluto, está aquele que se fez último e servo 
de todos: o Filho encarnado na pequenez do profeta de Nazaré, o Senhor crucificado, revelação 
do Deus Amor que se fez humilde e pequeno para acolher os pequenos e os últimos. 

Santos do dia: Eusébio de Roma (+350). Eberardo de Einsiedeln (890-958). Maximiliano 
Maria Kolbe (1894-1941).

Testemunhas do Reino: Francisco de Miranda (Venezuela. 1816). Alceu Amoroso Lima 
(1983). 

Datas comemorativas: Dia da Unidade Humana. Dia do Combate à Poluição. Dia do 
Protesto.

15 QUARTA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Acusar, condenar, torturar, banir, matar. A 
lógica desumana do mundo sem Deus pode 
penetrar venenosamente dentro da comuni-

dade do Messias dos pequenos, dos pobres, 
dos pecadores. A Igreja precisa se desvestir da 
toga dos tribunais e vestir o manto do respeito, 
da atenção, do escutar, da caridade, da 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
5 

de
 A

go
st

o 
- 

 Q
ua

rt
a-

fe
ira

 d
a 

19
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

53

estiver a cruz. Começai pelo meu santuário”. E 
eles começaram pelos anciãos que estavam 

 7diante do Templo.  Ele disse-lhe: “Profanai o 
Templo, enchei os átrios de cadáveres. Ide”. E 

10,18eles saíram para matar na cidade!  Então a 
glória do Senhor saiu da soleira do Templo e 

19parou sobre os querubins.  Os querubins 
levantaram suas asas e elevaram-se da terra à 
minha vista, partindo juntamente com eles as 
rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental 
do Templo do Senhor, e a glória do Deus de 

20
Israel estava em cima deles.  Eram estes os 
seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus 
de Israel, nas margens do rio Cobar, e com-

21preendi que eram querubins.  Cada um tinha 
quatro faces e quatro asas, e debaixo das asas, 

22uma forma de mão humana.  Suas faces 
eram semelhantes às faces que eu tinha visto 
junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua 
frente. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - 112(113),1-2.3-
4.5-6 (R/. 4b) 

R. A glória do Senhor vai além dos 
altos céus.

1.  Louvai, louvai, ó servos do Senhor, 
louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja 
o nome do Senhor, agora e por toda a 
eternidade! R.

2.  Do nascer do sol até o seu ocaso, 
louvado seja o nome do Senhor! Senhor está 
acima das nações, sua glória vai além dos 
altos céus. R.

3.  Quem pode comparar-se ao nosso 
Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o         
seu trono e se inclina para olhar o céu e a                     
terra? R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 5,19

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Em Cristo, Deus reconciliou consigo 

mesmo a humanidade; e a nós ele entregou 
esta reconciliação. R.

misericórdia, do perdão. O que importa é 
salvar o irmão! “Que a salvação do povo seja a 
suprema lei”, escreveu Cícero. 

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa,  
e não desprezeis o clamor de quem vos          
busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançarmos 
um dia a herança que prometestes.

Leitura - Ez 9,1-7; 10,18-22

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 Senhor gritou a meus ouvidos, com voz 
forte: “Aproxima-se o castigo da cidade! Cada 

                 um tenha sua arma destruidora na mão!” 
2 Então, eu vi seis homens vindo da porta 
superior, voltada para o norte, cada qual 
empunhando uma arma de destruição. Entre 
eles havia um homem vestido de linho, que 
levava um estojo de escriba na cintura.              
Eles foram colocar-se junto do altar de bronze.             
3 Então a glória do Deus de Israel elevou-se de 
cima do querubim sobre o qual estava, em 
direção à soleira do Templo. E chamou o 
homem vestido de linho, que levava um estojo 

4ºde escriba à cintura.  Senhor disse-lhe: 
“Passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e 
marca com uma cruz na testa os homens que 
gemem e suspiram por causa de tantos 

5horrores que nela se praticam”.  E escutei o 
que ele dizia aos outros: “Percorrei a cidade 

6atrás dele e matai sem dó nem piedade.  Ma-
tai velhos, jovens e moças, mulheres e cri-
anças, matai a todos, até ao extermínio. Mas 
não toqueis em nenhum homem sobre quem 
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2.  Por todos aqueles que se arrependem 
do mal cometido, para que sejam acolhidos por 
todos e possam refazer as suas vidas, oremos. 

3.  Pelos que hoje se reúnem em nome de 
Jesus Cristo, para que acreditem que Ele está 
no meio deles e inspira a sua oração, oremos.

4.  Pelos que ajudam as pessoas a per-
doar e a se reconciliar com quem as prejudi-
cou e ofendeu, para que nunca lhes falte o 
perdão, oremos.

5. Pelos defuntos da nossa comunidade, 
para que o Senhor as acolha em sua miseri-
córdia e possam desfrutar a beleza do amor.

Senhor Jesus Cristo, Deus e homem ver-
dadeiro, cantor incomparável das glórias do 
Altíssimo, ensinai-nos a amar, a perdoar, a 
servir e a rezar. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela 
agora vos oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade.

Evangelho - Mt 18, 15-20

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
15discípulos:  Se o teu irmão pecar contra ti, 

vai corrigi-lo, mas em particular, a sós con-
              tigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. 

16 Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma 
ou duas pessoas, para que toda a questão seja 
decidida sob a palavra de duas ou três 

17testemunhas.  Se ele não vos der ouvido, 
dize-o à Igreja. Se nem mesmo à Igreja ele 
ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou 

18um pecador público.  Em verdade vos digo, 
tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, 
e tudo o que desligardes na terra será des-

19ligado no céu.  De novo, eu vos digo: se dois 
de vós estiverem de acordo na terra sobre 
qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos 
será concedido por meu Pai que está nos 

20céus.  Pois onde dois ou três estiverem reu-
nidos em meu nome eu estou ali, no meio 
deles." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus diz à Igreja e aos cristãos: perdoai-
vos uns aos outros, como o Senhor vos per-
doa. Peçamos confiantes ao Pai: R. Perdoai-
nos, Senhor.

1.  Pelos ministros da Igreja e pelos cris-
tãos, para que deem o primeiro passo na 
direção dos que os ofenderam e se reconci-
liem com os outros, oremos.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,15-20

N
a comunidade de Jesus, pratica-se a correção fraterna, que é um gesto de amor em 
vista da construção e da reconstrução da fraternidade. O restabelecimento da 
fraternidade faz com que o irmão ou irmã não esteja mais só, e onde dois ou mais 

estão juntos, o Pai se alegra e o Filho está no meio deles.
-  Os membros da comunidade são o que são e são chamados e acolhidos porque 

queridos e amados pelo Pai para se tornarem filhos e irmãos.
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Santos do dia: Tarcísio (III século). Alfredo de Hildesheim (798-874). Arnulfo de Soissons 
(1040-1087). Roberto de Ottobeuren (+1145). Jacinto da Polônia (+1257). Matilde de 
Magdeburg (1210-1282/1294). 

Testemunhas do Reino: José Francisco dos Santos (Brasil, 1980). Luís Rosales e 
Companheiros (Costa Rica, 1984). Maria Rumalda Camey (1989).

Datas comemorativas: Dia da Informática. Dia do Solteiro. Inauguração do Canal do 
Panamá (1914).
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-  A correção fraterna é sinal e gesto de amor. Feita de verdade e caridade (cf. Ef 4,15), ela 
só é possível onde “cada um é acolhido nos seus limites, não é julgado se erra, é absolvido se é 
culpado, é procurado quando se perde, é perdoado se peca” (Fausti). 

-  A aceitação incondicional do outro é condição para a correção fraterna. A aceitação 
incondicional supera a contraposição viciosa entre crítica maldosa e endurecimento defensivo. 
A pessoa só aceita eventuais observações sobre si mesma e sobre sua conduta quando se sente 
acolhida e na medida em que se sente acolhida. Caso contrário, sente-se agredida e, sentindo-
se agredida, defende-se ou agride, quando não agride para defender-se.

-  A correção fraterna, numa comunidade de pecadores chamados a serem perfeitos (Mt 
5,48), é sempre necessária, se quisermos crescer como irmãos e irmãs. O nosso 
relacionamento deve progredir sempre para podermos ser como uma cidade construída sobre o 
monte (Mt 5,14). A correção fraterna é a melhor maneira de irmos atrás de quem está 
transviado, para que não se perca. É assim que a ‘perfeição’ de Mateus (5,48) se mostra como a 
‘misericórdia’ de Lucas (Lc 6,36).

-  A correção fraterna é exatamente o contrário do escândalo, no sentido normal da 
palavra. Enquanto o escândalo, usando armadilhas e alimentando a fofoca, passa por cima do 
irmão que erra, a correção fraterna cerca o irmão de cuidados. O escândalo o empurra para o 
mal; o cuidado é a rede que o protege do alastrar-se do mal e o arrasta para o bem. O escândalo 
perde o irmão que erra; a correção fraterna o salva. O escândalo não vem do pecado, pois todos 
pecam; mas vem sempre dos que amam mais a lei que o/a irmão/ã que erra!

-  O pecado rompe a fraternidade: a verdade exige que se reconheça esse fato. A 
estratégia de eliminar a ‘maçã pobre’ (a mais desumana) talvez impeça que o mal se difunda e 
pode preservar outras de se contaminarem. O perdão (segunda estratégia) já é um passo à 
frente, mas só restabelece a fraternidade pela metade: aquele que perdoa age como irmão, mas 
o que foi perdoado só o fará a partir do momento em que reconhece seu erro e aceita o perdão. 
Dizer que o pecado rompe a fraternidade equivale a um julgamento. Eliminar a ‘maçã podre’, a 
uma condenação. Perdoar o irmão que errou (terceira estratégia), a assemelhar-se ao Pai, que 
faz o sol brilhar sobre todos. Só a correção fraterna, porém, é remédio que cuida e cura, levando 
o organismo ferido e doente a reagir e a debelar seu próprio mal.

-  Deve-se tentar todos os meios para trazer de volta o irmão que erra: o diálogo pessoal, a 
mediação de outros e, se necessário, a mediação da comunidade. A exclusão da comunidade – 
tratar alguém como pagão e publicano! – não significa exclusão do amor, que é sempre devido. 
O exemplo e modelo é Jesus, amigo de publicanos e pecadores (Mt 11,19), que veio salvar o 
que está perdido (Mt 11,11), que envia os discípulos a todos os pagãos (Mt 28,19).

 

O mundanismo espiritual "é uma maneira sutil de procurar «os próprios interesses, não 
os interesses de Jesus Cristo» (Fl 2, 21)." (Francisco, Evangelii gaudium 93)
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16 QUINTA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

carregar a bagagem nas costas e retirá-la no 
escuro. Deverás cobrir a face para não ver o 
país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de 

7Israel”.  Eu fiz assim como me foi ordenado. 
Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a 
bagagem de exilado; à tarde, abri com a        
mão um buraco no muro. Saí ao escuro, 
carregando a bagagem às costas, diante 

8deles.  De manhã, a palavra do Senhor foi-me 
9dirigida nestes termos:  ”Filho do homem, 

não te perguntaram os da casa de Israel, essa 
10gente rebelde, o que estavas fazendo?  Dize-

lhes: Assim fala o Senhor Deus: Este oráculo 
refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a 

11casa de Israel que está na cidade.  Dize: Eu 
sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, 
assim será feito com eles: irão cativos para o 

12ºexílio.  príncipe que está no meio deles 
levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. 
Farão no muro um buraco para sair por ele. O 
príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus 
olhos o país. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 77(78),56-
57.58-59.61-62(R/. cf. 7c)

R. Das obras do Senhor não se es-
queçam.

1. Mesmo assim, eles tentaram o 
Altíssimo, recusando-se a guardar os seus 
preceitos. Como seus pais, se transviaram, e o 
traíram como um arco enganador que volta 
atrás; R.

2.  Irritaram-no com seus lugares altos, 
provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. 
Deus ouviu e enfureceu-se contra eles, e 
repeliu com violência a Israel. R.

3.  Entregou a sua arca ao cativeiro, e às 
mãos do inimigo a sua glória; fez perecer seu 
povo eleito pela espada, e contra a sua 
herança enfureceu-se. R.

Num mundo de pecadores, sem perdão a 
convivência se torna impossível. Perdoar, 
porém, não é fácil. Perdoar faz parte da justiça 
excessiva do Reino. Perdoar é divino. Perdoar 
é graça. Graça que devemos implorar sempre, 
em relação a todos, não importam suas 
ofensas. “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o 
que fazem”!

Antífona de entrada - Sl 73,20.19.22.23

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e 
não desprezeis o clamor de quem vos busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançarmos 
um dia a herança que prometestes.

Leitura - Ez 12,1-12

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida 
2nestes termos:  ”Filho do homem, estás 

morando no meio de um povo rebelde. Eles 
têm olhos para ver e não veem, ouvidos para 
ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. 
3 Quanto a ti, Filho do homem, prepara para ti 
uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista 
deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista 
deles, para outro lugar. Talvez percebam que 

4são um povo rebelde.  Deverás tirar a ba-
gagem em pleno dia, à vista deles, como se 
fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás 
sair à tarde, à vista deles, como quem vai para 

5o exílio.  À vista deles deverás cavar para ti um 
6buraco no muro, pelo qual sairás;  deverás 
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aquele empregado aos torturadores, até que 
35pagasse toda a sua dívida.  É assim que o 

meu Pai que está nos céus fará convosco, se 
cada um não perdoar de coração ao seu 

19,1irmão."  Ao terminar estes discursos, Jesus 
deixou a Galileia e veio para o território                 
da Judeia além do Jordão. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus nos alerta de que não há comuni-
dade sem atritos e conflitos. Elevemos, por 
isso, a nossa oração ao Pai misericordioso, 
que é maior do que o nosso pobre coração e 
pode abri-lo ao perdão e ao amor sem limites, 
dizendo: Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Papa, os bispos e os 
presbíteros saibam acolher os penitentes e 
perdoar, em nome de Jesus, os seus pecados, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que as pessoas que creem em 
Deus olhem para o mundo e vejam prodígios 
semelhantes aos que sucederam no Jordão, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que os crentes que olham a vida 
como um milagre contínuo saibam cantar um 
canto novo, agradecendo e louvando ao 
Criador, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os indivíduos, as empresas e 
os países ricos perdoem as dívidas dos que 
não podem pagá-las, mesmo que isso lhes 
traga alguma dificuldade, rezemos ao Senhor.

5.  Para que, entre os membros da nossa 
paróquia, ninguém proceda como aquele 
servo do Evangelho que não teve compaixão 
do companheiro, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Pai, acolhei nossas orações 
e permiti que não sejamos semelhantes ao 
servo ingrato que foi perdoado, mas não 
soube perdoar. PCNS. .

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 

Aclamação ao Evangelho - Sl 118(119)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Fazei brilhar vosso semblante ao 

vosso servo e ensinai-me vossas leis e 
mandamentos! R.

Evangelho - Mt 18,21-19,1

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

21Naquele tempo:  Pedro aproximou-se de 
Jesus e perguntou: "Senhor, quantas vezes 
devo perdoar, se meu irmão pecar contra 

22mim? Até sete vezes?"  Jesus respondeu: 
"Não te digo até sete vezes, mas até setenta 

23vezes sete.  Porque o Reino dos Céus é como 
um rei que resolveu acertar as contas com 

24seus empregados.  Quando começou o 
acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma 

25enorme fortuna.  Como o empregado não 
tivesse com que pagar, o patrão mandou que 
fosse vendido como escravo, junto com a 
mulher e os filhos e tudo o que possuía, para 

26que pagasse a dívida.  O empregado, porém, 
caiu aos pés do patrão, e, prostrado, supli-

27cava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei tudo'.  
Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou 

28o empregado e perdoou-lhe a dívida.  Ao sair 
dali, aquele empregado encontrou um dos 
seus companheiros que lhe devia apenas cem 
moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, 

29dizendo: 'Paga o que me deves'.  O compa-
nheiro, caindo aos seus pés, suplicava: 'Dá-

30me um prazo! e eu te pagarei'.  Mas o em-
pregado não quis saber disso. Saiu e mandou 
jogá-lo na prisão, até que pagasse o que 

31devia.  Vendo o que havia acontecido, os 
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. 
33 Não devias tu também, ter compaixão do teu 
companheiro, como eu tive compaixão de ti?' 
34 O patrão indignou-se e mandou entregar 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,21–19,1

Esta passagem do evangelho se divide em duas partes: o diálogo entre Pedro e Jesus 
sobre o perdão ilimitado (vv. 21-22) e uma parábola que ilustra o perdão ilimitado, 
colocando o seu fundamento (vv. 23-35). A parábola está construída sobre a 

contraposição entre a misericórdia do Senhor, que perdoa generosamente (vv. 23-27), e a falta 
de piedade do empregado, que não perdoa uma pequena dívida (vv. 28-30). Conclui dizendo 
que quem não perdoa não é perdoado (vv. 31-35).

-  Normalmente, nosso relacionamento com o outro se baseia no relacionamento que o 
outro tem conosco. No evangelho de hoje, Jesus recontextualiza essa experiência: o 
fundamento da minha relação com o outro deve imitar a relação que o Outro tem comigo. O que 
o Senhor fez e faz comigo é o fundamento do que devo fazer com os outros. O mandamento de 
Jesus diz: amem-se uns aos outros como eu os tenho amado (Jo 13,34). Paulo explicita a sua 
lógica: façamos o bem uns aos outros como o Pai nos fez o bem em Cristo (Ef 4,32).

-  A justiça do Filho é diferente da justiça comutativa, que vai do “do ut des” (dou para que 
dês) ao “do quod das” (dou o que dás). Em relação ao erro do outro, essa justiça diz: quem erra 
paga. A justiça do Filho é uma justiça outra, uma justiça superior, excessiva, própria de quem 
ama, que se sente sempre devedora: deve reconciliação ao adversário, acolhida ao pequeno, 
busca ao transviado, correção ao culpado, pagamento ao devedor. É a diferença da justiça 
divina, que é misericórdia diante da miséria, dom diante da pequenez, perdão diante do erro. 
Misericórdia, dom e perdão!

-  Enquanto a justiça da lei mata, a justificação do Espírito dá a vida (2Cor 3,6). O que o 
Pai faz comigo pelo Filho e no Filho devo fazer pelos irmãos e irmãs. É o que diz Paulo, com rara 
beleza e eficácia, na abertura do famoso hino cristológico da Carta aos Gálatas: tenham em 
vocês o mesmo sentimento em relação aos irmãos que está em Cristo Jesus (Gl 2,5). O erro do 
outro para comigo, ao invés de provocar a minha ira, é ocasião e provocação para perdoar como 
sou perdoado: torna-me – paradoxalmente*, pois há um erro – filho perfeito como o Pai do céu 
é perfeito (Mt 5,43-48).

-  O erro do outro – que, felizmente, me incomoda, sinal de que, nos seres humanos e 
entre os seres humanos, há uma estrutura de valores! – é, paradoxalmente, o que me ajuda a 

SANTO ESTÊVÃO DA HUNGRIA, LEIGO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos e Santas - MR, p. 771ss.).

Igreja a gloriosa proteção de santo Estêvão, rei 
da Hungria, que propagou o vosso Evangelho, 
quando reinava na terra.

Oração do dia

Deus todo-poderoso, concedei à vossa 

como alimento a flor do trigo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade.

que concedestes à vossa Igreja e que ela 
agora vos oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
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tornar-me como Deus. Vem-me à mente aquela passagem do Precônio Pascal: “Ó feliz culpa 
que nos fez merecer tão grande salvador!” Que, descristianizando, a gente poderia traduzir: 
“Ainda bem que existe o mal!” Que não é um convite ao pecado (Rm 3,8; 6,1.15), mas o 
contraste humano que ressalta a magnanimidade divina da graça: “Onde abundou o pecado, 
superabundou a graça” (Rm 5,20). 

-  O mal que faço é ocasião para que eu ame mais o Senhor, porque me faz sentir mais 
amado por Ele (cf. Lc 7,42ss.). O mal que sofro é a oportunidade de perdoar e de amar mais os 
irmãos, tornando-me mais parecido ao Senhor. O meu mal provoca o perdão de Deus; o mal dos 
outros deve provocar o meu perdão. Essa circulação de perdão recebido e dado é a respiração 
própria de Deus, o Espírito Santo, que, sendo vida de Deus, torna-se, pelo dom e pelo perdão de 
Deus, minha vida. Essa é a dinâmica da graça que, vindo do Pai ao Filho, é derramada pelo 
Espírito Santo em nós e circula entre nós.

-  O perdão – de Deus para nós e entre nós – é o coração da vida cristã. Torna-me filho ou 
filha do Pai e irmão ou irmã dos meus irmãos. Entre os filhos de Adão não existe comunhão, nem 
com o Pai nem com os outros, sem perdão. O perdão não só não nega a ‘verdade’ do mal, quanto 
a supõe, mas, justamente aí, na negação do amor, celebra o triunfo do amor gratuito, excessivo, 
incondicional. Amor que não perdoa não é amor!

-  A parábola dos vv. 23-35 – que conclui o discurso comunitário – é uma exortação ao 
perdão. A vida comunitária é possível não porque não há pecado, mas porque existe perdão. O 
mal – paradoxalmente, dizemo-lo pela terceira vez – ao invés de dividir e isolar definitivamente, 
quando existe o perdão recíproco, é capaz de unir e reforçar a comunidade. 

Santos do dia: Simpliciano de Milão (+400). Teodoro (IV/V século). Estêvão I da Hungria 
(969-1038). Roque de Montpellier (1295-1327). Beatriz da Silva Menezes (1424-1490). 

Testemunhas do Reino: Coco Erbetta (Argentina. 1976). Grupo de indígenas ianomâmis 
(Brasil. 1993). Roger Schutz (França, 2005). Josias Paulino de Castro e Ireni da Silva Castro 
(Colniza, MT, Brasil).

Datas comemorativas: Nascimento de Tiradentes (1746). 

17 SEXTA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Casamento só é bom se for por amor. 
Casamento só se sustenta se os esposos se 
querem no amor exclusivo, fiel, oblativo. O 
divórcio não é solução. A solução é tomar 
consciência de que o casamento é coisa séria 
e de que só quem aprendeu a amar está em 
condição de assumi-lo e de vivê-lo. 

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23
 
Considerai, Senhor, vossa aliança e não 

abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa,  
e não desprezeis o clamor de quem vos          
busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançarmos 
um dia a herança que prometestes.
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60qualquer passante.  Eu, porém, me lembrarei 
de minha aliança contigo, quando ainda eras 
jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança 

63eterna.  É para que te recordes e te enver-
gonhes, e na tua confusão não abras mais            
a boca, quando eu te houver perdoado tudo           
o que fizeste, - oráculo do Senhor Deus”.                
- Palavra do Senhor.

Ou:

Leitura - Ez 16,59-63

Salmo responsorial - Is 12,2-4.5-6 
(R/. 1c) 

R.  Acalmou-se a vossa ira e enfim 
me consolastes.

1. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 
nada temo;  o Senhor é minha força, meu 
louvor e salvação.  Com alegria bebereis no 
manancial da salvação.  e direis naquele dia: 
“Dai louvores ao Senhor  invocai seu santo 
nome, anunciai suas maravilhas, dentre os 
povos proclamai que seu nome é o mais 
sublime. R.

2.  Louvai cantando ao nosso Deus, que 
fez prodígios e portentos, publicai em toda a 
terra suas grandes maravilhas! Exultai 
cantando alegres, habitantes de Sião, porque 
é grande em vosso meio o Deus Santo de 
Israel!” R.

Aclamação ao Evangelho - 1Ts 2,13

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Acolhei a palavra de Deus, não como 

palavra humana, mas como mensagem de  
Deus o que ela é, em verdade! R.

Evangelho - Mt 19, 3-12

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

3Naquele tempo,  alguns fariseus aproxi-

Leitura - Ez 16,1-15.60.63 

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida 
2nestes termos:  ”Filho do homem, mostra a 

3Jerusalém suas abominações.  Dirás: Assim 
fala o Senhor Deus a Jerusalém: Por tua 
origem e nascimento és do país de Canaã. Teu 

4pai era um amorreu e tua mãe uma hitita.  E 
como foi o teu nascimento? Quando nasceste, 
não te cortaram o cordão umbilical, não foste 
banhada em água, nem esfregada com 

5salmoura nem envolvida em faixas.  Ninguém 
teve dó de ti, nem te prestou algum desses 
serviços por compaixão. Ao contrário, no dia 
em que nasceste, eles te deixaram exposta em 
campo aberto, porque desprezavam a tua vida. 
6 Então, eu passei junto de ti e vi que te deba-
tias no próprio sangue. E enquanto estavas em 

7teu sangue, eu te disse: “Vive!”  Eu te fiz 
crescer exuberante como planta silvestre. Tu 
cresceste e te desenvolveste, e chegaste à 
puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos 

                cresceram; mas estavas inteiramente nua. 
8 Passando junto de ti, percebi que tinhas 
chegado à idade do amor. Estendi meu manto 
sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um jura-
mento, estabelecendo uma aliança contigo – 

9oráculo do Senhor – e tu foste minha.  Banhei-
te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com 

10perfume.  Eu te revesti de roupas bordadas, 
calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-

11te de linho e te cobri de seda.  Eu te enfeitei 
de joias, coloquei braceletes em teu braços e 

12um colar no pescoço.  Eu te pus um anel no 
nariz, brincos nas orelhas e uma coroa mag-

13nífica na cabeça.  Estavas enfeitada de ouro e 
prata, tuas vestimentas eram de linho 
finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria 
com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada 

14vez mais bela e chegaste à realeza.  Tua fama 
se espalhou entre as nações por causa de tua 
beleza perfeita, devido ao esplendor com que 

15te cobri – oráculo do Senhor.  Mas puseste 
tua confiança na beleza e te prostituíste graças 
à tua fama. E sem pudor te oferecias a 
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que foram criados à sua imagem e semelhan-
ça, oremos.

2.  Para que os esposos recebam a graça 
de entender que é possível no casamento viver 
um amor fiel e indissolúvel até à morte, 
oremos.

3.  Para que o marido e a esposa saibam 
dar graças pelas maravilhas que o Senhor faz 
em seu favor, no dia a dia da vida, oremos.

4.  Para que as famílias provadas pela 
infidelidade pensem na bondade de Deus  
para com o povo infiel e consigam perdoar, 
oremos.

5.  Para que Deus nos dê a graça de 
conviver com todos casais e famílias, qual-
quer que seja a sua situação perante a Igreja, 
oremos.

Senhor, nosso Deus e Pai, aos casais que 
experimentam a fragilidade do seu amor, 
concedei-lhes a riqueza do Espírito do vosso 
Filho. Que vive e reina para sempre.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela 
agora vos oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade.

maram-se de Jesus, e perguntaram, para o 
tentar: “É permitido ao homem despedir sua 

4esposa por qualquer motivo?”  Jesus res-
pondeu: “Nunca lestes que o Criador, desde o 

5início os fez homem e mulher?   E disse: 'Por 
isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à 

                 sua mulher, e os dois serão uma só carne’? 
6 De modo que eles já não são dois, mas uma 
só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem 

7não separe”.  Os fariseus perguntaram: 
“Então, como é que Moisés mandou dar 

                      certidão de divórcio e despedir a mulher?” 
8 Jesus respondeu: “Moisés permitiu despedir 
a mulher, por causa da dureza do vosso 

                   coração. Mas não foi assim desde o início. 
9 Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua 
mulher - a não ser em caso de união ilegítima 

                 – e se casar com outra, comete adultério”. 
10 Os discípulos disseram a Jesus: “Se a 
situação do homem com a mulher é assim, 

11não vale a pena casar-se”.  Jesus respondeu: 
“Nem todos são capazes de entender isso, a 

12não ser aqueles a quem é concedido.  Com 
efeito, existem homens incapazes para o 
casamento, porque nasceram assim; outros, 
porque os homens assim os fizeram; outros, 
ainda, se fizeram incapazes disso por causa 
do Reino dos Céus. Quem puder entender, 
entenda”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

As palavras de Jesus sobre o amor huma-
no e o divórcio, só as entende e aceita aquele a 
quem Deus dá essa graça. Peçamo-la com 
humildade ao Pai do Céu, dizendo: R. Senhor, 
ensinai-nos a amar.

1.  Para que os membros da Igreja saibam 
amar-se uns aos outros como Deus ama os 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,3-12

o capítulo 19, Mateus aborda alguns temas importantes – aliás, fundamentais – para 

Na vida humana: o/a parceiro/a (vv. 1-12), as crianças (vv. 13-15) e os bens materiais 
(vv. 16-30). A comunidade, formada por perdidos, pequenos e pecadores. Seu 
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centro é Jesus. Seu símbolo é a criança (cf. Mt 18,2.20). Seu estilo de vida  os são
relacionamentos como Jesus os viveu. A relação com o/a outro/a diverso/a de si [homem-
mulher], com o Outro em si [Deus] e com tudo o mais [os bens materiais] não como roubo e 
posse, mas como dom e comunhão. O critério de Jesus é o “princípio”, quer dizer, o sentido 
originário inscrito por Deus na Criação.

-  A questão do Evangelho de hoje é o divórcio e, mais amplamente, a relação homem-
mulher, ou então, a sexualidade humana. No projeto originário da criação, a união entre homem 
e mulher é imagem e semelhança de Deus, que, como ensinava Hegel, é distinção e superação 
da distinção, pois, de acordo com João, é Amor.

-  Tema do Evangelho de hoje – antes e além da questão do divórcio – é a sexualidade 
humana. A sexualidade humana é, sim, sexualidade, mas é, sobretudo, humana. Não serve 
apenas à conservação da espécie. (Hoje, por exemplo, o desafio não é a conservação pela 
geração, mas a conservação pela sustentação, ou seja, a disponibilidade de recursos naturais 
para a satisfação das necessidades materiais de mais  bilhões de pessoas!). Não é também sete
um mero instinto a cuja satisfação está ligado um prazer. (Em nossa cultura, dá-se uma 
separação – intencional, programada, instrumental – entre função  [reduzida à sua ‘procriativa’
mínima expressão: um filho ou nenhum] e função [expandida até às raias do absurdo], ‘erótica’ 
como nunca se imaginara em épocas passadas, em prejuízo das funções [= de “filíaca” 
amizade] e [= de amor gratuito] da sexualidade). A sexualidade, numa visão “agápica” 
integralmente humana e, portanto, divina, é o âmbito da livre realização da pessoa como relação 
de amor e pertença recíproca, a tal ponto que um se torna a vida do outro e os dois podem 
sensatamente transmitir, pela unidade das diferenças e na união dos diferentes, a vida a outros. 

-  A sexualidade é o símbolo mais expressivo da radical insuficiência do ser humano: o 
limite de um sexo (digamos, do homem) remete ao outro (digamos, à mulher), 
necessariamente diverso e limitado. Essa alteridade pode ser vivida como ameaça e agressão, 
provocando defesa e ataque, ou como atração e cuidado, na comunhão e no dom recíproco. No 
primeiro caso, temos a destruição da vida; no segundo, a divinização do ser humano, que é 
justamente o que Deus deseja. Na relação com o outro, diverso de nós, acontece e reflete-se a 
relação com o Outro absolutamente primeiro, Deus, o Outro absolutamente diverso, o Santo. Na 
visão bíblica, a sexualidade – vivida como dom e comunhão – é lugar da revelação e do 
encontro com o Outro, o Deus Santo, e é santa também.

-  No mundo antigo, a mulher era vista como uma propriedade do homem. O mesmo 
acontecia em Israel, apesar do ideal entrevisto em Gn 1,27 e Gn 2,18-25. Quando a prática 
conseguia se aproximar do ideal, o casamento era visto como uma aliança entre duas pessoas, 
princípio da sociedade e da transmissão da vida.

-  O casal monogâmico (um homem – uma mulher) é fruto de uma evolução cultural, 
construída e assumida como livre opção de amor. O amor, que une os diferentes, é, na verdade, 
um grande mistério (cf. Ef 5,32), quer dizer, na linguagem bíblica, um sinal da presença 
salvadora de Deus. Mas – ninguém pode negar – está também na origem de tantos males, 
medos e sofrimentos. A incapacidade de amar é certamente a maior e pior deficiência da 
humanidade. O trauma de não ter sido adequadamente amado pelos primeiros seres humanos 
com os quais convivemos – o pai e a mãe – se reproduz nas relações com todos os outros seres 
humanos. A família mostra, assim, todo o seu peso, seja para o bem, seja para o mal. 

-  Por isso, a fidelidade absoluta que Jesus propõe para o matrimônio e no matrimônio 
deve ser vista e vivida como Evangelho, não como lei. Ele é o Deus-que-salva toda a nossa vida, 
também as nossas relações mais fundamentais. Enquanto a lei só prescreve, criminaliza, 
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condena e pune, Ele quer salvar a nossa vida, salvando-nos para si, para os outros e para o 
Outro, o Deus-Amor.

Santos do dia: Mammas (255/260-270-275). Eusébio (+309-310). Amor (+777). Jeron 
(Hieron) (+856). Clara de Montefalcão (1268-1308). Joana da Cruz (Jeanne Delanoue) (1666-
1736). Francisco de Sales Handwercher (“Padre da Bênção”) (1792-1853). 

Datas comemorativas: Dia do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

SÁBADO DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O perdão – de Deus para nós e entre nós – 
é o coração da vida cristã. Torna-nos filhos do 
Pai e irmãos dos irmãos e irmãs. Entre os filhos 
de Adão não existe comunhão, nem com o Pai 
nem com os outros, sem perdão. O perdão 
não só não nega a realidade do mal, quanto a 
supõe, mas, justamente aí, na negação do 
amor, celebra o triunfo do amor gratuito, 
excessivo, incondicional. Amor que não per-
doa não é amor!

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e 
não desprezeis o clamor de quem vos busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançarmos 
um dia a herança que prometestes.

Leitura - Ez 18,1-10.13b.30-32

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida 
2nestes termos:  ”Que provérbio é esse que 

andais repetindo em Israel: 'Os pais comeram 
uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram 

3embotados?’  Juro por minha vida – oráculo 
do Senhor Deus – já não haverá quem repita 

4esse provérbio em Israel.  Todas as vidas me 
pertencem. Tanto a vida do pai como a vida do 
filho são minhas. Aquele que pecar, é que 

5 deve morrer. Se um homem é justo e pratica o 
6direito e a justiça,  não participa de refeições 

rituais sobre os montes, não levanta os olhos 
para os ídolos da casa de Israel, não desonra a 
mulher do próximo, nem se aproxima da 

7mulher menstruada;  se não oprime ninguém, 
devolve o penhor devido, não pratica roubos, 
dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que 

8está nu;  se não empresta com usura, nem 
cobra juros, afasta sua mão da injustiça, e 

  julga imparcialmente entre homem e mulher; 
9 se vive conforme as minhas leis e guarda os 
meus preceitos, praticando-os fielmente, tal 
homem é justo e, com certeza, viverá – orá-

10culo do Senhor Deus.  Mas, se tiver um filho 
violento e assassino, que pratica uma dessas 

13bações,  porque fez todas essas coisas 
abomináveis, com certeza, morrerá; ele é 

 30 responsável pela sua própria morte. Pois 
bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de 
Israel, segundo a sua conduta – oráculo do 
Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos 
de todas as vossas transgressões, a fim de não 

31terdes ocasião de cair em pecado.  Afastai-
vos de todos os pecados que praticais. Criai 
para vós um coração novo e um espírito novo. 
Por que haveis de morrer, ó casa de Israel?         
32 Pois eu não sinto prazer na morte de nin-
guém – oráculo do Senhor Deus. Convertei-
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vos e vivereis!” - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),12-13. 
14-15.18-19(R/. 12a) 

R. Ó Senhor, criai em mim, um cora-
ção que seja puro!

1.  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.

2.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Ensi-
narei vosso caminho aos pecadores, e para 
vós se voltarão os transviados. 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 - Mt 11,25

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, pois, revelaste: os mistérios do teu Reino aos 
pequeninos, escondendo-os, aos doutores! R.

Evangelho - Mt 19,13-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

13Naquele tempo:  Levaram crianças a 
Jesus, para que impusesse as mãos sobre 
elas e fizesse uma oração. Os discípulos, 

14porém, as repreendiam.  Então Jesus disse: 
“Deixai as crianças, e não as proibais de virem 

15a mim, porque delas é o Reino dos Céus”.  E 
depois de impor as mãos sobre elas, Jesus 
partiu dali. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus ensina que o Reino de Deus se pode 
comparar às crianças, aos pequenos, aos 
humildes. Peçamos ao Pai a graça de ser 

saciados no seu Reino, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que a Igreja tenha pelas crianças 
um coração de mãe, lhes manifeste o amor 
acolhedor de Jesus e as receba com muito 
carinho, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os pais cristãos ajudem os 
seus filhos, com a palavra e principalmente 
com a vida, a aproximarem-se de Jesus e a 
conhece-lo, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que os bebês sejam aceitos como 
uma bênção, as crianças cresçam defendidas 
dos perigos e os adolescentes vivam como 
amigos, rezemos ao Senhor. 

4.  Para que os cristãos envolvidos na po-
lítica sejam cidadãos generosos, competentes 
e honestos, fiéis a Deus e aos seus manda-
mentos, rezemos ao Senhor. 

5.  Para que os fiéis da nossa comunidade 
adorem o Senhor e rejeitem os ídolos que a 
cultura continuamente nos impõe, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, nosso Deus e Pai, ensinai-nos o 
caminho da infância espiritual iniciado por 
Jesus e fazei-nos ver a distância entre os 
critérios de Deus e os ídolos humanos. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela 
agora vos oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade.
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Santos do dia: Floro e Lauro (II século). Massa Cândida (+255). Agapito de Preneste 
(155/260-270/275). Helena (255-330). Reinaldo de Ravena (1250-1321). Pe. Alberto Hurtado 
(Chile. 1952). 

Testemunhas do Reino: Cacique Lampira (Honduras, 1527). Grupo indígena Asháninkas 
(Peru, 1993)

Memória histórica: Morte de Gênghis Khan (Temudjin) (1227). Assassinato do cacique 
Lempira durante uma conferência de paz (Honduras, 1527). Independência do Afeganistão 
(1919)

A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,13-15

D
epois de falar de casamento (Mt 19,3-12), se fala de crianças (Mt 19,13-15). (A 
palavra usada em grego não é “país” (= adolescentes, jovens, rapazes), mas 
justamente  (= criança com menos de sete anos). Afinal, é do matrimônio “paidíon”

que normalmente se nascem filhos. Mas há outra razão, certamente mais importante para 
Jesus: quem se reconhece filho pode tornar-se pai / mãe, enquanto quem não aceita ser filho/a 
não tem identidade própria e, na verdade, é incapaz de estabelecer relações estáveis e frutíferas.

-  O tema do Evangelho de hoje já fora tocado no capítulo 18,1-5. Todo o capítulo 18 de 
Mateus – já o sabemos – fala de comunidade (“discurso comunitário”). No centro da ‘casa’ – 
lugar real e simbólico – onde está com os discípulos, Jesus colocou uma criança com a qual se 
identifica. O fato de o Evangelho de hoje retomar aquela cena é uma repetição. Nem por isso é 
supérflua e deve ser deixada de lado, como ‘já vista’. A função da repetição é ‘repisar’ o tema, 
insistindo, sublinhando, frisando o ‘já visto’, porque tem um significado e uma importância 
particulares. A finalidade desse procedimento é levar o leitor/a a dar especial atenção àquela 
palavra. A palavra dita – agora repetida – deve penetrar, rasgar o coração e fincar-se mais 
fundamente para não sair dali nunca mais.

-  A parábola encenada – é disso que se trata! – tem uma mensagem clara: o Reino é das 
crianças. Ao invés de impedir seu acesso a Jesus, é preciso tornar-se como elas para se ter 
acesso a Jesus.

-  A questão aqui é a relação com o Outro, Deus, o primeiro Outro, e, portanto, consigo 
mesmo, como filho/a, pressuposto da relação com os outros e com os bens deste mundo.

-  Na Igreja Antiga – que gostava de alegoria, mas que também sabia tomar os textos ao 
pé da letra, quando as letras formavam palavras sensatas – esse texto serviu de base para o 
batismo de crianças. A palavra sensata, no caso, é que o batismo nos torna filhos e filhas do Pai, 
tornando possível a comunidade de irmãos/irmãs. 

-  A condição de criança, na verdade, é central na vida nova do crente. Aquela criatura 
que, na tradição helenística e judaica não passava de um apêndice da mulher – a qual, por sua 
vez, nem chegava a ser um apêndice do homem, pois era mera propriedade do homem – ocupa 
agora o centro da fé cristã. É o próprio Senhor, sabedoria escondida aos sábios e inteligentes, 
mas revelada às crianças. É nos seus lábios que brotará a palavra que, ao exprimir o Pai, gera o 
Filho no único e mesmo Amor: “Abbá, Pai” (cf. Mt 11,25-27). 

-  A criança, com efeito, revela a essência do ser humano. Mais ainda. A criança é a 
essência do ser humano. O ser humano só existe à medida que é acolhido e amado, e só se 
torna adulto na medida em que aceita ser acolhido e amado na sua pequenez. É filho! E assim é 
capaz de acolher e de amar os pequenos. Torna-se irmão/irmã! 
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19
20º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA - Solenidade
(Cor branca - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - Celebramos hoje a 
solenidade da Assunção de Maria. Maria 
participa totalmente, com toda a sua humani-
dade, de corpo e alma, da vida ressuscitada do 
seu filho, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. A 
plenitude da vida em Deus é também a nossa 
meta, meta que ela alcançou, por pura graça, 
antes de nós. 

Antífona de entrada - Ap 12,1

Grande sinal apareceu no céu: uma mulher 
que tem o sol por manto, a lua sob os pés, e 
uma coroa de doze estrelas na cabeça.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que ele-
vastes à glória do céu em corpo e alma a 

imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, 
dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim 
de participarmos de sua glória. 

Primeira leitura - Ap 11,19a; 12,1.3-
6a.10ab

Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João 

19a Abriu-se o Templo de Deus que está no 
céu e apareceu no Templo a arca da Aliança. 
12,1 Então apareceu no céu um grande sinal: 
uma mulher vestida de sol, tendo a lua 
debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa 

3de doze estrelas.  Então apareceu outro sinal 
no céu: um grande Dragão, cor de fogo. Tinha 
sete cabeças e dez chifres e, sobre as cabe-

4ças, sete coroas.  Com a cauda, varria a terça 
parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a 
terra. O Dragão parou diante da Mulher que 
estava para dar à luz, pronto para devorar o seu 

5Filho, logo que nascesse.  E ela deu à luz um 
filho homem, que veio para governar todas as 
nações com cetro de ferro. Mas o Filho foi 

6alevado para junto de Deus e do seu trono.  A 
mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe 

10Abtinha preparado um lugar.  Ouvi então        
uma voz forte no céu, proclamando: "Agora 
realizou-se a salvação, a força e a realeza             
do nosso Deus, e o poder do seu Cristo.                 
- Palavra do Senhor.’  

Salmo responsorial - Sl 44(45),10bc. 
11 e 12ab e 16 (R/. 10b)

R. À vossa direita se encontra a 
rainha, com veste esplendente de ouro 
de Ofir.

20° Domingo Tempo Comum 
(Onde a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora foi celebrada no dia 15 p.p)
Missa pr: Gl, Cr, Pf dos domingos cms. - Pr 9,1-6; Sl 33(34),2-3.10-11.12-13.14-15; Ef 5,15-20; Jo 6,51-58.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
9 

de
 A

go
st

o 
- 

 20
º 

D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

 A
ss

un
çã

o 
de

 N
os

sa
 S

en
ho

ra
 -

 S
ol

en
id

ad
e

67

pela novidade que contempla agradecida, 
mas as palavras são tiradas da raiz, dos 
salmos, dos profetas, da mãe do primeiro 
profeta: Ana.

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas

39 Naqueles dias, Maria partiu para a região 
montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a 

40uma cidade da Judeia.  Entrou na casa de 
41Zacarias e cumprimentou Isabel.  Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança 
pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do 

42Espírito Santo.  Com um grande grito, excla-
mou: "Bendita és tu entre as mulheres e 

43bendito é o fruto do teu ventre!"  Como posso 
merecer que a mãe do meu Senhor me venha 

44visitar?  Logo que a tua saudação chegou aos 
meus ouvidos, a criança pulou de alegria no 

45meu ventre.  Bem-aventurada aquela que 
acreditou, porque será cumprido, o que o 

46Senhor lhe prometeu."  Então Maria disse: "A 
47minha alma engrandece o Senhor,  e o meu 

         espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 
48 porque olhou para a humildade de sua serva. 
Doravante todas as gerações me chamarão 

49bem-aventurada,  porque o Todo-poderoso 
fez grandes coisas em meu favor. O seu nome 

50é santo,  e sua misericórdia se estende, de 
geração em geração, a todos os que o temem. 
51 Ele mostrou a força de seu braço: dispersou 

52os soberbos de coração.  Derrubou do trono 
53os poderosos e elevou os humildes.  Encheu 

de bens os famintos, e despediu os ricos de 
54mãos vazias.  Socorreu Israel, seu servo, 

55lembrando-se de sua misericórdia,  con-
forme prometera aos nossos pais, em favor de 
Abraão e de sua descendência, para sempre." 
56 Maria ficou três meses com Isabel; depois 
voltou para casa. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Neste dia em que a Igreja se alegra com a 
glorificação de Maria, mãe de Jesus Cristo, 
chegue até Deus a nossa oração unânime:               

1.  As filhas de reis vêm ao vosso encon-
tro, e à vossa direita se encontra a rainha com 
veste esplendente de ouro de Ofir. R.

2.  Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
"Esquecei vosso povo e a casa paterna! Que o 
Rei se encante com vossa beleza! Prestai-lhe 
homenagem: é vosso Senhor! R.

3.  Entre cantos de festa e com grande 
alegria, ingressam, então, no palácio real". R.

Leitura - 1Cor 15,20-27a

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

20Irmãos:  Cristo ressuscitou dos mortos 
21como primícias dos que morreram.  Com 

efeito, por um homem veio a morte e é 
também por um homem que vem a ressur-

22reição dos mortos.  Como em Adão todos 
morrem, assim também em Cristo todos 

23reviverão.  Porém, cada qual segundo uma 
ordem determinada: Em primeiro lugar, 
Cristo, como primícias; depois, os que 
pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. 
24 A seguir, será o fim, quando ele entregar a 
realeza a Deus-Pai, depois de destruir todo 

25principado e todo poder e força.  Pois é 
preciso que ele reine até que todos os seus 

26inimigos estejam debaixo de seus pés.  O 
                     último inimigo a ser destruído é a morte. 

27ª Com efeito, "Deus pôs tudo debaixo de seus 
pés". - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Maria é elevada ao céu, alegram-se os 

coros dos anjos. R.

Evangelho - Lc 1,39-56 

O Novo Testamento, simbolizado por 
Maria, vai ao encontro do Antigo, represen-
tado por Isabel. A raiz antiga e a flor nova vivem 
da mesma seiva da presença salvadora de 
Deus em meio à nossa miséria. A flor canta 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
9 

de
 A

go
st

o 
- 

 20
º 

D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

 A
ss

un
çã

o 
de

 N
os

sa
 S

en
ho

ra
 -

 S
ol

en
id

ad
e

68

pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao 
céu, acendei em nossos corações o desejo de 
chegar até vós.

Assunção de Nossa Senhora 
A glória de Maria

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. 
Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi 
elevada à glória do céu. Aurora e esplendor da 
Igreja triunfante, ela é consolo e esperança 
para o vosso povo ainda em caminho, pois 
preservastes da corrupção da morte aquela 
que gerou, de modo inefável, vosso próprio 
Filho feito homem, autor de toda a vida. 
Enquanto esperamos a glória eterna, com              
os anjos e com os santos, vos aclamamos 
jubilosos, cantando (dizendo) a uma só             
voz:

 
Sugestão: Oração Eucarística III

Antífona da comunhão - Lc 1,48-49

Todas as gerações me chamarão bem-
aventurada, porque o Poderoso fez por mim 
grandes coisas.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentastes com o 
sacramento da salvação, concedei-nos, pela 
intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, 
chegar à glória da ressurreição.

R. Interceda por nós a Virgem cheia de 
graça.

1.  Pela Igreja, que nos fez renascer em 
Cristo, para que tenha a alegria de gerar novos 
filhos e de vê-los viver os valores do Reino 
anunciado por Jesus, oremos. 

2.  Pelos discípulos e discípulas de Cristo, 
para que, fiéis à palavra do Evangelho, 
desejem, com ardor, a plenitude da vida e da 
felicidade em Deus, oremos. 

3.  Pelos políticos e governantes, para que 
exerçam o poder como um serviço e não se 
deixem levar pelo autoritarismo, pela corrup-
ção e pelo sectarismo, oremos. 

4.  Pelos que sofrem humilhações, para 
que o Senhor suscite a solidariedade dos 
irmãos, os conforte em suas lutas e lhes 
aponte novos horizontes, oremos. 

5.  Por todas as mães, pelos doentes e os 
sem abrigo, para que encontrem em Cristo a 
sua esperança e em Maria Santíssima a sua 
advogada, oremos. 

6.  Por todos nós aqui congregados para a 
Eucaristia, para que Deus nos dê a graça da 
humildade e adotemos a vida simples da mãe 
de Jesus, oremos. 

Senhor, nosso Deus, dai à Igreja a graça de 
imitar Maria de Nazaré, que deu ao mundo o 
vosso Filho, e de participar um dia da vida e da 
liberdade plenas que se encontram em Deus. 
PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e, 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,39-56 

s duas mães grávidas vão se encontrar. No entanto, não é um encontro qualquer que 

ALucas quer relatar... São dois ventres grávidos que se encontram; duas mães, dois 
meninos, Antigo e Novo Testamento, o humano e o divino se encontram... O 

Magnificat (o cântico de Maria) é uma das páginas mais belas das Sagradas Escrituras. É o 
canto daquela que acreditou na Palavra do Senhor e foi chamada de bendita e bem-aventurada. 
Um canto que resume todo o Antigo Testamento e toda a história da salvação. É o canto dos 
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pobres e de todos os que esperam a redenção de Deus. O conteúdo do Magnificat é um 
mosaico de textos tirados do Antigo Testamento, especialmente do cântico de Ana (1Sm 2) e 
de diversos salmos. Como estrutura, em primeiro lugar aparece o que o Senhor fez a Maria 
(1,46-49), em seguida, às multidões humildes e exploradas (1,50-53) e, por fim, a Israel, 
servo do Senhor (1,54-55).

-  Maria partiu...: Maria parte de Nazaré em direção à Judeia. Ela partiu como fez Abraão, 
como farão os pastores ao ouvir o anúncio do anjo (2,16), assim como Jesus fará mais adiante 
(9,51) e depois a Igreja missionária, que irá até os confins da terra (At 1,8). Colocar-se em 
viagem é um traço importante na obra de Lucas.

-  Uma cidade da Judeia: Embora não cite o nome da cidade, o local ainda hoje é 
conhecido como Ain Karem (“fonte generosa” ou “fonte do vinhedo”), distante cerca de 150 
quilômetros de Nazaré. Lucas não informa nada sobre esta viagem. Maria teria vindo a pé? 
Quem a acompanhou? Quanto tempo levou? Há um silêncio e um mistério nesta viagem, 
somente se diz que ela partiu apressadamente.

-  Saudação de Maria: Lucas novamente não diz as palavras da saudação de Maria, mas 
com certeza foi Shalom! Esta saudação de paz, harmonia e plenitude com que os judeus se 
saudavam (Lc 10,5). Lucas prefere relatar o efeito da saudação: o menino pulou de alegria 
dentro do ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito.

-  Cheia do Espírito Santo: Expressão própria de Lucas. As pessoas que são beneficiadas 
ficam cheias, repletas, plenas do Espírito Santo: João Batista (1,15); Zacarias (1,67); Simeão 
(2,26); o próprio Jesus (4,1). Lucas quer indicar que o Espírito será dado em abundância, 
como mais tarde em Pentecostes (At 2,4). O Espírito Santo vem do Pai, por meio de Jesus.

-  Bendita/bendito: Cheia do Espírito Santo, Isabel começa a falar e então profetiza. Sua 
palavra é um grito de fé. Maria é saudada como bendita (o verbo hebraico barak significa 
bendizer), o mesmo é dito do menino que está em seu ventre.

-  Visitar: Outro tema muito caro a Lucas é o verbo “visitar”. Está no cântico de Zacarias 
(1,68.78) e é assim que o povo reconhece o milagre de Jesus em Naim: “Deus visitou o seu 
povo” (Lc 7,16). Jesus chorará sobre a cidade de Jerusalém que não o acolhe quando é 
“visitada” (19,41-44). Mesmo sem usar o verbo “visitar”, Lucas fala de Jesus “entrando na 
casa” de pessoas como o fariseu (7,36), Zaqueu (19,5), etc.

-  Pulou de alegria: A alegria é outro tema importante em Lucas (1,14.28.58; 2,10...). 
Temos as três parábolas da alegria: (15,5.6.9.10.32). Em 10,21 Jesus “exulta de alegria” ao 
ver que os pobres acolhem a boa notícia do Reino.

-  Bem-aventurada: Através de Isabel que profetiza, Maria torna-se bem-aventurada 
porque acreditou na Palavra do Senhor (1,38). Ela antecipou o que Jesus vai anunciar em 8,21 
e 11,28: “Felizes os que ouvem a Palavra do Senhor e a observam”.

-  A minha alma engrandece o Senhor: Maria canta a alegria da sua alma, que reconhece a 
grandeza do Senhor e tudo que Ele fez por ela e por seu povo. Ela, generosamente, respondeu 
seu “sim” e agora alegremente canta ao seu Senhor!

-  Todas as gerações: O cântico inicia com o tempo presente e, antes do recordar o 
passado, projeta-se para o futuro: todas as gerações a recordarão como bem-aventurada. Não 
porque ela quer se exaltar, mas justamente porque ela foi escolhida, acreditou e aceitou ser a 
mãe do Messias.

-  Grandes coisas: Maria recorda as grandes coisas que o Senhor fez pelos pobres, 
humildes e que foram humilhados historicamente pelos projetos humanos dos poderosos. Por 
isso é que reconhece que Deus é o Onipotente e que seu Nome é Santo!
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-  Sua misericórdia: A força e a potência de Deus se caracterizam pelo modo como Ele 
age: com amor e misericórdia. É assim que Deus agiu salvando o seu povo no passado e agora 
vindo em socorro dos pobres e dos famintos.

-  Todos que o temem: O temor do Senhor não é o medo, como tantas vezes erroneamente 
é interpretado. O termo vem dos escritos sapienciais e significa a piedade e o respeito que se 
tem diante de Deus. O temor do Senhor é princípio de sabedoria (Pr 1,7; 9,10; Eclo 1,14). É a 
atitude de respeito diante do Criador manifestada pelo povo simples que coloca em Deus a sua 
vida e sua esperança.

-  Ele já fez: A recordação dos fatos passados, daquilo que o Senhor fez pelo seu povo, 
sempre foi uma prática do judaísmo. Fazer memória, recordar, não esquecer. Olhar para o 
passado era um consolo e, ao mesmo tempo, um motivo de esperança. O fato mais importante 
foi a libertação do povo da escravidão do Egito. Aquele que já fez, continuará realizando ações 
salvíficas em favor dos pequenos, contra os grandes e poderosos.

-  Israel, seu servo: O título de servo é muito importante para a Bíblia. O povo deve servir 
ao Senhor ao ser libertado (Ex 3,12). Na Assembleia de Siquém o povo proclama: “nós 
serviremos o Senhor” (Js 24,24); os cantos do Servo Sofredor do II Isaías (Is 40-55) 
identificavam Israel como o servo do Senhor (Is 41,9; 42,1; 43,10; 44,1; etc.). 

-  Abraão e sua descendência: O cântico recorda um elemento importante na fé de Israel: 
as promessas que o Senhor havia feito aos nossos pais da fé. Estas promessas não falharam. O 
Senhor é aquele que promete e cumpre.

Com seu cântico, Maria nos ensina que devemos cantar as maravilhas que Deus fez e 
continua fazendo pelo seu povo. Deus continua visitando seu povo, escolhendo os pobres e 
excluídos para transmitir-lhes a boa notícia do Reino. O conteúdo do cântico nos ensina 
também a não esquecer a história, pois é olhando para o passado que temos a certeza que Deus 
continua salvando o seu povo e levando adiante a história da salvação. É fazendo memória que 
descobrimos que nosso Deus é misericordioso e nos ama. O Magnificat nos convida também a 
celebrar a vida cantando, recordando e seguindo em frente, servindo a Deus, como Maria. O 
Evangelho relata a beleza da visita e do encontro entre duas mães que celebram as maravilhas 
que Deus realiza em favor do seu povo. Maria foi chamada de bem-aventurada porque 
acreditou. Tudo isso nos desafia a fazermos o mesmo: crer na Palavra de Deus, sairmos de 
nosso comodismo e irmos visitar e encontrar nossos irmãos e irmãs levando a boa notícia de 
Jesus Cristo. 

ALEGRA-TE

José Antonio Pagola

O relato da anunciação a Maria é um convite a despertar em nós algumas atitudes básicas 
que devemos cultivar para viver nossa fé de maneira prazerosa e confiante. Basta percorrermos 
a mensagem que é posta na boca do anjo.

“Alegra-te”. É a primeira coisa que Maria ouve de Deus, e a primeira coisa que devemos 
ouvir também nós. “Alegra-te”: essa é a primeira palavra de Deus a toda criatura. Nestes 
tempos, que a nós nos parecem de incertezas e escuridão, cheios de problemas e dificuldades, 
a primeira coisa que se nos pede é não perder a alegria. Sem alegria, a vida se torna mais difícil 
e dura.
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Santos do dia: Xisto III (+440); Sebaldo (VII/VIII século); Luís de Toulouse (1274-1297); 
Cáritas Pirckheimer (1467-1532); João Eudes (1601-1680); Ezequiel Moreno y Días (1848-
1906).

Testemunhas do Reino:  Sérgio Vieira de Mello (Iraque, 2003).

Datas comemorativas: Dia do Fotógrafo. Dia Mundial da Fotografia. Dia do Artista de 
Teatro.

“O Senhor está contigo”. A alegria a que somos convidados não é um otimismo forçado 
nem um autoengano fácil. É a alegria interior que nasce em quem enfrenta a vida com 
convicção de que não está só. Uma alegria que nasce da fé. Deus nos acompanha, nos defende 
e busca sempre nosso bem. Podemos queixar-nos de muitas coisas, mas nunca poderemos 
dizer que estamos sós, por que não é verdade. Dentro de cada um, no mais profundo de nosso 
ser, está Deus, nosso Salvador.

“Não temas”. São muitos os medos que podem despertar em nós. Medo do futuro, da 
doença, da morte. Coisas que nos causam medo: sofrer, sentir-nos sós, não ser amados. 
Podemos sentir medo de nossas contradições e incoerências. O medo é mau, causa dano. O 
medo sufoca a vida, paralisa as forças, nos impede de caminhar. Precisamos de confiança, 
segurança e luz.

“Encontraste graça diante de Deus”. Não só Maria, mas também nós precisamos ouvir 
estas palavras, pois todos nós vivemos e morremos sustentados pela graça e pelo amor de 
Deus. A vida prossegue, com suas dificuldades e preocupações. A fé em Deus não é uma 
receita para resolver os problemas diários. Mas tudo é diferente quando vivemos procurando 
em Deus luz e força para enfrenta-los.

Nestes tempos, nem sempre fáceis, não precisamos despertar em nós a confiança em 
Deus e a alegria de saber-nos acolhidos por Ele? Por que não nos libertamos um pouco de 
medos e angustias, enfrentando a vida a partir da fé num Deus próximo?

20 SEGUNDA-FEIRA - S. BERNARDO, Ab, Dr - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Nasceu em Fontaine-lès-Dijon, na França, 
em 1090. Atraído pelo ideal beneditino, como 
o concebiam os reformadores de Cîteaux / 
Cister (daí cistercienses), convenceu um 
grupo de amigos a segui-lo, deu entrada na 
austera abadia em 1112. Tanto se distinguiu 
por sua alteza humana, intelectual e espiritual 
que, três anos depois, foi convidado a fundar 
uma filial de Cister, que se tornou a célebre 
Abadia de Clairvaux (Claraval). Dedicou-se 
com entusiasmo à sua missão na Igreja e na 

sociedade da época sem jamais perder seu 
ideal monástico. De fato, por obediência, teve 
que deixar seu estado de vida contemplativa, 
no mosteiro, para se envolver com as grandes 
questões que agitavam o mundo de então. 
Bernardo foi, sem sombra de dúvida, a perso-
nalidade mais empolgante da primeira metade 
do século XII: místico, pregador, polemista, 
político, escritor, fundados de mosteiros, 
conselheiro de papas, reis e bispos. Famosa 
sua carta a Eugênio III, monge cisterciense 
formado por ele. Este presente em pratica-

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
0 

de
 A

go
st

o 
- 

 S
eg

un
da

-f
ei

ra
 -

 S
ão

 B
er

na
rd

o,
 A

ba
de

, D
ou

to
r 

- 
M

em
ór

ia

72

torna-se o centro da vida do discípulo 
missionário. Tudo o mais, por bom que seja, 
torna-se secundário, dispensável, renunciá-
vel. Poucos têm a graça de entender esta 
reviravolta no coração e na vida. São Bernardo 
de Claraval está entre esses poucos!

Antífona de entrada - Eclo 15,5

No meio da Igreja o Senhor colocou a 
palavra nos seus lábios; deu-lhe o espírito de 
sabedoria e inteligência e o revestiu de glória.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes do abade São 
Bernardo, inflamado do zelo por vossa casa, 
uma luz que brilha e ilumina a Igreja, dai-nos, 
por sua intercessão, o mesmo fervor para 
caminharmos sempre como filhos da luz.

Leitura - Ez 24,15-24 

Leitura da Profecia de Ezequiel 

15 A palavra do Senhor foi-me dirigida 
16nestes termos:  “Filho do homem, vou tirar 

de ti, por um mal súbito, o encanto de teus 
olhos. Mas não deverás lamentar-te nem 

17chorar ou derramar lágrimas.  Geme em 
silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o 
turbante na cabeça, calça as sandálias nos 
pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão 

18dos enlutados”.  Eu tinha falado ao povo pela 
 19manhã, e à tarde minha esposa morreu.  Na 

manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. 
Então o povo perguntou-me: “Não nos vais 
explicar o que têm a ver conosco as coisas 

20que tu fazes?”  Eu respondi-lhes: “A palavra 
                   do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 

21 Fala à casa de Israel: Assim diz o Senhor 
Deus: Vou profanar o meu santuário, o objeto 
do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, 
o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas 

22que lá deixastes, tombarão pela espada.  E 
fareis assim como eu fiz: Não cobrireis a 

                barba, nem comereis o pão dos enlutados, 

mente todos os grandes acontecimentos da 
época. No âmbito do monaquismo, defendeu 
competentemente a reforma cisterciense 
contra os beneditinos cluniacenses (de 
Cluny); no campo doutrinal, atacou as ideias 
heréticas que se espalhavam pela Europa; na 
área da política eclesiástica, lutou contra o 
cisma que dividia a Igreja, com dois papas 
disputando o poder; em matéria político-
religiosa, percorreu a França, a Alemanha e 
Flandres, convencendo os príncipes a organi-
zarem uma Cruzada contra os turcos. Contem-
plativo no mundo, deixou marcas profundas 
na espiritualidade cristã. Seus escritos deixam 
transparecer seu amor profundo aos mistérios 
da humanidade de Jesus e à Virgem Maria, da 
qual era grande devoto e sobre a qual 
escreveu páginas de extraordinária riqueza e 
enlevo. O que Bernardo pregou, sobretudo, a 
monges, no século seguinte, será levado ao 
povo por São Francisco de Assis e seus se-
guidores. O fracasso da Segunda Cruzada foi 
imputado, em grande parte, a ele, que, por 
isso, recebeu duras críticas. Desta dor não se 
levantou nunca mais completamente. Com a 
idade de 63 anos, faleceu de uma grave 
doença no estômago no dia 20 de agosto de 
1153. Foi sepultado na Abadia de Cluny, mas, 
devido aos excessos da Revolução Francesa, 
seus restos mortais foram perdidos; só se 
conserva a cabeça, na Catedral de Troyes. 
Alexandre III, em 1174, o proclamou santo. 
Pio VIII, em 1830, deu-lhe o título de Doutor da 
Igreja. Graças à sua colossal atividade e à 
grandeza de sua personalidade, Bernardo é 
venerado como pioneiro do sentimento da 
identidade europeia, líder e juiz do seu tempo, 
gênio religioso da sua época. Por sua tocante 
arte de pregar, recebeu também o título de 
“Doctor melifluus” (doutor doce e suave como 
o mel). 

Comentário inicial - O seguimento de 
Jesus tem, na prática dos mandamentos, um 
aspecto importante. Mais importante, porém, 
que viver os mandamentos, é o amor sem 
divisão a Deus e aos irmãos e irmãs. Este amor 
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19falso testemunho,  honra teu pai e tua mãe, e 
20ama teu próximo como a ti mesmo.”  O jo-

vem disse a Jesus: “Tenho observado todas 
21essas coisas. O que ainda me falta?”  Jesus 

respondeu: “Se tu queres ser perfeito, vai, 
vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos 
pobres e terás um tesouro no céu. Depois, 

22vem e segue-me.”  Quando ouviu isso, o 
jovem foi embora cheio de tristeza, porque era 
muito rico. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ao jovem rico, que já cumpria a Lei, Jesus 
propôs um caminho de maior perfeição: 
vender os bens, dar o dinheiro aos pobres e 
segui-lo. Peçamos essa graça ao Pai celeste, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pelo povo cristão, para que caminhe 
atrás de Jesus, cumprindo os mandamentos 
do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao 
Senhor.

2.  Pelos pais cristãos para que ajudem os 
seus filhos e filhas com a palavra e princi-
palmente com a vida, rezemos ao Senhor.

3.  Por aqueles que só pensam em si, 
mesmo às custas dos seus semelhantes, para 
que ouçam a Palavra e se convertam, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelos jovens que perguntam a Jesus 
como ser perfeitos e felizes, para que não 
temam as propostas que Ele faz, rezemos ao 
Senhor.

5.  Pelos leigos e leigas, para que, a 
exemplo de São Bernardo, se disponham a 
servir as causas do Reino, rezemos ao Senhor.

Senhor, dizei aos que desejam ser perfei-
tos, a Palavra que o vosso Filho disse um dia 
ao jovem rico, e ajudai-os a escutá-la com 
simplicidade e confiança. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Deus todo-
poderoso, o sacramento da unidade e da paz, 

23 levareis o turbante na cabeça, as sandálias 
nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Defi-
nhareis por causa de vossas próprias culpas, 

24gemendo uns para os outros.  Ezequiel 
servirá para vós como sinal: Fareis exatamente 
o que ele fez; quando isso acontecer, sabereis 
que eu sou o Senhor Deus”. - Palavra do 
Senhor. 

Salmo responsorial - Dt 32,18-19.20. 
21 (R/. cf. 18a)

R. Esqueceram o Deus que os gerou.

1. Da Rocha que te deu à luz, te esque-
ceste, do Deus que te gerou, não te lembraste. 
Vendo isto, o Senhor os desprezou, abor-
recido com seus filhos e suas filhas. R.

2.  E disse: Esconderei deles meu rosto             
e verei, então, o fim que eles terão, pois, 
tornaram-se um povo pervertido, são filhos 
que não têm fidelidade. R.

3.  Com deuses falsos provocaram minha 
ira, com ídolos vazios me irritaram; vou 
provocá-los pelos que nem são um povo, 
através de gente louca hei de irritá-los. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,3

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os humildes de espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus. R.

Evangelho - Mt 19,16-22

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

16Naquele tempo:  Alguém aproximou-se 
de Jesus e disse: “Mestre, o que devo fazer de 

17bom para possuir a vida eterna?”  Jesus 
respondeu: “Por que tu me perguntas sobre o 
que é bom? Um só é o Bom. Se tu queres 

18entrar na vida, observa os mandamentos.”  O 
homem perguntou: “Quais mandamentos?” 
Jesus respondeu: “Não matarás, não come-
terás adultério, não roubarás, não levantarás 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,16-22 

O
 Evangelho de hoje precisa ser colocado no seu contexto imediato – o capítulo 19 do 
Evangelho de Mateus – no qual se fala da relação com os outros, com os bens e com o 
Outro, Deus.

-  O Evangelho de hoje, apesar dos versículos iniciais, tem como tema a relação com os 
bens desse mundo. Os bens desse mundo não são a meta à qual deva sacrificar a minha vida e a 
vida dos outros, mas simplesmente meio a usar na medida em que sirva para viver como filho e 
irmão, com plena liberdade. O que é nosso, na verdade, nos divide dos outros; o que damos, 
deixando de ter, nos une aos outros. Os bens materiais são bênção e vida se os compartilhamos; 
são maldição e morte se os retemos para compulsivamente acumulá-los.

-  Para um filho, porém – e é filhos e filhas no Filho que somos – os bens são dons do pai 
para serem compartilhados entre os irmãos e as irmãs. Acumulá-los é deixar de ser filhos para 
se tornar escravos: escravos do egoísmo, escravos dos bens materiais, escravizadores dos 
irmãos e irmãs. “Quem acumula – diz o meu mestre, Fausti – torna a si mesmo escravo do 
egoísmo e os irmãos, escravos da miséria”! Digno filho do Pai e livre irmão dos irmãos é 
aquele/a que é capaz de usar os bens materiais para servir os irmãos e as irmãs. 

-  Jesus – pobre, livre e fraterno – nos dá a graça de sermos pessoas livres, que sabem 
servir-se de todas as coisas ao invés de servi-las e ser por elas subjugados como escravos. 
Somos filhos de Deus e senhores do mundo justamente na medida em que, com ele (o mundo), 
servimos os irmãos e as irmãs.

-  A interpretação dessa passagem evangélica tem uma longa e enviesada história. Lucas 
certamente a toma ao pé da letra: Jesus realiza “hoje” o ano santo, o jubileu (cf. Lc 4,18-21). A 
Igreja primitiva leva adiante a salvação do Filho, procurando viver a fraternidade (cf. At 2,42-48; 
4,32-35, etc.). Trata-se, porém, de um gesto de liberdade, ao qual ninguém é obrigado (cf. At 5,4). 
Orígenes ensina que os ricos devem partilhar com os pobres os bens materiais para poderem 
participar dos seus bens espirituais. São João Crisóstomo alerta que a pobreza interior é 
necessária, mas insuficiente: é preciso ajudar os pobres com os bens materiais. São Basílio 
ensina que mesmo os pais de família devem desfazer-se da riqueza – que, segundo ele, é um 
supérfluo – para viver o mandamento do amor, que exige certa igualdade. Em outras palavras: a 
preocupação pelo futuro dos filhos não deve ser um pretexto para descuidar o presente dos irmãos!

- Os cristãos têm procurado interpretar e viver essa palavra de Jesus com maior ou menor 
dificuldade de acordo com as circunstâncias, sempre rejeitando o amor à riqueza e a posse que 
prejudica irmãos e irmãs.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta comunhão na festa de 
São Bernardo produza em nós os seus frutos, 
para que, encorajados por seus exemplos e 
guiados por seus conselhos, sejamos 
arrebatados pelo amor do Verbo que se fez 
carne.

neste dia em que festejamos o abade São 
Bernardo, que, por suas palavras e ações, pro-
curou incansavelmente a concórdia da Igreja.

Antífona da comunhão - Lc 12,42

Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor 
confiou sua casa, para dar a todos o pão de 
cada dia.

Santos do dia: Osvino (+651). Bernardo de Claraval (1090-1153). 

Datas comemorativas: Dia do papeleiro. Dia do Maçon. 
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21 TERÇA-FEIRA - SÃO PIO X, Papa - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

José Melchiorre Sarto nasceu em Riese 
(hoje, Riese Pio X) em 1835, numa família de 
10 filhos. Além de ser o primeiro papa con-
temporâneo a provir das camadas populares, 
foi um dos poucos a passar por todas as 
formas tradicionais de ministério pastoral. Foi 
vigário paroquial, pároco, bispo, arcebispo, 
patriarca e papa. Por anos, percorreu, todos 
os dias, a pé, às vezes descalço, a estrada 
entre Riese e Castelfranco, para frequentar a 
escola. Com o apoio do patriarca de Veneza, 
ele também rietino, e de alguns padres, pôde 
estudar no seminário de Pádua. Ordenado 
sacerdote em 1858, foi nomeado vigário 
paroquial de Tombolo (Pádua), onde atuou por 
9 (nove) anos. Em seguida, foi, também por 9 
(nove) anos, pároco de Salzano, uma cidade 
maior, onde pôde mostrar todas as suas 
qualidades. Em 1875, o bispo de Treviso o 
nomeou cônego da Catedral, chanceler da 
Cúria e Diretor espiritual do Seminário, cargos 
que ocupou simultaneamente por 9 (nove) 
anos. Dono de excelente saúde, notável 
equilíbrio, extraordinária capacidade de tra-
balho, dom para a oratória, facilidade no rela-
cionamento com as pessoas, dedicação às 
atividades pastorais, especialmente aos po-
bres, Sarto foi nomeado bispo de Mantova 
(Mântua), onde atuou por 9 (nove) anos, pelo 
Papa Leão XIII, em 1884. Era considerado um 
“intransigente”*, isto é, condenava o libera-
lismo e a abertura à mentalidade moderna. 
Cardeal em 12 de junho de 1893. Patriarca de 
Veneza três dias depois. A entrada em Veneza, 
porém, só aconteceu no final de 1894, devido 
à falta do beneplácito do governo italiano. 
Morto Leão XIII, em 1903, no conclave, o 
favorito era o cardeal Rampolla, mas seu nome 
foi vetado pela Áustria. Pio X, eleito no dia 3 de 
agosto de 1903, colocou-se claramente con-
tra o que, na época, se chamava modernismo, 

condenado na Encíclica Pascendi, de 1907. 
Acentuou o poder papal e a identificação da 
Igreja com o papado, do povo de Deus com a 
Santa Sé, além da mais absoluta separação 
entre hierarquia e laicato. Dotado de boa 
cultura, além de muitas virtudes, iniciou a 
reforma da Cúria Romana, da liturgia, do canto 
sacro e litúrgico, do direito canônico, legislou 
sobre a comunhão às crianças, instituiu a 
obrigação da catequese para adultos e 
crianças, publicou o Catecismo (chamado de 
São Pio X). Morreu, no dia 21 de agosto de 
1914, ao espocar da I Guerra Mundial. 
Embora reagisse, dizendo que era “o papa 
Sarto, não o papa santo”, foi beatificado em 
1953 e canonizado em 1954 por Pio XII. 

Comentário inicial - O medo da morte – 
de virar nada – ou leva a pessoa a assumir a 
riqueza como projeto de vida ou a leva a ter 
confiança na vida, em Deus, nos irmãos. 
Mudar de um projeto para outro é muito difícil, 
mas não impossível. Isto acontece quando a 
pessoa descobre em Deus e em seu Reino a 
pérola preciosa, o tesouro escondido no cam-
po, o bem supremo. Mudar esta percepção é 
graça; dar o passo da confiança é conse-
quência possível. São Pio X nasceu, cresceu e 
viveu num ambiente em que Deus ocupava o 
primeiro lugar e, por isso, se dedicou a 
“restaurar tudo em Cristo”. 

Antífona de entrada

O Senhor o escolheu para a plenitude do 
sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumu-
lou de bens.

Oração do dia

Ó Deus, que, para defender a fé católica e 
restaurar todas as coisas em Cristo, cumulas-
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2.  Eles diriam: Nossa mão prevaleceu, 
não foi o Senhor Deus que isto fez. Porque 
meu povo é gente sem juízo, é gente que não 
tem discernimento. R.

3.  Como pode um homem só perseguir 
mil, como dois podem fazer fugir dez mil? Não 
é porque sua Rocha os vendeu, não é porque o 
Senhor os entregou? R.

4.  Já vem o dia em que serão arruinados 
e o seu destino se apressa em chegar. Porque 
o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará 
todos aqueles que o servem. R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 8,9

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora 

sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de 
enriquecer-nos, mediante sua pobreza. R.

Evangelho -Mt 19,23-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

23Naquele tempo:  Jesus disse aos dis-
cípulos: "Em verdade vos digo, dificilmente 

24um rico entrará no Reino dos Céus.  E digo 
ainda: é mais fácil um camelo entrar pelo 
buraco de uma agulha, do que um rico entrar 

25no Reino de Deus".  Ouvindo isso, os discí-
pulos ficaram muito espantados, e pergunta-

 26ram: "Então, quem pode ser salvo?"  Jesus 
olhou para eles e disse: "Para os homens isso 
é impossível, mas para Deus tudo é possível". 
27 Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: "Vê! 
Nós deixamos tudo e te seguimos. O que 

28haveremos de receber?"  Jesus respondeu: 
"Em verdade vos digo, quando o mundo for 
renovado e o Filho do Homem se sentar no 
trono de sua glória, também vós, que me 
seguistes, havereis de sentar-vos em doze 

29tronos, para julgar as doze tribos de Israel.  E 
todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, 
irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do 
meu nome, receberá cem vezes mais e terá 

 30como herança a vida eterna.  Muitos que 

tes o Papa São Pio X de sabedoria divina e 
coragem apostólica, fazei-nos alcançar o 
prêmio eterno, dóceis às suas instruções e 
seus exemplos.

 
Leitura - Ez 28,1-10

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida 
2nestes termos:  "Filho do homem, dize ao 

príncipe da cidade de Tiro: Assim fala o 
Senhor Deus: Porque o teu coração se tornou 
orgulhoso, tu disseste: 'Eu sou um deus e 
ocupo o trono divino no coração dos mares'. 
Tu, porém, és um homem e não um deus, mas 

                          pensaste ter a mente igual à de um deus. 
3 Sim, tu és mais sábio do que Daniel! Segredo 

4algum te é obscuro.  Com talento e habilidade 
adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e 

5prata em teus tesouros.  Com grande tino 
comercial aumentaste tua fortuna, e com ela 

6teu coração se tornou soberbo.  Por isso, 
assim diz o Senhor Deus: Por teres igualado 

7tua mente à de um deus,  vou trazer contra ti 
os povos mais violentos dos estrangeiros. 
Eles puxarão suas espadas contra a tua bela 

8sabedoria e profanarão o teu esplendor.  Eles 
te farão baixar à cova, e morrerás de morte 

9violenta no coração dos mares.  Porventura, 
ousarás dizer: 'Sou um deus!' na presença de 
teus algozes, tu que és um homem e não deus, 

10nas mãos dos que te apunhalam?  Morrerás 
da morte dos incircuncisos, pela mão de 
estrangeiros, pois fui eu que falei - oráculo do 
Senhor Deus". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Dt 32,26-27ab. 
27cd-28.30.35cd-36ab (R/. 39c)

R. Sou eu que tiro a vida, sou eu 
quem faz viver!

1.  Pensei: "Vou espalhá-los pela terra, 
farei cessar sua memória inteiramente". Mas 
receava a reação dos inimigos, a má interpre-
tação dos adversários. R.
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pratiquem o Evangelho, oremos. 

Deus de misericórdia, ouvi com bondade 
os vossos servos, e, por intercessão de São 
Pio X, concedei-lhes as graças que Vos 
pedem. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei, com bondade as nossas 
oferendas e dai-nos seguir os ensinamentos 
de São Pio X, para celebrar dignamente estes 
divinos mistérios, e recebê-los com fé.

 
Antífona da comunhão - Jo 10,11

O bom pastor dá a vida por suas ovelhas.

Oração depois da comunhão

Celebrando a memória do papa São Pio X, 
nós vos pedimos, ó Deus, que a participação 
na vossa mesa nos torne firmes na fé e unidos 
na caridade.

agora são os primeiros, serão os últimos. E 
muitos que agora são os últimos, serão os 
primeiros. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Bom Pastor para que dê 
pastores santos e sábios à Igreja e nos guie 
nos caminhos da justiça e da paz, dizendo:          
R. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida.

1.  Pela Igreja, para que Deus a proteja 
com o auxílio de São Pio X, e ela proclame a 
verdade que recebeu de Jesus, oremos.

2.  Pelo Papa Francisco, pelos bispos e 
presbíteros, para que ajudem o povo a cele-
brar a Liturgia ativa e piamente, oremos.

3.  Pelas crianças, adolescentes e jovens, 
para que a participação frequente na Eucaristia 
os torne bons discípulos, oremos.

4.  Pelos missionários e missionárias, 
para que o espírito evangelizador de São Pio X 
os  ilumine e fortaleça, oremos. 

5.  Pelos membros desta assembleia, 
para que na igreja cantem louvores e, na vida, 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,23-30

N
us saímos do ventre de nossa mãe e nus voltaremos à terra (cf. Jó 1,20ss.). Pelo 
menos neste sentido, todo ser humano, no fim, cumprirá o preceito do Senhor de 
abandonar tudo e tornar-se pobre como uma criança. Cada um levará consigo sua 

verdadeira riqueza: não os bens acumulados, mas os bens compartilhados.
-  O que Jesus diz ao jovem rico não é um ‘conselho evangélico’ para quem pretende ser 

mais ‘perfeito’: é a perfeição que o evangelho de liberdade oferece a todos. Homem perfeito, 
maduro e completo é quem vive tudo como dom recebido e dado, dado e recebido. Só assim se 
torna filho e vive o mandamento de amar com o mesmo amor com o qual fomos amados por 
Jesus (cf. Jo 13,34).

-  Rios de tinta escorreram em muitas direções na interpretação dessas palavras de Jesus. 
-  Lucas as toma ao pé da letra: Jesus realiza hoje o ano santo (cf. Lc 4,18-21); a Igreja, 

pondo-se atrás dele (em seu seguimento), leva adiante a sua salvação, praticando a fraternidade 
(At 2,42-48; 4,32-35; cf. Lc 3,11; 5,11.28; 6,30; 7,5; 11,41; 12,33ss.; 14,13.33; 16,l9; 18,22; 
19,8), em total liberdade, pois ninguém é obrigado a isso (cf. At 5,4)! 

-  Orígenes* diz que os ricos devem partilhar os bens materiais com os pobres para terem 
parte em seus bens espirituais.

-  João Crisóstomo* alerta que a pobreza interior é necessária, mas não é suficiente: é 
preciso ajudar os pobres com as próprias riquezas.
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-  Basílio* exorta os próprios pais de família a desfazerem-se de suas riquezas – 
entendidas como supérfluo – para não contrariarem o mandamento do amor, que exige certa 
igualdade entre os seres humanos.

-  O comum dos cristãos procurou viver essa palavra de Jesus, evitando os dois extremos 
do amor à riqueza e da posse que prejudica os irmãos, por um lado, e da miséria que prejudicaria 
o próprio ser humano, em cujas mãos o Criador colocou a riqueza dos bens criados.

-  A palavra radical de Jesus, na verdade, só é válid  na medida em que é entendida como a
sinal profético daquilo que todos são chamados a viver. Viver a pobreza radical é testemunho 
visível daquela liberdade evangélica em relação às coisas que somos chamados a ter para amar 
a Deus e servir aos irmãos. (Na mesma linha, estão a castidade e a obediência, a primeira em 
relação às pessoas, a segunda, em relação a nós próprios). 

-  Nem todos compreendem e, naturalmente, nem todos abraçam esta palavra (vv. 11ss.). 
A alguns, porém, Deus dá o dom, como o diz belamente Paulo: “Cada um tem o próprio dom, 
quem de uma maneira, quem de outra” (1Cor 7,7). 

-  Nem todos seremos como Francisco de Assis ou como Madre Teresa, mas ai da Igreja e 
ai do mundo se não tivessem um Francisco tão pequeno como o  e uma Teresa tão “poverello”
generosa como a de Calcutá! Não só: ai de nós se não procurarmos viver, a seu modo e na sua 
medida, aquele amor pelos últimos que os dois tão admiravelmente testemunharam! Que, 
agora, o papa Francisco, com todo o seu carisma, está testemunhando diante da Igreja e diante 
do mundo!

-  O caminho para a vida passa, para todos, pela pobreza, pela humildade e pelo serviço. 
Acumulação e riqueza, orgulho e domínio são as armas de que o inimigo da vida se serve para 
escravizar-nos.

-  Atenção! O que se fala dos bens materiais vale também dos bens intelectuais, morais, 
espirituais. Tudo é um bem que se recebe para se dar a outrem. Num horizonte religioso, tudo é 
um dom que o Pai dá aos filhos para que esses compartilh m com os irmãos e irmãs: “A cada e
um é dada uma manifestação do Espírito para utilidade comum” (1Cor 12,7). 

Santos do dia: Balduíno de Rieti (+1140). Bernardo Tolomei (1272-1348). Pio X (1835-
1914). 

Testemunhas do Reino: Maurício Lefèvre (Bolívia, 1971). 

Datas comemorativas: Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 
(21 a 28 de agosto), promovida pelas APAEs.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Basílio. Padre da Igreja. Grego, monge, bispo de Cesareia da Capadócia. grande amigo de 
São Gregório de Nissa, foi importante na luta contra o arianismo e na definição da doutrina relativa ao 
Espírito Santo. Autor da chamada Regra Basiliana. Sua Liturgia – juntamente com a de São João 
Crisóstomo – continua sendo usada pelas Igrejas do Oriente. Faleceu em 379.

[2] João Crisóstomo. Padre da Igreja. Grego, monge, exegeta, teólogo, patriarca de 
Constantinopla. Grande orador. Uma de suas obras mais famosas é o escrito “Sobre o sacerdócio”, 
escrita na forma de um diálogo com são Basílio. Morreu em 407.

[3] Orígenes. Segundo diretor da Escola Catequética de Alexandria. Exegeta genial. Autor de 
milhares de obras (um grupo de taquígrafos anotava e transcrevia suas aulas, cursos, palestras, 
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22 QUARTA-FEIRA - NOSSA SENHORA RAINHA - Memória
 (Cor branca - Ofício da memória)

Comentário inicial - A que tipo de 
realeza alude a Igreja quando canta e invoca 
Maria com o título de “rainha”? Só pode ser 
aquela que convém à mãe de Jesus, Senhor e 
Salvador do mundo. Maria, em sua condição 
de mãe, reina sobre os corações, atraindo-os 
com o seu amor, iluminando-os com o seu 
exemplo, sustentando-os com a sua oração. A 
coroa de Maria não tem nada a ver com 
aquelas que simbolizam a potência, a glória e 
as vaidades deste mundo. Na verdade, ela é 
formada por todos aqueles e aquelas que, 
desde o início, foram sensíveis ao seu encanto 
materno, ouviram e creram na palavra de 
Jesus, receberam Maria como mãe no mo-
mento em que ele estava para dar a vida pela 
vida do mundo. 

Antífona de entrada - Sl 44,10

A Rainha está à vossa direita com suas 
vestes de ouro, ornada de esplendor.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes a Mãe do vosso Filho 
nossa Mãe e Rainha, dai-nos, por sua inter-
cessão, alcançar o reino do céu e a glória 
prometida aos vossos filhos e filhas.

Leitura - Is 9, 1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 O povo, que andava na escuridão, viu 

uma grande luz; para os que habitavam nas 
                       sombras da morte, uma luz resplandeceu. 

2 Fizeste crescer a alegria, e aumentaste a 
felicidade; todos se regozijam em tua pre-
sença como alegres ceifeiros na colheita, ou 
como exaltados guerreiros ao dividirem os 

3despojos.  Pois o jugo que oprimia o povo, - a 
carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais - 

            tu os abateste como na jornada de Madiã. 
4 Botas de tropa de assalto, trajes manchados 
de sangue, tudo será queimado e devorado 

5pelas chamas.  Porque nasceu para nós um 
menino, foi-nos dado um filho; ele traz aos 
ombros a marca da realeza; o nome que lhe foi 
dado é: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai 

6 dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande 
será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre 
o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele 
irá consolidar e confirmar em justiça e 
santidade, a partir de agora e para todo o 
sempre. O amor zeloso do Senhor dos exér-
citos há de realizar estas coisas. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 112(113),1-2. 
3-4.5-6.7-8(R/. 2)

R. Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e por toda a eternidade!

1. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, 
louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja 
o nome do Senhor, agora e por toda a 
eternidade! R.

2.  Do nascer do sol até o seu ocaso, 

homilias). Ao lado de Santo Agostinho, foi o maior teólogo da antiguidade. Algumas ideias de 
Orígenes (ou de seus intérpretes) – que morreu em torno do ano 254 – suscitaram fortíssimas 
discussões filosóficas e teológicas até à metade do século VI: eternidade do mundo; eternidade das 
almas; o Logos como anjo; a matéria como consequência do pecado; a recapitulação no sentido em 
que, com o domínio total e universal de Cristo, não pode haver, por exemplo, condenação eterna; a 
perfeição vista como uma “gnose”, etc. Orígenes foi muito combatido; o chamado “origenismo” 
(algumas ideias de Orígenes) foi condenado. Morreu em 253 ou 254.
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e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai 
33Davi.  Ele reinará para sempre sobre os 

descendentes de Jacó, e o seu reino não terá 
34fim".  Maria perguntou ao anjo: "Como acon-

tecerá isso, se eu não conheço homem 
35algum?"  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 

36será chamado Santo, Filho de Deus.  Tam-
bém Isabel, tua parenta, concebeu um filho na 
velhice. Este já é o sexto mês daquela que era 

37considerada estéril,  porque para Deus nada 
38é 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.

Preces dos fiéis

Por intercessão da Virgem cheia de graça, 
que o Pai quis que fosse Mãe do seu Filho feito 
homem, digamos: R. Interceda por nós a 
Virgem cheia de graça.

1.  Para que os cristãos sejam um só cora-
ção e uma só alma e perseverem em oração 
com Maria, Mãe de Jesus, rezemos, irmãos.

2.  Para que as mães fomentem nos seus 
lares o amor e a santidade da Família de 
Nazaré, rezemos, irmãos.

3.  Para que Deus robusteça a esperança 
dos que sofrem, como a Virgem Maria, junto à 
cruz, rezemos, irmãos.

4.  Para que todos os que estão em perigo 
sintam a proteção da Mãe de misericórdia, 
rezemos, irmãos.

5.  Para que todos os discípulos de Cristo 
se alegrem por ter Maria como Mãe, rezemos, 
irmãos.

6.  Para que os nossos defuntos possam 
contemplar a Serva que Deus coroou como 
Rainha, rezemos, irmãos.

Concedei, Senhor, ao vosso povo, por 
intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe da 
misericórdia e Rainha dos Céus e o mais belo 
fruto da árvore da cruz, as graças que Vos pede 

louvado seja o nome do Senhor! O Senhor está 
acima das nações, sua glória vai além dos 
altos céus. R.

3.  Quem pode comparar-se ao nosso 
Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu 
trono e se inclina para olhar o céu e a terra? R.

4.  Levanta da poeira o indigente e do lixo 
ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-
se com os nobres, assentar-se com nobres do 
seu povo. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, és 

bendita entre todas as mulheres da terra! R.

Evangelho - Lc 1,26-38

O Evangelho de hoje é o da Anunciação. A 
Anunciação é um dos momentos mais 
importantes da história da nossa salvação. 
Deus vem ao nosso encontro e pede licença 
para entrar na nossa história e na nossa vida. 
Somos livres para O aceitar ou para O recusar. 
Maria aceitou o convite para ser a mãe do 
Salvador, e concebeu o Filho de Deus, que se 
tornou Filho do Homem. 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

26Naquele tempo:  No sexto mês, o anjo 
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 

27Galileia, chamada Nazaré,  a uma virgem, 
prometida em casamento a um homem 
chamado José. Ele era descendente de Davi e 

28o nome da Virgem era Maria  O anjo entrou 
onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de 

29graça, o Senhor está contigo!"  Maria ficou 
perturbada com estas palavras e começou a 

          pensar qual seria o significado da saudação. 
30 O anjo, então, disse-lhe: "Não tenhas medo, 
Maria, porque encontraste graça diante de 

31Deus.  Eis que conceberás e darás à luz um 
32filho, a quem porás o nome de Jesus.  Ele 

será grande, será chamado Filho do Altíssimo, 
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Antífona da comunhão - Lc 1,45

Feliz és tu, que acreditaste, porque se 
cumprirá o que foi dito da parte do Senhor.

Oração depois da comunhão

Alimentados, ó Deus, pelo sacramento 
celeste, ao celebrarmos a realeza de Maria, 
concedei que participemos eternamente do 
banquete do vosso Reino. 

com humildade. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, celebrando a memória da Virgem 
Maria, nós vos trazemos nossas oferendas e 
suplicamos que o Cristo venha em nosso 
socorro, pois se ofereceu por nós na cruz 
como sacrifício sem mancha.

Prefácio de Nossa Senhora, I ou II.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,26-38

o primeiro anúncio de Lucas, Deus já havia mostrado seu desejo de salvar a 

Nhumanidade, prometendo o nascimento do predecessor de Jesus, João Batista (Lc 
1,5-24). Agora, Deus intervém de maneira direta na vida de uma virgem nazarena, 

Maria e a convida a participar de seu plano salvador. 
-  O anjo Gabriel foi enviado por Deus: O mistério da encarnação de Jesus só é possível 

porque o amor de Deus se manifestou ao gênero humano. A iniciativa é de Deus que, solidário 
às lutas e sofrimentos do ser humano, 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 as suas criaturas!

-  A uma cidade da Galileia: O anjo é enviado ao pequeno vilarejo de Nazaré, com 
aproximadamente 150 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, construído 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.

-  Maria, uma virgem prometida a José, descendente de Davi: Lucas não usa a palavra 
“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 filho de Davi (2Sm 7,12-16; Is 11,1).

-  Alegra-te, cheia de graça: A saudação do anjo é um convite a toda a Igreja: Deus está 
próximo do homem, 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.

-  O Senhor está contigo: Deus escolhe Maria para que esteja junto com as pessoas, para 
fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro. Esta é uma expressão 
que perpassa toda a Bíblia. Dá a certeza que o Senhor está junto; é presença real e que não 
abandona as pessoas que escolhe e chama.

-  Não temas, encontraste graça: A ação de Deus não é para castigar ou desferir sua ira. 
Este acontecimento une a história da salvação, abraçando a humanidade com o amor de Deus. 
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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.

-  Não conheço homem algum: O verbo grego para “conhecer” e seu correlato hebraico 
são um eufemismo para referir-se à relação sexual.

-  O Espírito, o poder e a sombra do Altíssimo: Maria aqui é símbolo de toda a 
humanidade. 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!

-  Nada é impossível: A salvação é uma iniciativa livre de Deus, que faz tudo para que o 
homem novamente se encontre com seus braços de amor. Assim, Isabel, uma idosa estéril 
pode conceber, do mesmo modo Maria, 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.

-  Faça-se em mim segundo a tua palavra: finalmente – esta é a profundidade da acolhida 
de Maria – das profundezas da criação, que se afastou dele pelo pecado, se levanta um “sim” 
capaz de atrair o próprio Deus. Ela decide participar da história da salvação, pois seu coração 
está de acordo com a vontade de Deus.

No dia da Imaculada Conceição de Maria, todos as pessoas são chamadas a escutar a voz 
de Deus, que quer entrar em nossa história. O que nos torna aptos não são meritocracias ou 
estruturas de poder. Somos chamados pela iniciativa livre de Deus, que quer salvar a todos. 
Nos mistérios da intervenção divina, a participação humana é peculiar: é preciso querer 
participar de seu projeto e deixar-se moldar por sua salvação. Isso é dizer “sim”!

Santos do dia: Sinforiano de Autun (165-180). Filipe Benício (1233-1285).

Testemunhas do Reino: Jürg Weiss (El Salvador. 1988). 

Datas comemorativas: Dia do Supervisor Educacional. Dia Mundial do Folclore. Morte de 
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1976). 

23
QUINTA-FEIRA - SANTA ROSA DE LIMA, Virgem 

PADROEIRA DA AMÉRICA LATINA - Festa
(Cor branca - Glória - Creio - Ofício festivo do Comum das Virgens)

Seu nome de batismo, dado, em Lima, no 
Peru, em 1586, era Isabel Flores. Ganhou, po-
rém, o apelido “Rosa” por sua extraordinária 
beleza. Inteligente e, desde pequena, muito 
religiosa, consagrou-se totalmente a Deus, 
como o fizera sua “mãe espiritual”, a mística 
italiana Catarina de Sena. No ano de 1606, 
com vinte anos de idade – nascera em Lima, 
no Peru, em 1586 – entrou para a Ordem 

Terceira* Dominicana. Rosa sentia-se atraída 
pela solidão. Era quando rezava, praticava 
penitências, alimentava o amor à sua família e 
aos filhos e filhas prediletos de Deus, os 
pobres. Rosa, uma mestiça, era sensível aos 
maus tratos de que eram vítimas seus irmãos 
indígenas, oprimidos e explorados pelos 
colonos espanhóis. Rosa morreu jovem. Tinha 
apenas 31 anos, uma idade muito próxima à 
que se atribui a Cristo, seu místico Esposo. 
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vos a Cristo como virgem pura. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 148,1-2.11-
13a.13c-14(R/. cf. 12a. 15a)

R. Vós jovens, vós, moças e rapazes, 
louvai todos o nome do Senhor!

1.  Louvai o Senhor Deus nos altos céus, 
louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, 
anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões 
celestiais! R.

2.  Reis da terra, povos todos, bendizei-       
o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, 
jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e 
criancinhas, bendizei-o! Louvem o nome do 
Senhor, louvem-no todos. R.

3.  A majestade e esplendor de sua glória 
ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele 
exaltou seu povo eleito em poderio ele é o 
motivo de louvor para os seus santos. É um 
hino para os filhos de Israel, este povo que ele 
ama e lhe pertence. R.

Aclamação ao Evangelho Jo 15,9b.5b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Ficai em meu amor, diz o Senhor; 

quem em mim permanecer e eu nele, esse dá 
muito fruto! R.

Evangelho - Mt 13,44-46

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo escrito por Mateus 

           Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 
44 "O Reino dos Céus é como um tesouro 
escondido no campo. Um homem o encontra e 
o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, 
vende todos os seus bens e compra aquele 

45campo.  O Reino dos Céus também é como 
um comprador que procura pérolas preciosas. 
46 Quando encontra uma pérola de grande 
valor, ele vai, vende todos os seus bens e com-
pra aquela pérola". - Palavra da Salvação.

Seus restos mortais repousam, em Lima, na 
Basílica do Santo Rosário. Morta no dia 24 de 
agosto de 1617, foi canonizada por Clemente 
X em 1671. A santa patrona da América Latina 
é venerada também nas Filipinas - colonizada 
pelos espanhóis – onde também é padroeira.

Comentário inicial - Há cristãos nomi-
nais, há cristãos praticantes e há cristãos 
totais. Esses são aqueles que encontraram a 
pérola do Reino, abriram mão de tudo e se 
entregaram com generosidade crescente a 
Deus e ao seu Reino, amando a Deus de todo o 
coração e aos irmãos e irmãs como Jesus os 
amou. Assim foi Rosa de Lima, bela no corpo, 
esplêndida na alma.

Antífona de entrada

Alegremo-nos todos no Senhor, cele-
brando este dia festivo em honra da virgem 
Santa Rosa de Lima. Conosco alegram-se os 
Anjos e glorificam o Filho de Deus.

Oração do dia

Ó Deus, que inspirastes Santa Rosa de 
Lima, inflamada de amor, a deixar o mundo, a 
servir os pobres e a viver em austera penitên-
cia, concedei-nos, por sua intercessão, seguir 
na terra os vossos caminhos e gozar no céu as 
vossas delícias.

Leitura - 2Cor 10,17–11, 2

Leitura da segunda carta do apóstolo 
Paulo aos Coríntios 

17Irmãos:  Quem se gloria, glorie-se no 
18Senhor.  Pois é aprovado só aquele que o 

Senhor recomenda e não aquele que se 
11,1recomenda a si mesmo.  Oxalá pudésseis 

suportar um pouco de insensatez, da minha 
2parte. Na verdade, vós me suportais.  Sinto 

por vós um amor ciumento semelhante ao 
amor que Deus vos tem. Fui eu que vos 
desposei a um único esposo, apresentando-
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anúncio do Evangelho. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Pai celeste, recebei os dons que vos 
apresentamos ao celebrar a festa da virgem 
Santa Rosa de Lima e, por este sacrifício, 
concedei que a nossa vida, como oferenda 
permanente, seja agradável aos vossos olhos.

Antífona da comunhão - Fl 3,8-9

Considero perda todas as coisas, compa-
radas com o valor insuperável do conhe-
cimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele 
tudo desprezei e considero lixo a fim de ganhar 
a Cristo e estar com ele.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, pela participação no 
Corpo e no Sangue do vosso Filho, concedei-
nos apreciar de tal modo os bens que perecem 
que, a exemplo de Santa Rosa de Lima, 
cresçamos na caridade e alcancemos os bens 
eternos.

Preces dos fiéis

Na festa de Santa Rosa de Lima, que 
seguiu a Cristo de todo o coração, apresen-
temos a Deus as nossas preces, dizendo com 
alegria: R. Dai-nos, Senhor, um coração 
novo.

1.  Pela Igreja de Deus, para que na vida 
das suas virgens consagradas seja anúncio e 
profecia do Reino de Deus, oremos, irmãos.

2.  Pelas Congregações e Institutos reli-
giosos da nossa Diocese, para que Deus lhes 
dê muitas vocações, oremos, irmãos.

3.  Pelas virgens consagradas ao Senhor, 
para que na fidelidade a Cristo sejam alegres, 
disponíveis e humildes, oremos, irmãos.

4.  Pelas religiosas e leigas dedicadas ao 
serviço dos mais pobres, para que recebam o 
reino eterno como herança, oremos, irmãos.

5.  Por nós aqui reunidos, para que bus-
quemos, a exemplo de Santa Rosa de Lima, as 
coisas do alto, oremos, irmãos. 

Deus eterno e onipotente, guardai, com 
amor, aqueles que chamastes a uma entrega 
maior ao vosso Reino, para o bem da Igreja e o 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,44-46

S
ão duas parábolas, muito semelhantes: a do tesouro no campo (v. 44) e a da pérola 
preciosa (vv. 45-46). A primeira é mais 'rural'; a segunda, mais 'urbana'. Não são 
dirigidas às multidões, mas aos discípulos (13,36).

-  Essas duas parábolas são simétricas, ainda que suas pequenas diferenças iluminem 
aspectos diferentes do tema da . Os verbos-chave são decisão por aquilo que realmente vale
“encontrar” (resultado de uma busca!), “vender tudo” para “comprar”; os substantivos-chave 
são “tesouro” (escondido) e “pérola” (preciosa), que sublinham o valor e a beleza do Reino.

-  É preciso procurar. Mas não basta procurar e encontrar. É preciso decidir. Não dá para 
ficar com um pé em cada canoa. O motivo da decisão é a paixão pelo tesouro, a “alegria” que sua 
posse provoca. A alegria de encontrá-lo é a força para decidir levar o encontro até o fim. O amor a 
Jesus nos torna indiferentes a tudo o mais, que se torna absolutamente relativo e secundário. 

-  A alegria que Deus nos dá é justamente para levar-nos a decidir. Por outro lado, o 
inimigo faz de tudo para tornar-nos tristes: quer atrapalhar a nossa decisão pelo Reino.

-  Na verdade, Jesus é o tesouro escondido e a pérola preciosa. Ele se deixa encontrar 
por quem o procura (Is 66,6) e procura quem o encontra (Is 65,1). Ele é a própria Sabedoria que 
convida a uns e outros ao banquete da vida! 
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Santos do dia: Richildis (+1100). Rosa de Lima (Isabella Flores) (1586-1617).

Memória histórica: Fundação do Conselho Mundial das Igrejas (1948). Criação do 
Instituto Nacional do Índio (Paraguai. 1975).

Datas comemorativas: Dia da Injustiça. Dia do Aviador Naval. Dia Internacional da 
Lembrança do Tráfico de Escravos e de sua Abolição.

24 SEXTA-FEIRA - S. BARTOLOMEU, Apóstolo - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo do Comum dos Apóstolos)

Bartolomeu é um dos Doze*. Temos 
poucas informações a seu respeito. O seu 
nome, todavia, aparece em todas as listas dos 
Doze do Novo Testamento (Mt 10,2-4; Mc 
3,16-19; Lc 6,14-16; At 1,13). Isso, direta-
mente, é tudo, quer dizer, quase nada. Sendo, 
porém, que o nome de Bartolomeu segue o de 
Filipe em três listas (Mt, Mc e Lc), alguns es-
tudiosos o identificam com aquele “Natanael” 
que Filipe levou a Jesus (cf. Jo 1,45-51). A 
escolha do evangelho de hoje pela Liturgia 
adota essa interpretação. É interessante que 
Bartolomeu nunca é mencionado no Evan-
gelho de João, enquanto Natanael nunca 
aparece nos Sinóticos. Essa identificação, 
porém, não é conclusiva – temos só poucos 
indícios, e indícios nunca constituíram pro- 
vas – e reflete tendências harmonizadoras. 
Eusébio de Cesareia fala de Bartolomeu como 
missionário na Índia, e Jerônimo refere 
Bartolomeu como autor de um Evangelho 
apócrifo. 

Comentário inicial - A tradição viu em 
Natanael o apóstolo Bartolomeu, cuja festa 
celebramos hoje. “Vimos o Messias.” “De 
Nazaré pode vir coisa que preste?” “Vem ver!” 
“Eis aí um homem sem falsidade”. “De onde 
me conheces?” “Debaixo da figueira”. 
“Mestre, és o Rei de Israel”, o Messias 
esperado. Que diálogo maravilhoso! São os 
passos da fé. Passos que cada um de nós é 
chamado a dar até se entregar de corpo e alma 
a Jesus, como o fez São Bartolomeu.

Antífona de entrada - Sl 95,2.3

Anunciai todos os dias a salvação de Deus, 
proclamai a sua glória às nações.

Oração do dia

Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que 
levou São Bartolomeu a seguir de coração o 
vosso Filho, e fazei que, pelas preces do 
Apóstolo, a vossa Igreja se torne sacramento 

Amanhã, 23 de agosto de 2018, conclusão solene das comemorações do                 
70º aniversário do Conselho Ecumênico das Igrejas, em Amsterdan, Holanda, 

onde foi fundado em 1948. As comemorações tiveram início no dia 24 de janeiro em 
Genebra, Suíça. Entre os eventos, tiveram lugar, este ano, uma grande Conferência 

Mundial sobre a missão e a evangelização, na Tanzânia, e um Simpósio sobre o 
desenvolvimento sustentável em conjunto com a ACT Alliance, na Suécia. O Conselho 
Ecumênico das Igrejas é integrado por 348 Igrejas protestantes e ortodoxas. A Igreja 

católica é membro da Comissão teológica: Fé e Constituição. 
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V.  Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de 
Israel! R.

Evangelho - Jo 1,45-51

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

45 Filipe encontrou-se com Natanael e lhe 
disse: "Encontramos aquele de quem Moisés 
escreveu na Lei, e também os profetas: Jesus 

46 de Nazaré, o filho de José". Natanael disse: 
"De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe 

47respondeu: "Vem ver!"  Jesus viu Natanael 
que vinha para ele e comentou: "Aí vem um 
israelita de verdade, um homem sem falsi-

48dade".  Natanael perguntou: "De onde me 
conheces?" Jesus respondeu: "Antes que 
Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo 

49da figueira, eu te vi".  Natanael respondeu: 
"Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de 

50Israel".  Jesus disse: "Tu crês porque te disse: 
Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores 

51que esta verás!"  E Jesus continuou: "Em 
verdade, em verdade, eu vos digo: Vereis o 
céu aberto e os anjos de Deus subindo e des-
cendo sobre o Filho do Homem". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Na festa do apóstolo São Bartolomeu, 
apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, 
pela Igreja e pelo mundo, dizendo: R. Nós 
Vos rogamos: ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, para que, a exemplo de 
São Bartolomeu, dê testemunho constante da 
ressurreição de Cristo, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que se dediquem a edificar os cristãos 
como templo santo, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos governantes, para que traba-
lhem, sem desfalecer, pela justiça, pela paz e 
pela concórdia, rezemos ao Senhor.

4.  Por todos os catecúmenos e fiéis, para 
que, como o apóstolo São Bartolomeu, sejam 

de salvação para todos os povos.

Leitura - Ap 21,9b-14

Leitura do Livro do Apocalipse de          
São João 

9b Um anjo falou comigo e disse: "Vem! Vou 
                   mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro". 

10 Então me levou em espírito a uma mon-
tanha grande e alta. Mostrou-me a cidade 
santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto 

11de Deus,  brilhando com a glória de Deus. 
Seu brilho era como o de uma pedra precio-
síssima, como o brilho de jaspe cristalino.                  
12 Estava cercada por uma muralha maciça e 
alta, com doze portas. Sobre as portas 
estavam doze anjos, e nas portas estavam 
escritos os nomes das doze tribos de Israel.          
13 Havia três portas do lado do oriente, três 
portas do lado norte, três portas do lado sul e 

14três portas do lado do ocidente.  A muralha 
da cidade tinha doze alicerces, e sobre eles 
estavam escritos os nomes dos doze após-
tolos do Cordeiro. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144(145),10-
11. 12-13ab.17-18 (R/. cf. 12a)

R. Ó Senhor, vossos amigos anun-
ciem vosso Reino glorioso!

1.  Que vossas obras, ó Senhor, vos glori-
fiquem, e os vossos santos com louvores vos 
bendigam! Narrem a glória e o esplendor do 
vosso reino e saibam proclamar vosso poder! R.

2.  Para espalhar vossos prodígios entre 
os homens e o fulgor de vosso reino esplen-
doroso. O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. 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 1,49b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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louvor na festa do apóstolo São Bartolomeu, 
possamos, por sua intercessão, receber os 
vossos auxílios.

Antífona da comunhão - Lc 22,29-30

Eu disponho do Reino para vós, como meu 
Pai dispôs para mim, diz o Senhor. No meu 
Reino comereis e bebereis à minha mesa.

Oração depois da comunhão

Alegrando-nos na festa de São Bartolomeu, 
recebemos, ó Pai, o penhor da salvação; fazei 
que ele nos seja auxílio na vida presente e 
garantia da vida eterna.

honestos, rezemos ao Senhor. 
5.  Pelos filhos de Israel, o povo eleito, 

para que em Jesus de Nazaré reconheçam o 
Messias prometido, rezemos ao Senhor.

6.  Pelos membros da nossa comunidade, 
para que Deus faça de nós a sua morada, e 
todos O louvemos, rezemos ao Senhor.

Deus eterno e onipotente, escutai o povo 
que Vos invoca e, por intercessão de São 
Bartolomeu, o Apóstolo que passou da dúvida 
à fé, dai-nos a alegria da fé e da esperança. 
PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, ao oferecermos este sacrifício de 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 1,45-51

 chamado dos discípulos no Evangelho de João começa com João Batista. Ele, depois Ode ter reconhecido o Esperado (Jo 1,19-34), aponta-o para dois de seus discípulos, 
que, imediatamente, se põem a segui-lo (Jo 1,35-39). Um deles, André, leva seu 

irmão Simão até Jesus (Jo 1,40-42). O Evangelho de hoje mostra o dia seguinte dessa história, 
quando acontece o encontro com Filipe (Jo 1,43-44), que, por sua vez, leva incrédulo Natanael 
para “vir e ver” Jesus (Jo 1,45-50). 

-  Jesus decidiu partir: A partida de Jesus terá como resultado o chamado de mais um 
discípulo. O foco já não é mais em João Batista, mas no efeito da ação do Messias. A difusão do 
testemunho a respeito de Jesus é como um contágio. Parece fogo que se alastra, saltando de 
um objeto a outro e iluminando tudo e todos com a mesma luz.

-  Para a Galileia: No Evangelho de João, o chamado dos discípulos acontece em dois 
lugares, diferente dos sinóticos. Primeiro, na Transjordânia e, então, na Galileia. Há uma 
dinâmica importante: os primeiros discípulos encontram Jesus. Agora, o próprio Jesus 
também irá buscar e encontrar novos membros dessa nova família que ele forma. 

-  Encontrou Filipe e disse: "Segue-me": O testemunho de João Batista e dos outros é a 
mediação necessária para se chegar a Jesus. O encontro, porém, é imediato, pessoal, 
intransferível (Jo 4,41-42). Aqui, não é Filipe quem vai ao encontro de Jesus, o movimento é 
contrário: Cristo busca aqueles que serão sua nova família!

-  Filipe encontrou-se com Natanael: A narrativa não nos deixa conhecer a reação de 
Felipe diante de Jesus. Mas relata que aquele que é buscado agora é “buscador”, ele vai ao 
encontro de Natanael (que a tradição diz que é o mesmo Bartolomeu do grupo dos Doze nos 
evangelhos sinóticos. Em hebraico “bar” significa “filho”. Bartolomeu é “o filho de Tolomeu”). 
Ou seja, Natanael torna-se imediatamente discípulo e testemunho a partir do encontro com 
Jesus.

-  Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e também os profetas: Na 
primeira parte de seu testemunho, manifesta a sua fé profunda nos escritos sagrados do 
judaísmo (Lei e os Profetas) e indica que tem certeza que Jesus é aquele tão esperado pelos 
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judeus. Ele já usa o “nós”, mostrando a comunidade que se formava e o caminho de 
aprofundamento da fé que o Evangelho tão pedagogicamente nos revela.

-  Jesus de Nazaré, o filho de José: O outro dado do testemunho de Filipe deixa o leitor 
judeu mais perplexo. Ele mostra que sabe exatamente de onde vem o Messias. Em Jo 7,27, o 
Evangelho mostra uma tradição judaica que ensinava que o lugar de onde viria o Messias seria 
ignorado. Será que Filipe estava errado?

-  De Nazaré pode sair coisa boa?: A reação de Natanael é desconfiada. Nazaré era um 
vilarejo muito pequeno (tinha aproximadamente 400 habitantes) e insignificante que ficava no 
interior da Galileia, longe das principais rotas comerciais, abandonado e esquecido pelos 
poderosos. Para o povo da época, era uma região que não tinha nem a voz de Deus dita pelos 
profetas (Jo 7,52).

-  Vem ver!: A mesma dinâmica experimentada por André e Filipe agora é oferecida a 
Natanael. Antes de racionalizar tudo o que escutava, Filipe o convida à experiência, com o “vir” 
e o “ver”. Não se pode conhecer Jesus só pelo pensamento. O encontro exige a intimidade que 
só a convivência e a partilha da vida podem oferecer.

-  Aí vem um israelita de verdade: Antes que Natanael veja, foi visto por Jesus. Natanael 
não sabe quem é Jesus, mas Jesus sabe quem é Natanael. O elogio feito por Jesus, dizendo que 
nele não havia falsidade, é muito importante para um israelita, porque é uma das características 
do justo (Sl 15,3; 24,4; 1Pd 2,22).

-  Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi: A figueira e a videira eram árvores que 
simbolizavam Israel, no Antigo Testamento (1Rs 5,5; Is 5,1-7). O Rabi Aqiba ensinava que a 
figueira era o estudo da Lei, que preparava para conhecer o Messias. Viver “debaixo da figueira” 
era viver de acordo com a Lei e com o projeto de Deus. Era viver esperando o Messias, como 
todo bom judeu (justo e piedoso) deveria viver.

-  Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel: A resposta de Natanael não podia ser melhor. Ou 
seja: Jesus é o cumprimento das Promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Aquele que foi 
buscado, passou pelo encontro e pode testemunhar que a promessa agora é realização.

-  Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo: Quem segue Jesus, vai 
“ver” mais. Vai ver a Promessa do sonho de Jacó (Gn 28,10-22): Deus e os homens em uma 
íntima comunicação. Os céus se rasgaram (cf. Is 63,19) e abriram uma porta no céu e o acesso 
ao coração de Deus.

Ao celebrar a festa de São Bartolomeu, a Igreja nos propõe conhecer o seu chamado. Uma 
experiência de encontro e descoberta. Essa dinâmica de busca e encontro caracteriza a 
caminhada cristã no Evangelho de João: trata-se da construção de uma relação entre o ser 
humano e a Palavra. Para aquele que deseja ter uma vida nova e prepara seu coração, tornando-
o solo fértil, como Bartolomeu, o encontro com Cristo é profundo e dá a vida um novo horizonte. 
Hoje, nós também somos convidados a olhar para o Mestre, melhor, a sermos olhados com 
profundidade por ele e permitir que Jesus-Palavra venha ao nosso encontro e transforme nossa 
história.

Santos do dia: Bartolomeu (séc. I). Joana Antida Thouret (1765-1826). Emília de Viamar 
(1797-1856). Maria Micaela Desmaisières (1809-1865). 

Testemunhas do Reino: Luiz Gama (Brasil, 1882). 

Memória histórica: Destruição de Pompeia e Herculano pelo Vesúvio (79 d.C.). Noite de 
São Bartolomeu (França. 1572). Suicídio de Getúlio Vargas(1954). Independência da Ucrânia 
(1991). Terremoto na região de Amatrice, Itália (2016).
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25 SÁBADO DA 20ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

este é o lugar do meu trono, é o lugar em que 
coloco a planta dos meus pés, o lugar onde 
habitarei para sempre no meio dos israelitas”. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84(85),9ab-
10.11-12.13-14(R/. cf. 10b)

R. A glória do Senhor habitará em 
nossa terra.

1.  Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a 
paz que ele vai anunciar; Está perto a salvação 
dos que o temem, e a glória habitará em nossa 
terra. R.

2.  A verdade e o amor se encontrarão, a 
justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará    
a fidelidade, e a justiça olhará dos altos                  
céus. R.

3.  O Senhor nos dará tudo o que é bom, e 
a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça 
andará na sua frente e a salvação há de seguir 
os passos seus. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 23,9b.10b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vós tendes um só Pai, que está no céu, 

vosso Guia é um somente, é o Messias. R.

Evangelho - Mt 23,1-12

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

1Naquele tempo:  Jesus falou às multidões 
2e aos seus discípulos:  "Os mestres da Lei e os 

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

tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas 
4ações! Pois eles falam e não praticam.  Amar-

ram pesados fardos e os colocam nos ombros 
dos outros, mas eles mesmos não estão 

Ensinar é necessário. Mais importante, 
porém, é viver o que se ensina. Negar com a 
vida o que se anuncia com a pregação 
prejudica o projeto de Deus, o Reino, a Igreja, 
o mundo. “Um só é o vosso mestre”!

Antífona de entrada - Sl 83,10-11

Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o 
vosso olhar, e contemplai a face do vosso 
Ungido, porque um dia em vosso templo vale 
mais que outros mil.

Oração do dia

Ó Deus, que preparastes para quem vos 
ama bens que nossos olhos não podem ver; 
acendei em nossos corações a chama da 
caridade para que, amando-vos em tudo e 
acima de tudo, corramos ao encontro das 
vossas promessas, que superam todo desejo.

Leitura - Ez 43,1-7a

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 O homem conduziu-me até a porta da 
2casa do Senhor que dá para o nascente,  e eu 

vi a glória do Deus de Israel, vinda do oriente; 
um ruído a acompanhava, semelhante ao 
ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava 

3com a sua glória.  A visão era idêntica à visão 
que tive quando ele veio destruir a cidade, 
bem como à visão que tive junto ao rio Cobar; 

4e eu caí com o rosto no chão.  A glória do 
Senhor entrou no Templo pela porta que dá 

5para o nascente.  Então o espírito raptou-me e 
me levou para dentro do pátio interno e eu vi 
que o Templo ficou cheio da glória do Senhor. 
6 Ouvi alguém falando-me de dentro do 
Templo, enquanto o homem esteve de pé 

7ªjunto a mim.  Ele me disse: "Filho do homem, 
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SÃO LUÍS DE FRANÇA, LEIGO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos e Santas - MR, p. 771ss.)

Reino do céu, concedei-nos, por sua inter-
cessão, desempenhar nossas tarefas de cada 
dia e trabalhar para a vinda do vosso Reino.

Oração do dia

Ó Deus, que transferistes São Luís dos 
cuidados de um reino terrestre à glória do 

3.  Pelos discípulos de Jesus que conhe-
cem o Evangelho, para que, mesmo que 
sejam mestres, doutores ou pós-doutores, 
não queiram ser tratados por esses títulos, 
rezemos.

4.  Pelas viúvas pobres que se amparam 
mutuamente, para que encontrem corações 
grandes que as socorram e quem lhes diga 
palavras simples que as confortem, rezemos.

5.  Por todos nós que escutamos a história 
de Rute, antepassada de Jesus, nosso único 
Doutor e Mestre, para que Ele nos ensine a 
verdade e nos cure de todo mal, rezemos.

Senhor, nosso Deus e único Pai, fazei que 
nos deixemos conduzir pelo Evangelho do 
vosso Filho, nosso Pastor e Mestre. Ele que 
vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, 
pelas quais entramos em comunhão convos-
co, oferecendo-vos o que nos destes, e 
recebendo-vos em nós.

Antífona da comunhão - Sl 129,7

No Senhor se encontra toda graça e 
copiosa redenção.

Oração depois da comunhão

Unidos a Cristo por este sacramento, nós 
vos imploramos, ó Deus, que, assemelhando-
nos a ele aqui na terra, participemos no céu de 
sua glória.

dispostos a movê-los, nem sequer com um 
5dedo.  Fazem todas as suas ações só para 

serem vistos pelos outros. Eles usam faixas 
largas, com trechos da Escritura, na testa e 

                 nos braços, e pðem na roupa longas franjas. 
6 Gostam de lugar de honra nos banquetes e 

7dos primeiros lugares nas sinagogas;  Gos-
tam de ser cumprimentados nas praças 
públicas e de serem chamados de Mestre.              
8 Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de 
Mestre, pois um só é vosso Mestre e todos  

9vós sois irmãos.  Na terra, não chameis a 
ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, 

10aquele que está nos céus.  Não deixeis que 
vos chamem de guias, pois um só é o vosso 

11Guia, Cristo.  Pelo contrário, o maior dentre 
12vós deve ser aquele que vos serve.  Quem se 

exaltar será humilhado, e quem se humilhar 
será exaltado." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

As palavras de Jesus não são uma doutrina 
para se professar, mas inspiração e norma de 
vida para se viver, a partir de dentro, do 
coração. Peçamos ao Pai que nos ajude a      
pô-las em prática, dizendo: R. Deus de 
bondade, ouvi-nos.

1.  Por aqueles que na Igreja têm a missão 
de ensinar, para que sejam os primeiros a viver 
o que anunciam e a confrontar-se diariamente 
com o Evangelho, rezemos.

2.  Por aqueles que têm estudos superio-
res, para que não os usem em prejuízo dos 
que sabem menos nem para atar fardos sobre 
os ombros dos mais frágeis, rezemos.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 23,1-12

epois de ensinar o mandamento do amor, Jesus o concretiza na exigência do serviço. 

DNos treze primeiros versículos do capítulo 23 – dirigidos às multidões e aos discípulos 
de todos os tempos e lugares – Jesus alerta contra os escribas e os fariseus de todo 

tempo e lugar. 
-  São Jerônimo, o famoso monge tradutor da Bíblia, morto em Belém, em 420, fazia uma 

consideração muito interessante. Cada página do Evangelho foi escrita – pela Igreja, diríamos 
nós hoje, e – para a Igreja. Os escribas e os fariseus somos nós, chamados a nos ver e 
reconhecer neles. Assim como eles tomaram o lugar de Moisés, que libertou o povo da 
escravidão e transmitiu as Dez Palavras de vida, tomarão também o lugar de Jesus, para impor à 
comunidade dos fiéis pesados fardos que eles nem carregam nem ajudam a carregar.

-  Jesus transformou a água em vinho, ou seja, substituiu as purificações exteriores da Lei 
pelo dom do Espírito Santo, que nos dá um coração novo, o coração do Filho, que ama o Pai 
como é amado pelo Pai. Nós – os escribas e fariseus de hoje – fazemos o movimento contrário. 
Mudamos o vinho em água, ou substituindo o Evangelho com a lei ou impondo o Evangelho 
como lei. Nos dois casos, ao invés de distinguir entre os espíritos, extinguimos o Espírito (cf. 
1Ts 5,12 ou 21). Nosso símbolo regressivo é o cachorro – qualquer vira-lata sem nenhum 
pedigree – que come o próprio vômito, ou, não sei se melhor ou pior, os porcos que se deleitam 
em remover-se nas próprias fezes viradas lama (cf. 2Pd 2,22).

-  É a primeira tentação da Igreja, que Paulo percebeu muito bem – ainda nos albores do 
cristianismo – e tematizou na carta aos Gálatas. É um retrocesso do Espírito que dá vida à letra 
que mata, pervertendo, dessa maneira, o Evangelho (Gl 1,7). Como é fácil trocar o Evangelho 
pela Lei! Como é cômodo ofuscar o Evangelho com a Lei! 

-  Foi o que aconteceu, na complexa comunidade de Antioquia sobre o Oronte, com 
Pedro, motivo pelo qual Paulo o critica abertamente (Gl 2,11ss.). Não era questão de maldade – 
os legalistas, muitas vezes, são ótimas pessoas – nem de pouca inteligência – há legalistas 
inteligentíssimos, cultíssimos, cultivadíssimos – mas de “hipocrisia”* disfarçada de bondade 
e de preocupação pastoral. O líder Pedro estava preocupado com uma boa condução da 
comunidade, e não percebia que, agindo daquela maneira, se afastava da verdade do Evangelho 
(Gl 2,14). Quando transformamos o Evangelho em lei e recuamos do Espírito à carne*, já 
estamos fora da graça de Cristo (Gl 5,4).

-  A lei é necessária. Sem lei, não se vive nem se convive. É positiva quando nasce do 
Espírito de liberdade (Gl 5,1ss.), quando brota do amor e leva ao amor (Rm 13,10), quando 
ensina a grandeza de Deus (sua pequenez) e a sua glória (que consiste em servir em humildade) 
(cf. Mt 23,11). Fora disso, destrói a vida filial e a convivência fraternal. 

SÃO JOSÉ DE CALAZANS, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Pastores - MR, p. 755ss.).

inspirando-lhe consagrar toda a sua vida à 
instrução e formação da juventude, concedei-
nos, ao venerá-lo como mestre da sabedoria 
cristã, imitá-lo no serviço da verdade.

Oração do dia

Ó Deus, que ornastes de bondade e 
paciência o presbítero São José de Calazans, 
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Santos do dia: Patrícia (+665). Cunegundes (VII século). Gaudêncio de Gnesen (965-
1008). Luís IX (1214-1270). José de Calasanz (1556-1648). Mariam (Mirjam) Baouardy (1846-
1878).

Testemunhas do Reino: Alessandro Dordi Negroni (Peru. 1991).

Datas comemorativas: Dia do Soldado. Dia do Exército Brasileiro. Nascimento de Duque 
de Caxias (1803). Dia da Independência do Uruguai (1825). Dia do Feirante. 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] A carne é má, e o espírito é bom? É preciso estar atento para não achar que as palavras 
“carne” e “espírito” significam, na Bíblia, o que significam para nós. Vamos ver apenas um 
exemplo. Nos escritos de Paulo, o contraste entre espírito e carne não é o contraste entre a dimensão 
espiritual do ser humano e sua dimensão física. Aí, o espírito é o Espírito Santo, e a carne é o ser 
humano enquanto tende ao pecado. O caso mais ilustrativo é Gl 5,16-26. “Carne”, aí, não é a nossa 
'parte' física, o nosso corpo, a nossa matéria. “Espírito”, aí, não é a nossa 'parte' imaterial, 
incorpórea, o nosso espírito. “Carne” e “Espírito” não são duas 'partes' do ser humano, mas duas 
orientações diferentes, opostas mesmo, da totalidade do ser humano. “Carne” significa egoísmo, 
pecado; “Espírito” significa amor, abertura para Deus e para os outros. “Carne” é o ser humano 
abandonado ao seu próprio egoísmo; “Espírito” é o ser humano transformado pelo Espírito de Deus, 
o Espírito Santo. Paulo estabelece também uma ligação positiva entre o Espírito e a fé e uma relação 
negativa entre a carne e as obras da Lei (cf. Gl 4,21-31). Pode-se dizer, então, que a pessoa 
“espiritual” é determinada pelo Espírito de Deus, enquanto a pessoa “carnal” age como os que não 
creem e não receberam o Espírito Santo (cf. 1Cor 2,12 – 3,4). Neste sentido, os vícios são obra da 
“carne”, e as virtudes, fruto do Espírito (cf. Gl 5,16-26). O florescimento das duas opções se verá no 
fim: o comportamento carnal leva à Morte; o comportamento Espiritual conduz à vida eterna (cf. Gl 
6,7-8; Rm 8,1-17). 

[2] Hipocrisia é uma doença? 'Hipócrita', na tragédia grega (=um gênero teatral), é o solista 
que responde ao coro, um grupo grande e anônimo. O solista é o ator principal do coro, o 
protagonista do grupo. Sua principal característica é a de ser um ator, não ele mesmo. Sendo o único 
que sobressai ao grupo, poderia ser ele mesmo, mas não o faz. Usa uma máscara, é uma máscara, a 
principal. Faz e diz o que o papel lhe impõe, não o que ele é, pensa e quer. Transpondo para a vida 
real: o hipócrita é alguém que, na vida real, não é ele (a) mesmo (a), mas recita um papel. A ruptura 
entre o que ele (a) é e o que diz é a maldade radical: a mentira que priva o ser humano de sua 
verdadeira identidade, de seu rosto autêntico, de sua face real. Clemente Romano transmite uma 

Amanhã, dia 26, último Domingo de agosto, comemora-se o 
Dia Nacional do Catequista. Faça-se menção especial na homilia e na Oração dos Fiéis.
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26 21º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I semana do Saltério - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - O discurso de 
Jesus sobre o Pão da Vida e sobre o Pão 
Eucarístico é muito difícil de aceitar. Muitos 
não conse-guem crer e abandonam Jesus. 
Pedro, porém, tocado em seu coração pelo 
Pai, entrega-se confiante a Jesus e aceita as 
suas palavras: “Só tu, Senhor, tens palavras de 
vida eterna”. É o abraço que Jesus esperava 
de braços abertos. É a resposta que Jesus 
espera de cada um de nós neste domingo. 
Rezemos por todos os que, por causa da fé, 
assumem serviços e ministérios na comuni-
dade. Agradeça-mos a Deus sobretudo pelos 
nossos catequistas.

Antífona de entrada - Sl 85,1-3

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-
me; salvai, meu Deus, o servo que confia em 
vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós 
o dia inteiro.

Oração do dia 

Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para 
que, na instabilidade deste mundo, fixemos 
os nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. 

Leitura - Js 24,1-2a.15-17.18b

Leitura do Livro de Josué

1Naqueles dias:  Josué reuniu em Siquém 
todas as tribos de Israel e convocou os 
anciãos, os chefes, os juízes e os magistra-

          dos, que se apresentaram diante de Deus. 
2a 15 Então Josué falou a todo o povo:  Se vos 
parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a 
quem quereis servir: se aos deuses  quem 
vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. 
Quanto a mim e à minha família, nós servi-

16remos ao Senhor".  E o povo respondeu, 
dizendo: "Longe de nós abandonar-mos o 

                       Senhor, para servir a deuses estranhos. 
17 Porque o Senhor, nosso Deus, ele mesmo, é 
quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra 
do Egito, da casa da escravidão. Foi ele quem 
realizou esses grandes prodígios diante de 
nossos olhos, e nos guardou por todos os 
caminhos por onde peregrinamos, e no meio 

                           de todos os povos pelos quais passamos. 
18B Portanto, nós também serviremos ao 
Senhor, porque ele é o nosso Deus".- Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33 (34),2-3. 
16-17.18-19.20-21.22-23 (R/. 9a)

R.  Provai e vede quão suave é o 
Senhor!
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1. Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo, seu louvor estará sempre em minha 
boca. Minha alma se gloria no Senhor; que 
ouçam os humildes e se alegrem! R.

2.  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.

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

4.  Muitos males se abatem sobre os 
justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. 
Mesmo os seus ossos ele os guarda e os 
protege, e nenhum deles haverá de se que-
brar. R.

5.  A malícia do iníquo leva à morte, e 
quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor 
liberta a vida dos seus servos, e castigado não 
será quem nele espera. R.

Leitura - Ef 5,21-32

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios

 21Irmãos:  Vós que temeis a Cristo, sede 
 22solícitos uns para com os outros.  As mu-

lheres sejam submissas aos seus maridos 
23como ao Senhor.  Pois o marido é a cabeça 

da mulher, do mesmo modo que Cristo é a 
cabeça da Igreja, ele, o Salvador do seu 

24Corpo.  Mas como a Igreja é solícita por 
Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo 

25pelos seus maridos.  Maridos, amai as vos-
sas mulheres, como o Cristo amou a Igreja e 

26se entregou por ela.  Ele quis assim torná-la 
santa, purificando-a com o banho da água 

27unida à Palavra.  Ele quis  apresentá-la a si 
mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, 
nem defeito algum, mas santa e irrepreensí-

 28vel.  Assim é que o marido deve amar a sua 
mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele 

               que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. 
29 Ninguém jamais odiou a sua própria carne. 
Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuida-

 30dos, como o Cristo faz com a sua Igreja;  e 
31nós somos membros do seu corpo!  Por isso 

o homem  deixará seu pai e sua mãe e se unirá 
  32à sua mulher, e os dois serão uma só carne.  

Este mistério é grande, e eu o interpreto em re-
lação a Cristo e à Igreja.- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Ó Senhor, vossas palavras são espírito 

e vida; as palavras que dizeis, bem que são de 
eterna vida. R.

Evangelho - Jo 6,60-69

O discurso de Jesus sobre o Pão do Céu é 
palavra dura. Maravilhosa ao coração, mas 
incompreensível à razão. Pedra difícil... a fé 
está diante de um obstáculo difícil de trans-
por... os discípulos não conseguem dar o 
passo esperado... muitos abandonam Jesus. 
Um deles, porém, Pedro, coloca-se adorante 
diante do Mistério infinito, que, a um tempo, 
cativa e amedronta. “Só tu, Senhor, tens 
palavras de vida eterna”. 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

60Naquele tempo:  muitos dos discípulos 
de Jesus que o escutaram, disseram: "Esta 

              palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" 
61 Sabendo que seus discípulos estavam 
murmurando por causa disso mesmo, Jesus 

62perguntou: "Isto vos escandaliza?  E quando 
virdes o Filho do Homem subindo para onde 

63estava antes?  O Espírito é que dá vida, a 
carne não adianta nada. As palavras que vos 

 64falei são espírito e vida.  Mas entre vós há 
alguns que não creem". Jesus sabia, desde o 
início, quem eram os que não tinham fé e 

65quem havia de entregá-lo.  E acrescentou: "É 
por isso que vos disse: ninguém pode vir a 
mim a não ser que lhe seja concedido pelo 

66 Pai". A partir daquele momento, muitos 
discípulos voltaram atrás e não andavam mais 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,60-69

 Evangelho de hoje registra o escândalo final dos discípulos diante do discurso sobre o Opão da vida (v. 60), e a insistência de Jesus em revelar-se plenamente (vv. 62-65). 
Jesus falou de si mesmo como “pão descido do céu” (vv. 32-47) e mostrou como 

comer a sua carne e beber o seu sangue nos faz viver de seu amor para com o Pai e com os 
irmãos e irmãs (vv. 48-58).

-  Muitos dos discípulos: Diferente de outros momentos do discurso sobre o pão da vida 
no cap. 6 de João, os “adversários” agora não são os judeus (Jo 6,4). O problema vem de 
dentro: também na comunidade de Jesus e nas comunidades joaninas, há aqueles cristãos 
com uma fé fraca, que querem escolher, como em um self-service, quais aspectos vão seguir 
do cristianismo.

-  Que o escutaram: Jesus revela com suas palavras quem ele é. Seus seguidores 

 67com ele.  Então, Jesus disse aos doze: "Vós 
68também vos quereis ir embora?"  Simão 

Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu 
69tens palavras de vida eterna.  Nós cremos 

firmemente e reconhecemos que tu és o Santo 
de Deus". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Senhor, fonte de vida, que 
protege e livra das angústias os que nele 
confiam, e apresentemos-lhe as necessi-
dades de todos: R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1.  Pelo Papa Francisco, sinal visível da 
unidade na Igreja, para que proclame diante 
de todos as palavras de vida eterna de Jesus, 
oremos.

2.  Pelos governantes de todos os povos, 
para que a sua sabedoria e caráter fortaleçam 
a justiça e a concórdia na sociedade, oremos.

3.  Pelos que procuram a verdade que os 
pode salvar, para que, em Cristo e no seu 
Evangelho, possam descobrir a resposta, 
oremos.

4.  Por todos os nossos parentes e 
amigos, para que tenham saúde do corpo e da 
alma e vivam sempre segundo a vontade de 
Deus, oremos.

5. Por todos os casais da nossa comu-
nidade, para que as esposas sejam o encanto 

dos e os maridos as amem como Cristo ama a 
Igreja, oremos.

Senhor, nosso Deus, fonte e origem de 
todos os bens, não permitais que nos 
escandalizemos com as palavras do vosso 
Filho nem nos envergonhemos de ser seus 
discípulos. Ele que vive e reina por todos os 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para vós 
um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a 
unidade.

Sugestão: Oração eucarística para 
diversas circunstâncias II (VI-B)

Antífona da comunhão - Sl 103,13-15

Com vossos frutos saciais a terra inteira: 
fazeis a terra produzir o nosso pão e o vinho 
que alegra o coração.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o 
sacramento do vosso amor, e transformai-nos 
de tal modo pela vossa graça, que em tudo 
possamos agradar-vos.
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escutam “Eu sou o pão da vida” (Jo 6,48) e deve entender que não se trata de um pão como 
simples alimento. Jesus é o novo maná, que caía do deserto como sinal da presença de Deus 
no meio do povo, Jesus é um pão vivo que vem do céu, presente de Deus para o homem! 

-  Esta palavra é dura: Ao mesmo tempo, Jesus também diz que ele próprio dará sua 
carne, que será como um pão, dado para a vida da humanidade e os judeus não conseguem 
entender isso (Jo 6,52). Não é possível ser simples “admirador” de sua missão, é uma 
exigência “comer sua carne e beber seu sangue”, ou seja, assumir com a própria existência o 
amor absoluto de Deus, garantia de comunhão com Jesus e vida plena.

-  Seus discípulos estavam murmurando: A postura dos discípulos não é a da 
comunidade cristã primitiva, que faz ação de graças (em grego, “eucaristia”) por receber o pão 
que vem do céu. Do contrário, parecem com o Israel que caminha no deserto, queixando-se do 
maná que recebem e desejando carne. Nesse ponto, não conseguem fazer um salto para 
compreender com o coração e com a razão a missão de Jesus?

-  Isto vos escandaliza? No final da evangelização na Galileia, o saldo não é dos melhores. 
No grupo dos que estão próximos de Jesus, a visão sobre o Messias não consegue superar as 
expectativas religiosas, mas também militares judaicas. Assim, Jesus como que “frustra” as 
esperanças de libertação do povo. Como assumir um grande Messias-Rei que se voluntaria a 
morrer por seu povo? E mais, que convidaria também os seres humanos a uma vida de doação, 
renúncia e amor?

-  E quando virdes o Filho do Homem subindo? Para aqueles que não têm fé, o retorno de 
Jesus ao Pai seria um simples desaparecimento, consumação da morte. Já os crentes, 
iluminados pelo Espírito, poderiam ver a consumação de um plano de salvação que daria 
verdadeira vida a todos.

-  Os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo: O texto apresenta uma grande 
catequese, ensinando que não basta fazer parte do grupo dos que estão próximos de Jesus para 
ser seu seguidor. Além disso, as comunidades cristãs primitivas sabiam que deviam ficar 
atentas àqueles que estavam em seu interior, mas não tentavam colocar em prática o que Jesus 
havia ensinado.

-  Muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele: Assim como na cruz, 
Jesus também experimenta o abandono, mas permanece fiel à verdade que veio anunciar e que 
dá a liberdade aos homens. Deus está próximo da humanidade e todo aquele que queira 
permanecer nas comunidades cristãs com exclusivismos, sendo uma barreira que impede as 
pessoas de encontrarem a Deus, não está de acordo com essa verdade. O Evangelho não se 
adapta aos caprichos de cada pessoa; do contrário, nós é que devemos ir ganhando a forma de 
Jesus no caminho que fazemos com Ele. 

-  Vós também vos quereis ir embora? A Palavra exige uma posição. O projeto de Deus 
não pode ser vivido com meios-termos ou com uma conversão “pela metade”. Jesus deixa 
claro que os discípulos devem assumir uma vida de entrega e doação, como a dele próprio, 
para que sejam glorificados junto ao Pai e isso não é uma opção, é uma exigência. Portanto, 
cabe aos Doze decidirem se querem abrir mão de sua visão messiânica judaica triunfalista ou 
se vão ser fiéis a Jesus em sua vida guiada pelo amor até a morte – de cruz.

-  Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus: A resposta de 
Pedro é um exemplo para todos nós. Jesus não quer ser entendido como se fosse um conteúdo 
que aprendemos na escola. É preciso encontrar-se com Ele e permitir que ele nos transforme. 
Pedro mostra que sua fé é firme e que seu encontro com Cristo dá segurança para seguir 
sabendo que está no melhor caminho. Não é um conhecimento racional, mas um 
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reconhecimento existencial de que Jesus é o Cristo, enviado de Deus, que completa todas as 
expectativas do Antigo Testamento. 

O texto de hoje é um bom exemplo da exigência do seguimento de Jesus. Não é possível 
ser cristão se não permitimos, pouco a pouco e no caminho, que Cristo nos vá colocando na 
frequência desse plano de amor de Deus. Esse plano é único, não muda. Às vezes, nós também 
queremos aquela imagem de “Deus” que o nosso egoísmo projeta, que vive de ter, poder e 
aparecer. Jesus, porém, tem e revela a face do amor: partilha, serviço, humildade. Criamos um 
“Deus” à nossa imagem e semelhança, mas só podemos ser salvos se nos tornarmos imagem 
e semelhança de Jesus, que é doação de si, até a morte.

POR QUE PERMANECEMOS?

José Antonio Pagola

Durante estes anos multiplicaram-se os estudos sobre a crise da religião cristã na 
sociedade moderna. Esta leitura é necessária para conhecer melhor alguns dados, mas é 
insuficiente para discernir qual há de ser nossa reação. O episódio narrado por João pode 
ajudar-nos a interpretar e viver a crise com profundidade mais evangélica.

Segundo o evangelista, Jesus resume assim a crise que está acontecendo em seu grupo: 
“As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E, contudo, alguns de vós não creem”. É 
verdade, Jesus introduz naqueles que o seguem um espírito novo; suas palavras comunicam 
vida; o programa que Ele propõe pode gerar um movimento capaz de orientar o mundo para 
uma vida mais digna e plena.

Mas pelo fato de estar em seu grupo, não esta garantida a fé. Há os que resistem em aceitar 
seu espírito e sua vida. Sua presença no movimento de Jesus é aparente; sua fé nele não é real. 
A verdadeira crise no interior do cristianismo sempre é esta: cremos ou não cremos em Jesus?

Diz o narrador que “muitos foram embora e não mais o seguiram”. É na crise que se revela 
que são os verdadeiros seguidores de Jesus. A opção decisiva é sempre esta: Quem são os que 
vão embora e quem são os que permanecem com Ele, identificados com seu espírito e sua 
vida? Quem está a favor e quem está contra seu projeto?

O grupo começa a diminuir. Jesus não se irrita, nem julga ninguém. Só faz uma pergunta 
aos que ficaram com Ele: “Também vós quereis ir embora?”. É a pergunta que também é feita 
hoje aos que continuam na Igreja: o que querem? Por que permanecem na Igreja? É para seguir 
a Jesus, acolhendo seu espírito e vivendo a seu modo? É para trabalhar em seu projeto? 

A resposta de Pedro é exemplar: “Senhor, a quem iremos? Tu tens a palavras de vida 
eterna”. Os que permanecem devem fazê-lo por Jesus. Só por Jesus. Por nada mais. 
Comprometem-se com Ele. O único motivo para permanecer em seu grupo é Ele. Ninguém 
mais.

Por mais dolorosa que nos pareça, a crise atual será positiva se nós que permanecemos na 
Igreja, muitos ou poucos, vamos nos convertendo em discípulos de Jesus, isto é, em homens e 
mulheres que vivem de suas palavras de vida. 
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Santos do dia: Zeferino (+217). Gregório de Pfalzel (707-776). Joana Elisabete Bichier 
des Ages (1773-1838). Teresa de Jesus (Teresa Jornet y Ibars) (1843-1897).

Testemunhas do Reino: Felipe de Jesús Chacón (El Salvador. 1977).

Datas comemorativas: Dia da Igualdade da Mulher nos EUA. 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Disputas eucarísticas. Até o final do primeiro milênio, praticamente não houve nenhum 
grave problema em relação à presença de Cristo na Eucaristia. (a) Os problemas começaram no 
século IX, opondo, de um lado, Pascásio Radberto, excessivamente realista, e Ratramno, 
excessivamente simbolista. No século XI, repropuseram-se as duas tendências, representadas, 
agora, por Berengário de Tours e Lanfranco. Berengário retratou-se diversas vezes e assinou vários 
juramentos (por exemplo, em 1059 e 1079), mas, interiormente, nunca se afastou de suas 
convicções.(b) Nova disputa sobre a Eucaristria surgiu na época da Reforma (século XVI). Os 
protestantes não têm uma doutrina comum a respeito da presença de Cristo na Eucaristia. 
Esquematicamente, poderíamos identificar três tendências: Jesus se faz presente, mas o pão 
continua pão (consubstanciação) (Lutero); o pão e o vinho são símbolos da presença de Cristo 
(Zuínglio); na Ceia, há uma presença espiritual de Jesus e uma participação real ao Corpo de Cristo 
(Calvino). Em outubro de 1529, foi convocado, por Filipe de Hessen, o "Colóquio de Marburgo" 
entre Lutero e Zuínglio sobre o tema da Eucaristia. Embora tenham chegado a alguns acordos sobre 
outros pontos, em matéria de Eucaristia, os Colóquios só serviram para aumentar a distância entre 
ambos.

27 SEGUNDA-FEIRA - SANTA MÔNICA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

dias na educação dos filhos e no serviço aos 
“servos de Deus” (Confissões IX, 9, 22). 
Especial atenção foi dedicada à conversão de 
Agostinho. Seu trabalho neste sentido foi 
assíduo e discreto: poucas palavras, muitas 
orações, anos a fio. Agostinho, que já era 
catecúmeno, tornou-se maniqueu. Mônica o 
acompanhou em Cartago, em Roma, em 
Milão. Nesta cidade, onde seu filho se 
encontrou com o célebre bispo Ambrósio, 
Mônica pôde assistir sua luta interior, sua 
conversão, seu batismo. A mãe de Agostinho, 
além de dotes naturais, foi cumulada por Deus 
de dons místicos, como se lê nas Confissões 
(VI, 1, 1; VI, 13, 23; IX, 10, 23-25). Finalmen-
te, depois que Agostinho transcorreu um 
período em Roma, iniciaram a viagem de volta 
para a África. Em Óstia Tiberina – que fica a 
cerca de 30 km de Roma – ficou gravemente 

O que se sabe de Santa Mônica deve-se 
aos escritos de Santo Agostinho, sobretudo, 
às Confissões e aos Diálogos. Mônica nasceu 
em Tagaste (hoje, Souk Ahrás), na África, em 
331. A família de Mônica era convicta e 
fervorosamente católica. Mônica foi educada 
com todo cuidado e austeridade. Casou-se 
com Patrício, um pagão, que ocupava o cargo 
de conselheiro municipal. Tinha 23 anos 
quan-do nasceu Agostinho, provavelmente 
seu filho mais velho. Parece ter tido outro filho, 
que recebeu o nome de Navígio, e uma filha, 
cujo nome é desconhecido. Perdeu o mari-       
do quando tinha mais ou menos 40 anos.           
Mulher inteligente e determinada, forte na fé e 
na vida de oração, foi uma jovem, uma esposa 
e uma mãe exemplar. Depois de ter-se 
dedicado à conversão do marido, gastou seus 
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mais na fé e porque aumenta a caridade que 
4tendes uns para com os outros.  Assim, nos 

gloriamos nas Igrejas de Deus por causa da 
vossa perseverança e da vossa fé em todas as 
perseguições e sofrimentos que suportais.           
5 Estes constituem um sinal do justo juízo de 
Deus, pois servem para serdes julgados 
dignos do reino de Deus, pelo qual também 

11bestais sofrendo.  Que o nosso Deus vos faça 
dignos da sua vocação. Que ele, por seu 
poder, realize todo o bem que desejais e torne 

12ativa a vossa fé.  Assim o nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e 
vós nele, em virtude da graça do nosso Deus   
e do Senhor Jesus Cristo. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95(96),1-2a. 
2b-3.4-5(R/. 3)

R. Anunciai as maravilhas do Senhor 
entre todas as nações!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,  
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e 
bendizei seu santo nome! R.

2. Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as nações, e entre 
os povos do universo seus prodígios! R.

3. Pois Deus é grande e muito digno de 
louvor, é mais terrível e maior que os outros 
deuses; porque um nada são os deuses dos 
pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez 
os céus. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

eu as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Mt 23,13-22

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

13Naquele tempo, disse Jesus:  "Ai de vós, 

doente e veio a falecer. Era o ano de 387, talvez 
outubro. Mônica tinha 56 anos. Foi sepultada 
aí mesmo, conforme seu desejo. Em 9 de abril 
de 1430, suas relíquias foram transladadas 
para Roma, por ordem do Papa Martinho V. 
Repousam na igreja de Santo Agostinho, na 
Via del Corso. 

 
Comentário inicial - Os fariseus de 

ontem sobrevivem em muitos cristãos e 
cristãs de hoje. Hipócritas, insensatos, cegos. 
Entendem de lei, mas não entendem de 
evangelho. Fazem proselitismo, mas não 
evangelização. Impedem o acesso a Deus e 
não abrem as portas aos irmãos e irmãs. 
Valorizam práticas sem sentido e desprezam a 
única coisa em que tudo encontra seu sentido: 
o amor a Deus e aos irmãos. Santa Mônica 
dedicou sua vida à conversão do marido e do 
filho ao Deus vivo e verdadeiro.  

Antífona de entrada - Pr 31,30.28

A mulher que teme a Deus será louvada; 
seus filhos a proclamam feliz e seu marido a 
elogia.

Oração do dia

Ó Deus, consolação dos que choram, que 
acolhestes, misericordioso, as lágrimas de 
Santa Mônica pela conversão de seu filho 
Agostinho, dai-nos, pela intercessão de 
ambos, chorar os nossos pecados e alcançar 
o vosso perdão.

Leitura - 2Ts 1,1-5.11b-12

Início da Segunda Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses 

1 Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos 
tessalonicenses reunida em Deus nosso Pai e 

2no Senhor Jesus Cristo:  a vós, graça e paz da 
                 parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 

3 Devemos agradecer sempre por vós, irmãos, 
com toda justiça, porque progredis sempre 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 23,13-22

O
 capítulo 23 de Mateus é um longo discurso, dirigido à multidão e aos discípulos (cf. 
Mt 23,1). Quase que imperceptivelmente, porém, a partir do v. 13, torna-se uma dura 
invectiva contra os escribas e fariseus (Mt 23,13-38). Não escapa ninguém.

-  A razão da denúncia pode ser assim compendiada. Há um saber e um fazer que levam à 

aquelas mulheres que a Escritura louva, 
rezemos.

3.  Para que o Pai faça surgir na sua Igreja 
fiéis que acolham o chamamento de Jesus e 
se entreguem ao serviço do Evangelho, 
rezemos.

4.  Para que o filho de Deus e de Maria 
conceda a todas as famílias cristãs a graça de 
serem sinal de santidade, rezemos.

5.  Para que a nossa assembleia deste dia 
se reúna também na eternidade, para cantar 
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, rezemos.

Senhor, nosso Deus, escutai a oração 
silenciosa de tantas lágrimas, que as mães e 
os pais choram por seus filhos, e concedei-
lhes a graça e a alegria de os ver regressar à 
santa Igreja. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que este sacrifício em 
comemoração de santa Mônica nos alcance o 
vosso perdão e a salvação que esperamos.

Antífona da comunhão - Mt 13,45-46

O reino dos céus pode ser comparado a 
um negociante de pérolas; quando encontra a 
mais preciosa, vende tudo o que tem para 
comprá-la.

Oração depois da comunhão

Deus todo-poderoso, a força divina deste 
sacramento nos ilumine e afervore nesta fes-
tividade de Santa Mônica para que, animados 
sempre de santos propósitos, multipliquemos 
as boas obras.

mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós 
fechais o Reino dos Céus aos homens. Vós 
porém não entrais, nem deixais entrar aqueles 

15que o desejam.  Ai de vós, mestres da Lei e 
fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a 
terra para converter alguém, e quando o 
conseguis, o tornais merecedor do inferno, 

16duas vezes pior do que vós.  Ai de vós, guias 
cegos! Vós dizeis: 'Se alguém jura pelo 
Templo, não vale; mas, se alguém jura pelo 

17ouro do Templo, então vale!'  Insensatos e 
cegos! O que vale mais: o ouro ou o Templo 

18que santifica o ouro?  Vós dizeis também: 'Se 
alguém jura pelo altar, não vale; mas, se 
alguém jura pela oferta que está sobre o altar, 

19então vale!'  Cegos! O que vale mais: a oferta, 
20ou o altar que santifica a oferta?  Com efeito, 

quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o 
21que está sobre ele.  E quem jura pelo Templo, 

jura por ele e por Deus que habita no Templo. 
22 E quem jura pelo céu, jura pelo trono de 
Deus e por aquele que nele está sentado".        
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Iluminados pela fé de Santa Mônica, que 
obteve a conversão do seu filho, com as suas 
lágrimas, e do seu marido pagão, com a sua 
ternura, elevemos as nossas preces até Deus, 
dizendo: R. Fazei-nos santos, Senhor, 
porque Vós sois Santo.

1.  Para que a Igreja, animada pelo 
Espírito Santo, seja testemunha da nova 
criação, inaugurada na Páscoa do Senhor, 
rezemos.

2.  Para que as esposas e as jovens 
cristãs, a exemplo de Santa Mônica, imitem 
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violência e à morte, mas sabem se disfarçar de justificações religiosas. A questão é que o mal 
pode acontecer como transgressão da lei, e se mostra como tal. É fácil reconhecê-lo. Mas o mal 
pode também acontecer sob a máscara da observância. Nesse caso, é mais difícil reconhecê-
lo. Quando o mal não esconde a cara, é apenas mal; quando o mal esconde a sua cara – 
mascarando-se de bem – sai de perto: o mal fantasiado de bem é um monstro. E esse monstro 
não habita nas águas profundas do Lago Ness, na Escócia, mas muito perto de nós. Pode ter o 
nome de parlamento ou congresso, cabido ou capítulo, autoridade religiosa ou instituição civil. 
O nome pouco importa, o ponto... e o porto são sempre o mesmo. Nada pior neste mundo que o 
mal para fins de bem! “É para o seu bem e o bem da Igreja, pode crer! Nós sabemos o que é 
melhor para você!”.

-  O mal em forma de bem é a hipocrisia de quem faz o mal, mas não é capaz de assumi-lo 
como tal. Se assumisse, estaria correndo o risco de converter-se. Ou então, o mal em forma de 
bem é a hipocrisia de quem pode até fazer o bem, mas não é movido pelo amor. Até hoje, 
ninguém foi capaz de dizer qual dos dois é pior. Certo é que os dois são diabólicos, quer dizer, 
divididores. Por isso, se propõe uma nova classificação do diabo em termos de cor: não é cor de 
rosa (identificado com as mulheres), não é preto (identificado com o mal, racisticamente), mas 
cinza (prefere a confusão indistinta de bem e de mal).

-  Qual é o objeto das maldições (“ai de vocês...”!) de Mt 23,13ss.? É a hipocrisia nas 
suas mais variadas manifestações. Jesus denuncia a contradição entre dizer e fazer (v. 13), 
entre excesso de zelo e catástrofe do resultado (v. 15), entre legalismo rigoroso e falta de 
discernimento (vv. 16-22) [tudo isso está no Evangelho de hoje], entre exterioridade impecável 
e interioridade perversa (vv. 25-26), como os sepulcros caiados (vv. 27-28) que, atrás da 
fachada de bondade, podem abrir escolas de sadismo* que não ficariam devendo nada a 
nenhum esquadrão da morte (vv. 29-32).

-  Quando agimos assim, não somos filhos/as de Deus, mas da serpente (v. 33), e damos 
continuidade à tradição de perversidade dos nossos pais (vv. 34-36). O nosso ser, porém, é o 
de filhos e filhas de Deus. O nosso aparecer, consequentemente, deve manifestar o nosso ser na 
fraternidade. Não podemos representar, como se faz no teatro: não podemos ser “atores” (o ator 
é outro, nunca ele mesmo), mas “fazedores” da Palavra. Para Mateus, o mal supremo não é 
propriamente o mal; é a hipocrisia, o mal que não se assume ou o mal que se mascara e se 
esconde atrás do bem. Pernas para quem tem! 

Santos do dia: Mônica (332-387). Cesário de Arles (470-542). Geraldo II de Constança 
(949-995). Margareta da Baviera (1372-1434). Domingos Barberi (Domingos da Mãe de Deus) 
(1792-1849). 

Testemunhas do Reino: Héctor Abad Gómez (Colômbia, 1987). Hélder Câmara (Brasil, 
1999). Luciano Mendes de Almeida (Brasil, 2006). 

Datas comemorativas: Dia do Corretor de Imóveis. Dia do Psicóloga. Dia do Peão de 
boiadeiro. Nascimento de Madre Teresa de Calcutá (Albânia, 1910).

"Embora o Senhor nos fale de muitos e variados modos durante o nosso trabalho, através 
dos outros e a todo momento, não é possível prescindir do silêncio da oração prolongada 
para perceber melhor aquela linguagem, para interpr etar o significado real das inspirações 

que julgamos ter recebido, para acalmar ansiedades e recompor o conjunto da própria vida à 
luz de Deus. Assim, podemos permitir o nascimento daquela nova síntese que br ota da vida 

iluminada pelo Espírito." (Francisco, Gaudete et exsultate 171)
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28 TERÇA-FEIRA - SANTO AGOSTINHO, Bp, Dr - Memória
(Cor  - Ofício do dia de semana)Branca

Santos Padres. A última fase vai do episco-
pado – marcado pela intensa atividade pas-
toral, literária e intelectual – à morte. É quando 
enfrenta os grandes problemas teológicos 
(donatismo, pelagianismo, relação graça-
liberdade, questão da predestinação) e disci-
plinares da Igreja africana e universal, partici-
pando intensamente das lutas e discussões de 
seu tempo. Suas maiores obras são o De 
Trinitate (Sobre a Trindade) e a Civitas Dei 
(Cidade de Deus), sua obra-prima. Agostinho 
morreu em Hipona em 430. Exerceu poderosa 
influência em toda a história do Ocidente. 

Comentário inicial - As duras palavras 
de Jesus contra os fariseus de ontem foram 
conservadas para serem ouvidas pelos 
fariseus de hoje. É São Jerônimo que diz isso. 
E Santo Agostinho, que celebramos hoje, dizia 
que os fariseus não eram criticados por Jesus 
por suas boas obras, mas por sua presunção.

Antífona de entrada - Eclo 15,5

No meio da Igreja o Senhor colocou a 
palavra nos seus lábios; deu-lhe o espírito de 
sabedoria e inteligência e o revestiu de glória.

Oração do dia

Renovai, ó Deus, na vossa Igreja, aquele 
espírito com o qual cumulastes o bispo Santo 
Agostinho, para que, repletos do mesmo 
espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da 
verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, 
autor do amor eterno. 

Leitura - 2Ts 2,1-3a.14-17

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses 

1 No que se refere à vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo e à nossa união com ele, nós vos 

A primeira fase da vida de Agostinho vai do 
nascimento, em Tagaste (Numídia – África), 
em 354, até a conversão, ocorrida em 386. 
Seu pai se chamava Patrício, pequeno pro-
prietário e conselheiro municipal, e Mônica, 
cristã devotíssima. Romano de língua, cultura 
e coração, estudou em Tagaste, Madaura e 
Cartago; ensinou retórica em Cartago, Roma e 
Milão, onde teve a graça de conhecer Santo 
Ambrósio que – depois de Agostinho ter 
passado pelo maniqueísmo, materialismo, 
naturalismo e ceticismo - o reconduziu de  
volta à fé católica (de fato, Agostinho fora 
educado cristãmente até os 19 anos). Essa 
volta foi, porém, uma profunda reviravolta, 
como ele relata nas Confissões. A segunda 
fase inicia-se em agosto de 386, quando se 
retira para Cassiciaco (provavelmente, a atual 
Cassago, perto do Lago de Como) e, no ano 
seguinte, para Milão, onde segue a catequese 
mistagógica de Ambrósio e é por este batizado 
na noite de 24-25 de abril de 387. Resolve, 
então, voltar para a África. A mãe, porém, 
morre em Óstia, o porto de Roma. Agostinho 
volta a Roma, onde passa 8-10 meses, 
interessando-se pela vida monástica. Em 388, 
já está, entretanto, em Tagaste, vivendo mo-
nasticamente com outros cristãos, reunidos 
por ele. Várias obras foram escritas nessa fase, 
todas de filosofia cristã, destacando-se o De 
libero arbitrio e o De vera religione (390). A 
terceira fase começa com sua decisão de 
mudar-se para Hipona, onde pretende fundar 
um mosteiro. A comunidade cristã local 
impôs-lhe, porém, o ministério presbiteral, 
que ele exerceu sem deixar a vida monacal. 
Por vontade do bispo, assumiu o ministério da 
pregação, e, em 396, o episcopado. À frente 
da diocese desde 397, deixou o ‘mosteiro dos 
leigos’ e passou a viver na casa episcopal, 
transformada em mosteiro, o ‘mosteiro dos 
clérigos’. Achando deficitária sua formação 
teológica, afunda no estudo da Escritura e do 
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mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós 
pagais o dízimo da hortelã, da erva-doce e do 
cominho, e deixais de lado os ensinamentos 
mais importantes da Lei, como a justiça, a 
misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis 

                         praticar isto, sem contudo deixar aquilo. 
24 Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas 

25
engolis o camelo.  Ai de vós, mestres da Lei e 
fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o 
prato por fora, mas, por dentro, estais cheios 

26de roubo e cobiça.  Fariseu cego! Limpa 
primeiro o copo por dentro, para que também 
por fora fique limpo.- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai todo-poderoso, ao cele-
brarmos a memória de Santo Agostinho, que 
nos dê um coração amoroso e esclarecido 
como o dele: Ensinai-nos, Senhor, os 
vossos caminhos.

1.  Pela santa Igreja católica e apostólica, 
Virgem pela integridade da sua fé e Mãe por 
gerar sempre novos filhos, rezemos.

2.  Pelos responsáveis do ensino na santa 
Igreja, para que o façam com a sabedoria e a 
santidade de Santo Agostinho, rezemos. 

3.  Por todos os catecúmenos e fiéis, para 
que tenham sede só de Deus e só nele 
descansem os seus corações, rezemos.

4.  Pelos que vivem no erro ou na ignorân-
cia, para que encontrem em Deus a verdade 
que os liberta, rezemos.

5. Pelos que participam da Eucaristia, 
sacramento do amor, sinal de unidade e 
vínculo da caridade, rezemos.

Nós vos pedimos, Senhor, nosso Deus, 
que continueis a ensinar à vossa Igreja que 
sois a única fonte de sabedoria e a origem do 
verdadeiro amor. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Celebrando o memorial da nossa salvação, 
nós vos pedimos, ó Deus de misericórdia, que 

2pedimos, irmãos:  não deixeis tão facilmente 
transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis 
por causa de alguma revelação, ou carta 
atribuída a nós, afirmando que o Dia do Senhor 

3ª está próximo. Que ninguém vos engane de 
14modo algum.  Deus vos chamou para que, 

por meio do nosso evangelho, alcanceis a 
15

glória de nosso senhor Jesus Cristo.  Assim, 
portanto, irmãos, ficai firmes e conservai 
firmemente as tradições que vos ensinamos, 

16de viva voz ou por carta.  Nosso Senhor Jesus 
Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua 
graça e nos proporcionou uma consolação 

17
eterna e feliz esperança,  animem os vossos 
corações e vos confirmem em toda boa ação e 
palavra. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95(96),10.11-
12a.12b-13 (R/. 13b)

R. O Senhor vem julgar nossa terra.

1. Publicai entre as nações: "Reina o 
Senhor!"  Ele firmou o universo inabalável, e 
os povos ele julga com justiça. R.

2.  O céu se rejubile e exulte a terra, 
aplauda o mar com o que vive em suas águas; 
os campos com seus frutos rejubilem. R.

3. E exultem as florestas e as matas na 
presença do Senhor, pois ele vem, porque 
vem para julgar a terra inteira. Governará o 
mundo todo com justiça, e os povos julgará 
com lealdade. R.

Aclamação ao Evangelho - Hb 4,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A palavra do Senhor, é viva e eficaz: ela 

julga os pensamentos e as intenções do 
coração. R.

Evangelho - Mt 23,23-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

23
Naquele tempo, disse Jesus:  Ai de vós, 
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O contexto é o longo discurso de Jesus contra escribas e fariseus, que ocupa todo o 
capítulo 23 do Evangelho de Mateus, onde o evangelista recolhe e sistematiza palavras 
pronunciadas por Jesus em várias ocasiões e conservadas, pela tradição cristã, graças 

à polêmica antifarisaica.
-  São Jerônimo diz que as palavras de Jesus contra os fariseus estão conservadas no 

Evangelho visando aos fariseus de hoje, que somos nós. De fato, em nós, em maior ou menor 
grau, com maior ou meno  consciência, mora um fariseu.r

-  Aquele “ai de vós” que abre a invectiva de Jesus soa, à primeira vista, como 
condenação, mas, na verdade, exprime a dor de Jesus pela posição equivocada em que os 
fariseus se acham, e o Seu desejo de tirá-los dessa posição, ainda que isto lhe custe a oposição 
desses homens da Lei, justos da própria justiça, arrogantes diante dos outros, prepotentes 
diante de Deus.

-  Dos aspectos da prática farisaica chamam a atenção de Jesus no Evangelho de hoje: a 
falta daquela sábia e sadia “hierarquia de verdades” explicitada pelo Vaticano II ao tratar do 
diálogo ecumênico; a relação interior-exterior, terreno em que a moral toma emprestad  da as
antropologia as bases de seu discurso.

-  O judeu praticante dispunha não só das “dez palavras” para viver a aliança contraída 
com JHWH, seu libertador e Senhor: a Torá. Ele tinha que se haver – como, aliás, também nós 
hoje – com toda uma abundante interpretação da Lei por parte dos “escribas”, que ia se 
avolumando e se detalhando em minúcias com as quais eles se deliciavam, enquanto o povo, 
os simples fiéis, sofria em sua consciência e em seu dia a dia.

-  Nesta parafernália de interpretações e aplicações, dois riscos eram constantes: tudo 
parecia ter o mesmo peso e valor, ou o acidental e secundário ganhava um destaque tal que 
acabava sendo mais importante que os grandes princípios. Não se percebia mais “qual é o 
mandamento mais importante da Lei”. Não se sabia mais “quem é o meu próximo”. As relações 
fundamentais tinham sido transtornadas e substituídas por picuinhas. Os parágrafos e as 
alíneas tinham se tornado mais importante que o enunciado principal, e o enunciado principal 
substituíra o espírito e a finalidade da Lei!

-  O ser humano é exterior-interior, dentro-fora, e essas duas dimensões não podem ser 
destruídas nem subvertidas. São destruídas quando se pensa só como interior (espiritualismo) 
ou só como exterior (materialismo). São subvertidas quando o exterior não brota do interior, que 
lhe dá unidade e sustentação; quando o fora e o dentro não estão coordenados, cada um 
orbitando por aí como nave sem rumo. Na vivência moral, o indivíduo é esquartejado, faltando-
lhe aquela “opção fundamental” que unifica decisões, atitudes, comportamentos. Na chamada 
“vida espiritual”, dois mundos correm paralelos, não se alimentando nem se questionando um 
ao outro. 

-  Jesus, porém, sem mortificar nem negar as diversas dimensões do ser humano e de 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 23,23-26

Oração depois da comunhão

Santificai-nos, ó Deus, pela participação 
na mesa do Cristo, a fim de que, membros do 
seu Corpo, sejamos transformados naquele 
que recebemos.

este sacramento do vosso amor seja para nós 
sinal de unidade e vínculo de caridade.

Antífona da comunhão - Mt 23,10.8

Não tendes senão um Mestre, o Cristo: 
sois todos irmãos, diz o Senhor.
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[1] Donatismo. Heresia que se difundiu na África do Norte (latina), nos séculos IV e V, a partir 
das atitudes e da pregação do bispo Donato. Este recusava a jurisdição do bispo de Cartago, que ele 
considerava apóstata pelo fato de ter entregue às autoridades romanas (durante a perseguição de 
Diocleciano: 303-312) livros e objetos de culto. Ensinava que a validade de um sacramento 
depende da santidade do ministro: “ninguém dá o que não tem”. O donatismo foi combatido por 
santo Agostinho. 

[2] Gnosticismo. No mundo judeu e cristão, chamam-se gnosticismo doutrinas de acordo 
com as quais a salvação depende do conhecimento (gnose) de verdades ocultas, conhecidas só 
pelos iniciados. Os gnósticos ensinam que a matéria é obra do Mal e o crente deve se libertar dela; 
negam a criação da matéria por Deus e a Encarnação; professam um dualismo que opõe 
ontologicamente um Deus bom e transcendente e um Espírito mau.

[3] Maniqueísmo. Sistema filosófico e religioso criado pelo persa Manes ou Mani, no século 
III. O bem e o mal são concebidos como princípios reais, estruturalmente iguais e antagônicos 
(dualismo). A matéria, radicalmente má, se opõe ao espírito, bom por princípio. A matéria está na 
origem de todas as misérias e do cativeiro das almas. Santo Agostinho foi maniqueu durante uns 
nove anos. O maniqueísmo é incompatível com a fé judaico-cristã. 

[4] Naturalismo. Atitudes ou interpretações da existência – práticas e/ou teóricas – segundo 
as quais o real coincide com o “natural”, quer dizer, com a experiência óbvia de todos os dias. Para o 
naturalismo, não há espaço para uma metafísica, uma religião revelada, uma ética que vá além de 
regras de bom senso para a vida prática.

 [5] Pelagianismo. Heresia difundida no século IV que minimiza, quando não anula, o papel 
da graça na salvação. Segundo o monge bretão Pelágio (360-422), a liberdade humana não ficou 
prejudicada pelo pecado; o ser humano pode escolher, por suas próprias e exclusivas forças, entre 
o bem e o mal; o ser humano pode merecer, por si mesmo, a salvação, etc. As ideias de Pelágio 
foram duramente combatidas por santo Agostinho e condenadas nos Concílios de Cartago (411) e 
Éfeso (418 e 431). Há 1.600 anos, em 418, o Papa Zózimo confirmou a condenação do 
pelagianismo

sua vida – muito ao contrário – tudo unificou no “mandamento do amor”, que dá centro à Lei 
(lado objetivo), e, na relação com o Pai e os irmãos, dá um centro ao ser humano (lado 
subjetivo), concentrando-o no Pai e nos irmãos!

Santos do dia: Hermes de Roma (II/III século). Agostinho de Hipona (354-430). Adelinda 
(+926). Ghebre Miguel (1788-1855). Joaquina Vedruna (1783-1854). 

Testemunhas do Reino: Jean-Marie Vincent (Haiti. 1994). 

Datas comemorativas: Dia do Avicultor. Dia Nacional do Bancário. Dia Nacional do 
Voluntariado. Dia do Filósofo.

ABC DO CRISTIANISMO
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29 QUARTA-FEIRA - MARTÍRIO DE  JOÃO BATISTA - MemóriaS.
(Cor vermelha - Ofício próprio da memória)

mandar dizer: não tenhas medo, senão, eu te 
18farei tremer na presença deles.  Com efeito, 

eu te transformarei hoje numa cidade fortifi-
cada, numa coluna de ferro, num muro de 
bronze contra todo o mundo, frente aos reis de 
Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao 

19povo da terra;  eles farão guerra contra ti, mas 
não prevalecerão, porque eu estou contigo 
para defender-te", diz o Senhor. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 70(71),1-2.3-
4a.5-6ab.15ab e 17(R/. 15a)

R. Minha boca anunciará vossa 
justiça.

1.  Eu procuro meu refúgio em vós, 
Senhor: que eu não seja envergonhado para 
sempre! Porque sois justo, defendei-me e 
libertai-me! Escutai a minha voz, vinde salvar-
me! R.

2.  Sede uma rocha protetora para mim, 
um abrigo bem seguro que me salve! Porque 
sois a minha força e meu amparo, o meu 
refúgio, proteção e segurança! Libertai-me, ó 
meu Deus, das mãos do ímpio. R.

3. Porque sois, ó Senhor Deus, minha 
esperança, em vós confio desde a minha 
juventude! Sois meu apoio desde antes que eu 
nascesse, desde o seio maternal, o meu 
amparo. R.

4.  Minha boca anunciará todos os dias 
vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós 
me ensinastes desde a minha juventude, e até 
hoje canto as vossas maravilhas. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os que são perseguidos, por 

causa da justiça do Senhor, porque o Reino 
dos Céus há de ser deles! R.

Comentário inicial - Toda a vida de João 
Batista foi um testemunho de Cristo. Depois de 
ter preparado o caminho de Jesus, João o 
indiciou aos seus discípulos, feliz por dar-lhe 
passagem e de desaparecer diante dele, tendo 
cumprido a própria missão. O testemunho de 
João Batista é o de um profeta que não procura 
agradar ao mundo, mas de convertê-lo a Deus 
com o exemplo e a palavra. A verdade – que 
todos dizem procurar, mas que poucos 
gostam de abraçar – desencadeia o ódio 
daqueles que são desmascarados por ele e, 
por isso, a rejeitam. O profeta que diz a 
verdade diante de um rei adúltero como 
Herodes Antipas não pode esperar outra coisa 
senão o martírio. O sangue de João Batista, 
decapitado na fortaleza de Maqueronte (Mc 
6,17-29), coroa o seu testemunho, agregan-
do-lhe mais valor ainda.

Antífona de entrada - Sl 118,46-47

Diante dos reis falo da vossa aliança, sem 
temer a vergonha. Encontro alegria em vossos 
preceitos, porque muito os amo.

Oração do dia

Ó Deus, quisestes que São João Batista 
fosse o precursor do nascimento e da morte 
do vosso Filho; como ele tombou na luta pela 
justiça e a verdade, fazei-nos também lutar 
corajosamente para testemunhar a vossa 
palavra.

Leitura - Jr 1,17-19

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Naqueles dias a Palavra do Senhor foi-me 
17dirigida:  "Vamos, põe a roupa e o cinto, 

levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te 
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Preces dos fiéis

Na memória do Martírio de São João 
Batista, elevemos a nossa oração ao Pai das 
misericórdias, dizendo: R. Nós Vos roga-
mos: ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, peregrina neste mundo, 
para que Deus lhe mande profetas cheios do 
Espírito que apontem para Cristo e seu 
Evangelho, oremos. 

2.  Por todos os povos da terra e seus 
governos, para que, rejeitando a violência e a 
mentira, se abram a Cristo, o Príncipe da paz, 
oremos. 

3.  Pelos monges, religiosos e evange-
lizadores, para que sejam fiéis à consagração 
batismal e à missão a que Deus os chamou, 
oremos. 

4.  Pelos perseguidos por causa da 
verdade, para que, diante dos poderosos 
deste mundo, tenham a força de São João 
Batista, oremos. 

5.  Por nós e por todos os batizados, para 
que, amando a Cristo Jesus sem tê-lo visto, 
consigamos a salvação prometida, oremos. 

Acolhei, Pai santo, as nossas súplicas             
e, por intercessão de São João Batista, 
concedei-nos a graça de sermos santificados 
pelo Cordeiro sem defeito e sem mancha, que 
tira o pecado do mundo. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, pela oferenda que vos apresen-
tamos, dai-nos aquela retidão dos vossos 
caminhos que São João Batista, voz que 
clama no deserto, ensinou e confirmou com 
seu sangue.

Prefácio A missão do Precursor

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. Proclamamos, hoje, as 

Evangelho - Mc 6,17-29

O profeta paga com a vida a palavra que ele 
é enviado a anunciar. Palavra que não é dele, 
mas daquele que o enviou. Palavra que ele não 
pode nem alterar nem calar. Palavra que ele 
deve dizer, doa a quem doer.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

17Naquele tempo,  Herodes tinha mandado 
prender João, e colocá-lo acorrentado na 
prisão. Fez isso por causa de Herodíades, 
mulher do seu irmão Filipe, com quem se 

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

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

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

21o escutava.  Finalmente, chegou o dia 
oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele 
fez um grande banquete para os grandes da 
corte, os oficiais e os cidadãos importantes da 

22 Galileia. A filha de Herodíades entrou e 
dançou, agradando a Herodes e seus con-
vidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o 

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

24reino".  Ela saiu e perguntou à mãe "O que vou 
pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João 

25Batista".  E, voltando depressa para junto do 
rei, pediu: "Quero que me dês agora, num 

26prato, a cabeça de João Batista".  O rei ficou 
muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha 

                   feito o juramento diante dos convidados. 
27 Imediatamente, o rei mandou que um sol-
dado fosse buscar a cabeça de João. O 

28soldado saiu, degolou-o na prisão,  trouxe a 
cabeça num prato e a deu à moça. Ela a 

29entregou à sua mãe.  Ao saberem disso, os 
discípulos de João foram lá, levaram o 
cadáver e o sepultaram. - Palavra da 
Salvação.
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,17-29

 texto de hoje é bastante popular e conhecido: a dança cheia de alegria da filha de OHerodíades, mas que está a serviço da morte de João Batista, verdadeiro profeta. João 
é verdadeiro testemunho. Ainda que perca sua vida, seu testemunho se perpetua no 

cristianismo e chega a nós como exemplo de amor a Deus.
-  Herodes tinha mandado prender João: Herodes Antipas era um líder judeu, que 

governava a região da Galileia na época de Jesus. Sua desavença com João Batista é muito 
parecida com a dos reis do Antigo Testamento, que comumente entravam em conflito com os 
profetas. Muitas vezes, havia dois interesses opostos: o rei estava preocupado com seu 
conforto e com sua riqueza; o profeta era o porta-voz de Deus, defendendo a justiça e o direito e 
lutando para ser a consciência ética em seu tempo.

-  Fez isso por causa de Herodíades: O plano de Herodes fere a lei de Deus: havia se 
separado de sua esposa, desrespeitando a proibição do divórcio (Ex 20,17) e queria viver com 
a esposa de seu irmão, também ferindo a legislação judaica (Lv 20,21). O profeta não pode 
adaptar-se ao poder de sua época, seu coração pulsa a justiça de Deus. O direito, a justiça, o 
amor e a misericórdia não podem ser vendidos por poder. 

-  Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão: João Batista denuncia o adultério 
do povo simbolicamente condensado no adultério do rei, parecendo com os profetas do Antigo 
Testamento, como Elias. O povo é adúltero porque não ama o Senhor, seu esposo; o rei é 
adúltero porque, ao invés de amar sua esposa, prefere trocá-la por aquela Herodíades.

-  Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo: Herodíades é descrita como uma 
mulher ardilosa e cheia de ódio. A narração também se parece bastante com a história de Elias, 
que é perseguido pela mulher do rei, Jezabel (1Rs 21,17-26), que arma uma emboscada para o 
profeta e tenta matá-lo.

-  Herodes tinha medo de João... e por isso o protegia: A história parece proteger Herodes 
e condenar Herodíades. Mas o rei não é exemplo de nada. Age pelo medo e não por respeito, 
devoção ou carinho. Gosta do profeta, ouve o que ele fala, mas não tem força interior para tentar 
viver de acordo com o que escuta. Sua “simpatia” é um verniz superficial que não chega a 
mudar o seu mundo interior.

-  Um grande banquete para os grandes da corte: O banquete é grande e é para os 

Antífona da comunhão - Jo 3,27.30

João Batista dizia a seus discípulos: É 
preciso que ele cresça e que eu diminua.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, ao celebrarmos o nascimento de 
São João Batista para a glória, concedei que 
veneremos no sacramento recebido a realida-
de que ele simboliza, e nos alegremos cada 
vez mais por seus frutos em nossa vida. 

maravilhas que operastes em São João 
Batista, precursor de vosso Filho e Senhor 
nosso, consagrado como o maior entre os 
nascidos de mulher. Ainda no seio materno, 
ele exultou com a chegada do Salvador da 
humanidade e seu nascimento trouxe grande 
alegria. Foi o único dos profetas que mostrou 
o Cordeiro redentor. Batizou o próprio autor do 
batismo, nas águas assim santificadas, e, 
derramando seu sangue, mereceu dar o 
perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, 
unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos 
aclamamos, jubilosos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
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grandes. Mas sua história não vai se perpetuar como exemplo. Quem é lembrado pela Igreja é 
João Batista, a pequena testemunha, que se mantém fiel a Deus, assim como os profetas que 
vieram antes dele e não abre mão do que crê vendendo-se aos desejos dos grandes.

-  A filha de Herodíades entrou dançando: Geralmente, eram as prostitutas que 
entretinham os convidados com danças durante as festas. Nesse caso, a filha de Herodíades 
também “se prostitui”, porque estará a serviço de sua mãe e contra a vontade de Deus.

-  O que vou pedir? Da mesma forma que Herodes, ela não sabe escolher entre o bem e o 
mal e, sendo assim, outros escolhem por ela. No meio dos “grandes”, não há espaço para as 
boas intenções e a menina acaba ficando do lado da maldade e à serviço da morte. A dança 
alegre, que daria vida para a festa e para os importantes convidados, termina em assassinato. 

-  O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar: A simpatia por João Batista era 
superficial e não foi capaz de fazer Herodes tomar decisões de vida para colocar em prática a 
pregação profética. Por isso, diante do pedido da filha de Herodiades, é coerente com sua 
palavra, que é vazia de justiça e de amor. Uma vida conduzida pelas artimanhas políticas e por 
maldades não pode ter frutos bons.

-  O soldado saiu, degolou-o na prisão: O assassinato é cumprido. Herodes, que não fazia 
questão de levar a palavra proclamada por João para a vida, agora a silencia. Contudo, mata-se 
a “voz”, mas não se mata a “Palavra”. João Batista é a voz, não a Palavra. Ele empresta voz à 
Palavra que dá vida, mas esta, que é maior do que ele, é a única capaz de dar vida

-  Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça: O destino da testemunha é a morte violenta. 
João Batista tem seu fim terreno anunciando como será o fim da vida terrena de Jesus. Sua 
missão terminou de maneira nobre: sendo fiel à Palavra que sustentou toda a sua caminhada. 
Assim como Jesus, João é coerente com sua escolha de vida, ainda que isso o leve à morte. 
Seu amor a Deus é grande e, por isso, não pode agir de outra forma. 

Hoje, celebramos o martírio de João Batista. Não lembramos sua morte, mas seu 
“nascimento” para uma nova vida. A eliminação de todo mártir traz sempre consigo essa 
contradição: ele morre, mas seu testemunho fica vivo em sua comunidade. A testemunha, o 
mártir, o 'martýs' é 'alguém que se recorda'. Não se recorda só do que viu e ouviu, porque estava 
presente (cf. 1Jo 1,1ss.), mas se recorda da sua missão, mesmo que isso lhe venha a custar a 
vida. Mata-se Romero, e ele ressuscita no povo salvadorenho. Mata-se Maximiliano Kolbe e ele 
testemunha de todos os altares do mundo. Mata-se Inácio de Antioquia e as suas cartas 
instruem as Igrejas até hoje por sobre toda a face da terra. O evangelho de hoje nos ensina a 
diferença entre morte e martírio. A primeira é o fim; a segunda, a finalidade. A morte é o fim da 
vida; o martírio, a finalidade de uma vida. O mártir – porque viu o Amor – testemunha na morte e 
além da morte o amor que está no princípio e no fim da sua vida.

Santos do dia: Sabina (+120/126); Cândida (III/IV século); Adelfo de Metz (IV/V século); 
Verona (IX século); Bronislava (+900).

Memória histórica: Batismo e execução de Atahualpa, último soberano Inca (Peru, 1533). 
Criada a Ouvidoria Geral de Quito (1563). Nascimento do Aleijadinho (Ouro Preto, 1730). 3º 
Encontro de Religiosos, Sacerdotes e Seminaristas Negros (Rio, 1986).

Datas comemorativas: Nascimento do Aleijadinho (1730). Dia do Combate ao Fumo. 

«Agora, porém, a graça é de certo modo imperfeita, pois – como se disse – 
não cura o homem totalmente.» (Santo Tomás de Aquino)
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30 QUINTA-FEIRA DA 21ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor Verde - Ofício do dia de semana)

O fim é decisivo para a vida presente. 
Quem não espera nada, não se ocupa com 
nada. Quem espera só um fim limitado a este 
mundo e à sua história, pode se agitar muito, 
mas, se fracassa, se desespera. Quem espera 
o que só Deus pode dar, prepara-se ativa-
mente para acolhê-lo e procura ser coerente 
com aquilo que o espera. 

Antífona de entrada - Sl 85,1-3

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-
me; salvai, meu Deus, o servo que confia em 
vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós 
o dia inteiro.

Oração do dia 

Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para 
que, na instabilidade deste mundo, fixemos 
os nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. 

Leitura - 1Cor 1,1-9

Início da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus 
Cristo, por vontade de Deus, e o irmão 

2Sóstenes,  à Igreja de Deus que está em 
Corinto: aos que foram santificados em Cristo 
Jesus, chamados a ser santos junto com 
todos que, em qualquer lugar, invocam o 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor 

3deles e nosso.  Para vós, graça e paz, da parte 
de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
4 Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, 
por causa da graça que Deus vos concedeu 

5em Cristo Jesus:  Nele fostes enriquecidos 

em tudo, em toda palavra e em todo conhe-
6cimento,  à medida que o testemunho sobre 

7Cristo se confirmou entre vós.  Assim, não 
tendes falta de nenhum dom, vós que 
aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus 

8Cristo.  É ele também que vos dará perse-
verança em vosso procedimento irrepreen-
sível, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor, 

9Jesus Cristo.  Deus é fiel; por ele fostes 
chamados à comunhão com seu Filho, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144(145),2-
3.4-5.6-7(R/. cf. 1b)

R. Bendirei o vosso nome, pelos 
séculos, Senhor!

1. Todos os dias haverei de bendizer-vos, 
hei de louvar o vosso nome para sempre. 
Grande é o Senhor e muito digno de louvores, 
e ninguém pode medir sua grandeza. R.

2.  Uma idade conta à outra vossas obras 
e publica os vossos feitos poderosos; procla-
mam todos o esplendor de vossa glória e 
divulgam vossas obras portentosas! R.

3.  Narram todos vossas obras poderosas, 
e de vossa imensidade todos falam. Eles 
recordam vosso amor tão grandioso e 
exaltam, ó Senhor, vossa justiça. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 24,42a.44

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em 

que não esperais, o vosso Senhor há de vir. R.

Evangelho - Mt 24, 42-51

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo disse Jesus aos seus 
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42discípulos:  Ficai atentos! porque não sabeis 
43em que dia virá o Senhor.  Compreendei bem 

isso: se o dono da casa soubesse a que horas 
viria o ladrão, certamente vigiaria e não 

 44deixaria que a sua casa fosse arrombada.  Por 
isso, também vós ficai preparados! Porque na 
hora em que menos pensais, o Filho do 

45Homem virá.  Qual é o empregado fiel e 
prudente, que o senhor colocou como res-
ponsável pelos demais empregados, para 

46lhes dar alimento na hora certa?  Feliz o 
empregado, cujo senhor o encontrar agindo 

47assim, quando voltar.  Em verdade vos digo, 
ele lhe confiará a administração de todos os 

48seus bens.  Mas, se o empregado mau 
49pensar: 'Meu senhor está demorando',  e 

começar a bater nos companheiros, a comer e 
50a beber com os bêbados;  então o senhor 

desse empregado virá no dia em que ele não 
51espera, e na hora que ele não sabe.  Ele o 

partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipó-
critas. Ali haverá choro e ranger de dentes.              
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus nos exorta a vigiar e a orar, a fim de 
estarmos preparados para a chegada do 
senhor da vida e da morte, do tempo e da 
eternidade. Peçamos a capacidade de ver e ler 
os sinais dos tempos à luz da fé e da espe-
rança. R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Pai inspire a Igreja de seu 
Filho a anunciar o Evangelho da esperança e a 
caminhar decidida para o Reino, rezemos.

2.  Para que o Pai inspire os que andam 
aflitos a lhe dirigirem suas súplicas, por si pró-

prios e pelos que lhe são próximos, rezemos.
3.  Para que o Pai inspire todos os seus 

filhos a crescer na fé, na esperança e na cari-
dade, diante de Deus e dos homens, rezemos. 

4. Para que o Pai inspire os que são 
desrespeitados por seus pais, irmãos, amigos 
a entregarem tudo nas mãos de Deus, 
rezemos.

5. Para que o Pai inspire a nossa comu-
nidade a ter momentos fortes de convivência, 
de planejamento, de avaliação e de oração, 
rezemos.

Pai todo-poderoso, fazei que, vigiando e 
orando, nos preparemos com diligência para o 
encontro convosco, na história e na glória. 
PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para vós 
um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a 
unidade.

Antífona da comunhão - Sl 103,13-15

Com vossos frutos saciais a terá inteira: 
fazeis a terra produzir o nosso pão e o vinho 
que alegra o coração.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o 
sacramento do vosso amor, e transformai-nos 
de tal modo pela vossa graça, que em tudo 
possamos agradar-vos.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 24,42-51

N
unca dei um curso de qualquer assunto que, num dado momento, não viessem à 
tona perguntas de “escatologia”. “Quando” será o fim do mundo? “Como” será o fim 
do mundo? “Quais os sinais” precursores do fim do mundo? Essas perguntas que 

hoje o povo faz são as mesmas que os discípulos de Jesus fizeram.
-  O “quando” que realmente importa é o “dia-a-dia”, pois é justamente nele que se 

realiza o juízo de Deus. No nosso dia a dia – família, trabalho, negócios, lazer, política – se 
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Santos do dia: Félix e Adauto (+300). Fiácrio (610-670). Guerino de Sitten (1065-1150).

Datas comemorativas: Dia do Vendedor Lojista. Independência da República do 
Azerbaijão. Dia Mundial dos Desaparecidos. 

31 SEXTA-FEIRA DA 21ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor Verde - Ofício do dia de semana)

O único óleo que não pode faltar nas 
lâmpadas no dia do nosso julgamento é o óleo 
do amor. Amor a Deus. Amor a todos. Mas, 

sobretudo, amor aos pequenos, aos pobres, 
aos pecadores. Estamos abastecidos deste 
óleo, presente do Espírito Santo?
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decide a salvação ou a perdição, o nosso ser-com-Ele ou o nosso ser-longe-dEle, a bênção ou a 
maldição. A vida ou a morte, em qualquer tempo e lugar, depende de fazer ou não a Palavra, que 
o Senhor colocou diante de nós para sinalizar o caminho da vida (cf. Dt 30,15-20; Sl 1). No fim, 
cada um colhe o que semeia (Gl 6,8).

-  O cristianismo não é ópio do povo, como ensinaram Marx e seus seguidores, 
dissentido de um de seus inspiradores, Feuerbach, aquele que transformou a teologia em 
antropologia. A confiança do cristianismo no futuro não nos deve levar a esquecer o presente. O 
Evangelho é, ao contrário, uma iluminação que faz ver a realidade com os olhos do futuro (fé), 
assumir o presente com responsabilidade de irmão/a (caridade) e construir o futuro com a 
inteligência da promessa (esperança). O cristão, consciente do momento presente, desperta-
se do sonho e vive como filho e filha da luz (Rm 13,11-14).

-  A Igreja ensina – diz o Vaticano II, na Gaudium et spes, “que a importância das tarefas 
terrenas não é diminuída pela esperança escatológica, mas que esta antes reforça com novos 
motivos a sua execução” (GS 21). 

-  O decisivo, nessa como noutras questões, são as nossas atitudes. É isso o que nos 
ensinam as parábolas dos capítulos 24 e 25 de São Mateus. 

-   A sua vinda e o seu juízo de salvação acontecem sempre Precisamos estar vigilantes.
no momento presente. No mesmo tempo e no mesmo lugar, pode-se estar como Noé, que 
construiu a arca e salvou a vida ou ser engolidos pelo dilúvio que, crescendo, mata (vv. 37-42). 
Dois homens ou duas mulheres fazem o mesmo trabalho na roça ou na farinheira, mas o 
resultado é diferente: alguém é pego e salvo, alguém é abandonado e se perde (vv. 40-41).

- Precisamos perceber o Emanuel. Discernimento e vigilância são necessários para 
perceber a presença do Emanuel (Deus-conosco), sempre presente entre nós. Quem O espera e 
O reconhece, com fatos e não só com palavras, O encontra como o esposo que vem para o 
grande dia. Quem não O espera e não está preparado para reconhecê-Lo é surpreendido pela 
visita do ladrão, que rouba, assalta e mata (vv. 42-44).

- Precisamos agir sempre. Discernimento e vigilância não são exercícios meramente 
interiores e intelectuais. São exercícios interiores à vida, aos desafios do dia a dia, aos 
processos sociais em que estamos envolvidos e devem traduzir-se em atuação quotidiana fiel à 
Palavra, da qual o futuro eterno depende (vv. 45-51).

-  Jesus não nos ensina a prever o futuro, mas a ler o presente com a luz da sua história 
passada, que os Evangelhos registram e a Igreja tem a pretensão de continuar. 
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Antífona de entrada - Sl 85,1-3

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-
me; salvai, meu Deus, o servo que confia em 
vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós 
o dia inteiro.

Oração do dia 

Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para 
que, na instabilidade deste mundo, fixemos 
os nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. 

Leitura - 1Cor 1,17-25

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

17Irmãos:  De fato, Cristo não me enviou 
para batizar, mas para pregar a boa-nova da 
salvação, sem me valer dos recursos da 
oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua 

18força própria.  A pregação a respeito da cruz é 
uma insensatez para os que se perdem, mas 
para os que se salvam, para nós, ela é poder 

19de Deus.  Com efeito, está escrito: "Destrui-
rei a sabedoria dos sábios e frustrarei a pers-

20picácia dos inteligentes".  Onde está o sábio? 
Onde o mestre da Lei? Onde o questionador 
deste mundo? Acaso Deus não mostrou a 

21insensatez da sabedoria do mundo?  De fato, 
na manifestação da sabedoria de Deus, o 
mundo não chegou a conhecer Deus por meio 
da sabedoria; por isso, Deus houve por bem 
salvar os que creem por meio da insensatez da 

22pregação.  Os judeus pedem sinais milagro-
23sos, os gregos procuram sabedoria;  nós, 

porém, pregamos Cristo crucificado, escân-
dalo para os judeus e insensatez para os 

24pagãos.  Mas para os que são chamados, 
tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder 

25de Deus e sabedoria de Deus.  Pois o que é 
dito insensatez de Deus é mais sábio do que 
os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é 

mais forte do que os homens. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),1-2.4-
5.10ab.11 (R/. 5b) 

R. Transborda em toda a terra a 
bondade do Senhor!

1.  Ó justos, alegrai-vos no Senhor! aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao 
Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas 
celebrai-o! R.

2.  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.

3.  O Senhor desfaz os planos das nações 
e os projetos que os povos se propõem. Mas 
os desígnios do Senhor são para sempre, e os 
pensamentos que ele traz no coração, de 
geração em geração, vão perdurar. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,36

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vigiai e orai para ficardes de pé, ante o 

Filho do Homem! R.

Evangelho Mt 25,1-13

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
1discípulos esta parábola:  "O Reino dos Céus 

é como a história das dez jovens que pegaram 
suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro 

2do noivo.  Cinco delas eram imprevidentes, e 
3as outras cinco eram previdentes.  As 

imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, 
 4mas não levaram óleo consigo.  As previden-

tes, porém, levaram vasilhas com óleo junto 
5com as lâmpadas.  O noivo estava demoran-

do e todas elas acabaram cochilando e 
6dormindo.  No meio da noite, ouviu-se um 

grito: 'O noivo está chegando. Ide ao seu 
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7encontro!'  Então as dez jovens se levantaram 
8e prepararam as lâmpadas.  As imprevidentes 

disseram às previdentes: 'Dai-nos um pouco 
de óleo, porque nossas lâmpadas estão se 

9apagando.'  As previdentes responderam: 'De 
modo nenhum, porque o óleo pode ser 
insuficiente para nós e para vós. É melhor 

10irdes comprar aos vendedores'.  Enquanto 
elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as 
que estavam preparadas entraram com ele 
para a festa de casamento. E a porta se fechou. 
11 Por fim, chegaram também as outras jovens 
e disseram: 'Senhor! Senhor! Abre-nos a 

12porta!'  Ele, porém, respondeu: 'Em verdade 
13eu vos digo: Não vos conheço!'  Portanto, 

ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, 
nem a hora. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A vida da comunidade cristã é longa vigília 
à espera do Senhor que vem. O alerta do 
Senhor não poderia ser mais claro: “Ficai 
vigiando, pois não sabeis qual será o dia,         
nem a hora.” Por isso, peçamos: R. Pai de 
bondade, despertai-nos!

1. Por todos os batizados da nossa 
Diocese, para que, iluminados por Cristo, no 
Batismo, renovem com frequência as promes-
sas batismais, oremos ao Senhor.

2.  Por todos aqueles que se tornaram 
filhos da luz, mas o esqueceram e vivem na 
noite do pecado, para que reacendam em 
Cristo a sua fé, oremos ao Senhor. 

3.  Pelos cristãos, que o Senhor chama à 

santidade, para que não se deixem dominar 
pelas paixões, mas em tudo procurem agradar 
a Deus, oremos ao Senhor.

4.  Pelos doentes que contraíram alguma 
doença incurável, para que os profissionais da 
saúde os ajudem na recuperação da saúde 
física e espiritual, oremos ao Senhor.

5. Por todos os membros da nossa 
comunidade, para que alimentem, com 
diligência, as suas lâmpadas com a Palavra, a 
Eucaristia e a Caridade, oremos ao Senhor. 

Senhor, nosso Pai celeste, não permitais 
que a luz da nossa fé se apague, nem que o 
espírito da caridade esmoreça. PCNS. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para vós 
um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a 
unidade.

Antífona da comunhão - Sl 103,13-15

Com vossos frutos saciais a terá inteira: 
fazeis a terra produzir o nosso pão e o vinho 
que alegra o coração.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o 
sacramento do vosso amor, e transformai-nos 
de tal modo pela vossa graça, que em tudo 
possamos agradar-vos.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 25,1-13

A
 parábola das virgens é a mais bela metáfora da existência humana. A nossa existência 
é comparada a um êxodo para ir ao encontro do Esposo. A nossa vida, na verdade, é 
uma “saída” cujo “destino” é este: saímos do seio da mãe para a luz, saímos a todo 

instante daquilo que somos para aquilo que devemos ser, até sairmos da vida para 
encontrarmos a nossa vida, escondida em Cristo em Deus (Cl 3,3).

-  Não sabemos o dia e a hora da chegada do Esposo, mas sabemos que ele virá e que 
cada dia e cada hora é um passo que nos aproxima mais dele. A condição para que o encontro 
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não seja um desencontro é que escutemos e sigamos a Palavra. Este é o óleo que as virgens 
sábias levam consigo e que as virgens imprudentes deixaram de carregar. Por isso, as sábias 
podem entrar na festa, enquanto as imprudentes não são reconhecidas (v. 12).

-  Toda a existência das virgens sábias foi uma vigilante e atuante acolhida quotidiana do 
Esposo. Sua existência foi se enchendo de óleo, isto é, elas foram se abastecendo de Espírito 
Santo. As virgens imprudentes, ao contrário, não ouviram e não fizeram a Palavra. Não 
esperaram, não reconheceram e não amaram o Esposo. Sua existência é uma existência vazia, 
sem amor, sem Espírito. Tanto se afastaram dele e da sua voz que, no fim, não o conhecem mais 
e não são por ele conhecidas. Por isso, ele lhes diz: “Não as conheço” (v. 12).

-  A finalidade dessa passagem não é assustar-nos em relação ao futuro, mas chamar a 
nossa atenção para a importância do presente. O momento presente é o único que nos é dado 
para viver e adquirir o óleo necessário. A salvação ou a perdição depende do que fazemos aqui e 
agora. O futuro está nossas mãos enquanto é no presente que, com consciência e liberdade, em 
o construímos. 

-  O fracasso final é colocado diante de nossos olhos para acordar-nos da inconsciência e 
da inatividade. A visão do desastre final deve servir para despertar a nossa liberdade atual. 

-  A parábola de hoje tem ligação com as da erva e da rede (Mt 13,24-30.36-43.47-50). 
Lembra aos discípulos que não se salvam automaticamente, só por pertencerem à comunidade, 
só por crerem. Não é quem exclama “Senhor, Senhor” que entra no reino dos céus, mas quem 
ama o Senhor e os irmãos, fazendo a vontade do Pai (Mt 7,21).

-  A parábola, em sua sábia pedagogia, quer levar-nos à identificação com as virgens 
imprudentes para, convertendo-nos, nos tornarmos como as virgens sábias.

Santos do dia: Paulino de Tréveris (300-358). Wala (755-836). Raimundo Nonato (1204-
1240). João Juvenal Ancina (1545-1604). 

Testemunhas do Reino: Leônidas Proaño (Equador, 1988).

Datas comemorativas: Dia do Nutricionista. Dia Internacional da Solidariedade. Dia 
Nacional do Outdoor. 

Oração pelas Vocações

Jesus, Mestre divino,
que chamastes os Apóstolos para vos seguir
continuai a passar pelos nossos caminhos,

pelas nossas famílias,
pelas nossas escolas

e continuai a repetir o convite
a muitos dos nossos jovens.

Dai coragem às pessoas convidadas.
Dai-lhes força para que vos sejam fiéis

como apóstolos leigos,
como sacerdotes,

como religiosos e religiosas,
para o bem do Povo de Deus e de toda a humanidade.

Amém. 

(Papa Paulo VI)
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ABC DA LITURGIA

MISTAGOGIA

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz, Nicarágua

A palavra mistagogia vem do grego mystagogheín que significa "iniciar, introduzir nos 
mistérios".

Na história das religiões, o termo "mistagogia" é usado precisamente para indicar o que se 
refere à iniciação nos mistérios. Na terminologia cristã, mistagogia indica o último período do 
antigo catecumenato, geralmente a semana depois da Páscoa, durante a qual ministravam-se 
aos neófitos as chamadas catequeses mistagógicas.

A mistagogia foi revalorizada pelo novo Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA), n. 37-
40, como quarta e última etapa do itinerário de iniciação, como o tempo da experiência dos 
sacramentos recebidos e como fase da experiência da comunidade.

Os neófitos (ou seja, os recém-batizados) prosseguem seu caminho durante o período 
pascal mediante a meditação do evangelho, a participação na eucaristia e a prática da 
caridade e tentam traduzir cada vez o mistério mesmo na prática da vida. Interiormente 
renovados pela experiência dos sacramentos recebidos, os neófitos podem então alcançar 
um sentido completamente novo da fé, da Igreja e do mundo.

Fala-se às vezes de mistagogia (bem como de catecumenato) em relação a outros 
aspectos da vida sacramental (o matrimonial, o penitencial) e para designar a preparação dos 
candidatos aos ministérios.

A mistagogia é, assim, o processo catequético que a comunidade cristã oferece aos 
recém-batizados para seu amadurecimento na vida de fé a partir dos mistérios da salvação 
que foram celebrados na iniciação cristã.

O catequista que oferece a mistagogia é conhecido como "mistagogo", nos primeiros 
séculos da Igreja, o mistagogo era o bispo. Por isso é que são bem conhecidas as catequeses 
mistagógicas de Ambrósio de Milão, Cirilo de Jerusalém, Teodoro de Mopsuéstia e João 
Crisóstomo.

A função do "mistagogo" é a de introduzir os batizados nos mistérios sagrados. Antes eles 
tinham ouvido falar sobre isso. Agora, porém, uma vez batizados, passam a participar deles. 
Trata-se sobretudo da Eucaristia e dos signos sacramentais da Igreja.
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Mistagogia e liturgia

Hoje, revalorizou-se o papel mistagógico até da mesma celebração litúrgica como fonte 
de crescimento da fé do cristão. Deste modo, possibilita-se a assimilação do mistério cristão 
e o aprofundamento dos conteúdos da fé a partir da experiência vivida no sacramento que se 
conferiu.

Assim, a mistagogia na liturgia, mais que um método, é uma sensibilidade espiritual 
peculiar que acompanha o processo de comunicação e crescimento da fé em todos os seus 
componentes.

Quatro são os componentes da experiência mistagógica:

- Deus vivo que pessoalmente se comunica nos sacramentos.
-  O sujeito livre que pessoalmente se deixa transformar pela graça sacramental.
- O "mistagogo" que deve ser um mestre experiente e inspirador nos mistérios da fé.
- A doutrina, isto é, os conteúdos da fé que se recebeu e a prática mesma que é fonte de 

crescimento da experiência de fé.

Lições que podemos extrair da antiga mistagogia para a atual experiência 
litúrgica

A mistagogia dos Padres da Igreja, entendida como um processo catequético baseado na 
celebração dos sacramentos, continua sendo uma fonte de referência para a dimensão 
catequética da liturgia. A seguir, apresentam-se algumas lições que a antiga mistagogia pode 
nos oferecer para a vivência litúrgica atual:

a) A primeira lição da mistagogia patrística é a vigorosa consciência cristã que a anima. 
Os Padres são todos convertidos, com uma profunda fé e confiança na mensagem de Cristo: 
sentem a urgência de fazer ressoar a boa nova, de anunciar uma palavra iluminadora e 
salvífica, atentos a não desvirtuar a força mobilizadora do kerigma diante da sabedoria 
secular, com a qual eles também não deixam de dialogar. Sua catequese é sempre e 
sobretudo bíblica.

b) A segunda característica da mistagogia dos Padres é a de ser uma catequese 
tipicamente "econômica", isto é, penetrada por uma visão profundamente unitária da história 
da salvação. E é esse sentido unitário e existencial da história da salvação o que favorece, 
dentro da concepção patrística, uma unidade tão orgânica entre Escritura, teologia, liturgia, 
catequese, pastoral e vida cristã.

c) Há outro aspecto da antiga mistagogia, é a sua estrutura catecumenal, tanto em seu 
desenvolvimento cronológico, como uma pedagogia gradual e sistemática da fé, quanto em 
seu caráter de pastoral completo, enquanto iniciação integral à existência cristã na 
comunidade eclesial.
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d) A mistagogia dos Padres está intimamente vinculada à liturgia. É uma catequese que 
encontra na liturgia a sua expressão mais plena, sua fonte incessante e um centro constante de 
referência. Uma catequese que, não só na iniciação aos sacramentos, mas também em outros 
momentos, sabe como mover-se através dos signos litúrgicos ou referir a eles como dados de 
experiência e estruturas portadoras de uma fé vivida na comunidade.

e) É especialmente relevante a dimensão moral e social da catequese mistagógica dos 
Padres, como consequência e ponto de chegada de todo o anúncio cristão e como fruto da 
experiência litúrgica. Uma vida moral como exigência íntima da inserção em Cristo e do dom 
do Espírito, que atribui a primazia à caridade e tende a traduzir-se na existência concreta 
aquilo que se expressa e se celebra na liturgia.

f) As notas anteriores podem culminar na consideração de um aspecto novo — de 
inestimável valor — da catequese mistagógica dos Padres, a da linguagem: uma "linguagem 
total", de carácter simbólico, que tinha suas raízes na revelação e havia alcançado uma 
consistência institucional e sua mais adequada expressão no momento celebrativo, 
permanecendo sempre aberta a um vivo sentido existencial, bem como a um profundo 
diálogo com as culturas.

Deste modo, a vida litúrgica da Igreja tem um enorme potencial mistagógico. Os gestos 
sacramentais, os signos e símbolos têm a capacidade de introduzir o cristão no mistério que 
se celebra e fazê-lo amadurecer na fé. Desta forma, deve-se considerar o papel do presidente 
das celebrações como um "mistagogo" a partir do mistério que ele celebra com a assembleia.
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