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01 SEXTA-FEIRA - SÃO JUSTINO, MÁRTIR - Memória 
(Cor vermelha - Ofício da memória) 
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LITURGIA DE JUNHO

nada valem perante a vossa Lei. Diante dos reis 
falei de vossa aliança sem me envergonhar.

Oração do dia

Ó Deus, que destes ao mártir são Justino 
um profundo conhecimento de Cristo pela 
loucura da cruz, concedei-nos, por sua inter-
cessão, repelir os erros que nos cercam e 
permanecer firmes na fé. 

Leitura - 1Pd 4,7-13

Leitura da Primeira Carta de São Pedro  

7Caríssimos:  O fim de todas as coisas está 
próximo. Vivei com inteligência e vigiai, da-

8dos à oração.  Sobretudo, cultivai o amor 
mútuo, com todo o ardor, porque o amor cobre 

9uma multidão de pecados.  Sede hospita-
leiros uns com os outros, sem reclamações.       
10 Como bons administradores da multiforme 
graça de Deus, cada um coloque à disposição 

11dos outros o dom que recebeu.  Se alguém 
tem o dom de falar, proceda como com pala-
vras de Deus. Se alguém tem o dom do ser-
viço, exerça-o como capacidade proporcio-
nada por Deus, a fim de que, em todas as 
coisas, Deus seja glorificado, em virtude de 
Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o 

                     poder, pelos séculos dos séculos. Amém. 
12 Caríssimos, não estranheis o fogo da pro-
vação que alastra entre vós, como se alguma 
coisa de estranho vos estivesse acontecendo. 
13 Alegrai-vos por participar dos sofrimentos 
de Cristo, para que possais também exultar de 
alegria na revelação da sua glória. - Palavra 

Filósofo palestinense de Nablus (Samaria), 
Justino provinha do paganismo. Encontrou no 
Cristo a verdade sem limites. Elaborou uma 
síntese do pensamento cristão em seus 
escritos, dos quais nos restam apenas dois: as 
Apologias e o Diálogo com Trifão. Abriu em 
Roma uma escola onde realizava para o 
público “mesas redondas” sobre problemas 
religiosos. Defendeu a Igreja contra os ataques 
dos pagãos e pagou com o próprio sangue sua 
fidelidade a Cristo (163 ou 165). É o porta-voz 
da Igreja preocupada em ir ao encontro do 
mundo e em abrir com ele um “diálogo”, para 
levá-lo a conhecer a boa nova que é Cristo.            
Na formação dos catecúmenos, ou seja, 
daqueles que aspiravam a tornar-se cristãos, 
preocupava-se com mostrar o íntimo vínculo 
entre Batismo e Eucaristia. Justino é nome 
importante na história da liturgia a Missa. A 
celebração eucarística é continuação ininter-
rupta, ao longo dos séculos, do mandamento 
de Jesus: “Fazei isto em memória de mim”.

Comentário inicial - A chamada purifi-
cação do Templo deve ter sido um gesto tão 
chocante que os quatro Evangelhos o regis-
tram. Deus não precisa de templos; o ser 
humano, sim. Mas o Templo tem que ser sinal 
da fé, lugar de encontro da comunidade, lem-
brança dos nossos compromissos com Deus, 
alimento da esperança na dura caminhada. O 
resto é idolatria, ilusão e exploração.

Antífona da entrada - Sl 118,85.46

Os pagãos me contaram suas fábulas, mas 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
1 

de
 J

un
ho

 -
 S

ex
ta

-f
ei

ra
 -

 S
ão

 J
us

tin
o,

 M
ár

tir
 -

 M
em

ór
ia

 

3

o povo, dizendo: "Não está escrito: 'Minha 
casa será chamada casa de oração para todos 
os povos'? No entanto, vós fizestes dela uma 

18toca de ladrões".  Os sumos sacerdotes e os 
mestres da Lei ouviram isso e começaram a 
procurar uma maneira de o matar. Mas tinham 
medo de Jesus, porque a multidão estava 

19maravilhada com o ensinamento dele.  Ao 
entardecer, Jesus e os discípulos saíram da 

20cidade.  Na manhã seguinte, quando 
passavam, Jesus e os discípulos viram que a 

21figueira tinha secado até a raiz.  Pedro 
lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, Mestre: a 

22figueira que amaldiçoaste secou".  Jesus 
 23lhes disse: "Tende fé em Deus.  Em verdade 

vos digo, se alguém disser a esta montanha: 
'Levanta-te e atira-te no mar', e não duvidar no 
seu coração, mas acreditar que isso vai 

24acontecer, assim acontecerá.  Por isso vos 
digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai 

25que já o recebestes, e assim será.  Quando 
estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiver-
des contra alguém, para que vosso Pai que 
está nos céus também perdoe os vossos 
pecados". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória do mártir São Justino, a quem 
devemos a mais antiga descrição da liturgia do 
Batismo e da Eucaristia, oremos a Deus Pai 
todo-poderoso, dizendo, com fé: R. Senhor 
dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos.

1.  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
para que os seus bispos, presbíteros e 
diáconos anunciem o Evangelho com o 
mesmo ardor de São Justino, oremos, irmãos.

2.  Por todos os fiéis e catecúmenos 
perseguidos, para que saibam dizer a quem os 
ataca as razões profundas da sua fé e da sua 
esperança, oremos, irmãos.

3.  Por todos os batizados na água e no 
Espírito, para que tenham a coragem de 
afirmar, como São Justino, a sua condição de 
cristãos e de cidadãos, oremos, irmãos.

4.  Pelos doentes, moribundos e agoni-
zantes, para que tenham junto de si quem os 

do Senhor

Salmo responsorial - Sl 95(96),10.11-
12.13(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 e 
exultem as florestas e as matas R.

3.   presença do Senhor, pois ele vem, Na
porque vem para julgar a terra inteira. Gover-
nará o mundo todo com justiça, e os povos 
julgará com lealdade. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos escolhi a fim de que deis, no 

meio do mundo, um fruto que dure. R.

Evangelho - Mc 11,11-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos  

                         Tendo sido aclamado pela multidão, 
11 Jesus entrou, no Templo, em Jerusalém, e 
observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu 

12para Betânia com os doze.  No dia seguinte, 
             quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. 

13 De longe, ele viu uma figueira coberta de 
folhas e foi até lá ver se encontrava algum 
fruto. Quando chegou perto, encontrou so-

            mente folhas, pois não era tempo de figos. 
14 Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém 
mais coma de teus frutos". E os discípulos 

15escutaram o que ele disse.  Chegaram a 
Jerusalém. Jesus entrou no Templo e come-
çou a expulsar os que vendiam e os que 
compravam no Templo. Derrubou as mesas 
dos cambistas e as cadeiras dos vendedores 

16de pombas.  Ele não deixava ninguém 
17carregar nada através do Templo.  E ensinava 
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nos participar dignamente do mistério da 
Eucaristia, que São Justino defendeu com 
admirável coragem. 

Antífona da comunhão - 1Cor 2,2

Nada quis saber entre vós, a não ser Jesus 
Cristo, e Jesus Cristo crucificado.

Oração depois da comunhão

Restaurados, ó Deus, pelo alimento 
celeste, nós vos suplicamos que, seguindo o 
ensinamento do mártir São Justino, perma-
neçamos sempre em ação de graças pelos 
dons recebidos. 

ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, 
oremos, irmãos.

5.  Por todos os membros da nossa co-
munidade, para que desejem e esperem che-
gar à salvação, pelo caminho do sofrimento 
por amor a Cristo, oremos, irmãos.

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em 
auxílio do vosso povo suplicante e, por 
intercessão do mártir São Justino, concedei-
lhe as graças que Vos pede com fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, nós vos pedimos: concedei-     

A SEMENTE NA TERRA - Mc 11,11-26

Essa passagem do Evangelho de Marcos nos narra a purificação do Templo. Jesus 
chega a Jerusalém, entra no Templo para “olhar tudo ao redor” e vai para Betânia. Na 
manhã seguinte, ao dirigir-se a Jerusalém, encontra uma figueira infrutífera no 

caminho e a amaldiçoa porque mesmo estando vistosa e coberta de folhagem, não serve para 
nada, pois não produz fruto. Chegando ao Templo, Jesus tem uma atitude profética ao se 
deparar com um sistema de exploração. Afronta as autoridades religiosas ao purificar o Templo 
e ensina a seus discípulos a importância da fé, da oração e do perdão. Apresenta uma nova 
forma de oração fora da velha estrutura do Templo que deixou de ser casa de oração para todos 
os povos e tronou-se um covil de ladrões.

-   Todos foram a Jerusalém, mas o evangelista Marcos reserva Entrou no Templo:
somente para Jesus as ações no Templo. No primeiro dia, Jesus limita-se a “olhar tudo ao 
redor” (é o verbo grego ). Ele vê e retira-se silenciosamente para Betânia.periblepomai

-   Num primeiro momento, essa história de Jesus e a figueira parece ser uma A figueira:
das mais estranhas que encontramos nos Evangelhos. Não é nada próprio de Jesus amaldiçoar 
uma figueira para não ter frutos. Para entendermos o significado deste evangelho é necessário 
entender que no Antigo Testamento a figueira era uma imagem comum para Israel. Veja, por 
exemplo: 1Rs 5,5; Os 9,10. E os figos faziam parte dos maravilhosos frutos da terra prometida 
(Dt 8,8). A figueira cheia de folhas e sem frutos representa o Templo, belo por fora, mas estéril 
por dentro; a figueira agora seca simboliza o lado infecundo da devoção do Templo.

-   A maldição lançada à figueira por Jesus é símbolo da sua ira A purificação do Templo:
contra as autoridades judaicas que transformam o Templo numa casa de comércio. A casa de 
oração para todos tornou-se um covil de ladrões. Lá fora praticam injustiças e vêm esconder-se 
no Templo com aparência de religiosos. O comércio praticado explora o povo naquilo que é 
mais sagrado: sua oferenda a Deus. Por isso, Jesus expulsa os vendedores e compradores que 
lá estavam, vira as mesas e as cadeiras dos cambistas.

-   Jesus ataca primeiro os cambistas. Em Israel utilizava-se a moeda romana Cambistas:
ou de Tiro. Mas eram moedas dos pagãos, com as imagens de César ou de outros reis. Portanto, 
não poderiam entrar no Templo, era necessário fazer o câmbio fora e adquirir a “moeda santa” 
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que não fosse impura. E no câmbio se fazia a exploração.
-   As pombas eram as ofertas dos pobres ((cf. Lc 2,24; Lv 5,7; Vendedores de pombas:

12,8). Os pobres também queriam oferecer um agrado a Deus, mas se eles trouxessem as 
pombinhas de casa, estas chegavam magrinhas e não eram aceitas. Por isso, precisavam 
comprá-las e o preço era alto: nova exploração! Também havia abusos no Templo. As ofertas 
não eram sacrificadas, mas muitas vezes retornavam para serem vendidas várias vezes e com 
isso o lucro era maior... Um historiador judeu, chamado Flávio Josefo, informa que um casal de 
pombas chegava a ser vendido até 150 vezes sem nunca ser oferecido a Deus!

-  Para justificar seu gesto profético, Jesus se baseia em dois textos dos Está escrito: 
profetas: “Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos” (Is 56,7b) e “Este 
templo, onde meu Nome é invocado, será porventura um covil de ladrões a vossos olhos?” (Jr 
7,7). Ou seja: não há culto verdadeiro se quem está no Templo pratica a injustiça (Jr 7,3-10). 
Jesus, com isso, devolve ao Templo a sua verdadeira finalidade ou está condenado a secar 
como a figueira.

-   Jesus novamente usa uma linguagem bastante exagerada (Mc Tende fé em Deus:
10,52) para ensinar os seus discípulos que com fé, oração e perdão o seu povo conseguirá fazer 
o que parece impossível: lançar a montanha ao mar! E igualmente receber seja o que for que 
peçam em oração. Mas Jesus também ensina a importância do perdão ao se dirigir em oração 
ao Pai (Mc 11,25). Embora o Evangelho de Marcos não apresente a oração do Pai Nosso, como 
fazem Mateus e Lucas (Mt 6,9-15; Lc 11,2-4), estas breves palavras de Jesus revelam as 
atitudes de fé radical e perdão que espera dos seus discípulos em suas vidas e em sua oração.

A Igreja é convocada a rever alguns de seus costumes próprios não ligados diretamente ao 
núcleo do Evangelho que hoje já não são interpretados da mesma maneira e cuja mensagem 
habitualmente não é percebida de modo adequado nos tempos atuais. O Papa nos exorta: “Não 
tenhamos medo de revê-los!”. É preciso ter cuidado “para não tornar pesada a vida dos fiéis” e 
nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando “a misericórdia de Deus quis que 
fosse livre” (EG 43).

Santos do dia: Justino (+ 165). Prócoro de Bolonha (III-IV século). Simeão de Tréveris (+ 
1035). Enneco de Oña (+ 1057). Conrado I de Tréveris (+ 1066). Teobaldo Ruggeri (+ 1150). 
Bv. João Batista Scalabrini (1839-1905). 

Testemunhas do Reino: Sérgio Restrepo (Colômbia, 1989). João de Aquino (Nova Iguaçu, 
1991).

Memória histórica: Início do Diário do Rio de Janeiro, primeiro jornal diário do Brasil 
(1821). Primeira Transmissão de TV no Brasil (1950). A General Motors declara a maior 
suspensão de pagamentos da história industrial dos EEUU, com US$122.550 milhões de dívida. 

Datas comemorativas: Dia Nacional da Imprensa. 

02 SÁBADO DA 8ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Os que detêm autoridade em Jerusalém - 
sumos sacerdotes, mestres da Lei e anciãos –  

querem saber a fonte da autoridade de Jesus. 
À esperteza deles, Jesus responde com maior 
sagacidade ainda. Às vezes, a melhor resposta 
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a aurora ansioso vos busco! A minh'alma tem 
sede de vós, minha carne também vos deseja, 
como terra sedenta e sem água! R.

2.  Venho, assim, contemplar-vos no 
templo, para ver vossa glória e poder. Vosso 
amor vale mais do que a vida: e por isso meus 
lábios vos louvam. R.

3.  Quero, pois vos louvar pela vida, e 
elevar para vós minhas mãos! A minh'alma 
será saciada, como em grande banquete de 
festa; cantará a alegria em meus lábios, ao 
cantar para vós meu louvor! R.

Aclamação ao Evangelho - Cl 3,16a. 
17c

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A palavra de Cristo ricamente habite 

em vós, dando graças, por ele, a Deus Pai! R.

Evangelho - Mc 11,27-33

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

27Naquele tempo:  Jesus e os discípulos 
foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus 
estava andando no Templo, os sumos sacer-
dotes, os mestres da Lei e os anciãos 

28aproximaram-se dele e perguntaram:  "Com 
que autoridade fazes essas coisas? Quem te 

29deu autoridade para fazer isso?"  Jesus 
respondeu: "Vou fazer-vos uma só pergunta. 
Se me responderdes, eu vos direi com que 

30autoridade faço isso.  O batismo de João 
vinha do céu ou dos homens? Respondei-

31me".  Eles discutiam entre si: "Se responder-
mos que vinha do céu, ele vai dizer: 'Por que 

32 não acreditastes em João?' Devemos então 
dizer que vinha dos homens?" Mas eles 
tinham medo da multidão, porque todos, de 
fato, tinham João na qualidade de profeta.              
33 Então eles responderam a Jesus: "Não 
sabemos". E Jesus disse: "Pois eu também 
não vos digo com que autoridade faço essas 
coisas". - Palavra da Salvação.

é devolver a pergunta ou... fazer outra.

Antífona da entrada - Sl 17,19-20

O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-
me da angústia e me salvou porque me ama.

Oração do dia

Fazei, ó Deus, que os acontecimentos 
deste mundo decorram na paz que desejais,            
e vossa Igreja vos possa servir, alegre e 
tranquila.

Leitura - Jd 17.20b-25

Leitura da Carta de São Judas 

17 Vós, porém, amados, lembrai-vos das 
palavras preditas pelos apóstolos de nosso 

20bSenhor Jesus Cristo.  Edificai-vos sobre o 
fundamento da vossa santíssima fé e rezai, no 

21Santo Espírito,  de modo que vos mantenhais 
no amor de Deus, esperando a misericórdia de 
nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. 
22 E a uns, que estão com dúvidas, deveis tratar 

23com piedade.  A outros, deveis salvá-los 
arrancando-os do fogo. De outros ainda de-
veis ter piedade, mas com temor, aborrecendo 

                         a própria veste manchada pela carne... 
24 Àquele que é capaz de guardar-vos da queda 
e de apresentar-vos perante a sua glória 

25irrepreensíveis e jubilosos,  ao único Deus, 
nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso 
Senhor: glória, majestade, poder e domínio, 
desde antes de todos os séculos, e agora, e 
por todos os séculos. Amém. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 62(63),2.3-
4.5-6(R/. 2b)

R. A minha alma tem sede de vós, ó 
Senhor!

1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde 
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Sabedoria de Deus e Palavra de Vida, rezemos 
ao Senhor.

Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos 
reconhecer que a autoridade do vosso Filho 
lhe vem de Vós que O enviastes. Ele que vive e 
reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e 
aceitais nossa oferta como um gesto de amor, 
fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, 
frutifiquem para nós em prêmio eterno.

Antífona da comunhão - Sl 12,6

Meu coração, por vosso auxílio, rejubile e 
que eu vos cante pelo bem que me fizestes!

Oração depois da comunhão

Tendo recebido o pão que nos salva, nós 
vos pedimos, ó Deus, que este sacramento, 
alimentando-nos na terra, nos faça participar 
da vida eterna.

Preces dos fiéis

Jesus é a Verdade que se revela aos 
corações sinceros e retos, e se esconde aos 
que não são sinceros. Peçamos a Deus a 
graça de acreditar no que Ele nos diz: R. Ouvi-
nos, Deus santo.

1.  Para que a Igreja de Deus acredite e 
proclame que a sua autoridade tem como 
fundamento o Verbo de Deus que se fez carne, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que as pessoas mal-intencionadas, 
que procuram confundir as pessoas simples, 
recebam respostas que as deixem sem pala-
vras, rezemos ao Senhor.

3.  Para que Maria, Mãe de Jesus e nossa 
Mãe, venha em auxílio dos discípulos e 
discípulas de seu Filho, que hoje prolongam a 
sua Paixão, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os jovens que despertam 
para a vida busquem a sabedoria de Deus, que 
é Jesus Cristo, e experimentem a felicidade 
que ela dá, rezemos ao Senhor.

5.  Para que a nossa comunidade paro-
quial se deixe conduzir pelo Evangelho, 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 11,27-33 

esus está novamente em Jerusalém, onde no dia anterior havia feito a purificação do 

JTemplo. Enquanto circula pelo Templo, encontra os chefes dos sacerdotes, os escribas e 
os anciãos. Eles são os especialistas na Lei e nas Escrituras, mas não sabem quem é 

Jesus. Estão indignados com ele e lhe desafiam com uma pergunta inteligente, mas muito mal 
intencionada. Jesus toma a pergunta deles sobre a autoridade e transforma-a em sua pergunta 
inteligente sobre a autoridade de João Batista. Como temiam o que os outros poderiam pensar 
da resposta que dessem, são forçados a admitir: “Não sabemos!”. Assim, Jesus silencia as 
autoridades de seu tempo e sai vitorioso diante do desafio proposto pelos seus adversários.

SANTOS MARCELINO E PEDRO, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR 740 ou 749)

ção do glorioso martírio dos Santos Marcelino 
e Pedro, fazei que seu exemplo nos anime e 
sua oração nos sustente.

Oração do dia

Ó Deus, que nos destes o apoio e a prote-
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-  Os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos: O Sinédrio (suprema autoridade 
judaica, com competência para a aplicação da lei religiosa e para a legislação profana e 
religiosa), era constituído por anciãos (geralmente do partido dos saduceus), sumos 
sacerdotes e escribas (da corrente dos fariseus), sob a autoridade do sumo sacerdote em 
função. No período greco-romano, o Sinédrio tem suas atribuições limitadas. 

-  Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? 
Autoridade é a palavra-chave do Evangelho de hoje, se repete quatro vezes! Jesus é o filho de 
Maria e de José (Lc 4,22), veio da Galileia (Jo 7,52) e viveu na cidadezinha de Nazaré, ficou 
conhecido como Jesus Nazareno (Mc 10,47). Jesus não é sacerdote, não é escriba e nem é um 
dos anciãos, portanto, não tem atribuições no Templo, não é dono de nenhuma escola rabínica e 
nem trabalha para o imperador romano. Onde está Jesus com a cabeça de querer dar ordens no 
Templo de Jerusalém? Quem é ele para expulsar os vendedores e compradores que lá estavam, 
para virar as mesas e as cadeiras dos cambistas que vendiam pombas? Os líderes de Jerusalém, 
diferentemente do povo (Mc 1,27; 2,12), não reconhecem a autoridade de Jesus (Mc 3,22). 

-  Primeiro, é necessário entender por O batismo de João vinha do céu ou dos homens?: 
que Jesus faz uma pergunta ao invés de dar uma resposta aos chefes dos sacerdotes, aos 
escribas e aos anciãos, e, principalmente, por que Jesus recorda a figura de João Batista? Para 
eles Jesus não fala como ao povo ou como aos seus discípulos; são perigosos e já tomaram a 
decisão de eliminar Jesus (Mc 11,18); por isso interrogam Jesus. É por causa disso que Jesus 
responde com uma pergunta, fala com sabedoria, mas veladamente, para que os “entendidos” 
tirem suas próprias conclusões de modo que nada do que diga e nem ninguém atrapalhe sua 
missão de proclamar o Reino de Deus.

-  : Outro motivo é que Jesus sabe do martírio que o aguarda. Jesus não é Respondei-me
bobo e sabe o destino dos enviados do “Céu”, ou seja, de Deus ao mundo. Se João que 
realizava um batismo de conversão que nem perdoava pecados foi decapitado, imagina o que 
farão com Jesus depois de desautorizar as autoridades do Templo em Jerusalém! Que 
respondam eles à pergunta de Jesus!

-   A pergunta de Jesus cala as autoridades e os conhecedores da Lei. Se Não sabemos:
não sabem a resposta, como podem fazer perguntas? Porém, mais do que demonstrar a sua 
ignorância, este “não sabemos” revela a hipocrisia e a falsidade com que exercem o poder. A 
atitude de Jesus no Templo preanuncia uma nova forma de se relacionar com Deus, um novo 
modo de ser Igreja, onde não será mais necessário sacrifício de animais, pois Ele se entregou 
por nós! Jesus incomoda as autoridades de seu tempo e age como um profeta em

Jerusalém porque denuncia a exploração e as injustiças contra os mais pobres e 
pequeninos. Mas Jesus é muito mais que um profeta, é o Filho amado do Pai, e todos devem 
ouvi-lo (Mc 9,7; 15,39); é o filho do Deus vivo (Mt 16,16) e sempre se coloca a favor da vida; 
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje; ele o será para sempre!” (Hb 13,8), portanto, quem está 
com Jesus sempre agirá como Ele. Para se restabelecer a ordem de um sistema de poder que 
oprime e mata é preciso ter uma atitude profética de denunciar o mal, as injustiças e anunciar 
uma boa nova de justiça, de paz e de esperança. Mesmo que a proposta do Evangelho pareça 
loucura diante da desordem estabelecida pelo mundo, o discípulo de Jesus é interpelado a agir 
como profeta colaborando para a construção de um mundo mais humano.

 Santos do dia: Blandina (+ 177). Potino de Lião (+ 177). Erasmo (ou Elmo) (+ 303). 
Marcelino e Pedro (+ 299). Eugênio I (+ 657). Otão de Cantuária (880 - 959). Sadoque e 
Companheiros (+ 1259). João Pelingotto (1240 – 1304).
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Comentário inicial - O sábado para os 
judeus era o dia de “parar”, como Deus havia 
parado a sua atividade depois do sexto dia. Era 
o dia de “descansar”, como Deus tinha des-
cansado depois da Criação. Este dia de 
descanso foi tão duramente conquistado pelos 
povos antigos que, para não perder essa 
conquista, cercaram este dia de tantas normas 
e regras que acabaram encobrindo seu signi-
ficado originário. Tinham perdido inclusive a 
correta hierarquia das leis e das virtudes. É             
por isso que Jesus faz questão de curar aos 
sábados. Assim, ele questiona esses com-
portamentos equivocados e devolve ao 
sábado seu verdadeiro sentido: o bem do ser 
humano! "O sábado foi feito para o homem, e 
não o homem para o sábado". O ser humano 
não pode ser escravo de nada e de ninguém. 
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Testemunhas do Reino: Sebastián Morales (1987, Guatemala). 

Memória histórica: O Papa Paulo III condena a escravidão (Bula Sublimis Deus, 1537). 

Datas comemorativas: Dia da República Italiana. Morte de José Garibaldi, herói da Guerra 
dos Farrapos (Caprera, Itália, 1882). 

03 9º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I SEMANA DO Saltério - )Ofício dominical comum

Deve ser como Deus, que, sendo Amor, só faz 
o bem: “É permitido no sábado fazer o bem           
ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la 
morrer?”

Antífona da entrada - Sl 24,16.18

Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, 
pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria 
e minha dor e perdoai todos os meus pecados.

Oração do dia

Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós 
vos suplicamos humildemente: afastai de nós 
o que é nocivo, e concedei-nos tudo o que for 
útil.

Leitura - Dt 5,12-15

Leitura do Livro do Deuteronômio
 

12Assim fala o Senhor:  'Guarda o dia de 
sábado, para o santificares, como o Senhor 

13teu Deus te mandou.  Trabalharás seis dias e 
14neles farás todas as tuas obras.  O sétimo dia 

é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao 
Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, 
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu 
escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem 
teu jumento, nem algum de teus animais, nem 
o estrangeiro que vive em tuas cidades, para 
que assim teu escravo e tua escrava repousem 

15da mesma forma que tu.  Lembra-te de que 
foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu 
Deus te fez sair com mão forte e braço 
estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te 
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Jesus seja manifestada em nossa natureza 
mortal. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17b.a

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

nos na verdade. R.

Evangelho - Mc 2,23 – 3,6

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

2,23 Jesus estava passando por uns campos 
de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos 
começaram a arrancar espigas, enquanto 

24caminhavam.  Então os fariseus disseram a 
Jesus: "Olha! Por que eles fazem em dia de 

25sábado o que não é permitido?"  Jesus lhes 
disse: "Por acaso, nunca lestes o que Davi e 
seus companheiros fizeram quando passaram 

26necessidade e tiveram fome?  Como ele 
entrou na casa de Deus, no tempo em que 
Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães 
oferecidos a Deus, e os deu também aos seus 
companheiros? No entanto, só aos sacerdotes 

27é permitido comer esses pães".  E acres-
centou: "O sábado foi feito para o homem, e 

28não o homem para o sábado.  Portanto, o 
Filho do Homem é senhor também do 

3,1sábado".  Jesus entrou de novo na sinagoga. 
2Havia ali um homem com a mão seca.  Alguns 

o observavam para ver se haveria de curar em 
3dia de sábado, para poderem acusá-lo.  Jesus 

disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e 
4fica aqui no meio!"  E perguntou-lhes: "É 

permitido no sábado fazer o bem ou fazer o 
mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" 

5Mas eles nada disseram.  Jesus, então, olhou 
ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque 
eram duros de coração; e disse ao homem: 
"Estende a mão". Ele a estendeu e a mão ficou 

6curada.  Ao saírem, os fariseus com os par-
tidários de Herodes, imediatamente trama-
ram, contra Jesus, a maneira como haveriam 
de matá-lo. - Palavra da Salvação.

mandou guardar o sábado. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 80,3-4.5-6ab. 
6c-8a.10-11b(R. 2a)

R.  Exultai no Senhor, a nossa força!

1.  Cantai salmos, tocai tamborim, harpa 
e lira suaves tocai! Na lua nova soai a 
trombeta, na lua cheia, na festa solene! R.

2.  Porque isto é costume em Jacó, um 
preceito do Deus de Israel; uma lei que foi 
dada a José, quando o povo saiu do Egito. R.

3.  Eis que ouço uma voz que não 
conheço: "Aliviei as tuas costas de seu fardo, 
cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na 
angústia a mim clamaste, e te salvei. R.

4.  Em teu meio não exista um deus estra-
nho nem adores a um deus desconhecido! 
Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da 
terra do Egito te arranquei. R.

Leitura - 2Cor 4,6-11

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

6Irmãos:  Deus que disse: "Do meio das 
trevas brilhe a luz", é o mesmo que fez brilhar a 
sua luz em nossos corações, para tornar claro 
o conhecimento da sua glória na face de 

7 Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos 
de barro, para que todos reconheçam que este 
poder extraordinário vem de Deus e não de 

8nós.  Somos afligidos de todos os lados, mas 
não vencidos pela angústia; postos entre os 
maiores apuros, mas sem perder a esperança; 
9 perseguidos, mas não desamparados; der-

10rubados, mas não aniquilados;  por toda 
parte e sempre levamos em nós mesmos os 
sofrimentos mortais de Jesus, para que 
também a vida de Jesus seja manifestada em 

11nossos corpos.  De fato, nós, os vivos, 
somos continuamente entregues à morte, por 
causa de Jesus, para que também a vida de 
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graça de mostrar, no nosso modo de viver, o 
esplendor da glória que se reflete no rosto de 
Cristo, vosso Filho. Ele que vive e reina por 
todos os séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai, 
acorremos ao altar com nossas oferendas; 
dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela 
Eucaristia que celebramos.

Prefácio: Domingo do Tempo Comum 
+ IX e Oração Eucarística III

Ou: Oração Eucarística para Diversas 
Circunstâncias - IV

Antífona da comunhão - Sl 16,6

Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 
ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos 
que nutris com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho. Dai-nos proclamar nossa fé não so-
mente em palavras, mas também na verdade 
de nossas ações, para que mereçamos entrar 
no reino dos céus.

Ou: Mc 2,23-28 (mais breve)

Preces dos fiéis

Rezemos ao Pai Criador, que nos manda 
guardar o dia que reservou para si e santificá-
lo pela oração e pelo repouso, e façamos subir 
até os Céus e as nossas preces, dizendo:                    
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelo nosso Bispo (nome), seus pres-
bíteros e diáconos, para que celebrem a 
Eucaristia com devoção e o santifiquem o 
domingo com suas comunidades, rezemos.

2.  Pelos que buscam repouso na agita-
ção, nas riquezas e na gastança, para que 
Deus lhes revele que a felicidade tem outro 
endereço, rezemos.

3.  Pelos que vivem esmagados pelo 
trabalho e pelos que são tratados ainda hoje 
como escravos, para que alcancem liberdade 
e justiça, rezemos.

4.  Pelos que detêm o poder e a cultura, 
para que nas palavras pronunciadas por 
Jesus, descubram quem é o ser humano e o 
respeitem, rezemos.

5.  Pela nossa assembleia em oração, 
para que Deus lhe revele que o seu Filho é 
Senhor até do próprio sábado, rezemos.

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, a 
sabedoria para andar nos vossos caminhos e a 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 2,23 – 3,6

 Evangelho do nono Domingo do Tempo Comum do ciclo B (Marcos) é composto de Oduas passagens (Mc 2,23-28 e Mc 3,1-6), cujo tema comum é o “sábado” judaico e 
cuja intenção é mostrar que o sentido da Lei é o bem do ser humano. Para Jesus, "o 

sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado; portanto, o Filho do Homem é 
senhor também do sábado". Vamos debruçar-nos sobre cada uma dessas duas passagens.

-  A primeira parte (Mc 2,23-28) começa com Jesus e os discípulos passando por uma 
plantação de trigo. A criação chega ao seu sétimo dia (o shabat) e bebe da fonte de onde brotou. 
Refeita a Aliança, é possível fazer coisas que antes eram consideradas ilícitas: agir como Deus 
age e comer de sábado, à Sua mesa. As transgressões de Jesus e dos seus discípulos e 
discípulas não são sinal de rebeldia em relação a Deus, mas indicam, positivamente, a novidade 
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do Reino de Deus. Faz-se a passagem da promessa ao cumprimento, que, longe de negar a 
promessa, a realiza de forma inesperada.

-  O sábado é o dia do Senhor. Mais que isso. É Deus mesmo que se dá ao homem e à 
mulher como repouso. “Fizestes-nos para vós, ó Deus, e não encontramos repouso enquanto 
não descansarmos em vós” (Santo Agostinho, Confissões I 1,1). Nesta perspectiva, o homem e 
a mulher não são tanto feitos para os ‘dias úteis’ da semana – feitos de preocupação e fadiga, de 
construção e destruição incessante – mas para o shabat: o cessar, a parada, o descanso, o 
repouso. Não podendo, porém, alcançá-lo, apesar de todo esforço, o shabat – que, em última 
análise, é Deus mesmo, repouso do homem – vem ao seu encontro para se dar a ele e, assim, 
transformar a busca em posse, a procura em encontro.

-  A passagem evangélica mostra Jesus que – no seu dia – passa por campos semeados. 
As espigas estão maduras, tanto que os discípulos as colhem para forrar o estômago. Na 
verdade, estando próxima a Páscoa, trigo maduro é o próprio Jesus, que seus discípulos 
começam a colher para dele se alimentarem. Por isso, “começaram a caminhar” (v. 23). Apenas 
começaram. A estrada é longa e eles precisam desse alimento (cf. 1Rs 19,7).

-  Depois das imagens do perdão, do chamado, do banquete de casamento, da roupa nova 
e do vinho novo, a imagem do ‘trigo’ é mais uma alusão à Eucaristia, em cuja celebração os 
discípulos e as discípulas comem e vivem do Senhor que se dá a eles em alimento para a 
caminhada. A referência a Davi – que, na “casa”, “come” “os pães” da proposição e os “dá” aos 
companheiros (a palavra “companheiro” vem de “cum” + “panis”: com + pão = comer o pão 
juntos) (cf. 6,41ss.; 14,22.17) completa e coroa a evocação da Eucaristia.

-  A Eucaristia, celebrada no Dia do Senhor, é o alimento novo de que se nutrem o homem 
e a mulher novos. O alimento novo é o próprio Deus, que se doa a eles, como sua vida. Se 
souberem o que fazem, são bem-aventurados; senão, são malditos e transgressores da lei (Lc 
6,5, segundo o códice D*).

- Na segunda parte do Evangelho de hoje (Mc 3,1-6), Jesus se encontra na sinagoga,  
que costumava frequentar no sábado, último dia da semana judaica. Os circunstantes o 
observam, para ver se vai respeitar o shabat. Estava ali um homem de mão seca, e Jesus e dirige 
a ele.

-  Estender a mão: a ação de Jesus está toda voltada para isso (v. 5). O que Jesus visa é 
justamente isso: curar a nossa mão, fechada na posse e ressequida na morte, para que acolha o 
dom de Deus e se abra na direção dos irmãos e das irmãs!

-  Para Jesus, este milagre da cura do homem da mão seca, é questão de vida ou de morte. 
Se Jesus o faz, nos salva; se não o faz, é como se nos matasse outra vez, pois não nos tira de 
nossa morte. 

-  Por que isso? Por uma razão simples, mas que nem sempre se percebe: não basta que 
ele nos faça o dom da salvação; é preciso que ele nos dê também a mão para acolhê-lo. Senão, 
cai por terra como a peça de roupa que não encontra o cabide para segurá-la. Na verdade, tanto a 
salvação como a sua acolhida por nós são dons do Alto, são presentes do céu, são graça de 
Deus. 

-  Jesus quer dar o seu dom – que tem seu ponto mais alto no alimento sabático, imagem 
e presença da vida divina – a mim pessoalmente. Ele cura a minha mão, para que eu a estenda; 
ele liberta o meu desejo, para que eu tenda ao seu dom. Usando outra imagem, a da boca, o 
Salmo diz: "Eu sou Javé seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca, e eu a encherei». 
(Sl 81,11).

-  Aparentemente muito simples, este é o mais difícil milagre de Jesus. Vai lhe custar a 
vida. De fato, é logo após esse milagre que o poder religioso e o poder civil se unem para 
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PENSAR NOS QUE SOFREM

José Antonio Pagola

A história destes últimos anos encarregou-se de desmitificar de maneira clara o mito do 
progresso. O homem moderno aprendeu com amargura que a felicidade sobre a terra não 
depende sem mais do progresso científico nem do desenvolvimento tecnológico.

As grandes promessas de felicidade semeadas pelo Iluminismo não se cumpriram. O 
mundo moderno continua coberto de tantos sofrimentos, crueldades e conflitos como nos 
tempos passados. O “mundo feliz” das sociedades avançadas está fracassando em muitos 
aspectos.

Entre os muitos dados analisados há um que se acentua cada vez com mais força: “a 
ameaça dos miseráveis”. A sociedade do bem-estar sente-se cada vez mais encurralada pelos 
excluídos e insatisfeitos.

Rafael Argullol e Enrique Trías nos recordaram, num ensaio sobre o Ocidente, que junto à 
“sociedade do bem-estar” existe outra “sociedade do mal-estar”, que ameaça a suposta 
felicidade dos satisfeitos a partir de muitas frentes: a partir dos países subdesenvolvidos do 
Terceiro Mundo e a partir dos setores marginalizados das sociedades desenvolvidas.

eliminá-lo (3,6). Este milagre aponta para a cruz e só na cruz estará completo. 
-  A Cruz será o maior mal e o maior bem: vai desmascarar satanás e o mal que nos faz, 

impedindo-nos o desejo de ser como Deus, e, ao mesmo tempo, revelará Deus e o bem que ele 
nos quer, capaz de amolecer o coração mais endurecido. As suas mãos pregadas soltarão as 
nossas mãos rígidas. A árvore da cruz será a árvore do verdadeiro paraíso. Da árvore que está no 
meio do jardim do Calvário penderá o fruto que poderemos apanhar e comer para nos tornarmos 
como Deus.

-  Com o Evangelho de hoje, termina uma etapa do livrinho de Marcos, em que Jesus se 
revela a nós principalmente por meio daquilo que faz por nós. A sua “identidade” passa através 
da sua “atividade” em nosso favor. De fato, marca uma virada decisiva na sua vida: terá que “se 
retirar” definitivamente para “junto do mar” (v. 7). Ali, com o poder da sua palavra, dará início ao 
novo Êxodo (Mc 4). Não só libertará o povo da escravidão do mal, da doença e da morte (Mc 5), 
mas o convocará ao deserto, para o nutrir com o seu maná (Mc 6-8). Estão aqui os sinais 
fundamentais de Jesus e da sua comunidade: o anúncio, o batismo e a Eucaristia. Isto é: o 
chamamento a uma vida nova (anúncio), o dom da vida nova (batismo) e o seu desenvolvimento 
graças ao alimento do Pão (eucaristia). 

-  O discípulo, por sua vez, aparece como aquele de quem o Senhor abre o coração e a 
mão, para desejar o que ele veio oferecer. O ser humano, criado para amar, é, por natureza, 
desejo. Falta-lhe sempre o essencial, o infinito de que tem necessidade. Tudo o que faz não o 
preenche, pois é sempre inferior a ele. Feito para o outro – e, radicalmente, o Outro – não o pode 
produzir, mas só o reconhecer e acolher. O desejo sozinho não produz nada, mas tudo acolhe. 
Sendo capaz de tudo, pode acolher o próprio Deus. Deus não pode ser atingido pela nossa ação, 
mas é atraído pelo nosso vazio; o homem não é Deus nem pode criá-lo, mas pode acolhê-lo e, 
só assim, preencher seu vazio. Nosso vazio não pode ser preenchido nem por nós nem pelos 
nossos esforços, mas pode se deixar preencher pelo dom de Deus, pelo Dom, que é Deus 
mesmo!
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Santos do dia: Clotilde (474 – 545). Hildeburga (+ 1115). Morando (+ 1115). João 
Grande Roman (1546- 1600). Carlos Lwanga e Companheiros (1865 – 1886). Vital Grandin 
(1829 – 1902). João XXIII (1881 – 1963). 

Testemunhas do Reino: Juan de Zumárraga (1548, México). 

Memória histórica: Primeira Demonstração da TV no Brasil (1939). Primeiro contato com 
os Ianomâmi da Venezuela (1758). Primeira Demonstração da TV no Brasil (1939). Papa 
Francisco eleva a comemoração de Santa Maria Madalena, apóstola dos Apóstolos, de 
“Memória” a “Festa” (2016).

Datas comemorativas: Morte do papa João XXIII (Cidade do Vaticano, 1963), o Papa do 
Concílio Vaticano II. Dia do Escrevente de Cartório. Dia Internacional do Administrador de 
Pessoal. Aniversário da ECO-92. 

A mesma coisa pensa John Kenneth Galbraith. A ameaça mais séria para a “cultura da 
satisfação” provém daqueles que estamos deixando fora do bem-estar. De acordo com o 
eminente professor, a situação dos marginalizados é “o problema social mais grave da época, e 
também a maior ameaça à paz e à conveniência civil a longo prazo”.

É normal que os excluídos do bem-estar não aceitem alegremente seu destino e que seja 
previsível o crescimento dos conflitos migratórios, a rebelião dos marginalizados e a explosão 
dos desesperados. Enquanto isso, a única coisa que os instalados buscam é “a segurança”.

Cresce entre as classes privilegiadas uma “mentalidade de acampamento militar” (J.K 
Galbraith): contratam-se guardas de segurança, instalam-se sistemas de proteção, pede-se 
uma repressão mais dura, exigem-se leis e fronteiras mais estritas diante dos estrangeiros.

As bem-aventuranças de Jesus ressoam nesta sociedade como uma como uma 
condenação radical e absoluta deste “bem-estar”. Estamos construindo uma felicidade vazia 
de humanidade. Aqueles para os quais as coisas correm bem desejam que corram melhor. Os 
que tem o suficiente desejam ter sempre mais. Os instalados opõem-se a medidas que ponham 
em perigo seu bem-estar. Não queremos pensar nos que sofrem miséria e mal-estar.

Provavelmente é este um dos maiores desafios que a mensagem de Jesus lança hoje à 
sociedade do bem-estar. O evangelista Marcos nos lembra suas palavras na sinagoga de 
Cafarnaum: “É lícito [...] salvar a vida de um homem ou deixa-lo morrer?” De acordo com o 
relato, todos “ficaram calados”. No Ocidente não se quer falar de Deus nem recordar a 
mensagem evangélica. Este “silêncio”, que se diz agnóstico, não será na realidade uma 
tentativa de evitar a grave interpretação do evangelho?

04 SEGUNDA-FEIRA DA 9ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

“Por último, ele enviou seu filho”. A pará-
bola da vinha é uma retomada da história do 
Povo de Deus na perspectiva do Filho. A 
revelação do Filho de Deus é a meta da criação 

e da eleição de Israel. Inseparável dela,  a 
revelação da nossa vocação a sermos filhos e 
filhas em Jesus, o Filho. Deus é amor e o amor 
vai sempre além de si!
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lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. 
Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo, a 
seu lado eu estarei em suas dores. R.

3. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, vou 
conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou 
mostrar-lhe minha graça e salvação". R.

Aclamação ao Evangelho - Ap 1,5ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo, a fiel testemunha, Primo-

gênito dos mortos, nos amou e do pecado nos 
lavou, em seu sangue derramado. R.

Evangelho - Mc 12,1-12

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos  

Naquele tempo: Jesus começou a falar aos 
sumos-sacerdotes, mestres da Lei e anciãos, 

1usando parábolas:  "Um homem plantou uma 
vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma 
torre de guarda. Depois arrendou a vinha a 

2alguns agricultores, e viajou para longe.  Na 
época da colheita, ele mandou um empregado 
aos agricultores para receber a sua parte dos 

3frutos da vinha.  Mas os agricultores pegaram 
no empregado, bateram nele, e o mandaram 

4de volta sem nada.  Então o dono da vinha 
mandou de novo mais um empregado. Os 
agricultores bateram na cabeça dele e o 

5insultaram.  Então o dono mandou ainda mais 
outro, e eles o mataram. Trataram da mesma 
maneira muitos outros, batendo em uns e 

6matando outros.  Restava-lhe ainda alguém: 
seu filho querido. Por último, ele mandou o 
filho até aos agricultores, pensando: 'Eles 

7respeitarão meu filho'.  Mas aqueles agri-
cultores disseram uns aos outros: 'Esse é o 
herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será 

8nossa'.  Então agarraram o filho, o mataram, e 
9o jogaram fora da vinha.  Que fará o dono da 

vinha? Ele virá, destruirá os agricultores, e 
10entregará a vinha a outros.  Por acaso, não 

lestes na Escritura: 'A pedra que os cons-
trutores deixaram de lado, tornou-se a pedra 

Antífona da entrada - Sl 24,16.18

Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, 
pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria 
e minha dor e perdoai todos os meus pecados.

Oração do dia

Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós 
vos suplicamos humildemente: afastai de nós 
o que é nocivo, e concedei-nos tudo o que for 
útil.

Leitura - 2Pd 1,2-7

Leitura da Segunda Carta de São Pedro 

2Caríssimos:  Graça e paz vos sejam 
concedidas abundantemente, porque conhe-

3ceis Deus e Jesus, nosso Senhor.  O seu 
divino poder nos deu tudo o que contribui para 
a vida e para a piedade, mediante o conheci-
mento daquele que, pela sua própria glória            

4e virtude, nos chamou.  Por meio de tudo  
isso nos foram dadas as preciosas promes-
sas, as maiores que há, a fim de que vos 
tornásseis participantes da natureza divina, 
depois de libertos da corrupção, da concupis-

5cência no mundo.  Por isso mesmo, dedicai 
todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, à 

6virtude o conhecimento,  ao conhecimento o 
autodomínio, ao autodomínio a perseverança, 

7à perseverança a piedade,  à piedade o    
amor fraterno e ao amor fraterno, a caridade.                     
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 90(91),1-2. 
14-15ab.15c-16(R/. 2b)

R. Vós sois meu Deus, no qual confio 
inteiramente.

1.  Quem habita ao abrigo do Altíssimo e 
vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao 
Senhor: "Sois meu refúgio e proteção, sois o 
meu Deus, no qual confio inteiramente". R.

2. "Porque a mim se confiou, hei de livrá-
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privados dos seus bens, oremos com fé.
5.  Pelos que, em nossas comunidades, 

amam a Cristo, Filho de Deus, pelos que em 
toda a terra o glorificam como Senhor e pelos 
que o adoram, sempre vivo, nos seus mis-
térios, oremos com fé.

Senhor, nosso Deus, ajudai-nos a traba-
lhar com dedicação no crescimento do Reino 
do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai, 
acorremos ao altar com nossas oferendas; 
dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela 
Eucaristia que celebramos.

Antífona da comunhão - Sl 16,6

Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 
ouvis; inclinai o vosso ouvido e escutai-me!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos 
que nutris com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho. Dai-nos proclamar nossa fé não so-
mente em palavras, mas também na verdade 
de nossas ações, para que mereçamos entrar 
no reino dos céus.

11mais importante;  isso foi feito pelo Senhor e 
12é admirável aos nossos olhos'?"  Então os 

chefes dos judeus procuraram prender Jesus, 
pois compreenderam que havia contado a 
parábola para eles. Porém, ficaram com medo 
da multidão e, por isso, deixaram Jesus e 
foram-se embora. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Elevemos a nossa oração ao Pai e 
peçamos-lhe o dom de trabalhar na sua vinha, 
que é o Reino de Deus, presente miste-
riosamente na Igreja e no mundo, dizendo:             
R. Ouvi-nos, Deus de amor.

1.  Pela santa Igreja, vinha plantada por 
Deus Pai, pelos ministros que nela trabalham 
com dedicação e por todos os fiéis para que 
produzam frutos, oremos com fé.

2.  Pelos homens e as mulheres que 
seguem os caminhos da verdade, pelos que 
constroem a paz todos os dias e pelos que 
cuidam dos que passam necessidades, 
oremos com fé.

3.  Pelos que celebram as grandes festas 
do Senhor, pelos que convidam os mais 
pobres para a sua mesa e pelos que cuidam 
dos moribundos e dos corpos dos falecidos, 
oremos com fé.

4.  Por aqueles que são espancados e 
insultados, pelos que recebem golpes co-
vardes e afrontas e pelos que são mortos e 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 12,1-12

E
sta parábola alegorizada é uma excelente chave de leitura da história do povo de Israel, 
que, por sua vez, simboliza a de todo homem. A história de Israel – e a nossa – é o 
desencontro sem encontro entre a fidelidade de Deus e a nossa infidelidade. Ao amor 

que Deus nos oferece nós opomos o muro da nossa resistência e da nossa rejeição.
-  Quanto mais Deus nos mostra seu amor, tanto mais mostramos nossa maldade. Vamos 

cavando um fosso entre nós e Deus, uma estrada sem saída, uma obra sem chance de êxito feliz. 
Mas Deus realiza uma maravilha aos nossos olhos, tornando o impossível possível. Ele 
transforma a cruz, cúmulo do nosso mal, em dom do seu máximo bem. Enquanto o matamos, 
tirando-lhe a vida, ele nos ressuscita, dando-nos nada menos que a sua própria vida.

-  O desígnio de Deus – podemos chamar também de ‘plano’ ou ‘projeto’, embora essas 
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palavras tenham um sentido mais preciso, talvez até estreito... demais – não se deixa engolir 
pelos nossos desatinos. Pedro o diz com muita sabedoria em seu terceiro discurso no livro dos 
Atos: “Contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente se coligaram nesta 
cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel” (At 4,27). No final 
das contas, porém, sem sabê-lo, acabaram por executar “tudo o que, em teu poder e sabedoria, 
havias determinado de antemão.” (At 4,28). 

-  O nosso mal e o mal do mundo, longe de decretarem a falência do desígnio divino, 
acabam cumprindo-o de uma maneira ainda mais sublime. Revelam o poder de Deus, que é a 
onipotência do amor, e, em relação a nós – isto é, à nossa miséria – só e totalmente 
misericórdia. (A palavra misericórdia é feita de “miséria” e “coração”, que, em latim, é cor - 
cordis). Se o homem tem o estranho poder de tirar o mal do bem, Deus tem o indizível poder 
tirar o bem do mal (cf. Rm 3,8; 5,20; 8,28; 12,21; Fl 3,8). 

-  Deus tem o seu desígnio e o mantém, mas não o realiza sacrificando a nossa liberdade. 
Ele a respeita. É justamente assim que ele mostra a sua divindade: sacia a nossa miséria com a 
sua misericórdia; aproveita a nossa rejeição para oferecer-nos incondicionalmente o seu amor! 
Dessa maneira, o desencontro inevitável da cruz é transformado em encontro definitivo. É o que 
Paulo canta na carta aos Romanos: “Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus! 
Como são insondáveis as suas decisões, e como são impenetráveis seus caminhos!” (Rm 
11,33). O que fez ele para provocar em Paulo tanta admiração? “Ele (Deus) encerrou todos na 
desobediência, para ser misericordioso com todos” (Rm 11,32). Só o dom do Espírito para 
fazer-nos compreender tão sublime beleza! 

Santos do dia: Quirino de Siscia (Sisak) (+ 308 ou 309). Saturnina de Arras (+ VII século). 
Pacífico de Ceredano (1420 – 1482). Francisco de Caracciolo (1563 – 1608). 

Testemunhas do Reino: José Maria Gran e Domingo Batz (Guatemala, 1980). 

Memória histórica: O ouvidor Fernando Santillán informa a Coroa Espanhola sobre os 
massacres dos índios no Chile (1559). Primeira Bíblia Impressa na América (1743). 
Sancionada, pelo Presidente Lula, a Lei Complementar 135 – Lei da Ficha Limpa – de iniciativa 
popular, que proíbe a candidatura de pessoas condenadas pela Justiça por um colegiado (2010). 

Datas comemorativas: Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressões. 

05 TERÇA-FEIRA - S. BONIFÁCIO, BISPO, MÁRTIR - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Bonifácio nasceu em Devon, no sul da 
Inglaterra, por volta do ano de 673. No 
batismo, recebeu o nome de Winfrid, de 
origem alemã, que significa “alegria e paz, 
portador da alegria e da paz”. Ingressou, cheio 
de entusiasmo, na Ordem dos Beneditinos, 
tornou-se padre e, não muito tempo depois, 
diretor da escola do mosteiro em Nursling. Em 
Bonifácio chamavam a atenção algumas 

qualidades: sua capacidade de planejamento 
e organização, seu dom para a música e seu 
estro poético. O Papa Gregório II (715-731) 
enviou-o, no ano de 719, para evangelizar os 
germanos e as populações fronteiriças a leste 
do Reno. É aí que o nosso santo recebeu o 
nome de “Bonifacius” (= aquele que faz o 
bem; benfeitor). Em 738, é feito legado (= 
representante) germânico da Sé Apostólica. 
Em 747, assume a diocese de Mainz. Com 52 
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17longanimidade de nosso Senhor.  Vós, 
portanto, bem-amados, sabendo disto com 
antecedência, precavei-vos, para não suceder 
que, levados pelo engano destes ímpios, 

18percais a própria firmeza.  Antes procurai 
crescer na graça e no conhecimento de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja 
dada a glória, desde agora, até ao dia da 
eternidade. Amém. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 89 (90),2.3-
4.10.14 e 16 (R/. 1)
 
R. Ó Senhor, vós fostes sempre um 

refúgio para nós!

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

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

3.  Pode durar setenta anos nossa vida, os 
mais fortes talvez cheguem a oitenta;  a maior 
parte é ilusão e sofrimento: passam depressa 
e também nós assim passamos. R.

4.  Saciai-nos de manhã com vosso amor, 
e exultaremos de alegria todo o dia! Manifestai 
a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos 
revelai a vossa glória! R.

Aclamação ao Evangelho - Ef 1,17-18

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

dê do saber o Espírito, para que conheçais a 
esperança, reservada para vós, como heran-
ça! R.

Evangelho - Mc 12,13-17

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

13Naquele tempo:  As autoridades manda-

companheiros, entre Dokkum e Niederlande, 
Bonifácio foi brutalmente executado no Rio 
Borne (na atual Holanda). Seu corpo repousa 
na cripta da catedral de Fulda, onde se podem 
ver sua Bíblia ensanguentada e a espada que o 
matou.

Comentário inicial - A armadilha é 
perfeita. Se Jesus diz que não se deve pagar o 
tributo, é eliminado pelos romanos, que 
ocupam a Palestina; se diz que se deve pagar, 
põe contra si o povo, que espera um messias 
“político”, que tome o poder e expulse os 
romanos. A força da resposta de Jesus está na 
alusão ao primeiro mandamento: “Dar a Deus 
o que é de Deus”! São Bonifácio soube dar a 
Deus tudo e, por isso, não temeu a espada que 
lhe cortou a cabeça. 

Antífona da entrada 

Eis uma verdadeira testemunha, que der-
ramou seu sangue pelo Cristo. Não temeu as 
ameaças dos juízes e conquistou o reino do céu.

Oração do dia

Interceda por nós, ó Deus, o mártir são 
Bonifácio, para que guardemos fielmente e 
proclamemos em nossas obras a fé que ele 
ensinou com a sua palavra e testemunhou 
com o seu sangue.

Leitura - 2Pd 3,12-15a17-18 

Leitura da Segunda Carta de São Pedro 

12Caríssimos:  Esperais com anseio a vinda 
do Dia de Deus, quando os céus em chama se 
vão derreter, e os elementos, consumidos 

13pelo fogo, se fundirão?  O que nós espe-
ramos, de acordo com a sua promessa, são 
novos céus e uma nova terra, onde habitará a 

14justiça.  Caríssimos, vivendo nesta espe-
rança, esforçai-vos para que ele vos encontre 
numa vida pura e sem mancha e em paz.                   
15a Considerai também como salvação a 
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3.  Por todos os catecúmenos e fiéis e 
pelos responsáveis de grupos, pastorais e 
movimentos, para que progridam sem cessar 
no caminho da salvação, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos missionários e missionárias, que 
trabalham, como São Bonifácio, em outros 
países, para que cultivem o respeito, o diálogo 
e o serviço , rezemos ao Senhor.

5.  Pelos membros desta assembleia, 
para que sigam a Cristo, Bom Pastor, escutem 
a sua voz e imitem o exemplo de São 
Bonifácio, rezemos ao Senhor. 

Deus de misericórdia, ouvi com bondade 
os vossos servos e servas e, por intercessão 
de São Bonifácio, concedei-lhes as graças 
que Vos pedem. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, derramai a vossa 
bênção sobre estas oferendas, e confirmai-
nos na fé que são Bonifácio testemunhou 
derramando seu sangue.

Antífona da comunhão - Jo 15,5

Eu sou a videira, vós os ramos, diz o 
Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, 
dá muito fruto.

Oração depois da comunhão

Refeitos por esta Eucaristia, concedei-
nos, ó Deus, que imitando a constância de são 
Bonifácio, possamos merecer um dia o prê-
mio da nossa paciência.

ram alguns fariseus e alguns partidários de 
Herodes, para apanharem Jesus em alguma 

14palavra.  Quando chegaram, disseram a 
Jesus: "Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, 
e não dás preferência a ninguém. Com efeito, 
tu não olhas para as aparências do homem, 
mas ensinas, com verdade, o caminho de 
Deus. Dize-nos: É lícito ou não pagar o impos-

15to a César? Devemos pagar ou não?"  Jesus 
percebeu a hipocrisia deles, e respondeu: "Por 
que me tentais? Trazei-me uma moeda para 

16que eu a veja".  Eles levaram a moeda, e 
Jesus perguntou: "De quem é a figura e a ins-
crição que estão nessa moeda?" Eles respon-

17deram: "De César."  Então Jesus disse: "Dai, 
pois, a César o que é de César, e a Deus o que 
é de Deus". E eles ficaram admirados com 
Jesus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Bom Pastor, para que dê à sua 
Igreja pastores como São Bonifácio, que 
deixou a sua terra natal para levar o Evangelho 
a outros povos, e digamos, com toda a 
confiança: R. Guiai-nos, Senhor, no 
caminho da vida.

1.  Pela Igreja una, santa e apostólica, 
para que Deus a proteja com o auxílio de São 
Bonifácio, missionário itinerante e pastor 
incansável, rezemos ao Senhor.

2.  Pelo Papa Francisco e por todos os 
pastores, para que evangelizem os cristãos 
com as palavras do Evangelho e os fortaleçam 
com o testemunho das suas vidas, rezemos ao 
Senhor.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 12,13-17

T
emos aqui uma das páginas do evangelho mais superficialmente e mais 
equivocadamente interpretadas.

-  Autoridades, fariseus e herodianos – geralmente em campos opostos – acham-se 
agora unidos contra Jesus.

-  A armadilha é perfeita. Depois de um elogio capcioso, vem a pergunta fatal: “é lícito ou 
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não pagar o imposto a César?” Se Jesus responde que sim, se indispõe com os romanos, que 
ocupam a Palestina. Se diz que não, fica mal com o povo, que espera um Messias político que 
expulse os romanos. 

-  A resposta de Jesus não é simplesmente mais esperta que a de seus espertos 
interlocutores. Jesus não diz: “Deem a cada um o que lhe é devido”, sem dizer o que é devido a 
cada um!

-  Em primeiro lugar, para Jesus – que sabe que o domínio de um soberano vai até onde 
chega a sua moeda (cf. Rm 13,1-7; 1Pd 2,13ss.) – há um ‘domínio’ que supera todo domínio: o 
de Deus.

-  Em segundo lugar, se a moeda tem a imagem de César e pertence a César, o ser 
humano é imagem de Deus e pertence a Deus. O tributo que o homem e a mulher devem pagar a 
Deus é o amor sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças (cf. Dt 6,5) e o 
amor ao próximo como a si mesmo (cf. Lv 19,18). O amor não só exige, mas supõe a liberdade 
do homem e a realiza plenamente. 

-  Em terceiro lugar, em relação à autoridade civil, é preciso distinguir entre o conteúdo e 
o modo. O conteúdo é servir ao bem comum, que dela necessita. Nesse sentido, é querida por 
Deus (cf. Rm 13,1-4). O modo, infelizmente, na maioria das vezes, é o da sede de ter, de poder e 
de aparecer (cf. Mc 10,42). Nesse sentido, não é querida por Deus. Enquanto fruto do pecado 
que se aninha no coração do homem, seu conteúdo, nesse caso, não é servir ao bem comum, 
mas ao bem individual (de seus detentores) e ao mal comum (de seus ‘súditos’). 

-  Esse modo não é querido nem aprovado por Deus. Sua consequência é a escravidão e a 
opressão. Escraviza tanto o que detêm o poder como os que se submetem a esse poder. Rouba a 
liberdade de todos, seja dos dominadores seja dos dominados. Destrói justamente a liberdade, 
pela qual somos imagem e semelhança de Deus. 

-  O poder do Filho do Homem – tão diferente do que conhecemos – põe em crise o poder 
dos seres humanos: o poder individual, o poder de grupos, o poder dos sistemas. O poder do 
Filho do Homem é feito de amor, humildade, serviço.

-  Este é o sentido do “dar a Deus o que é de Deus”. Só assim nos tornamos o que somos: 
imagem de Deus. O onipotente no amor é humildade, está a serviço, é amor. 

-  Tanto em nível comunitário como social é preciso e é possível encontrar novos modos 
de viver a autoridade, sem degradar o serviço em dominação. Se isso vale para as pessoas e 
para a sociedade, vale ainda mais para a Igreja, que deve ser sinal, exemplo, modelo!

-  O critério fundamental das nossas escolhas tem que ser claro: em tudo é preciso dar a 
Deus o que é de Deus. Só buscando isso com coerência e perseverança, saberemos o que deve 
ser dado ao César de plantão.

Santos do dia: Adalar (ou Adelar) (+ 754). Bonifácio (672/3 –754). Eoban (+ 754). 
Meinwerk (970 – 1036). Fernando der Standhafte [o constante, o firme] (1402 – 1443). 

Testemunhas do Reino: Augustín Ramírez e Javier Sotelo (Argentina, 1988). 

Memória histórica: Execução do cacique Tanamaco (Venezuela, 1573). Descoberto o 
primeiro caso de AIDS da história (Los Angeles, Estados Unidos, 1981). A Corte de Recursos de 
Santiago retira a imunidade de Pinochet, com 109 acusações nos tribunais. 

Datas comemorativas: Dia Internacional do Cacau. Dia Mundial da Ecologia e do Meio 
Ambiente. 
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] Imposto a César. Na época de Jesus, os romanos dominavam a Palestina, terra de Jesus, 
uma província do enorme e poderoso Império Romano. Os romanos dominavam os povos e as 
regiões que o compunham não só através do exército, das administrações locais designadas ou 
cooptadas por eles, mas, talvez, sobretudo, por um abrangente e pesado sistema de impostos. Por 
isso, quando perguntam a Jesus se “é lícito ou não pagar imposto a César” (= nome genérico e 
próprio de vários imperadores romanos), estão colocando a Jesus um problema político, 
econômico e religioso seriíssimo.

06 QUARTA-FEIRA DA 9ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Mais uma armadilha para apanhar Jesus 
em contradição. Mas Jesus se serve da 
armadilha para revelar nosso destino final – a 
ressurreição, isto é, a vida plena em Deus – e o 
sentido da sexualidade – servir à vida e ao 
amor em nossa situação de peregrinos.

Antífona da entrada - Sl 24,16.18

Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, 
pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria 
e minha dor e perdoai todos os meus pecados!

Oração do dia

Ó Deus, cuja providência jamais falha,  
nós vos suplicamos humildemente: afastai de 
nós o que é nocivo, e concedei-nos tudo o que 
for útil.

Leitura - 2Tm 1,1-3.6-12

Início da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

1 Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo pelo 
desígnio de Deus referente à promessa de vida 

2que temos em Cristo Jesus,  a Timóteo, meu 
querido filho: Graça, misericórdia e paz da 
parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso 

3Senhor!  Dou graças a Deus, - a quem sirvo 
com a consciência pura, como aprendi dos 

meus antepassados -, quando me lembro de 
6ti, dia e noite, nas minhas orações.  Por este 

motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom 
de Deus que recebeste pela imposição das 

7minhas mãos.  Pois Deus não nos deu um 
espírito de timidez mas de fortaleza, de amor e 

8sobriedade.  Não te envergonhes do testemu-
nho de Nosso Senhor nem de mim, seu prisio-
neiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, 

9fortificado pelo poder de Deus.  Deus nos 
salvou e nos chamou com uma vocação santa, 
não devido às nossas obras, mas em virtude 
do seu desígnio e da sua graça, que nos foi 
dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. 
10 Esta graça foi revelada agora, pela manifes-
tação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não 
só destruiu a morte, como também fez brilhar 
a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, 
11 do qual fui constituído anunciador, apóstolo 

12e mestre.  Esta é a causa pela qual estou 
sofrendo, mas não me envergonho, porque sei 
em quem coloquei a minha fé. E tenho a cer-
teza de que ele é capaz de guardar aquilo que 
me foi confiado até ao grande dia. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 122(123),1-
2a.2bcd (R/.1a)

R. Ó Senhor, para vós eu levanto 
meus olhos.

1.  Eu levanto os meus olhos para vós, 
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enganados". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos a Jesus Cristo, ressuscitado pelo 
Pai, que abra o nosso coração às riquezas              
do seu mistério e confirme a nossa fé na 
Ressurreição, dizendo: R. Senhor Jesus, 
iluminai os nossos corações.

1.  Para que os batizados tenham a capa-
cidade de falar aos que os interrogam sobre a 
vida eterna, com as próprias palavras de 
Jesus, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que os indiferentes, os agnósticos 
e os ateus, que negam Deus ou dele não se 
interessam, venham um dia a descobri-lo e 
amá-lo, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que a Palavra de Jesus sobre a 
ressurreição e sobre o Deus da Vida esteja 
sempre no coração, na vida e na boca dos 
cristãos, oremos, irmãos.

4.  Para que as aflições pelas quais 
passam muitos homens e mulheres sejam 
vencidas pela fé que remove montanhas e 
pelo apoio dos irmãos, rezemos ao Senhor. 

5.  Para que as súplicas que sobem ao 
Céu nesta assembleia sejam escutadas pelo 
Pai das misericórdias, que escutou Sara, e, 
pelos seus Anjos, traz remédio aos nossos 
males, rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé 
na ressurreição dos mortos e na vida eterna 
que professamos. Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai, 
acorremos ao altar com nossas oferendas; 
dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela 
Eucaristia que celebramos.

Antífona da comunhão - Sl 16,6

Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 

que habitais nos altos céus. Como os olhos               
dos escravos estão fitos nas mãos do seu 
senhor. R.

2.  Como os olhos das escravas estão 
fitos nas mãos de sua senhora, assim os 
nossos olhos, no Senhor, até de nós ter 
piedade. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 11,25a.26

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou a ressurreição eu sou a vida, 

quem crê em mim, ainda que morra, viverá. R.

Evangelho - Mc 12,18-27

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

18Naquele tempo:  Vieram ter com Jesus 
alguns saduceus, os quais afirmam que não 
existe ressurreição e lhe propuseram este 

19caso:  "Mestre, Moisés deu-nos esta 
prescrição: Se morrer o irmão de alguém, e 
deixar a esposa sem filhos, o irmão desse 
homem deve casar-se com a viúva, a fim de 

20garantir a descendência de seu irmão".  Ora, 
havia sete irmãos: o mais velho casou-se, e 

21morreu sem deixar descendência.  O 
segundo casou-se com a viúva, e morreu sem 
deixar descendência. E a mesma coisa 

22aconteceu com o terceiro.  E nenhum dos 
sete deixou descendência. Por último, morreu 

23também a mulher.  Na ressurreição, quando 
eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? 

24Por que os sete se casaram com ela!"  Jesus 
respondeu: "Acaso, vós não estais enganados, 
por não conhecerdes as Escrituras, nem o 

25poder de Deus?  Com efeito, quando os 
mortos ressuscitarem, os homens e as 
mulheres não se casarão, pois serão como os 

26anjos do céu.  Quanto ao fato da ressurreição 
dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na 
passagem da sarça ardente, como Deus lhe 
falou: 'Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de 

27Isaac e o Deus de Jacó'?  Ora, ele não é Deus 
de mortos, mas de vivos! Vós estais muito 
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que nutris com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho. Dai-nos proclamar nossa fé não so-
mente em palavras, mas também na verdade 
de nossas ações, para que mereçamos entrar 
no reino dos céus.

ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos 

SÃO NORBERTO, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: bispos - MR, 754, ou santos [religiosos] - MR, 777)

oração e zelo pastoral, concedei por suas 
preces que o vosso povo encontre sempre 
pastores segundo o vosso coração, que o 
alimentam para a vida eterna.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes do bispo São 
Norberto fiel ministro da vossa Igreja pela 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 12,18-27

O
s saduceus, descendentes de grandes famílias e latifundiários conservadores                       
não acreditavam – como tanta gente, ontem e hoje – na ressurreição dos                           
mortos. 

-  A ressurreição dos mortos, porém, é o centro da fé cristã. “Se não há ressurreição dos 
mortos”, diz Paulo, “então Cristo também não ressuscitou; e se Cristo não ressuscitou, a nossa 
pregação é vazia e também é vazia a fé que vocês têm” (1Cor 15,13-14). Tudo se mantém com a 
ressurreição ou tudo desmorona sem a ressurreição!

-  A ressurreição supera a pretensão e a expectativa de qualquer pessoa, pois, diante da 
morte, todo mundo se vê impotente e – a não ser pela fé na promessa – não espera mais nada. A 
ressurreição não se deduz de nenhuma premissa nem é induzida por qualquer pesquisa. Só 
conhecida pela promessa de Deus, não pode ser produzida por nenhum esforço, mas tão 
somente acolhida como puro dom do Seu amor.

- Estamos falando da ressurreição para a Vida, não da reanimação de um cadáver (que, 
mais cedo ou mais tarde, morre de novo), que foram as ressurreições realizadas 
miraculosamente por Jesus (cf. Mc 5,21ss., por exemplo). A ressurreição aqui “é a passagem 
não a uma outra vida, igual à precedente, mas a uma vida outra, nova e diversa, em comunhão 
com Deus, na plenitude da sua glória, da qual participa também o corpo (1Cor 15,35-58). Deus 
mesmo, de fato, é a nossa vida (Dt 30,20), como o amado é a vida de quem ama” (Fausti). 

-  Israel não acreditou desde o início na ressurreição. A fé na ressurreição veio aos 
poucos, cresceu lentamente. É um fruto maduro e tardio, cuja formulação mais elevada e 
precisa está em 2Mac 7: “Antes de dar o último suspiro, [o segundo filho] ainda falou [ao rei]: 
‘Você, bandido, nos tira desta vida presente, mas o rei do mundo nos fará ressuscitar para uma 
ressurreição eterna de vida, a nós que agora morremos pelas leis dele’” (2Mac 7,9).

-  Por isso, Jesus pode dizer que Deus “não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos 
vivos” (Mc 12,27). É uma das mais belas definições de Deus, em profunda coerência com a 
experiência bíblica. Se ele é Deus de nossos pais, que já estão mortos, ou é um Deus dos 
mortos, o que contradiz a fé de Israel, ou os pais já mortos devem conhecer nele uma vida além 
da morte. A argumentação é inescapável. De fato, toda relação lógica cessa quando um dos 
termos é derrubado. Se o autor da vida é meu e eu sou dele – e a morte existe! – não pode não 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
7 

de
 J

un
ho

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
9ª

 S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um
 

24

existir a ressurreição dos mortos. O conteúdo do raciocínio é dado pela experiência do amor de 
Deus e da sua fidelidade, que, por sua vez, são dons do Espírito: o Espírito atesta que somos 
filhos e, portanto, herdeiros de Deus, herdeiros da sua vida (cf. Rm 8,16ss.). 

Santos do dia: Filipe de Jerusalém (século I). Cerato de Grenoble (400 – 452). Cláudio de 
Besançon (+ 696). Falcão (+ 1146). Gilberto de Neuffontaines (+ 1152). Norberto de 
Magdeburg (1082 – 1134). Bertrando de Garriga (+ 1233). Bertrando de Aquileia (1260 – 
1350). Lourenço de Maschi (1476 – 1535). 

Testemunhas do Reino: Marcos Garvey (Jamaica, 1940). José Ribeiro (Brasil, 1980). 
Pedro Hernández e companheiros (México, 1989). 

Memória histórica: A Justiça suíça condenou o repressor guatemalteco-suíço Erwin 
Sperisen, coautor de torturas e assassinatos (2014).

Datas comemorativas: Criação do Museu do Rio de Janeiro por Dom João VI (1818). 

07 QUINTA-FEIRA DA 9ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Os judeus tinham tantas leis e preceitos, 
que tinham perdido a noção de um valor ético 
absoluto. O Amado, filho do Amante, só podia 
colocar o amor como este valor ético absoluto. 
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e com toda a tua força, e ao teu 
próximo como a ti mesmo! É conhecida a 
célebre palavra de Santo Agostinho: “Ama, e 
faze o que queres”. Isto é: ama, e só farás as 
obras do amor!

Antífona da entrada - Sl 24,16.18

Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, 
pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha mi-
séria e minha dor e perdoai todos os meus 
pecados.

Oração do dia

Ó Deus, cuja providência jamais falha,   
nós vos suplicamos humildemente: afastai de 
nós o que é nocivo, e concedei-nos tudo o que 
for útil.

Leitura - 2Tm 2,8-15

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo

8Caríssimo:  Lembra-te de Jesus Cristo, da 
descendência de Davi, ressuscitado dentre os 

9mortos, segundo o meu evangelho.  Por ele 
eu estou sofrendo até às algemas, como se eu 
fosse um malfeitor; mas a palavra de Deus não 

10está algemada.  Por isso suporto qualquer 
coisa pelos eleitos, para que eles também al-
cancem a salvação, que está em Cristo Jesus, 

11com a glória eterna.  Merece fé esta palavra: 
                   se com ele morremos, com ele viveremos.

12 Se com ele ficamos firmes, com ele reina-
remos. Se nós o negamos, também ele nos 

13negará.  Se lhe somos infiéis, ele perma-
nece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 
14 Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por 
Deus a evitarem discussões vós, que de nada 
servem a não ser para a perdição dos ouvintes. 
15 Empenha-te em apresentar-te diante de 
Deus como homem digno de aprovação, 
como operário que não tem de que se enver-
gonhar, mas expõe corretamente a palavra da 
verdade. - Palavra do Senhor.
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34fícios".  Jesus viu que ele tinha respondido 
com inteligência, e disse: "Tu não estás          
longe do Reino de Deus". E ninguém mais 
tinha coragem de fazer perguntas a Jesus.               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Amar a Deus e ao próximo é a perfeição da 
Lei de Deus, expressa nos dois Testamentos. 
Apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja, dum extremo ao 
outro da terra, dê testemunho de amor a Deus 
e ao próximo, na vida dos seus ministros e 
fiéis, oremos.

2.  Para que aqueles que receberam a 
missão de anunciar a Palavra em toda a parte, 
a proclamem com coragem e ousadia, 
oremos.

3.  Para que todos os discípulos de Jesus 
sejam capazes de sofrer e morrer por Ele, para 
com Ele viverem e reinarem, oremos.

4.  Para que os cristãos reconheçam que 
o amor é o mais importante na vida e que vale 
todos os sacrifícios, oremos.

5.  Para que em todas as comunidades 
paroquiais a Mãe de Jesus ensine os cristãos a 
amar a Deus e a colocarem-se ao serviço uns 
dos outros, oremos.

Senhor, nosso Deus, que nos criastes à 
vossa imagem e semelhança, ensinai-nos a 
amar os nossos irmãos como Vós os amais. 
Por Cristo, nosso Senhor.

 
Oração sobre as oferendas

Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai, 
acorremos ao altar com nossas oferendas; 
dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela 
Eucaristia que celebramos.

Antífona da comunhão - Sl 16,6

Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 
ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me!

Salmo responsorial - Sl 24 (25),4-5ab. 
8-9.10.14(R/. 4a) 

R. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-
nhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação. R.

2.  O Senhor é piedade e retidão, e 
reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele 
dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele 
ensina o seu caminho. R.

3.  Verdade e amor são os caminhos do 
Senhor para quem guarda sua Aliança e seus 
preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o 
temem e lhes dá a conhecer sua Aliança. R.

Aclamação ao Evangelho - Cf. 2Tm 1,10

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

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

Evangelho - Mc 12,28b-34

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

28bNaquele tempo,  um mestre da Lei 
aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: 
"Qual é o primeiro de todos os mandamen-

29tos?"  Jesus respondeu: "O primeiro é este: 
Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único 

30Senhor.  Amarás o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 

31entendimento e com toda a tua força!  O 
segundo mandamento é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo! Não existe outro 

32mandamento maior do que estes".  O mestre 
da Lei disse a Jesus: "Muito bem, Mestre! Na 
verdade, é como disseste: Ele é o único Deus 

33e não existe outro além dele.  Amá-lo de todo 
o coração, de toda a mente, e com toda a 
força, e amar o próximo como a si mesmo é 
melhor do que todos os holocaustos e sacri-
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Filho. Dai-nos proclamar nossa fé não so-
mente em palavras, mas também na verdade 
de nossas ações, para que mereçamos entrar 
no reino dos céus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos 
que nutris com o Corpo e o Sangue do vosso 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 12,28b-34

O
 doutor da Lei não quer discutir, mas aprender e escutar. O único problema é que seu 
desejo acabe antes mesmo de ser satisfeito. Ele pergunta a Jesus qual o “primeiro” 
mandamento. No emaranhado das leis, antigas e atuais, é preciso descobrir o critério 

inspirador e unificador. A resposta de Jesus começa com o “Escuta, Israel” (Dt 6,4ss.), que se 
reza na oração da manhã e da noite. Antes da Aliança, vem a lembrança do que foi feito 
anteriormente por Deus; antes do mandamento, vem o escutar. Só podemos amar a Deus se 
conhecemos o seu amor por nós. A obediência à Palavra (cf. Dt 30,15ss.) supõe o amor da 
Palavra por nós. É resposta.

-  “O nosso Deus é o único Senhor”. Não amamos um ídolo, mas o único Senhor, cheio 
de majestade e digno de reverência, que nos criou e salvou.

-  “Ame ao Senhor, seu Deus”. Parece uma ordem, mas pode ser um pedido: “Ame-me, 
pois sou apaixonado por você”. O amor nos torna semelhantes: o amor de Deus por nós nos 
torna criaturas (humanas); o nosso por Ele nos torna, pela graça, deuses. Amar a Deus – como 
ensinava o velho Catecismo – é louvá-lo, reverenciá-lo e servi-lo. Louvar – que é o contrário de 
invejar – é alegrar-se com o que o amado é. Reverenciar é respeitá-lo e levá-lo a sério com 
medo de perdê-lo, o que seria a nossa perdição. Servi-lo é pôr à sua disposição o que somos, o 
que temos, o que fazemos. O amor nos une a Ele, tornando-nos por graça o que Ele é por 
natureza (cf. Dt 30,20). 

-  Ele nos ensina a amar porque nos amou (e nos ama) assim: alegra-se com o nosso 
bem; amou-nos mais do que a si mesmo; deu a si mesmo por nós, colocando-se a nosso 
serviço até à entrega da vida. E, assim, agindo, nos revela quem é: amor que nos ensina e nos 
torna capazes de amar. 

-  “Coração”. O coração é a fonte da ação. “Deus aceita não ser amado, mas não aceita 
ser segundo” (Fausti). Ele quer ser o único polo, a referência absoluta do meu viver, o único 
absoluto que não posso perder. Só ele pode ser Senhor.

-  “Mente”. O amor é inteligente. Preciso conhecer para amar e, amando, conheço ainda 
melhor. A inteligência é o olho do coração, o seu equilíbrio, a sua bússola.

-  “Força”. Tudo o que sou, tenho e posso deve ser investido no amor a Ele. Só assim me 
realizo plenamente, pois me torno semelhante a Ele, que não só ama, mas é Amor. Ele é todo e 
só amor em si mesmo e para cada um de nós.

-  “O segundo mandamento”. O amor ao ser humano não está em concorrência com o 
amor a Deus. Não é uma alternativa. Ao contrário, brota do amor a Deus como a água brota da 
fonte. Por isso, Jesus diz que é “segundo”, não “secundário”!  É segundo, porque brota e desce 
do alto, mais precisamente, do amor a Deus. Pobre de quem inverte essa ordem!

-  “A você mesmo”. Amamos a nós mesmos porque somos amados por Deus. Isso não é 
egoísmo nem egocentrismo. É simplesmente divina sabedoria e fonte de vida sadia. Se Deus 
me ama, não posso não me amar, muito menos me odiar. E como posso amar o outro, 
semelhante a mim, se não me amo a mim mesmo? 
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Santos do dia: Paulo I de Constantinopla (+ 355). Justo de Condat (V – VI século). 
Herumberto de Minden (+ 805). Dietgar (+ 830). Roberto de Newminster (1105 – 1159). Ana 
de São Bartomoleu (1549 – 1626). Antônio Gianelli (1789 – 1846). Maria Teresa de Soubiran 
(1834 – 1889). 

Testemunhas do Reino: Filomena López Filha (Brasil, 1990).

Memória histórica: Assinatura do Tratado de Tordesilhas (1494). Destruição de quatro 
aldeias tupiniquins por Mem de Sá (1559). Começo da organização do Movimento Negro 
Unificado (1978). Invasão do exército a uma reunião indígena em El Charco (Guerrero, México, 
1998). 

Datas comemorativas: Dia da Liberdade de Imprensa (1798.1830). 

Amanhã, diante do Santíssimo Sacramento exposto, renova-se o Ato de Consagração ao 
Sagrado Coração de Jesus (cf. Enchiridion Indulgentiarum, no 26). 

08
SEXTA-FEIRA - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

 Solenidade
(Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - Celebrando hoje o 
Sagrado Coração de Jesus, celebramos o 
amor de Jesus pelo Pai e por nós, seus irmãos 
e irmãs. “O Pai de tal maneira amou o mundo”, 
diz Jesus no Evangelho de João, “que enviou 
seu próprio Filho para que todo aquele          
que nele crer não pereça, mas tenha a vida 
eterna”. O coração simboliza o amor e a 
liberdade com que Jesus assume sua mis-  
são em nosso favor para que todos sejamos 
um como Ele e o Pai são um, e para que             
nos amemos uns aos outros como Ele nos 
amou. 

Antífona da entrada - Sl 32,11.19

Eis os pensamentos do seu Coração, que 
permanecem ao longo das gerações: libertar 
da morte todos os homens e conservar-lhes a 
vida em tempo de penúria.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo poderoso, que, 
alegrando-nos pela solenidade do Coração do 

vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu 
amor e possamos receber, desta fonte de vida, 
uma torrente de graças. 

Leitura - Os 11,1.3-4,8c-9

Leitura da Profecia de Oseias 

1Assim diz o Senhor:  "Quando Israel era 
criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei 

3meu filho.  Ensinei Efraim a dar os primeiros 
passos, tomei-o em meus braços, mas eles 

4não reconheceram que eu cuidava deles.  Eu 
os atraía com laços de humanidade, com 
laços de amor; era para eles como quem leva 
uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-

8clhes de comer.  Meu coração comove-se no 
9íntimo e arde de compaixão.  Não darei largas 

à minha ira, não voltarei a destruir Efraim, eu 
sou Deus, e não homem; o santo no meio de 
vós, e não me servirei do terror. - Palavra do 
Senhor.

Cântico - Is 12,2-3.4bcd.5-6(R/. 3)

R. Com alegria bebereis do manan-
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a plenitude de Deus. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,29ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Tomai sobre vós o meu jugo e de mim 

aprendei que sou de manso e humilde 
coração. R.

Evangelho - Jo 19,31-37

Louco de amor por nós, Jesus nos amou 
até o fim. De seu coração atravessado pela 
lança, jorra em símbolo a salvação que ele nos 
trouxe por sua vida, morte e ressurreição. É o 
dom do Espírito, que sempre atualiza e 
comunica a própria vida de Deus às nossas 
vidas.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

31 Era o dia da preparação para a Páscoa. 
Os judeus queriam evitar que os corpos 
ficassem na cruz durante o sábado, porque 
aquele sábado era dia de festa solene. Então 
pediram a Pilatos que mandasse quebrar as 

        pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. 
32 Os soldados foram e quebraram as pernas 
de um e depois do outro que foram cruci-

33ficados com Jesus.  Ao se aproximarem de 
Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe 

34quebraram as pernas;  mas um soldado 
abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu 

35sangue e água.  Aquele que viu, dá teste-
munho e seu testemunho é verdadeiro; e ele 
sabe que fala a verdade, para que vós também 

36acrediteis.  Isso aconteceu para que se 
cumprisse a Escritura, que diz: "Não quebra-

37rão nenhum dos seus ossos".  E outra 
Escritura ainda diz: "Olharão para aquele que 
transpassaram". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O amor do Coração de Cristo revelou-se 
plenamente na Cruz. Elevemos as nossas 
súplicas ao Redentor, dizendo, com toda a 

cial da salvação.

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. R.

2.  E direis naquele dia: "Dai louvores ao 
Senhor, invocai seu santo nome, anunciai 
suas maravilhas, entre os povos proclamai 
que seu nome é o mais sublime. R.

3.  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.

Leitura - Ef 3,8-12.14-19

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

8Irmãos:  Eu, que sou o último de todos os 
santos, recebi esta graça de anunciar aos 

9pagãos a insondável riqueza de Cristo  e de 
mostrar a todos como Deus realiza o mistério 
desde sempre escondido nele, o criador do 

10universo.  Assim, doravante, as autoridades 
e poderes nos céus conhecem, graças à 

11Igreja, a multiforme sabedoria de Deus,  de 
acordo com o desígnio eterno que ele exe-

 12cutou em Jesus Cristo, nosso Senhor.  Em 
Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de 
nos aproximarmos de Deus com toda a 

14confiança.  É por isso que dobro os joelhos 
15diante do Pai,  de quem toda e qualquer 

família recebe seu nome, no céu e sobre a 
16terra.  Que ele vos conceda, segundo a 

riqueza da sua glória, serdes robustecidos, 
por seu Espírito, quanto ao homem interior,          
17 que ele faça habitar, pela fé, Cristo em 
vossos corações, que estejais enraizados e 

18fundados no amor.  Tereis assim a capa-
cidade de compreender, com todos os santos, 
qual a largura, o comprimento, a altura, a 

19profundidade,  e de conhecer o amor de 
Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a 
fim de que sejais cumulados até receber toda 
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Coração do vosso amado Filho, para que 
nossas oferendas vos agradem e sirvam de 
reparação por nossas faltas. 

Prefácio do Sagrado Coração de Jesus
Coração de Jesus, fornalha ardente de 
caridade

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. 
Elevado na cruz, entregou-se por nós com 
imenso amor. E de seu lado aberto pela lança 
fez jorrar, com a água e o sangue, os 
sacramentos da Igreja, para que todos, 
atraídos ao seu Coração, pudessem beber, 
com perene alegria, na fonte salvadora. Por 
essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos anjos e dos santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz: 

Antífona da comunhão - Jo 7,37-38

Diz o Senhor: Se alguém tiver sede, venha 
a mim e beba. Daquele que crê em mim, 
brotarão rios de água viva.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que este sacramento da caridade 
nos inflame em vosso amor e, sempre 
voltados para o vosso Filho, aprendamos a 
reconhecê-lo em cada irmão. 

confiança: R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso 
amor.

1.  Pela Igreja, que nasceu da vida entre-
gue de Jesus, para que seja Esposa santa e 
imaculada e ensine os homens a contemplar o 
Redentor, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que anunciem, com a palavra e com a 
vida, as insondáveis riquezas de Cristo, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelas vítimas da violência e da injus-
tiça, para que as palavras de Jesus ao expirar 
lhes ensinem a grandeza do perdão, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelos idosos, doentes e moribundos, 
para que sintam que Deus os trata como filhos, 
os toma em seus braços e os atrai ao seu 
amor, rezemos ao Senhor.

5.  Pelos membros do Apostolado da 
Oração, para que, orando, sejam conduzidos 
pelo Espírito e entre eles cresçam a amizade e 
a ajuda mútua, rezemos ao Senhor. 

Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos 
abristes as fontes da salvação, fazei que, 
olhando para vós e vendo vosso coração 
ferido de amor, descubramos as dimensões 
de vossa misericórdia. Vós que sois Deus com 
o Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, o indizível amor do 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 19,31-37

O
 nosso olhar hoje se volta para a cruz, concentra-se no crucificado e acaba atraído pelo 
lado aberto pela lança, o coração de Jesus. Cumpre-se, assim, em nós – como se 
cumprira no dia da crucifixão – a palavra do profeta: “Olharão para aquele que 

traspassaram” (Zc 12,10b). 
-  Olhamos com os olhos do discípulo amado, autor do quarto Evangelho, ele que viu e 

testemunhou, sendo verdadeiro o seu testemunho e interesseira a sua palavra, uma vez que visa 
a suscitar a fé nos nossos corações (cf. Jo 19,35). 

-  Chegar a essa visão era o objetivo que o Evangelho se prefixara desde o início: “Assim 
como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem 
seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna.” (Jo 3,14-15).
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[1] Tradição Apostólica. Os historiadores modernos dão este nome a um pequeno escrito 
que aparece sem título nem nome de autor nas coleções canônicas latina, árabe e etiópica. Com 
exceção de alguns fragmentos, o texto original grego está perdido. Mesmo assim, é possível 
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-  Jesus está morto na cruz – “vendo que estava já morto” (Jo 19,33) – mas o autor do 
quarto Evangelho já o vê vivo, a partir da experiência da ressurreição. O seu levantamento na cruz 
é já o levantamento da morte, isto é, a sua ressurreição. Imediatamente após o levantamento na 
cruz, acontece o que Jesus prometera: ele vai para o Pai. A ida de Jesus para o Pai é, para ele, o 
cumprimento de tudo. A ida de Jesus para o Pai é, para nós, o início de tudo.

-  O príncipe desse mundo, o demônio, mortalmente ferido, é expulso desse mundo. 
Jesus se torna, então, centro de atração para todos (cf. Jo 12,31ss.). Atrás dele, que volta para o 
Pai, forma-se a fila dos irmãos e irmãs que o seguem, como as ovelhas seguem o pastor, no 
caso, o “belo pastor” (cf. Jo 10,11).

-  Para João, a fonte desse caminho é a contemplação daquele que foi traspassado, ferido 
pela lança. Pelo lado aberto do Filho do Homem o céu se abre para todos os filhos de homem e 
mulher (cf. Jo 1,15). 

-  Procuramos muitas vezes milagres, prodígios, sinais. O sinal que o Evangelho de João 
apresenta é o do lado aberto de Jesus: o sinal de um Deus que ama até ao derramamento da 
última gota de sangue, símbolo da vida entregue. A lancetada no flanco de Jesus era tão 
desnecessária quanto a quebra dos ossos, que não foi feita: era evidente que estava morto. A 
lancetada, porém, ao criar a ferida, criou um símbolo e, através desse símbolo, mergulhamos no 
abismo de amor do qual saímos, a água da qual nascemos e o sangue do qual vivemos.

-  Sangue e água, no nível físico, são líquidos que saem naturalmente das artérias, das 
veias, dos órgãos – sobretudo da pleura – perfurados. O evangelista, todavia, não é nenhum 
perito do IML. Ele mesmo não dá nenhuma explicação. Que delicadeza diante do mistério! Que 
pedagogia diante de nós! Ele se cala, para que o sinal fale por si. Ele se cala, para que nós 
soltemos a fala. Olhando o quarto Evangelho como um todo, o sangue é símbolo de toda a vida 
de Jesus derramada em favor dos irmãos e irmãs. E a água é a fonte de vida que brota da sua vida 
oferecida ao Pai em nosso favor. Se ligarmos a cena do lado aberto com a cena precedente – em 
que Jesus sentia sede de nos dar o seu Espírito (cf. Jo 19,28-30) – sangue e água são símbolos 
do Espírito Santo. - Hipólito Romano, na Tradição apostólica*, diz que “por meio do sangue nós 
temos a água do Espírito”. Isto é: a água do Espírito vem do sangue da cruz como dom da vida! 
Os Santos Padres, em geral, viram na água e no sangue o Batismo e a Eucaristia, que fazem o 
Corpo do Senhor, a Igreja, nascida da Água e sempre de novo edificada pelo Pão e pelo Vinho. 

Santos do dia: Efrém o Sírio (306 – 373). Medardo de Noyon (473 – 560). Guilherme de 
York (1100 – 1154). Helga de Schwarzenberg (+ 1115). Marcelino José Champagnat (1789 – 
1840). Tiago Berthieu (1838 – 1896). Maria Condessa Droste de Vischering (1863 – 1899). 

Testemunhas do Reino: Luís Dalle (Peru, 1982).

Memória histórica:  Morte do profeta Maomé (ou Muhammad-Abu al-Qasim Muhammad 
ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muttalib ibn Hashim) (Medina, 632). Uma carta régia ordena 
sequestrar a primeira tipografia do Brasil (Recife, 1706). Primeira Exibição do Cinema no Brasil 
(Rio de Janeiro, 1896). Fim da Censura Prévia à Imprensa (1978).

Datas comemorativas: Gustavo Kuerten vence o Torneio de Roland Garros (1997). Dia do 
Citricultor. Dia Mundial dos Oceanos.
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reconstitui-lo partindo dessas versões e recorrendo a duas recomposições: o Testamento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e o Livro VIII das Constituições Apostólicas. A chamada Tradição Apostólica 
está dividida em três partes: a primeira, que descreve o ritual das ordenações e da Eucaristia; a 
segunda apresenta o ritual do batismo; a terceira traz prescrições diversas sobre, por exemplo, a 
comunhão aos doentes, o jejum, os ágapes, as assembleias matutinas, a sepultura, a oração das 
horas, o sinal da cruz. Sobre seu autor, até não muito tempo, pensava-se tranquilamente que fosse 
de Hipólito; atualmente, os estudiosos estão divididos quanto a isso, e ainda não há uma opinião 
definitiva sobre a autoria da ainda chamada Tradição Apostólica. Isso em nada diminui o seu 
inestimável valor. 

09 SÁBADO - IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

O coração de Jesus e o coração de            
Maria batem em uníssono. Recebem o amor 
do Pai e a ele respondem com amor total. 
Compadecem-se da miséria do mundo e a 
acolhem para superá-la no dom de si, na 
entrega total, no amor. O Filho encarnado, ao 
entrar no mundo, disse: “Eis que venho, ó 
Deus, fazer a tua vontade” (Hb 10,7). E Maria, 
ao anúncio do Anjo, disse o “sim” que o Pai 
sempre esperou de seus filhos e filhas, e as 
criaturas esperavam ansiosas que ele se 
elevasse da terra. A “cheia de graça” o disse, e 
abriu as portas da nossa salvação. 

Antífona da entrada - Sl 12,6

Meu coração exulta porque me salvais. 
Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Ó Deus, que preparastes morada digna do 
Espírito Santo no Imaculado Coração de 
Maria, concedei que, por sua intercessão, nos 
tornemos um templo de vossa glória.

Leitura - Is 61,9-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías      

A descendência do meu povo será conhe-
9cida entre as nações,  e seus filhos se fixarão 

no meio dos povos; quem os vir há de 
reconhecê-los como descendentes abençoa-

10dos por Deus.  Exulto de alegria no Senhor e 
minh'alma regozija-se em meu Deus; ele me 
vestiu com as vestes da salvação, envolveu-
me com o manto da justiça e adornou-me 
como um noivo com sua coroa, ou uma noiva 

 11com suas joias.  Assim como a terra faz 
brotar a planta e o jardim faz germinar a 
semente, assim o Senhor Deus fará germinar a 
justiça e a sua glória diante de todas as 
nações. - Palavra do Senhor. 

Cântico 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd
(R/. cf. 1a)

R. Meu coração se regozija no Senhor.

1.  Exulta no Senhor meu coração, e se 
eleva a minha fronte no meu Deus; minha boca 
desafia os meus rivais porque me alegro com 
a vossa salvação. R.

2.  O arco dos fortes foi dobrado, foi 
quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. 
Os saciados se empregaram por um pão, mas 
os pobres e os famintos se fartaram. Muitas 
vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de 
muitos filhos definhou. R.

3.  É o Senhor quem dá a morte e dá a 
vida, faz descer à sepultura e faz voltar; é o 
Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o 
Senhor quem nos humilha e nos exalta. R.
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obediente. Sua mãe, porém, conservava no 
coração todas estas coisas.- Palavra da 
Salvação. 

Preces dos fiéis

Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do 
que podemos ser quando nos abrimos à 
Palavra do Senhor. Por sua intercessão 
invoquemos a Deus, nosso Pai: R. Mostrai-
nos, Senhor, o vosso amor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que, 
à semelhança da Virgem sempre fiel, dê teste-
munho da sua fé no meio do mundo, rezemos 
ao Senhor.

2.  Pelos que cuidam das crianças e dos 
idosos, para que sejam um sinal vivo, como a 
Virgem Maria, da ternura de Cristo pelos 
pequeninos, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos pais e mães de toda a terra, para 
que, à luz das aflições da Virgem Mãe, apren-
dam a pôr a confiança só em Deus, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelos cristãos e cristãs que duvidam e 
vacilam, para que se entreguem a Deus como 
a Virgem, que acreditou no cumprimento das 
promessas de Deus, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós aqui presentes em 
assembleia, para que, invocando Maria, espe-
rança nossa, recebamos o dom de perseverar 
até ao fim, rezemos ao Senhor.

Senhor, que fizestes da Virgem Maria a 
mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, 
concedei também a nós a graça de cola-
borarmos generosamente na obra da re-
denção da humanidade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas que 
vos apresentamos em honra de Maria, Mãe de 
Jesus Cristo, vosso Filho. Que elas vos sejam 
agradáveis e nos tragam o vosso perdão. 

Aclamação ao evangelho - Lc 2,19

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Bendita é a Virgem Maria, que guar-

dava a Palavra de Deus, meditando-a no seu 
coração. R.

Evangelho - Lc 2,41-51

Criado para a vida, o ser humano tem 
medo da morte e faz de tudo para afastá-la. 
Uma das coisas que faz – a mais comum e a 
menos indicada – é o acúmulo de bens, de 
coisas, de riquezas. É a falsa esperança de que 
algo pode salvar alguém. Contudo, só alguém 
pode salvar alguém. Este Alguém é o Pai, o 
Amor infinito, a Vida sem começo e sem fim. 
Esta é a nossa meta; a morte é pedágio!

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

41 Os pais de Jesus iam todos os anos a 
42Jerusalém, para a festa da Páscoa.  Quando 

ele completou doze anos, subiram para a 
43festa, como de costume.  Passados os dias 

da Páscoa, começaram a viagem de volta, 
mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem 

44que seus pais o notassem.  Pensando que ele 
estivesse na caravana, caminharam um dia 
inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre 

45os parentes e conhecidos.  Não o tendo 
encontrado, voltaram para Jerusalém à sua 

46procura.  Três dias depois, o encontraram no 
Templo. Estava sentado no meio dos mestres, 

47escutando e fazendo perguntas.  Todos os 
que ouviam o menino estavam maravilhados 

48com sua inteligência e suas respostas.  Ao 
vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e 
sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste 
assim conosco? Olha que teu pai e eu está-

49vamos, angustiados, à tua procura".  Jesus 
respondeu: "Por que me procuráveis? Não 

                   sabeis que devo estar na casa de meu Pai?"
50 Eles, porém, não compreenderam as pala-

51vras que lhes dissera.  Jesus desceu então 
com seus pais para Nazaré, e era-lhes 
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seus louvores, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

Antífona da comunhão - Lc 1,49

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

Oração depois da comunhão

Tendo participado, ó Deus, da redenção 
eterna, na festa da Mãe de Jesus, concedei-
nos crescer em vossa graça até a plenitude da 
salvação.

Prefácio da Virgem Maria, I
A maternidade da Virgem 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, e, na veneração de Maria, 
sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. 
À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o 
vosso Filho único e, permanecendo virgem, 
deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa 
grandeza, os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos a 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 2,41-51

C
om a apresentação de Jesus a Israel, termina a apresentação de Israel aos pagãos, para 
que eles – aos quais Lucas escreve – possam entrar no 'clima' do Novo Testamento. O 
leitor pagão de Lucas está, agora, preparado para acolher, ver, abraçar e louvar a Deus, 

identificando-se com as figuras israelíticas de Maria, dos pastores, de Simeão e Ana.
-  O primeiro capítulo de Lucas já está povoado de títulos que, aplicados a Jesus, ajudam 

a penetrar no seu mistério. Jesus é o Filho de Deus (1,32-35), Filho do Altíssimo (1,32), 
salvador (1,11), Cristo Senhor (1,11), luz dos povos e glória de Israel (1,32), sinal de 
contradição e espada que corta (1,34.35), consolação e redenção de Israel. A Cristologia não 
precisa fazer muito esforço para ter à disposição um rico mostruário de 'títulos cristológicos'!

-  Lucas faz, então, uma espécie de  antecipatório de como tudo se revelará no 'trailer'
decorrer da vida terrena de Jesus, que o terceiro Evangelho narrará, de forma ordenada e com 
mais amplitude, em seguida. A vida de Jesus se desenrolará como uma peregrinação a 
Jerusalém – a grande viagem de Lc 9,51 a Lc 19,27 – para onde a sua “sabedoria” o leva e o 
segura, para ser e viver como Filho em obediência ao Pai. A narração do encontro de Jesus 
menino no Templo com os doutores antecipa a “viagem pascal” de Jesus adulto a Jerusalém. O 
evangelista, depois de ter delineado a pré-história de Jesus por meio das linhas mestras da 
promessa (a Lei, o Templo e a Profecia), traça um desenho do seu futuro e revela-nos, assim, a 
loucura da sua sabedoria, que o levará à impotência que nos salva. Os três dias – nem mais nem 
menos – da sua perda em Jerusalém (Lc 2,46-47) são o prelúdio da sua morte, sepultamento e 
ressurreição. O iconógrafo Lucas criou um belo roteiro!

-  Evidentemente, o Lucas que escreve sobre a infância de Jesus é o Lucas, que, pela 
pregação da vida, morte e ressurreição de Jesus, conhece o desfecho daquela flor que, em 
Belém, em Jerusalém e em Nazaré, mal chegava a um botão querendo abrir. O escritor Lucas, 
sabedor da morte de Jesus na cruz e certo da sua ressurreição, lê todo o passado de Jesus – 
sobretudo o seu início, a infância (Lc 1-2) – à luz da ressurreição. E esta faz ver aquilo que já 
estava, sim, presente nos fatos, mas que a pequenez, a humildade, a naturalidade de Jesus não 
deixavam transparecer. A ressurreição lança uma luz poderosíssima sobre a infância de Jesus, e 
essa brilha, então, de uma luz nova. A quotidianidade reveste-se de instantaneidade. A 
penumbra vira glória. A opacidade transluz de fulgor.
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-  A esta revelação fulgurante (graças à retroprojeção da ressurreição!) do mistério de 
Jesus no Templo, serve de moldura o mistério da sua vida humilde e quotidiana em Nazaré (com 
menos retroprojeção da ressurreição!), sua escola de sabedoria. Sabedoria que o Filho trazia 
em sua natureza divina, Sabedoria, aliás, que ele próprio era, mas que, em sua condição 
encarnada, só podia manifestar-se nas condições e nos limites da natureza humana, sendo 
captada, como em toda natureza humana, pela consciência igualmente humana. Sabedoria que 
Jesus foi também aprendendo no seio e sobre os joelhos da mãe, na convivência com o pai, na 
frequentação da sinagoga, nas idas anuais ao Templo, na leitura da Escritura, da qual ele, como 
todo ser humano, aprendeu a discernir os sinais, decifrar as letras, juntar as sílabas, formar as 
palavras, ler as frases, captar o sentido. É importante dizer isso, porquanto uma imagem 
desequilibradamente divina de Jesus o dispensa de todo esse processo universalmente 
humano. Há um monofisismo sempre à espreita!

-  No Evangelho de hoje, a sabedoria – tema dominante – aparece no começo (v. 40) e no 
fim (v. 50) do relato, sendo descrita no meio (vv. 46.47). É a sabedoria do Filho, oposta à de 
'Adam' e que consiste na obediência ao Pai (v. 59). Jesus fica três dias em Jerusalém, 
respondendo sobre as Escrituras e para responder às Escrituras. Depois, volta a Nazaré, para a 
vida quotidiana, a vida familiar, a vida normal de toda criança, adolescente, jovem. É a 
encarnação que faz o seu caminho. É a encarnação que continua. O dia a dia de Nazaré o 
preparou para a vida pública tanto quanto aquele dia único da encarnação do Verbo!

Santos do dia: Primo e Feliciano (+ 305). Libório de Le Mans (+ 397). Columbano de Iona 
(521 – 597). Tagino de Magdeburg (+ 1012). José de Anchieta (1534 – 1591). Ana Maria Taigi 
(1769 – 1837). 

Testemunhas do Reino: Héctor Gallego (Panamá, 1971). Juán Morán (México, 1979). 
Toríbia Flores de Cutipa (Peru, 1981).

Memória histórica: Morte do Pe. José de Anchieta, SJ, das Ilhas Canárias (San Cristóbal de 
La Laguna, 19 de março de 1534), evangelizador do Brasil, “Grande Pai” dos guaranis (Reritiba, 
ES, 1597). 

Datas comemorativas: Dia do Protético. Dia do Porteiro. Dia do Tenista. Dia da 
Imunização. Morre Michael Jackson (2009)

Dá-me, Senhor Deus,
um coração vigilante,

que nenhum pensamento curioso arraste para longe de ti,
coração nobre que nenhuma afeição indigna debilite;

coração reto que nenhuma intenção equívoca desvie~;
coração firme que nenhuma adversidade abale;

coração livre que nenhuma paixão subjugue.

 Santo Tomás de Aquino (1225-1274)
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10 10º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A meta da missão 
de Jesus não é a Igreja, mas o Reino de Deus. 
O Reino de Deus é o centro da vida, da missão, 
da pregação e das demais ações de Jesus. 
Acontece que o anúncio do Reino por parte de 
Jesus apela a uma decisão. Aqueles e aquelas 
que vão aderindo ao Reino e ao apelo de Jesus 
ao seguimento vão formando uma comuni-
dade. Alguns estão “dentro”, outros estão 
“fora”, não por decisão de Jesus, mas por op-
ção dos seus ouvintes, interlocutores, segui-
dores. O mais importante na nova comunidade 
não são doutrinas, tradições, preceitos mo-
rais, normas disciplinares, mas fazer a vontade 
do Pai, ao estilo de Jesus.

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

O Senhor é a minha luz e a minha salva-
ção, a quem poderia eu temer? O Senhor é o 
baluarte de minha vida, perante quem 
tremerei? Meus opressores e inimigos, são 
eles que vacilam e sucumbem.

 Oração do dia

Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao 
nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, 
pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa 
ajuda.

Leitura - Gn 3,9-15

Leitura do Livro do Gênesis 

Depois que o homem comeu da fruta da 
9árvore,  o Senhor Deus chamou Adão, dizen-

10do: "Onde estás?"  E ele respondeu: "Ouvi tua 
voz no jardim, e fiquei com medo, porque es-

11tava nu; e me escondi".  Disse-lhe o Senhor 
Deus: "E quem te disse que estavas nu? Então 
comeste da árvore, de cujo fruto te proibi 

12comer?"  Adão disse: "A mulher que tu me 
deste por companheira, foi ela que me deu do 

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

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

15comerás pó todos os dias da tua vida!  Porei 
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua des-
cendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu 
lhe ferirás o calcanhar". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 129(130),1-2. 
3-4ab.4c-6.7-8(R/. 7) 

R. No Senhor toda graça e redenção!

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

2. Se levardes em conta nossas faltas, 
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Evangelho - Mc 3,20-35

Estar "dentro" ou estar "fora" da comuni-
dade de Jesus não é questão de etnia, classe, 
tradição, família, amizade. O critério é a prática 
da "vontade de Deus". As pertenças auto-
máticas podem levar aos maiores mal-
entendidos.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

20Naquele tempo:  Jesus voltou para casa 
com os seus discípulos. E de novo se reuniu 
tanta gente que eles nem sequer podiam 

21comer.  Quando souberam disso, os pa-
rentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque 

22diziam que estava fora de si.  Os mestres da 
Lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam 
que ele estava possuído por Belzebu, e que 
pelo príncipe dos demônios ele expulsava os 

23demônios.  Então Jesus os chamou e falou-
lhes em parábolas: "Como é que Satanás pode 

24expulsar a Satanás?  Se um reino se divide 
contra si mesmo, ele não poderá manter-se.        
25 Se uma família se divide contra si mesma, 

26ela não poderá manter-se.  Assim, se 
Satanás se levanta contra si mesmo e se divi-
de, não poderá sobreviver, mas será des-

27 truído. Ninguém pode entrar na casa de um 
homem forte para roubar seus bens, sem 
antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua 

28casa.  Em verdade vos digo: tudo será 
perdoado aos homens, tanto os pecados, 

             como qualquer blasfêmia que tiverem dito. 
29 Mas quem blasfemar contra o Espírito 
Santo, nunca será perdoado, mas será 

30culpado de um pecado eterno".  Jesus falou 
isso, porque diziam: "Ele está possuído por 

31um espírito mau".  Nisso chegaram sua mãe 
e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e 

32mandaram chamá-lo.  Havia uma multidão 
sentada ao redor dele. Então lhe disseram: 
"Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua 

33procura".  Ele respondeu: "Quem é minha 
34mãe, e quem são meus irmãos?"  E olhando 

quem haverá de subsistir? Mas em vós se 
encontra o perdão, eu vos temo e em vós 
espero. R.

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

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

Leitura - 2Cor 4,13-18-5,1

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos 
13Coríntios - Irmãos:  Sustentados pelo mes-

mo espírito de fé, conforme o que está escrito: 
"Eu creio e, por isso, falei", nós também 

14cremos e, por isso, falamos,  certos de que 
aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos 
ressuscitará também com Jesus e nos 

             colocará ao seu lado, juntamente convosco. 
15 E tudo isso é por causa de vós, para que a 
abundância da graça em um número maior de 
pessoas faça crescer a ação de graças para a 

16glória de Deus.  Por isso, não desanimamos. 
Mesmo se o nosso homem exterior se vai 
arruinando, o nosso homem interior, pelo 

17contrário, vai-se renovando, dia a dia.  Com 
efeito, o volume insignificante de uma tribu-
lação momentânea acarreta para nós uma 

18glória eterna e incomensurável.  E isso 
acontece, porque voltamos os nossos olhares 
para as coisas invisíveis e não para as coisas 
visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas 

5,1o que é invisível é eterno.  De fato, sabemos 
que, se a tenda em que moramos neste mundo 
for destruída, Deus nos dá uma outra moradia 
no céu que não é obra de mãos humanas, mas 
que é eterna. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 12,31b-32

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O príncipe deste mundo agora será 

expulso; e eu, da terra levantado, atrairei todos 
a mim mesmo. R.
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5. Para que os membros da nossa 
assembleia procurem fazer a vontade de Deus 
Pai, e Jesus os reconheça como irmãos e 
irmãs, oremos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, dai-nos a audácia de 
ser santos e de proclamar com alegria que só 
em Vós estão a misericórdia e a abundância da 
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, vede nossa dispo-
sição em vos servir e acolhei nossa oferenda, 
para que este sacrifício vos seja agradável e 
nos faça crescer na caridade.

Sugestão: Oração eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 17,3

Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador! 
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das 
más inclinações e orientando para o bem a 
nossa vida.

para os que estavam sentados ao seu redor, 
disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. 
35 Quem faz a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos, irmãos e irmãs, ao Pai rico em 
misericórdia, que quer salvar a todos, e 
peçamos-Lhe a graça de saber resistir às 
promessas enganadoras da serpente, di-
zendo, com toda a confiança: R. Lembrai-
Vos, Senhor, do vosso povo.

1.  Para que os fiéis das nossa diocese e 
comunidades acreditem em Jesus ressus-
citado e falem dele com o desassombro do 
apóstolo Paulo, oremos ao Senhor.

2.  Para que os homens e as mulheres 
creiam em seu Criador, não se deixem 
enganar por Satanás, mas escutem a voz da 
consciência, oremos ao Senhor.

3.  Para que Deus multiplique os frutos da 
terra, leve a humanidade a distribuir com 
justiça os bens produzidos, e a todos ensine a 
ser discípulos do seu Filho, oremos ao Senhor.

4.  Para que os pecadores se convertam 
do pecado, os doentes tenham saúde e alegria 
e os defuntos recebam nos céus a vida eterna, 
oremos ao Senhor.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 3,20-35

A
 questão do Evangelho de hoje é o discernimento fundamental que todo discípulo e 
discípula devem fazer: estamos “com ele” ou estamos “contra ele”? Somos “seus” 
ou estranhos, estamos “dentro” ou “fora”, ouvimos o seu chamado ou mandamos 

chamá-lo para que ele venha, o seguimos ou queremos que ele nos siga, deixamo-nos 
'dominar' por ele ou queremos dominá-lo? Tudo isso tem a ver com a questão da nossa 
salvação, que consiste em estar “com ele”, como ele realmente é, não como nós gostaríamos 
que ele fosse.

-  Depois de ter sido ameaçado (Mc 3,6), Jesus não fala na sinagoga, mas em casa. A 
“casa” é mais do que simplesmente um lugar físico. A “casa” se torna um lugar simbólico. Há 
um “dentro” e um “fora”. Há um “dentro” porque há um “fora” e vice-versa. “Dentro” é a 
família; “fora” são os estranhos. Este “dentro”, na verdade, delimita a Igreja, que é formada por 
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aqueles e aquelas que estão com ele e o escutam. Isto não significa – já foi dito mais de uma vez 
– que a Igreja seja um clube fechado, mas um círculo aberto a todos os estranhos.

-  'Não podiam comer pão'. O alimento dos homens e das mulheres é a palavra que sai da 
boca de Deus (Dt 8,3; 30,20). A palavra é expressão da vontade de Deus, que é plenamente 
cumprida por quem se senta ao seu redor para ouvi-la e a acolhe: “Este é meu Filho amado, 
escutai-O” (9,7). Ele é a Palavra eterna do Pai. Quem O escuta torna-se seu irmão, sua irmã, sua 
mãe. O Evangelho de Marcos não o diz, mas Lucas o explicita: quem age assim é Maria, que, 
fazendo a vontade do Pai, concebeu Jesus em seu seio, tornando-se, depois, sua primeira 
discípula. A lógica humana é muito simples: cada um se torna aquilo ou aquele que escuta. 
Quem escuta o Filho se torna filho ou filha. É o desejo do Pai, seu projeto, seu desígnio eterno.

-  O mero fato de estar dentro do “pequeno barco” de Jesus não garante nada. A pertença 
à pequena barca não vem de privilégios. Os seus parentes segundo a carne e o sangue ainda não 
fazem parte da comunidade de Jesus (v. 21; cf. 31). Também não fazem parte os sabichões 
doutores da lei, que se veem no direito de julgar a todos, inclusive o Espírito (vv. 22-30). 

- "Quem são minha mãe e meus irmãos?" O problema da passagem é discernir se 
estamos "com ele" ou "contra ele". Somos verdadeiramente "seus" ou estranhos a ele, estamos 
"dentro" ou "fora", ouvimos o seu chamado ou mandamos chamá-lo, o seguimos ou queremos 
que ele nos siga, deixamo-nos agarrar ou queremos agarrá-lo, aceitamos o seu perdão ou o 
recusamos, ouvimos o Espírito ou o blasfemamos? Todos esses interrogativos tocam a questão 
da nossa salvação, que consiste no estar "com ele" como ele é na realidade e não como 
gostaríamos que fosse.

- A passagem inicia dizendo que não podiam comer pão e termina com as palavras de 
Jesus a respeito de quem está sentado ao seu redor a ouvi-lo: "Eis minha mãe e meus irmãos: 
quem faz a vontade de Deus". O verdadeiro alimento do homem é a palavra que sai da boca de 
Deus (Dt 8,3), que exprime a sua vontade. Esta é cumprida plenamente por quem se coloca ao 
redor de Jesus para ouvi-lo.

- A voz da nuvem confirmará dizendo: "Este é o meu Filho amado: escutai-o" (9,7). Ele é 
a Palavra eterna do Pai. Ouvindo-a, tornamo-nos sua mãe e seus irmãos: mãe, como Maria, 
porque ela tem o poder de tornar-nos como ele. Alguém, com efeito, torna-se a palavra que 
ouve. O Pai quer que sejamos ouvintes do Filho porque quer que sejamos filhos: coloca-nos 
com ele porque quer que sejamos como ele.

- A pertença ao "barco" (= a comunidade dos discípulos, a Igreja) não vem de 
privilégios. Os "seus" segundo a carne e o sangue ainda não fazem parte dela (vv. 21.31ss.), 
como também não o fazem os sábios, que acham que podem julgar tudo, até o Es pírito (vv. 22-
30). 

-  A verdadeira família de Jesus – que não nasceu da carne nem do sangue, mas de Deus 
(cf. Jo 1,12-13) – é formada por quem o escuta (vv. 33-35). Todo o capítulo seguinte será sobre 
a eficácia da sua palavra, verdadeira semente da qual germinam os filhos de Deus. 

- A passagem precedente termina com Judas, que o traiu. Agora, vemos que ainda o 
traímos porque ao seu chamado se opõe em nós um duplo contra-chamado.

- O primeiro é o dos "seus", inspirado pelo bom senso e pelos bons sentimentos, que 
querem sequestrá-lo porque está louco. De fato, Jesus não procura a própria vantagem e não 
sabe tirar proveito da situação.

- O outro é o dos "escribas", que, ao invés de se converterem, usam a sua sabedoria para 
se defender. Para eles é verdadeiro só o que é útil para manter as suas certezas, falso o que as 
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coloca em discussão. Não lhes interessa servir a verdade, mas servir-se habilmente dela para 
confirmar as próprias opiniões religiosas e as próprias posições de poder.

- Jesus está no centro dos que "cumprem a vontade de Deus". O Pai quer que todos 
estejam com ele: o dar ouvidos à serpente nos tornou filhos do diabo (Jo 8,44); ouvi-lo nos 
devolve o nosso rosto de filhos.

- Discípulo é quem entra no círculo dos seus ouvintes. Se não for assim, ainda que tenha 
todos os títulos - mesmo que fosse seu parente! - e toda a sabedoria teológica - mesmo que 
fosse o melhor escriba! - na realidade está fora. Corre sempre o perigo de ser como os seus que 
o amam, mas sem conhecê-lo e sem querê-lo como ele é; ou então como os escribas, que o 
conhecem, mas não o amam, e, por isso, o julgam de acordo com os seus "critérios religiosos". 
(S. FAUSTI, Ricorda e racconta il Vangelo. La catechesi narrativa di Marco, Ancora, Milano, 
1994, pp. 121-122)

UMA FÉ SADIA E REALISTA

José Antonio Pagola 

A fé não é uma reação automática, mas uma decisão pessoal que cada indivíduo deve 
amadurecer. Por isso, cada crente precisa fazer seu próprio percurso. Não existem duas formas 
iguais de viver diante do mistério de Deus. 

Existem pessoas intuitivas que não precisam refletir muito nem deter-se em análises 
complexas para captar o essencial da fé; sabem que todos nós caminhamos no meio de trevas e 
vislumbram que o importante é confiar em Deus. Outros, pelo contrário, precisam raciocinar 
sobre tudo, discutir tudo, comprovar a racionalidade do ato de fé. Só então se abrirão ao seu 
mistério.

Existem pessoas mais espontâneas e vitalistas, que reagem com rapidez diante de uma 
mensagem esperançosa: ouvem o evangelho e rapidamente desperta em seu coração uma 
resposta confiante. Outros, porém, precisam amadurecer mais lentamente suas decisões: 
ouvem a mensagem cristã, mas precisam aprofundar-se devagar em seu conteúdo e em suas 
exigências antes de assumi-la como princípio inspirador de sua vida.

Existem pessoas pessimistas que sublinham sempre os aspectos negativos das coisas. 
Sua fé estará provavelmente tingida de pessimismo: “Estamos perdendo a religião”, “a Igreja 
não reage”, “por que permite Deus tanto pecado e tanta imoralidade?” Há também pessoas 
otimistas que tendem a ver o lado positivo da vida e vivem sua fé com expressão confiante: 
“Esta crise purificará o cristianismo”, “o Espírito de Deus continua agindo também hoje”, 
“futuro está nas mãos de Deus”.

Existem pessoas de índole contemplativa, com grande capacidade de “vida interior”. Não 
lhes é tão difícil fazer silêncio, escutar a Deus no fundo do seu ser e abrir-se à ação do Espirito. 
Mas há também pessoas de temperamento mais ativo. Para estas, a fé é sobretudo 
compromisso prático, amor concreto ao irmão, luta por um mundo mais humano.
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Existem pessoas de mentalidade conservadora que tendem a viver a fé como uma longa 
tradição recebida de seus pais; preocupam-se sobretudo em conservar fielmente os costumes 
e guardar as tradições e crenças religiosas. Outras, pelo contrário, têm o olhar fixado no futuro. 
Para elas a fé deve ser princípio renovador, uma fonte permanente de criatividade e de busca de 
caminhos novos para o reino de Deus inaugurado por Jesus.

O temperamento e a trajetória de cada um condicionam a maneira de crer da pessoa. Cada 
um tem seu estilo de crer. No entanto, todos nós precisamos saber que Jesus dá importância 
decisiva a uma coisa: é necessário “fazer a vontade de Deus”. Assim diz ele às pessoas: 
“Aquele que cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. A busca 
fiel da vontade de Deus caracteriza sempre o verdadeiro seguidor de Jesus.

Santos do dia: Bardo (980 – 1051). Marino de Colônia (século X). Olívia (século X). Diana 
de Andaló (+ 1236). Henrique de Bolzano (1250 – 1315). João Dominici (1357 – 1419). 
Eustáquio Kugler (1867 – 1946). 

Testemunhas do Reino: Norman Pérez Bello (Colômbia, 1993). 

Memória histórica: Os índios destroem a missão de Cumaná, construída pelo Fr. 
Bartolomeu de Las Casas, OP (Venezuela, 1521). Aprovada a pena de morte contra o escravo que 
mate ou moleste o seu senhor (Brasil, 1835). Fundação da Sociedade Bíblica do Brasil (1948). 

Datas comemorativas: Dia da Artilharia. Dia do Pastor. Dia da Raça. Dia de Camões. Dia da 
Língua Portuguesa. Dia Nacional de Portugal. 

11 SEGUNDA-FEIRA - SÃO BARNABÉ, APÓSTOLO - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Seu apelativo – dado pelos apóstolos de 
Jerusalém – significa “filho da consolação ou 
do encorajamento” (cf. At 4,36). O nome origi-
nário, porém, era José, da tribo sacerdotal de 
Levi. Nascido em Chipre, era um hebreu da 
Diáspora (i.é, nascido fora da Palestina). 
Sendo da tribo de Levi, talvez tenha ido a 
Jerusalém e entrado em contato com os 
sacerdotes que atuavam no Templo. Era primo 
de João Marcos (cf. Cl 4,10). Desde o início, 
foi membro ativo – talvez até desempenhando 
alguma atividade ministerial – da Igreja primi-
tiva de Jerusalém. Foi ele que tornou Saulo 
(Paulo), também um hebreu da Diáspora, 
conhecido entre os irmãos e irmãs – também 
os Apóstolos – da Igreja jerosolimitana (cf. At 
9,7). Neste sentido, talvez fosse um cristão 

bastante inserido nas atividades do movimen-
to cristão na Síria, onde Paulo se convertera e 
fora iniciado no cristianismo. Após a perse-
guição dos helenistas (cristãos de língua 
grega em Jerusalém), Barnabé se apresentou 
em Antioquia às margens do Oronte, como 
representante da Igreja de Jerusalém (cf. At 
11,19-26). Lá se dedicou à missão entre os 
pagãos. Na qualidade de companheiro de 
Paulo (mais velho que ele), faz um trabalho 
missionário com ele na Síria-Cilícia. Os Atos 
informam também que Barnabé e Saulo 
levaram a Jerusalém as doações feitas pela 
Igreja de Antioquia (cf. At 11,27-30; 12,25). 
Talvez, por ter entrado primeiro no cristia-
nismo, pode ter tido um papel importante na 
formação cristã e no desenvolvimento teoló-
gico de Paulo (cf. At 9; porém, Gl 1,13-17). 
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Paulo o considerava um dos apóstolos (cf. 
1Cor 9,3-6; At 14,4.14), termo que, aqui, 
como na maioria dos lugares, significa missio-
nário enviado por uma Igreja para evangelizar 
os habitantes de determinada região. Aliás, 
Paulo e Barnabé teriam tomado a decisão de 
trabalharem com suas próprias mãos, apesar 
de suas famílias disporem de recursos finan-
ceiros, para não serem de peso a ninguém  
(cf. At 4,36-37; 18,3). Com Paulo, ele faz a 
primeira viagem missionária, cujo epicentro é 
Chipre, sua terra natal, de onde avançaram 
para Icônio, na Ásia Menor (cf. At 13,1-
14,28). No chamado Concílio de Jerusalém 
(cf. At 15,1-35), Barnabé e Paulo defende-
ram a liberdade dos cristãos provenientes do 
paganismo em relação à Lei mosaica. Mais 
tarde, porém, será acusado por Paulo de não 
ter se mantido fiel na aplicação do Evangelho 
desvinculado da Lei (cf. Gl 2,13). Paulo, na 
verdade, embora se separe dele por causa de 
Marcos (cf. At 15,39) – discutiram se João 
Marcos deveria ou não acompanhá-los numa 
segunda viagem (cf. 15,36-41), dado que os 
abandona na primeira (cf. At 13,13) – continua 
a considerá-lo um autêntico apóstolo. Não se 
sabe exatamente qual o papel desempenhado 
por Barnabé na disputa de Antioquia a respeito 
de se os cristãos circuncisos deviam ou não 
comer com os demais (cf. Gl 2,11-14). O prin-
cípio de Barnabé era que os pagãos conver-
tidos ao cristianismo não deviam ser circun-
cidados, como queriam os judeu-cristãos 
‘intransigentes’ (cf. At 15,1-35). Na prática, 
porém, talvez pelo respeito que nutria por 
Pedro, cerrou fileiras com ele (e Marcos) na 
disputa com Paulo, nesta matéria um ‘liberal’. 
Os Atos falam ainda dele como “homem 
virtuoso... e cheio do Espírito Santo e de fé” 
(At 11,24). Certas tradições atribuem a ele a 
autoria da Carta aos Hebreus, bem como a 
Carta de Barnabé, que, porém, é do século II. 

Comentário inicial - Evangelizar é fazer 
e falar o que Jesus fez e falou, dando teste-
munho de sua vida e mensagem. Não é 

inteligente doutrina, não é código de ética, é a 
própria pessoa de Jesus que, através de nossa 
humilde presença, fraca palavra e impotentes 
gestos, vem ao encontro dos homens e mu-
lheres de hoje para ressuscitá-los. O exemplo 
dos primeiros missionários cristãos e de 
Barnabé pode nos inspirar ainda hoje.

Antífona da entrada - At 11,24

Feliz foi Barnabé, santo de Deus, que 
mereceu ser contado entre os apóstolos. Era 
na verdade um homem bom, cheio do Espírito 
Santo e de fé.

Oração do dia

Ó Deus, que designastes são Barnabé, 
cheio de fé e do Espírito Santo, para converter 
as nações, fazei que a vossa Igreja anuncie por 
palavras e atos o Evangelho de Cristo que ela 
proclamou intrepidamente.

Leitura - At 11,21b-26;13,1-3

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

11,21bNaqueles dias,  Muitas pessoas 
acreditaram no Evangelho e se converteram 

 22ao Senhor.  A notícia chegou aos ouvidos da 
Igreja que estava em Jerusalém. Então 

23 enviaram Barnabé até Antioquia. Quando 
Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia 
concedido, ficou muito alegre e exortou a 
todos para que permanecessem fiéis ao 

24Senhor, com firmeza de coração.  É que ele 
era um homem bom, cheio do Espírito Santo e 
de fé. E uma grande multidão aderiu ao 

25 Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à 
 26 procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, 

levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro 
trabalhando juntos naquela Igreja, e instruí-
ram uma numerosa multidão. Em Antioquia os 
discípulos foram, pela primeira vez, chama-

13,1dos com o nome de cristãos.  Na igreja de 
Antioquia, havia profetas e doutores. Eram 
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eles: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, 
Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado jun-

2to com Herodes, e Saulo.  Um dia, enquanto 
celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e 
jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separai 
para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o 

3trabalho para o qual eu os chamei".  Então 
eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos 
sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-
3ab.3cd-4.5-6(R/. 2b)

R. O Senhor fez conhecer seu poder 
salvador, perante as nações.

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu bra-
ço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. R.

2.  O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre fiel pela casa de Israel. R.

3.  Os confins do universo contemplaram 
a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

4.  Cantai salmos ao Senhor ao som da 
harpa e da cítara suave! Aclamai, com os cla-
rins e as trombetas, ao Senhor, o nosso Rei! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 28,19a. 
20b

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Ide ao mundo e ensinai a todas as 

nações! Eis que eu estou convosco, até o fim 
do mundo! R.

Evangelho - Mt 10,7-13

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
7discípulos:  "Em vosso caminho, anunciai: 'O 

8Reino dos Céus está próximo'.  Curai os 

doentes, ressuscitai os mortos, purificai os 
leprosos, expulsai os demônios. De graça 

9recebestes, de graça deveis dar!  Não leveis 
ouro nem prata nem dinheiro nos vossos 

10cintos;  nem sacola para o caminho, nem 
duas túnicas nem sandálias nem bastão, 
porque o operário tem direito ao seu sustento. 
11 Em qualquer cidade ou povoado onde 
entrardes, informai-vos para saber quem ali 
seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa 

12      partida.  Ao entrardes numa casa, saudai-a. 
13 Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa 
paz; se ela não for digna, volte para vós a vossa 
paz. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos para que a Igreja viva a sua mis-
são apostólica como a viveu o apóstolo                
São Barnabé, homem bom, cheio de fé e do 
Espírito Santo, e digamos, com alegria:                   
R. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos 
apóstolos.

1.  Pela Igreja edificada sobre os após-
tolos e os profetas, para que não ofereça às 
pessoas ouro e prata, mas a fé em Jesus 
Cristo, Filho de Deus, oremos, irmãos.

2.  Pelo Papa Francisco e pelos bispos a 
ele unidos, para que, cheios do Espírito Santo, 
comuniquem com vigor ao mundo a palavra 
de Jesus, oremos, irmãos.

3.  Pelos presbíteros, missionários e cate-
quistas, para que saibam, como São Barnabé, 
consolar, ensinar, exortar e reconciliar, ore-
mos, irmãos.

4.  Pelos leigos e leigas que colaboram na 
evangelização, para que sejam diligentes 
como São Barnabé, que foi buscar Paulo                  
em Tarso e o levou para Antioquia, oremos, 
irmãos.

5.  Pelos membros da nossa assembleia, 
para que, partindo o pão com simplicidade, 
louvem a Deus e O sirvam nos mais pobres, 
oremos, irmãos.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 10,7-13

 A missão é dinâmica. É sair de si e de onde se está para o outro, o desconhecido, o 
distante. É ir ao encontro do outro. É caminho e caminhada em busca dos irmãos e 
irmãs.

-  A palavra é uma mensagem. Os discípulos não levam uma ideologia, mas proclamam 
uma mensagem de alegria: o Senhor vem para salvar. Não o demonstram com argumentos 
racionais, mas o mostram com a vida. É Evangelho ( ), não é “ev” = boa; “angelho” = notícia
sistema, não é ideologia, não é doutrina.

-  Conteúdo do anúncio é o Reino. Reino que tem uma plenitude futura, mas é já uma 
realidade presente. Faz-se presente aqui e agora. O anúncio o torna consciente.

-  O Reino se manifesta nas mais variadas situações de diminuição da vida e de morte: 
enfermidade, morte, lepra, ‘possessão’... 

-  “Enfermo” é aquele (a) que não consegue ficar em pé. A cura do enfermo é o grande 
milagre de alguém, que, como Jesus, se faz irmão dos irmãos, sobretudo dos fracos e 
enfraquecidos (Mt 8,17).

-  Irmão é aquele que ressuscita o Filho Jesus em si e no outro. Sabemos que passamos 
da morte à vida quando amamos os irmãos (1Jo 3,14).

-  O amor é uma vida nova. O amor dá vida nova. Liberta da lepra da morte e do pecado     
(cf. 8,1-4). 

-  O Espírito de verdade expulsa para longe da vida da pessoa o espírito de mentira, que 
divide do Pai e dos irmãos, provocando a morte, pois, desde o princípio, o demônio é homicida 
(Jo 8,44). 

-  O Reino deve se manifestar especialmente na forma de vida dos missionários, dos 
apóstolos, que de si nada devem ostentar (pobreza) para fazer brilhar o dom de Deus 
(gratuidade). 

-  O princípio não podia ser mais claro: “Vocês receberam de graça, deem também de 
graça!” (v. 8). As igrejas-empresas da atualidade negam, pela eficácia econômica, o que 
pregam da eficácia da graça!

-  “Dar” e “receber” gratuitamente é a dinâmica da vida trinitária. O Pai se dá ao Filho e o 
Filho se dá ao Pai, e seu dom recíproco de amor é o Espírito Santo. O missionário cristão – ou o 
cristão missionário – estende esse dinamismo, no qual a Trindade o envolve, para dentro das 

Senhor Deus onipotente, que confirmastes 
com o poder do vosso braço o humilde teste-
munho de São Barnabé, concedei-nos a graça 
de ser proclamadores do Evangelho pela força 
e a sabedoria do Espírito. Por Cristo Senhor 
nosso.

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que santifiqueis 
com a vossa bênção as nossas oferendas; 
acendam elas em nós a caridade, que impeliu 
São Barnabé a levar aos gentios a luz do 
Evangelho.

Prefácio dos Apóstolos

Antífona da comunhão - Jo 15,15

Já não vos chamo servos, diz o Senhor, 
porque o servo não sabe o que faz o seu 
Senhor. Chamei-vos amigos, porque vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.

Oração depois da comunhão

Ao recebermos, ó Deus, o penhor da vida 
eterna, dai-nos gozar na vossa luz o que 
celebramos sob o véu do sacramento, em 
honra do apóstolo São Barnabé.
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suas relações. A missão, na verdade, é uma relação nova.
-  Sendo pobre, o apóstolo, que dá o dom do Evangelho, pode receber o dom de ser 

acolhido. Uma troca de dons, uma troca de graças. Ele dá a quem o acolhe o grande tesouro de 
que é portador: tornar-se como Deus, que, em sua natureza mais íntima, é dom e acolhida. Por 
isso, a pobreza é determinante para o evangelizador: é a liberdade em relação ao deus desse 
mundo – o dinheiro – e a liberdade para o Deus do Reino – o amor. Na sequela de Jesus, Paulo 
faz questão de mostrar o seu próprio exemplo (1Cor 9,1ss.).

Santos do dia: Barnabé (século I). Rimberto de Bremen – Hamburgo (+ 888). Adelaide 
(1200 – 1240). Jolenta (1235 – 1298). João González (1430 – 1479). Rosa Molas y Vallvé 
(1815 – 1876). Paula Frassinetti (1809 – 1882). 

Testemunhas do Reino: Ismael Enrique Pineda (El Salvador, 1980). 

Datas comemorativas: Dia do Educador Sanitário. Dia da Marinha Brasileira. 

12 TERÇA-FEIRA DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Aquele que é luz nos transforma em luz. 
Aquele que é sal nos comunica seu poder. O 
testemunho, antes de ser nosso comporta-
mento, é ação salvadora de Deus em nós. Sua 
palavra, acolhida na vida, é luz e poder que nos 
salva e nos envia como testemunhas.

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

O Senhor é a minha luz e a minha salvação, 
a quem poderia eu temer? O Senhor é o 
baluarte de minha vida, perante quem tre-
merei? Meus opressores e inimigos, são eles 
que vacilam e sucumbem.

Oração do dia

Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao 
nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, 
pensar o que é certo e realizá-lo com vossa 
ajuda.

Leitura -1Rs 17,7-16

Leitura do Primeiro Livro dos Reis     

7Naqueles dias:  Secou a torrente do lugar 

onde Elias estava escondido, porque não tinha 
8chovido no país.  Então a palavra do Senhor 

9foi-lhe dirigida nestes termos:  "Levanta-te e 
vai a Sarepta dos sidônios, e fica morando lá, 
pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê 

10sustento".  Elias pôs-se a caminho e foi para 
Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma 
viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: 
"Por favor, traze-me um pouco de água numa 

11vasilha para eu beber".  Quando ela ia buscar 
água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me 

12também um pedaço de pão em tua mão!"  Ela 
respondeu: "Pela vida do Senhor, teu Deus, 
não tenho pão. Só tenho um punhado de 
farinha numa vasilha e um pouco de azeite na 
jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de 
lenha, a fim de preparar esse resto para mim e 
meu filho, para comermos e depois esperar a 

13morte".  Elias replicou-lhe: "Não te preocu-
pes! Vai e faze como disseste. Mas, primeiro, 
prepara-me com isso um pãozinho, e traze-o. 
Depois farás o mesmo para ti e teu filho.              
14 Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: 
'A vasilha de farinha não acabará e a jarra de 
azeite não diminuirá, até ao dia em que o 

        Senhor enviar a chuva sobre a face da terra'". 
15 A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E 
comeram, ele e ela e sua casa, durante muito 
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15 Ninguém acende uma lâmpada e a coloca 
debaixo de uma vasilha, mas sim num 
candeeiro, onde ela brilha para todos os que 

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

Preces dos fiéis

A vocação dos que escutam Jesus e O 
seguem é preservar da corrupção os que          
são seus e iluminar quem está nas trevas. 
Peçamos-Lhe que nos ajude a ser assim:                
R. Filho de Deus, sede a nossa luz.

1.  Por todos os que que pelo batismo e 
confirmação passaram a ser filhos de Deus e 
da Igreja, para que sejam sal da terra e luz do 
mundo, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos discípulos e discípulas cuja fé 
perdeu a força e por aqueles que deixaram 
apagar as suas lâmpadas, para que Cristo lhes 
renove os dons de Deus, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos profetas que Deus envia ao nos-
so mundo, para que se ponham a caminho e 
levem a esperança aos oprimidos e desani-
mados, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos órfãos, pelas viúvas e pelos mais 
pobres, para que sintam o olhar de Deus sobre 
eles e Lhe confiem as aflições do coração, 
rezemos ao Senhor.

5.  Pelos que não pertencem à nossa 
comunidade de fé, para que, vendo como os 
cristãos pensam e vivem, sintam que é            
bom conhecer Jesus e segui-lo, rezemos ao 
Senhor.

Senhor Jesus, Filho de Deus e Redentor, 
que nos chamastes a escutar-vos e a seguir-
vos, não permitais que, por fraqueza, vos 
abandonemos. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, vede nossa disposi-
ção em vos servir e acolhei nossa oferenda, 

16tempo.  A farinha da vasilha não acabou nem 
diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o 
Senhor tinha dito por intermédio de Elias.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 4,2-3.4-5.7-8 
(R/. 7)

R. Sobre nós fazei brilhar o esplen-
dor da vossa face!

1.  Quando eu chamo, respondei-me, ó 
meu Deus, minha justiça! Vós que soubestes 
aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-
me por piedade e escutai minha oração! 
Filhos dos homens, até quando fechareis o 
coração? Por que amais a ilusão e procurais a 
falsidade? R.

2.  Compreendei que nosso Deus faz 
maravilhas por seu servo, e que o Senhor me 
ouvirá quando lhe faço a minha prece! Se 
ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira; 
meditai nos vossos leitos e calai o coração! R.

3.  Muitos há que se perguntam: "Quem 
nos dá felicidade?" Sobre nós fazei brilhar o 
esplendor de vossa face! Vós me destes, ó 
Senhor, mais alegria ao coração, do que a 
outros na fartura do seu trigo e vinho novo. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vós sois a luz do mundo; brilhe a todos 

vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem 
glória ao Pai Celeste! R.

Evangelho - Mt 5,13-16

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
13discípulos:  "Vós sois o sal da terra. Ora, se o 

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

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

                     uma cidade construída sobre um monte. 
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das 
más inclinações e orientando para o bem a 
nossa vida.

para que este sacrifício vos seja agradável e 
nos faça crescer na caridade.

Antífona da comunhão - Sl 17,3

Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador! 
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga!

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,13-16

O
 versículo 5,13 indica a identidade dos discípulos perseguidos (cf. Mt 5,11-12). Eles 
são o sal da terra: têm o mesmo sabor de Cristo. Já os versículos 5,14-16 proclamam a 
sua relevância: são luz do mundo, cidade sobre o monte, luz posta no candeeiro. 

-  Colocados numa situação de dificuldade pelos insultos e perseguições por causa da 
justiça (vv. 10-12), os discípulos não se abatem, mas se veem identificados com os profetas 
antigos e, muito mais, com o seu Senhor. Experimentam a alegria, aliás, a felicidade, de estar 
com ele e de sofrer como ele. A cruz, de fato, os torna finalmente conformes a ele, pois é 
consequência e expressão de seu amor ao Pai e aos irmãos. 

-  O que faz alguém ser “sal” é a sua identidade de filho de Deus e de irmão dos irmãos. É 
o seu ser filhos que os faz sal da terra. É o seu ser irmãos que os faz sal da terra. O ser humano, 
por si só, enquanto criatura, é Adão, terroso, ser tirado da terra (= , em hebraico). A  “adamah”
cruz o torna conforme a Jesus, vivendo até o fim o seu mesmo amor a Deus e aos irmãos. A cruz 
dá a Adão (o ser humano, cada um de nós) o seu sabor, a sua identidade de filho. Ou seja: 
somos sal à medida que somos filhos de Deus e irmãos até às últimas consequências! Essa é a 
nossa “identidade”.

-  E somos “luz” à medida que somos “sal”. A relevância depende da identidade. Se não 
vivemos como filhos e irmãos, isto é, se não somos sal, não podemos ser luz!

-  Hoje em dia, mas no passado não foi diferente, vivemos modelos fragmentados de 
evangelização. Há quem evangelize pela palavra. E procura, com fadiga, algum testemunho 
para dar, quer dizer, para dizer. Há quem evangelize pelo testemunho, e pode passar a vida 
inteira sem abrir a boca sobre a esperança que o motiva e sustenta (cf. 1Pd 3,15). Os que 
pensam evangelizar pela catequese, quando termina a catequese e se 'recebe' o sacramento, 
nunca mais vê sua ovelha perdida. Quem exaure a evangelização na práxis (a evangelização é 
“fazer”) pode não perceber mais onde a sua prática possa diferir de outras. Tem também quem 
acha que a liturgia é a melhor evangelização, já que é sua fonte e seu ápice, esquecido de que 
entre a fonte e o cume há um monte de coisas. E assim vai.

-  A sapientíssima *, do não menos sábio Paulo VI, ensina-nos a  Evangelii nuntiandi
alargar os horizontes e a articular todos os – vários e diversos! – caminhos da evangelização: o 
testemunho da vida (41), a pregação viva (42), a liturgia da palavra (43), a catequese (44), os 
meios de comunicação (45), o contato pessoal (46), os sacramentos (47), a religiosidade 
popular (48). A primeira via, sem dúvida, é o testemunho. Mas não é a única, nem vem só. 

Santos do dia: Onofre o Grande (+ 400). Leão III (+ 816). Odulfo (+ 857). Zímio, Vímio e 
Marino (século XI – XII). Ésquilo (1020 – 1080). Guido Vagnotelli (1190 – 1247). Gaspar Bertoni 
(1777 – 1853).

Testemunhas do Reino: Joaquim Neves Norte (Brasil, 1981).
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Memória histórica: Pela primeira vez, na América, é feita a leitura do “Requerimiento” (ao 
cacique Catarapa), na voz de Juan Ayora, na costa de Santa Marta (Colômbia, 1514). O 
“Requerimiento” era um texto espanhol, usado durante la conquista da América, que devia ser 
lido à viva voz pelos conquistadores a grupos, assembleias ou autoridades dos povos indígenas, 
como procedimento formal para exigir sua submissão aos reis espanhóis e a seus enviados (os 
conquistadores) (1514). Fim da Guerra do Chaco (1935).

Datas comemorativas: Dia dos Namorados. Dia do Correio Nacional. 

13
QUARTA-FEIRA - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 

PRESBÍTERO, DOUTOR - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Fernando de Bulhões e Taveira nasceu em 
Lisboa. Ordenado sacerdote entre os cônegos 
regulares de Santo Agostinho, deixou-se 
fascinar pelo ideal fransciscano, por ter visto 
os corpos dos cinco primeiros mártires fran-
sciscanos de Marrocos. Entrou no convento 
de Santo Antonio de Coimbra, onde recebeu o 
nome de Antonio. Aspirando ao martírio, quis 
trabalhar nas missões entre os muçulmanos 
da África do Norte; mas uma doença o fez 
retornar. O navio, forçado pela tempestade, 
teve que aportar na Sicília. Antonio, então 
percorreu toda a Itália pregando. Em 1221 
participou do Capítulo Geral da Ordem e viu 

são Francisco. Pregou com eficácia contra os 
hereges, dirigindo-se de preferência ao povo. 
A Quaresma de 1231 assinalou o vértice de 
sua pregação, em que predominam as 
solicitações sociais. Esgotado, morreu aos 
trinta e seis anos em Pádua. É honrado com o 
título de “Doutor evangélico”. Seu culto é um 
dos mais populares da história e apressou sua 
canonização, ocorrida um ano após sua 
morte.

Jesus não veio abolir a Lei dada ao povo 
por Deus, através de Moisés, mas cumpri-la. 
Jesus a levou à perfeição através da sua vida, 
por sua relação com Deus e com os irmãos, 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Evangelii Nuntiandi. Em 1974, realizou-se, em Roma, convocado por Paulo VI, um 
Sínodo Universal dos Bispos sobre “A evangelização no mundo contemporâneo”. Ao invés de 
elaborarem e aprovarem um documento final, próprio do Sínodo, os bispos decidiram enviar ao 
Papa um conjunto de propostas, que o Papa transformaria num documento. Em 1975, foi publicada 
a Exortação apostólica “ ”, sobre a evangelização. Muito bem arquitetado, rico Evangelii nuntiandi
em conteúdo, sábio no tratamento dos vários problemas que desafiam a Igreja hoje em sua missão 
evangelizadora, a “ ” é considerado um dos melhores, senão o melhor, Evangelii Nuntiandi
documentos papais dos dois últimos séculos. A exortação apostólica , Evangelii Gaudium
publicada pelo Papa Francisco no encerramento do Ano da Fé, e que trata do anúncio do Evangelho 
no mundo atual, tem muitas semelhanças com a  (24 de novembro de 2013). Evangelii Nuntiandi
Recolhe, amplia e aprofunda, de forma muito pessoal, as contribuições do Sínodo de 2012 sobre A 
Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã, do qual participaram 170 bispos do mundo 
inteiro. A Evangelii Gaudium consta de cinco capítulos: a transformação missionária da Igreja; na 
crise do compromisso comunitário; o anúncio do Evangelho; a dimensão social da evangelização; 
evangelizadores com Espírito. É considerado o documento programático do pontificado do Papa 
Francisco. 
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                   de vosso deus, mas não lhe ponhais fogo".
26 Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e 
prepararam-no. E invocavam o nome de Baal 
desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: 
"Baal, ouve-nos!" Mas não se ouvia voz 
alguma e ninguém que respondesse. E 
dançavam ao redor do altar que tinham 

27levantado.  Ao meio-dia, Elias zombou 
deles, dizendo: "Gritai mais alto, pois sendo 
um deus, tem suas ocupações. Porventura 
ausentou-se ou está de viagem; ou talvez 
esteja dormindo e é preciso que o acordem".    
28 Então eles gritavam ainda mais forte, e 
retalhavam-se, segundo o seu costume, com 

                  espadas e lanças, até o sangue escorrer. 
29 Passado o meio-dia, entraram em transe até 
a hora do sacrifício vespertino. Mas não se 
ouviu voz nenhuma, nem resposta nem sinal 

30de atenção.  Então Elias disse a todo o povo: 
"Aproximai-vos de mim". Todo o povo veio 
para perto dele. E ele refez o altar do Senhor 

31que tinha sido demolido.  Tomou doze pe-
dras, segundo o número das doze tribos dos 
filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: "Teu 

32nome será Israel",  e edificou com as pedras 
um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do 
altar um rego, capaz de conter duas medidas 

33de sementes.  Empilhou a lenha, esquartejou 
34o novilho e colocou-o sobre a lenha,  e disse: 

"Enchei quatro talhas de água e derramai-a 
sobre o holocausto e sobre a lenha". Depois, 
disse: "Outra vez". E eles assim fizeram uma 
segunda vez. E acrescentou: "Ainda uma 

35terceira vez". E assim foi feito.  A água correu 
em voltar do altar e o rego ficou comple-

36tamente cheio.  Chegada a hora do sacrifício, 
o profeta Elias aproximou-se e disse: "Senhor, 
Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra 
hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu 
servo e que é por ordem tua que fiz estas 

37coisas.  Ouve-me, Senhor, ouve-me, para 
que este povo reconheça que tu, Senhor, és 
Deus, e que és tu que convertes os seus 

38corações!"  Então caiu o fogo do Senhor, que 
devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a 
poeira, e secou a água que estava no rego.          
39 Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o 

por sua sintonia única com a vontade do Pai. 
Pregava o que vivia, vivia o que pregava. O 
grande missionário e pregador Santo Antônio 
O seguiu muito de perto em sua vida e missão.

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 eterno e todo-poderoso, que destes 
Santo Antônio ao vosso povo como insigne 
pregador e intercessor em todas as neces-
sidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os 
ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa 
ajuda em todas as provações.

Leitura - 1Rs 18,20-39

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

20Naqueles dias:  Acab convocou todos os 
filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no 

21monte Carmelo.  Então Elias, aproximando-
se de todo o povo, disse: "Até quando andareis 
mancando com os dois pés? Se o Senhor é o 
verdadeiro Deus, segui-o; mas, se é Baal, 
segui a ele". O povo não respondeu uma 

22palavra.  Então Elias disse ao povo: "Eu sou o 
único profeta do Senhor que resta, ao passo 
que os profetas de Baal são quatrocentos e 

23cinquenta.  Deem-nos dois novilhos; que 
eles escolham um novilho e, depois de cortá-
lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, 
mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei 
depois o outro novilho e o colocarei sobre a 

24lenha e tampouco lhe porei fogo.  Em 
seguida, invocareis o nome de vosso deus e 
eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que 
ouvir, enviando fogo, este é o Deus verda-
deiro". Todo o povo respondeu, dizendo: 

25 "Ótima proposição". Elias disse então aos 
profetas de Baal: "Escolhei vós um novilho e 
começai, pois sois maioria. E invocai o nome 
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derado o menor no Reino dos Céus. Porém, 
quem os praticar e ensinar será considerado 
grande no Reino dos Céus". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai a graça de nos colocar-
mos, como Santo Antônio, ao serviço da Igreja 
e do mundo com nossa palavra e nosso 
testemunho: R: Nós Vos rogamos: ouvi-
nos, Senhor.

1.  Para que o Senhor conceda à santa 
Igreja pregadores que, à maneira de Santo 
Antônio, sejam dóceis ao Espírito e fiéis ao 
Evangelho, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que, por intercessão de Santo 
Antônio, a linguagem dos que pregam a 
Palavra seja confirmada pelas obras que 
praticam, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que os responsáveis das nações 
ponham a sua inteligência ao serviço dos 
cidadãos mais indefesos, como fez Santo 
Antônio, rezemos ao Senhor. 

4.  Para que os discípulos e discípulas de 
Jesus Cristo sejam o sal da terra e a luz do 
mundo e glorifiquem o Pai que está nos Céus, 
rezemos ao Senhor. 

5.  Para que todos nós aqui reunidos, 
ouçamos, ainda hoje, a exortação de Santo 
Antônio a socorrer os mais pobres com o que 
temos e somos, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus, que enchestes Santo 
Antônio de Pádua do espírito de sabedoria e 
inteligência, dignai-vos ouvir-nos com bon-
dade, em atenção à vossa misericórdia infinita. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Aceitai, ó Deus, as oferendas do vosso 
povo em honra de Santo Antônio de Pádua e 
possamos receber a salvação pelo sacrifício 
que oferecemos em vossa honra. 

rosto em terra, exclamando: "É o Senhor que é 
Deus, é o Senhor que é Deus!" - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 15(16),1-2a. 
4.5.8.11(R/ 1)

R. Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio!

1.  Guardai-me, ó Deus, porque em vós 
me refugio! Digo ao Senhor: "Somente vós 
sois meu Senhor. R.

2.  Multiplicam, no entanto, suas dores os 
que correm para os deuses estrangeiros; seus 
sacrifícios sanguinários não partilho, nem 
seus nomes passarão pelos meus lábios. R.  

3.  Ó Senhor, sois minha herança e minha 
taça, meu destino está seguro em vossas 
mãos! Tenho sempre o Senhor ante meus 
olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. R

4.  Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto a vós, felicidade sem limites, 
delícia eterna e alegria ao vosso lado! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 24,4b.5a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Fazei-me conhecer vossa estrada, 

vossa verdade me oriente e me conduza! R.

Evangelho - Mt 5,17-19

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

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

eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem 
de existir, nem uma só letra ou vírgula serão 

                           tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. 
19 Portanto, quem desobedecer a um só destes 
mandamentos, por menor que seja, e ensinar 
os outros a fazerem o mesmo, será consi-
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Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, o vosso sacramento 
em memória do vosso Santo Antônio de 
Pádua; concedei que esta Eucaristia se trans-
forme para nós em alegria eterna. 

Antífona de comunhão - Mt 20,28

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,17-19

J
esus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir (5,17)! A lei é boa e faz 
bem: faz crescer a vida e proíbe o que a diminui. Os profetas chamam a atenção para ela, 
denunciando suas transgressões e prometendo um coração novo e um Espírito novo. 

Caminhando no caminho de Deus, encontramos a vida (Sl 1).
-  A lei, porém – este é o outro lado da moeda – não salva ninguém. O pecador, de fato, 

por imperícia e engano, considera mal o bem e bem o mal. Quando o percebe, já errou, e, 
tentando se desculpar, erra mais ainda. A transgressão acaba se transformando em hábito; a 
esse ponto, funciona quase como uma exigência, uma obrigação de fazer o que é proibido e de 
se negar a fazer o que é mandado. É a escravidão do vício. A lei, a esta altura, acaba por provocar 
o desejo do pecado e, com isso, a expulsão do pecado que existe em nós.

-  São Paulo – que, no Novo Testamento (cf. Carta aos Gálatas), foi o que mergulhou mais 
a fundo nessa problemática – diz que a lei ao mesmo tempo provoca, acusa e pune a 
pecaminosidade, funcionando também ao mesmo tempo como carcereira, pedagoga e tutora 
do ser humano. A lei, que devia servir à vida, por causa do pecado, serve à morte.

-  Jesus veio nos libertar da escravidão da lei. Abolindo a lei? Não. Se a abolisse, 
transformaria o bem em mal e o mal em bem. Como, então, ele nos liberta da escravidão da lei? 
Cumprindo-a, no sentido que a vive e a vive em modo superior, em modo divino.

-  É a justiça excessiva que ele ensina: “Se a vossa justiça não for maior do que a dos 
escribas e fariseus...”. É a justiça excessiva que ele vive, vivendo o amor. A sua justiça não é a 
dos escribas e fariseus: é a justiça excessiva do Filho, expressão da justiça do Pai, que, em 
relação ao pecador, se torna misericórdia.

-  O cumprimento da lei, para Jesus, é exigência e decorrência da sua relação com o seu 
autor, o Pai. Por detrás da lei, que proíbe o que conduz à morte, está o Senhor, que dá a vida e 
ressuscita dos mortos. Por detrás da palavra que condena o transgressor, está o Pai que o 
perdoa movido pela misericórdia.

-  Resume Fausti: “Jesus não é o fim, mas a finalidade da lei e dos profetas: não a 
abolição, mas a realização plena. Vive, com efeito, a Palavra dada a Moisés e lembrada pelos 
profetas: é o Filho, que cumpre a vontade do Pai”.

Santos do dia: Geraldo de Claraval (+ 1138). Antônio de Pádua (1195 – 1231). 

Datas comemorativas: Dia do Turista. Início da Insurreição Pernambucana (1645). 
Nascimento de José Bonifácio, Patriarca da Independência (1763). Criação do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, por Dom João VI (1808). Início da Insurreição Pernambucana para expulsar os 
holandeses (1645).

"É o respeito pela vida e, em primeiro lugar, pela dignidade da pessoa humana a norma 
inspiradora fundamental de um sadio progresso econômico, industrial e científico" 

(João Paulo II, SRS)
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Oração para a bênção do pão

Pr.  O Senhor esteja convosco! 
T.  Ele está no meio de nós! 
Pr.  O nosso auxílio está no Nome do Senhor! 
T.  Que fez o céu e a terra! 
Pr.  Rogai por nós, glorioso Santo Antônio! 
T.  Para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

OREMOS. Senhor Deus, Pai santo, eterno e todo poderoso, abençoai (+) este pão, pela 
intercessão de Santo Antônio, que, por sua pregação e exemplo, distribuiu o pão da vossa 
Palavra aos vossos fiéis. Este pão recorde aos que o comerem, guardarem ou distribuírem com 
devoção, o Pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o Pão do Céu 
que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. Fazei que este pão nos lembre o 
compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e 
espiritual, necessitados do pão da amizade, da compreensão e do amor fraterno. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Pão vivo que desceu do céu e dá a vida e a salvação ao 
mundo, na unidade do Espírito Santo!

Todos: Amém!

14 QUINTA-FEIRA DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia)

A justiça “menor”, até que não é difícil pra-
ticar. O esforço, a disciplina, a consideração 
das vantagens podem levar o ser humano a 
isso. Agora, a justiça “maior” – a justiça 
“excessiva” vivida e pregada por Jesus –         
esta só o Pai pode criar em nós, tornando-nos 
homens e mulheres novos para o Reino de 
Deus. 

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

O Senhor é a minha luz e a minha salvação, 
a quem poderia eu temer? O Senhor é o 
baluarte de minha vida, perante quem 
tremerei? Meus opressores e inimigos, são 
eles que vacilam e sucumbem.

Oração do dia

Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao 

nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, 
pensar o que é certo e realizá-lo com vossa 
ajuda.

Leitura -1Rs 18,41-46

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

41Naqueles dias,  Elias disse a Acab: 
"Sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de 

42 muita chuva". Enquanto Acab subia para 
comer e beber, Elias subiu ao cume do 
Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto 

43entre os joelhos.  E disse ao seu servo: "Sobe 
e observa na direção do mar". Ele subiu, 
observou e disse: "Não há nada". Elias disse-

44lhe de novo: "Volta sete vezes".  À sétima vez 
o servo disse: "Eis que sobe do mar uma 
nuvem, pequena como a mão de um homem". 
Então Elias disse-lhe: "Vai dizer a Acab que 
prepare o carro e desça, para que a chuva não 
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juízo; quem disser ao seu irmão: 'patife!' será 
condenado pelo tribunal; quem chamar o 
irmão de 'tolo' será condenado ao fogo do 

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

24contra ti,  deixa a tua oferta ali diante do altar, 
e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. 

25Só então vai apresentar a tua oferta.  Procura 
reconciliar-te com teu adversário, enquanto 
caminha contigo para o tribunal. Senão o 
adversário te entregará ao juiz, o juiz te entre-
gará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na 

26prisão.  Em verdade eu te digo: dali não 
sairás, enquanto não pagares o último 
centavo". - Palavra da Salvação.

Preces dos fi isé

Amar o próximo é mais que não matar, diz-
nos Jesus, e também mais que não odiar, não 
se irritar, não ofender. Tomemos consciência 
de das nossas faltas e oremos a Deus, di-
zendo: R. Senhor, libertai-nos do pecado.

1.  Pela santa Igreja, que ensina o que é o 
amor, pelos cristãos que se entristecem 
quando fazem o mal e por aqueles que fazem 
de tudo para não pecar, oremos.

2.  Pelos incrédulos, cegados pelas coi-
sas deste mundo, pelos ateus que muitas 
vezes têm uma imagem falsa de Deus, e pelos 
que não podem contemplar a glória de Cristo, 
oremos.

3.  Pelos que olham o céu e sabem prever 
a chuva e o calor, pelos que interpretam com 
sabedoria os sinais dos tempos e pelos que 
creem que tudo está nas mãos de Deus, 
oremos.

4.  Pelos que sofrem afrontas dos seus 
irmãos, pelos que choram, mas não se vingam 
de ninguém, e pelos que perdoam a quem os 
ofende e lhes faz mal, oremos.

5.  Pelos que se lembram, junto ao altar, 
do mal que fizeram, pelos que procuram fazer 
as pazes com os adversários e pelos que se 
reconciliam com quem os ofendeu, oremos. 

45o detenha".  Nesse meio tempo, o céu 
cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e 
a chuva caiu torrencialmente. Acab subiu para 

46o seu carro e partiu para Jezrael.  A mão do 
Senhor esteve sobre Elias; e ele, cingindo os 
rins, correu adiante de Acab até a entrada de 
Jezrael. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 64(65), 
10abcd.10e-11.12-13(R/. 2a)

R.  Ó Senhor, que o povo vos louve em 
Sião!

1. Visitais a nossa terra com as chuvas, e 
transborda de fartura. Rios de Deus que vêm 
do céu derramam águas, e preparais o nosso 
trigo. R.

2.  É assim que preparais a nossa terra: 
vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a 
chuva amoleceis e abençoais as semen-
teiras. R.

3.  O ano todo coroais com vossos dons, 
os vossos passos são fecundos; transborda a 
fartura onde passais. Brotam pastos no 
deserto as colinas se enfeitam de alegria. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos dou novo preceito: que uns        

aos outros vos ameis, como eu vos tenho 
amado. R.

Evangelho - Mt 5,20-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

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

ouvistes o que foi dito aos antigos: 'Não 
matarás! Quem matar será condenado pelo 

22tribunal'.  Eu, porém, vos digo: todo aquele 
que se encoleriza com seu irmão será réu em 
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Antífona da comunhão - Sl 17,3

Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador! 
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das 
más inclinações e orientando para o bem a 
nossa vida.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, 
concedei-nos o vosso Espírito de perdão, para 
sabermos reconciliar-nos uns com os outros. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, vede nossa dispo-
sição em vos servir e acolhei nossa oferenda, 
para que este sacrifício vos seja agradável e 
nos faça crescer na caridade.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,20-26

J
esus não veio abolir a lei, mas cumpri-la plenamente e levá-la à sua plenitude. A lei é 
boa, pois manda o que faz a vida crescer e proíbe o que a diminui. Jesus também não 
veio destituir ou eliminar os profetas. Os profetas chamam a atenção para a lei, 

denunciam suas transgressões e – preparando o caminho para sua plenificação e superação – 
prometem um coração novo e um Espírito novo, que façam o ser humano caminhar pelos 
caminhos de Deus, que são caminhos de vida e liberdade.

- A lei, porém, não salva ninguém. O ser humano, depois do pecado, não se sabe se mais 
por imperícia se mais por engano, acha que o bem é mal e o que o mal é bem. Quando percebe o 
erro, já é tarde e, procurando justificar-se, erra ainda mais. A transgressão torna-se um hábito – 
quer dizer, um vício, que é um hábito mau – quase um imperativo, uma coação a fazer o que é 
proibido e a não fazer o que é ordenado. É a escravidão do vício, tão onipotente e onipresente 
que o apóstolo Paulo a reconhece em si; tão difícil de ser admitida, o que é tão importante para 
encará-la e começar a vencê-la. 

- Na verdade, estamos diante de um paradoxo. A lei, com suas proibições e prescrições, 
coloca as condições para que o pecado exprima a sua potencialidade negativa, apontando 
todos os procedimentos para se articular em pecados. A lei ensina o pecado a tomar carne e 
corpo nos pecados, que revelam e escondem o pecado. A lei, de si, boa é “para as 
transgressões” (Gl 3,19), diz Paulo. Acaba acordando o apetite do pecado e fazendo destilar o 
veneno que está em nós!

- Em síntese: a lei provoca, acusa e pune a pecaminosidade, sendo, ao mesmo tempo, 
carcereira, pedagoga e tutora do ser humano. Ainda que colocada para proteger a vida, por 
causa do pecado – que é, sim, desobediência, à lei, mas, muito mais, rebeldia da criatura diante 
do Criador – não faz senão produzir morte.

- Lançado dentro desse contexto, Jesus não veio libertar-nos da escravidão da lei, não 
abolindo-a, mas cumprindo-a em modo superior. Não podia aboli-la: seria trocar o bem pelo 
mal e o mal pelo bem. Não podia simplesmente cumpri-la: seria apequenar-se ao seu 
horizonte, aprisionar-se aos seus limites, nivelar-se à sua ordem. Jesus a cumpre, porque é 
divino; Jesus a cumpre em modo superior, isto é, divino.

- Por trás da lei, que proíbe o que sabe de morte, está o Senhor, que dá a vida e ressuscita 
dos mortos. Por trás da palavra que condena a transgressão, está o Pai rico em misericórdia que 
perdoa o transgressor e o acolhe.

- Jesus é o primeiro a viver o amor em realidade e plenitude. A sua justiça não é a dos 
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escribas e fariseus, que dá para que se lhe dê, numa troca desigual que, porém, se considera 
igual. A justiça de Jesus é a justiça maior, excessiva, do Filho, que é igual à justiça do Pai, que 
se chama com todo direito e só assim “graça”, a única que nos faz entrar no Reino, não por 
mérito, mas por superabundância de amor. Como dizia o Murialdo: “Deus é amor. Tudo é 
graça”!

Santos do dia: Metódio I de Constantinopla (790 – 847). Hartwig de Salzburg (955 – 
1023). Gottschalk (1000 – 1066). 

Testemunhas do Reino: Maurício Silva (Argentina, 1977). Cosme Spessoto (El Salvador, 
1980). Vicente Hordanza (Peru, 1983). 

Memória histórica: A Argentina declara inconstitucionais as leis da chamada “obediência 
devida” (2005).

Datas comemorativas: Dia do Solista. Dia Universal de Deus. Dia Nacional das Relações 
Públicas. Dia da Manicura. 

15 SEXTA-FEIRA DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia)

Tanta discussão sobre o divórcio; tanta 
movimentação para impedi-lo; tanto fracasso 
nos matrimônios e nas famílias. O foco está 
errado. O foco não é nem as leis nem o 
desquite nem o divórcio. O foco é o amor. 
Precisa-se discutir o amor, em todas as suas 
implicações e expressões. É urgente domar o 
egoísmo. É necessário aprender a amar. Só 
assim resgataremos o casamento, a família... 
a vida!

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

O Senhor é a minha luz e a minha salvação, 
a quem poderia eu temer? O Senhor é o 
baluarte de minha vida, perante quem tre-
merei? Meus opressores e inimigos, são eles 
que vacilam e sucumbem.

Oração do dia

Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao 
nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, 
pensar o que é certo e realizá-lo com vossa 
ajuda.

Leitura - 1Rs 19,9a.11-16

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

Naqueles dias, ao chegar a Horeb, o monte 
9ªde Deus,  o profeta Elias entrou numa gruta, 

onde passou a noite. E eis que a palavra do 
11Senhor lhe foi dirigida nestes termos:  "Sai e 

permanece sobre o monte diante do Senhor, 
porque o Senhor vai passar". Antes do Senhor, 
porém, veio um vento impetuoso e forte, que 
desfazia as montanhas e quebrava os 
rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. 
Depois do vento houve um terremoto. Mas o 

12Senhor não estava no terremoto.  Passado o 
terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não 
estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um 

13murmúrio de uma leve brisa.  Ouvindo isto, 
Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-
se à entrada da gruta. Ouviu, então, uma voz 

14que dizia: "Que fazes aqui, Elias?"  Ele 
respondeu: "Estou ardendo de zelo pelo 
Senhor, Deus Todo-poderoso, porque os 
filhos de Israel abandonaram tua aliança, 
demoliram teus altares e mataram à espada 
teus profetas. Só eu escapei. Mas, agora, 
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30jogado no inferno.  Se a tua mão direita é para 
ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para 
longe de ti! De fato, é melhor perder um dos 
teus membros, do que todo o teu corpo ir para 

31o inferno.  Foi dito também: 'Quem se 
divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão 

32de divórcio'.  Eu, porém, vos digo: Todo 
aquele que se divorcia de sua mulher, a não 
ser por motivo de união irregular, faz com              
que ela se torne adúltera; e quem se casa              
com a mulher divorciada comete adultério".               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O cumprimento perfeito da Lei de Deus não 
se se limita à observância da letra, mas vai ao 
seu espírito. Peçamos ao Pai que nos dê o 
desejo da perfeição, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que a Igreja de Jesus Cristo seja 
fiel ao proclamar tudo o que Ele disse aos seus 
discípulos, em linguagem exigente, mas muito 
humana, rezemos ao Senhor.

2.  Para que a Igreja de Jesus Cristo não 
tenha medo de ensinar que o adultério é um 
pecado como também a banalização do sexo, 
rezemos ao Senhor. 

3.  Para que a Igreja de Jesus Cristo ajude 
as pessoas a encontrar Deus nas coisas 
simples, como brisa suave toca o coração e 
eleva a alma, rezemos ao Senhor. 

4. Para que a Igreja de Jesus Cristo sinta 
preocupação pelos seus filhos que abando-
nam a Aliança e por aqueles que não fre-
quentam as assembleias, rezemos ao Senhor.

5.  Para que a Igreja de Jesus Cristo ajude 
os casais e as famílias a viver o respeito de um 
pelo outro, o querer bem e a alegria do 
encontro, os oremos, irmãs e irmãos.

Senhor, nosso Deus, fazei que todas as 
palavras do vosso Filho sejam luz nos 
caminhos da nossa vida. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

15também querem matar-me".  O Senhor 
disse-lhe: "Vai e toma o teu caminho de volta, 
na direção do deserto de Damasco. Chegando 

16lá, ungirás Hazael como rei da Síria.  Unge 
também a Jeú, filho de Namsi, como rei de 
Israel, e a Eliseu, filho de Safat, de Abel-
Meula, como profeta em teu lugar. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26(27),7a-8. 
9.13-14(R/. 8b)

R. Senhor, é vossa face que eu 
procuro!

1. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, 
atendei por compaixão! Meu coração fala 
convosco confiante, é vossa face que eu 
procuro. R.

2.  Não afasteis em vossa ira o vosso 
servo, sois vós o meu auxílio! Não me 
esqueçais nem me deixeis abandonado, meu 
Deus e Salvador! R.

3.  Sei que a bondade do Senhor eu hei de 
ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e 
tem coragem, espera no Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - Fl 2,15d.16a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Como astros no mundo brilheis, pre-

gando a Palavra da vida! R.

Evangelho - Mt 5, 27-32

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
27discípulos:  "Ouvistes o que foi dito: 'Não 

28cometerás adultério'.  Eu, porém, vos digo: 
Todo aquele que olhar para uma mulher, com 
o desejo de possuí-la, já cometeu adultério 

29com ela no seu coração.  Se o teu olho direito 
é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-
o para longe de ti! De fato, é melhor perder um 
de teus membros, do que todo o teu corpo ser 
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Ó meu Deus, sois o rochedo que me             
abriga!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das 
más inclinações e orientando para o bem a 
nossa vida.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, vede nossa dispo-
sição em vos servir e acolhei nossa oferenda, 
para que este sacrifício vos seja agradável e 
nos faça crescer na caridade.

Antífona da comunhão - Sl 17,3

Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador! 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,27-32 

C
omo é que Jesus realiza e anuncia a justiça “excessiva” (“se a vossa justiça não for 
maior...”) do Reino? 

-  O parâmetro é nada menos que a “perfeição” do Pai (somos chamados a tornar-nos 
como o Pai!) (v. 48). Como? Sendo no comportamento e nas atitudes o que já somos em 
profundidade: se somos filhos, devemos agir como filhos, tornando-nos iguais ao Pai, que ama 
a todos. Consequentemente, temos que rever nossas relações com os irmãos (vv. 21-48). 
Precisamos, para tanto, exercitar-nos nos três “pilares do mundo”, que são a esmola, a oração e 
o jejum (6,1-18) e rever nossa relação com o Pai (6,19 – 7,11). Tudo termina no mandamento 
do amor, que é a síntese da Lei e dos Profetas (7,12). Seis antíteses (Mt 5,22; 5,27; 5,32; 5,34; 
5,38; 5,44; cf. 6,17) estruturam a primeira parte dessa seção do Evangelho de Mateus.

-  A Lei não é nova, mas antiga. Nova é a sua realização, o seu cumprimento. De fato, 
ninguém nunca a propôs e observou com tanta radicalidade e coerência, como o Filho, como 
Jesus. A razão disso é o amor do Pai.

-  Jesus, aliás, fala com a mesma autoridade daquele que, no Monte, pronunciou o 
Decálogo. Aquele “eu, porém, vos digo” o situa no mesmo nível do Pai. Não contradiz o que foi 
dito, mas o esclarece, o restaura em caso de concessão indevida, não fica no nível das ações, 
mas vai aos movimentos do coração, que é a fonte de tudo. Não cai no legalismo, mas levanta 
voo até o evangelho: a boa-notícia de que Deus opera em nós através dessas palavras que têm a 
força de realizar o seu intento. Não são um código de leis sublimes, mas desumanas, porque 
impossíveis de se cumprir, mas revelação e dom de um Espírito novo, da própria vida de Deus. 

-  O trecho que nos é proposto hoje se refere a uma relação humana fundamental: a 
relação conjugal. Trata do respeito do outro no seu bem fundamental: a sua relação de casal, 
que realiza o ser humano como pessoa, criado que é à imagem de Deus. Com efeito, Deus – 
nossa fonte, protótipo e meta – não é uma ilha, mas relação, vida que se dá no amor, uma 
espécie de família.

-  O adultério é um furto do marido, se a mulher for esposada e, vice-versa, da esposa, se 
o homem for esposado. Na verdade, é muito mais que isso, pois o matrimônio é pertença mútua 
entre homem e mulher. Os dois são uma só carne, quer dizer, uma só realidade, como Deus, em 
que os Três são, ao mesmo tempo, rigorosamente Um. Marido e mulher são um do outro, no 
dom recíproco do amor. Romper ou eliminar essa união – como faz o divórcio ou fazem os 
fautores do “fim do casamento” – é negar a imagem de Deus, que é distinção e superação da 
distinção, comunhão de amor do que é diferente (cf. Gn 1,27; 2,22ss.).
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Santos do dia: Vito (297 – 304). Lotário de Sées (685 – 756). Eigil (+ 822). Bernardo de 
Aosta (+ 1081). Geraldo de Salzburg (1010 – 1088). Isfrido de Ratzeburgo (+ 1204). Germana 
Cousin (1579 – 1601). Aloísio Palazzolo (1827 – 1886). Klara Fietz (1905 – 1937). 

Testemunhas do Reino: Víctor Sanabria (Costa Rica, 1952). Teodoro Santos Mejía (Peru, 
1989).

Memória histórica: Início da Guerra do Chaco, entre Bolívia e Paraguai (1932). O México 
declara não prescrito o delito do ex-presidente Luís Echeverría Álvarez por genocídio em 1971 
(2005).

Datas comemorativas: Dia do Paleontólogo. Batismo da Pomerânia (1125). 

16 SÁBADO DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia)

A vida é dramática travessia. Lançados no 
mundo, somos tomados pelo medo; nos 
peitos quentes da mãe, porém, sentimos que 
é possível confiar. A vida transcorre entre 
essas duas forças fundamentais: o medo e a 
confiança. Deus parece não se importar com 
nossas dificuldades. É o medo. O seu sono em 
nossa barca é a condição para podermos 
crescer em seus braços. A confiança enxerga 
o porto mesmo no mais denso nevoeiro!

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

O Senhor é a minha luz e a minha salvação, 
a quem poderia eu temer? O Senhor é o 
baluarte de minha vida, perante quem 
tremerei? Meus opressores e inimigos, são 
eles que vacilam e sucumbem.

Oração do dia

Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso 
apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pen-  
sar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda.

Leitura - 1Rs 19,19-21

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

19Naqueles dias:  O profeta Elias partiu dali 

e encontrou Eliseu, filho de Safat, lavrando a 
terra com doze juntas de bois; e ele mesmo 
conduzia a última. Elias, ao passar perto de 

20Eliseu, lançou sobre ele o seu manto.  Então 
Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, 
dizendo: "Deixa-me primeiro ir beijar meu pai 
e minha mãe, depois te seguirei". Elias 
respondeu: "Vai e volta! Pois o que te fiz eu?"          
21 Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os 
imolou. Com a madeira do arado e da canga 
assou a carne e deu de comer à sua gente. 
Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao 
seu serviço. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 15(16),1-2a. 
5.7-8.9-10(R/. cf. 5a)

R. O Senhor é a porção da minha 
herança.

1.  Guardai-me, ó Deus, porque em vós 
me refugio! Digo ao Senhor: "Somente vós 
sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha 
herança e minha taça, meu destino está 
seguro em vossas mãos! R.

2.  Eu bendigo o Senhor, que me acon-
selha, e até de noite me adverte o coração. 
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois 
se o tenho a meu lado não vacilo. R.

3.  Eis por que meu coração está em festa, 
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2.  Pelos cidadãos e cidadãs dos vários 
países, para que sejam verdadeiros e 
autênticos e exijam transparência dos 
políticos e homens públicos, oremos, irmãos 
e irmãs.

3.  Pelos que atuam nos meios de 
comunicação, para que não deturpem os fatos 
nem manipulem o público, mas ajudem as 
pessoas a ter consciência crítica, oremos, 
irmãos e irmãs.

4.  Pelos que são chamados a socorrer 
alguém, para que respondam com prontidão à 
voz do necessitado, pois aí também ressoa a 
voz de Deus, oremos, irmãos e irmãs.

5.  Pelos leigos que exercem serviços ou 
ministérios litúrgicos na comunidade, para 
que os exerçam com dignidade e correção, 
para a glória de Deus e o bem dos fiéis, 
oremos, irmãos e irmãs. 

Senhor, ensinai-nos a ser sinceros no que 
afirmamos, dizendo «sim» quando é sim e 
«não» quando é não, segundo o exemplo e o 
ensinamento de Cristo, Palavra viva e verda-
deira. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

        
Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, vede nossa dispo-
sição em vos servir e acolhei nossa oferenda, 
para que este sacrifício vos seja agradável e 
nos faça crescer na caridade.

Antífona da comunhão - Sl 17,3

Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador! 
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das 
más inclinações e orientando para o bem a 
nossa vida.

+ minha alma rejubila de alegria, e até meu 
corpo no repouso está tranquilo; pois não 
haveis de me deixar entregue à morte, nem 
vosso amigo conhecer a corrupção. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 118(119)

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

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

Evangelho - Mt 5,33-37

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
 33discípulos:  "Vós ouvistes o que foi dito aos 

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

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

35 nem pela terra, porque é o suporte onde 
apoia os seus pés; nem por Jerusalém, porque 

36é a cidade do Grande Rei.  Não jures tão 
pouco pela tua cabeça, porque tu não podes 
tornar branco ou preto um só fio de cabelo.            
37 Seja o vosso 'sim': 'Sim', e o vosso 'não':  
'não'. Tudo o que for além disso vem do 
Maligno". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O discípulo de Cristo é discípulo da 
Verdade, e quem diz a verdade não precisa 
jurar. Peçamos a Deus que nos ajude a ser 
assim, dizendo: R. Ajudai-nos, Senhor, a 
ser sinceros.

1.  Pelos ministros da Igreja que usam os 
meios de comunicação social, para que se 
distingam pela verdade e pela humildade e 
deem testemunho do que falam, oremos, 
irmãos e irmãs.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,33-37

O
 juramento é uma palavra inflacionada, um compromisso que se quer tão forte que 
busca apoio além da palavra, considerada fraca. O juramento busca o apoio de algo ou 
de alguém mais digno de fé para sustentar a palavra própria.

-  Jurar por Deus é chamar Deus por testemunha da verdade e veracidade da nossa 
palavra. O Antigo Testamento condenava o perjúrio, mas permitia os juramentos, sob a 
condição de serem mantidos para não desonrarem quem é chamado como testemunha, 
especialmente Deus (cf. Nm 30,3; Dt 23,22; Sl 50,14). 

-  Jesus proíbe o próprio juramento. A palavra tem que ser suficiente. Tem que ser 
verdadeira e veraz, meio de comunicação e de comunhão entre as pessoas. Se for falsa, vira o 
que não deve ser, instrumento de dominação e divisão. O diabo é pai ao mesmo tempo da 
mentira e da divisão.

-  Jesus ilustra a proibição com quatro situações: nem pelo céu, nem pela terra, nem por 
Jerusalém, nem por sua cabeça (vv. 34-36). Céu equivale ao Nome, o trono da glória; a terra 
deve ser respeitada tanto quanto o céu; Jerusalém é a morada terrestre do Deus celeste; a 
cabeça não é sua, mas de Deus. 

-  Numa palavra: não se deve jurar por nada. Em qualquer juramento, explícita ou 
implicitamente, você está chamando Deus por testemunho, pois ele é o senhor de tudo e de 
todos. Você não pode invocá-lo como testemunha, pois, se você faltar ao juramento, você está 
profanando o seu nome. Por outro lado, se você diz a verdade, ele já está presente em toda 
palavra verdadeira, sendo desnecessário invocá-lo. 

- Positivamente, ensina Jesus na sequência, “diga apenas ‘sim’, quando é ‘sim’; e ‘não’, 
quando é ‘não’” (v. 37). A nossa palavra não deve chamar Deus por testemunha, mas dar 
testemunho de Deus. A nossa palavra seja como a palavra de Deus: verdadeira, transparente, 
livre e libertadora. Fale a boca do que o coração está cheio, pois a palavra é transparência do 
coração.

-  Se a palavra não puder ser “sim” ou “não”, não seja “sim e não”, mas um humilde “não 
sei” ou o sábio “calar-se”. O tão humano “não sei” não seja, porém, sinal de esperteza ou 
preguiça, mas sincera e empenhada busca da verdade ou respeitoso e paciente silêncio de 
caridade. O Eclesiástico tem uma palavra pensada e pesada a respeito: “Os imbecis têm a 
mente na língua; os sábios têm a língua na mente” (Eclo 21,26).

-  A intenção e a pretensão de Jesus, ao proibir o juramento, é restituir à palavra o seu 
valor. Se a palavra da mentira traz morte ao mundo, a palavra da verdade traz de volta a vida. A 
palavra de Deus, escutada e proclamada, é princípio de vida. É ferramenta para o homem 
interpretar e transformar o mundo. A palavra comunicativa, verdadeira e libertadora é divina. 
Tem a força de unir os irmãos e de fazer – até de pedras – filhos de Deus. Diabólica, ao contrário, 
é toda palavra possessiva, dominadora, mentirosa. Divide-nos dos outros, corta nossos laços 
com Deus, joga-nos na solidão. Vem, misteriosamente, do Maligno.

Santos do dia: Quirino de Roma (+ 269). Julita e Círico (+ 305). Cunegunda de 
Rapperswil (III – IV século). Tychon de Amathos (IV – V século). Bruno de Meissen (1010 – 
1106). Luitgard de Tongern (1182 – 1246). João Francisco de Régis (1597-1640). 

Testemunhas do Reino:  Aurora Vivar Vásquez (Peru, 1976).

Memória histórica: Excomunhão de Martinho Lutero (1520). Valentina Terechkova torna-
se a primeira astronauta da história (URSS, 1963). “Massacre de Soweto”: 700 meninos 
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assassinados por se recusar a aprender o dialeto “afrikaans”, durante o Apartheid (África do Sul, 
1976).

Datas comemorativas: Dia da Unidade Nacional. Nascimento de Alexandre Graham Bell, 
tido como inventor do telefone (Edimburgo, Escócia,1876).  

17 11º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Jesus gosta de 
ensinar por metáforas. É uma das linguagens 
mais ricas a que o ser humano tem acesso. 
Não define, nem descreve, só indica, insinua, 
alude, sugere. Não separa uma realidade da 
outra, mas interliga, relaciona, lança pontes. A 
imagem está aberta a ser completada, corri-
gida, modificada por outra imagem, aliás, por 
outras imagens. Passeia entre um campo e 
outro da experiência humana, como a própria 
vida, que nunca está fechada num único com-
partimento. É, por isso, a linguagem adequada 
para se falar do Reino. Que é como a semente 
que o lavrador joga na terra. Depois, dorme e 
acorda, enquanto a semente cresce por sua 
própria energia. Não importa o tamanho da 
semente, o que conta é o espetáculo da 
colheita, precedido pelas hastes carregadas, 

que a anunciam. E se o mau tempo ou a tem-
pestade frustra a colheita este ano, a espe-
rança do lavrador renasce com a primeira 
chuva, certo de que o futuro será melhor.

Antífona da comunhão - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo; tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois 
meu protetor; não me deixeis; não me 
abandoneis, ó Deus meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa 
vontade, seguindo os vossos mandamentos. 

Primeira leitura - Ez 17,22-24

Leitura da Profecia de Ezequiel 

22 Assim diz o Senhor Deus: "Eu mesmo 
tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto 
de seus ramos arrancarei um broto e o 

23plantarei sobre um monte alto e elevado.  Vou 
plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele 
produzirá folhagem, dará frutos e se tornará 
um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão 
todos os pássaros, à sombra de sua ramagem 

24as aves farão ninhos.  E todas as árvores do 
campo saberão que eu sou o Senhor, que 
abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa; faço 
secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, 
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vida eterna encontrou. R. 

Evangelho - Mc 4,26-34

O Evangelho de hoje não nos ensina a 
ficarmos passivos e inativos, que Deus faz 
tudo e muito mais. A boa notícia é sempre 
apelo à conversão, à fé, ao seguimento, à 
ação. Conversão, fé, seguimento, ação são, 
sem dúvida, ações humanas, plenamente 
humanas, nas quais e mediante as quais, 
porém, Deus nos liberta para sermos e 
fazermos o que corresponde à nossa vocação 
mais profunda: a vida e a liberdade em Deus.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

26Naquele tempo:  Jesus disse à multidão: 
"O Reino de Deus é como quando alguém 

27espalha a semente na terra.  Ele vai dormir e 
acorda, noite e dia, e a semente vai germi-
nando e crescendo, mas ele não sabe como 

28isso acontece.  A terra, por si mesma, produz 
o fruto: primeiro aparecem as folhas, depois 
vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem 

29a espiga.  Quando as espigas estão maduras, 
o homem mete logo a foice, porque o tempo 

30da colheita chegou".  E Jesus continuou: 
"Com que mais poderemos comparar o Reino 
de Deus? Que parábola usaremos para 

31representá-lo?  O Reino de Deus é como um 
grão de mostarda que, ao ser semeado na 
terra, é a menor de todas as sementes da terra. 
32 Quando é semeado, cresce e se torna maior 
do que todas as hortaliças, e estende ramos 
tão grandes, que os pássaros do céu podem 

33
abrigar-se à sua sombra".  Jesus anunciava a 
Palavra usando muitas parábolas como estas, 

34conforme eles podiam compreender.  E só 
lhes falava por meio de parábolas, mas, 
quando estava sozinho com os discípulos, 
explicava tudo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Aqui reunidos no Espírito Santo, oremos 

o Senhor, digo e faço". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 91(92),2-3. 
13-14.15-16(R/. cf. 2a)

R. Como é bom agradecermos ao 
Senhor.

1.  Como é bom agradecermos ao Senhor 
e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! 
Anunciar pela manhã vossa bondade, e o 
vosso amor fiel, a noite inteira. R. 

2.  O justo crescerá como a palmeira, 
florirá igual ao cedro que há no Líbano; na 
casa do Senhor estão plantados, nos átrios de 
meu Deus florescerão. R.

3.  Mesmo no tempo da velhice darão 
frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes; 
e dirão: "É justo mesmo o Senhor Deus: meu 
Rochedo, não existe nele o mal!" R.

Leitura - 2Cor 5,6-10

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

6Irmãos:  Estamos sempre cheios de 
confiança e bem lembrados de que, enquanto 
moramos no corpo, somos peregrinos longe 

7do Senhor;  pois caminhamos na fé e não na 
8visão clara.  Mas estamos cheios de con-

fiança e preferimos deixar a moradia do nosso 
9corpo, para ir morar junto do Senhor.  Por 

isso, também nos empenhamos em ser 
agradáveis a ele, quer estejamos no corpo, 

                         quer já tenhamos deixado essa morada. 
10 Aliás, todos nós temos de comparecer às 
claras perante o tribunal de Cristo, para cada 
um receber a devida recompensa - prêmio ou 
castigo - do que tiver feito ao longo de sua 
vida corporal. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,11

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V. Semente é de Deus a Palavra, o Cristo 

é o semeador; todo aquele que o encontra,  
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homens e mulheres, fazei que ela germine e 
dê muito fruto, para ser recolhido no celeiro do 
vosso Reino de justiça e paz, de vida e 
liberdade. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais 
a vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este 
sustento ao nosso corpo e à nossa alma. 

Sugestão: Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é 
só isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos fiéis em vosso amor; 
fazei que realize também a comunhão na 
vossa Igreja. 

com toda a confiança ao Senhor do céu e da 
terra, pela mediação de seu Filho Jesus Cristo, 
dizendo: R. Atendei, Senhor, a nossa 
prece.

1.  Pelo Papa Francisco, que preside         
a toda a Igreja, pela nossa Conferência 
Episcopal e pela coragem de todos os bispos, 
presbíteros e diáconos, oremos ao Senhor.

2.  Pelos cristãos e cristãs que perderam a 
fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e 
pelos crentes de todas as religiões, oremos ao 
Senhor.

3.  Pela semente lançada à terra por 
Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja e no 
mundo, e pelos semeadores da boa semente 
do Evangelho do Reino, oremos ao Senhor.

4.  Por aqueles que perderam a esperan-
ça, pelos que foram injustamente condenados 
e pelos que vivem no exílio, longe da pátria, 
oremos ao Senhor.

5.  Pela nossa assembleia celebrante, por 
toda a comunidade e pelos nossos pais, 
irmãos e amigos falecidos, oremos ao Senhor.

Pai de misericórdia, que enviastes o vosso 
Filho a semear a Palavra no coração dos 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 4,26-34

A
 palavra-chave do Evangelho de hoje é um tapa na cara do nosso protagonismo: “Ele 
vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não 
sabe como isso acontece” (Mc 4,27).

-  A mensagem é clara: não é a ação do ser humano que produz o Reino, mas o próprio 
poder de Deus, invisível e escondido como a vida na semente. 

-  Nossas impaciências pelo bem não só são inúteis, mas prejudiciais. Da mesma forma 
que o mal traz em si seu veneno de morte, o bem tem sua própria vida e cresce por si.

-  No evangelho de hoje, Jesus mostra o contraste entre a nossa inatividade e a ação de 
Deus. Mas este contraste é só aparente, pois ele age exatamente onde somos impotentes e 
contamos confiantes com sua ação. Eficácia evangélica e eficácia mundana não são a mesma 
coisa!

-  Os tentadores insistem para que Jesus aja rápido, com urgência e determinação. 
Senão, seus esforços serão frustrados. Ele responde que, se puxamos a planta, a arrancamos, 
mas ela não cresce. A vida tem o seu ritmo, que é preciso conhecer e respeitar. A semente, uma 
vez lançada na terra, cresce por si, com a mesma calma com que o rio escorre para o mar e a 
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pedra rola morro abaixo. Não se contraria nem se apressa este ritmo impunemente!
-  Na verdade, o Reino de Deus é de Deus. O homem não pode nem fazê-lo nem impedi-

lo. Pode, no máximo, retardá-lo, como alguma depressão na encosta ou alguma represa nalgum 
ponto do rio. Ao homem cabe acolher o Reino e deixar-se envolver no seu dinamismo. Ação 
divina e ação humana, a partir daí, não se opõem, mas se compõem na insuperável diferença.

-  Modelo de nossa ação é Moisés, que se volta confiante para Deus: enquanto seus 
braços estão erguidos, o povo vence (cf. Ex 14,13ss.); a nossa força vem do nosso abandono 
confiante em seus braços (cf. Is 30,5). 

-  A agitação, ao invés de nos livrar da areia movediça, pode precipitar nosso 
engolimento. Quem nos salva é ele, o Senhor único de tudo e de todos. Quem crê realmente 
sabe disso e fica sereno, ainda que cercado de dificuldades. O ímpio, ao contrário, é como “mar 
agitado, que não se acalma e cujas águas trazem barro e sujeira” (Is 57,20). Nossas ansiedades 
em relação ao bem não vêm de Deus, mas do inimigo. São sinais de pouca confiança – 
“Senhor, salva-nos porque perecemos”! – e causa de perdição.

-  A parábola do semeador que dorme é a parábola absoluta da fé. Fé que faltará aos 
discípulos na noite deste mesmo dia, quando Jesus dormirá tranquilo e os discípulos 
‘morrerão’ de medo (cf. Mc 4,35-41). 

-  Pode-se iluminar a parábola de Jesus com outra, nossa. Um camponês estava sentado 
à beira de um terreno limpo, nu de planta nenhuma. Mandou embora as crianças que queriam 
jogar bola ali. Fez um transeunte que queria passar pelo meio do terreno desviar seu caminho. 
Frustrou um padre que pedia parte do terreno para construir sobre ele alguma capela ou a sede 
de uma obra beneficente. Naquele terreno, não tinha nada. Mas o camponês já o contemplava 
verdejante, dourado, colhido. Um visionário? Absolutamente. A aparência dava razão aos 
‘realistas’. A realidade, porém, ao camponês, que tinha semeado e sabia que a semente não 
decepciona! “Quem não tem a sábia paciência do camponês destrói com duas mãos o que faz 
com uma” (Fausti).

PEQUENAS SEMENTES

José Antonio Pagola

Vivemos sufocados pelas más notícias. Emissoras de rádio e televisão, noticiários e 
reportagens descarregam sobre nós uma avalanche de notícias de ódios, guerras, fomes e 
violências, escândalos grandes e pequenos. Os “vendedores de sensacionalismo” parecem 
não encontrar outra coisa mais notável em nosso planeta.

A incrível velocidade com quer as notícias se difundem nos deixa aturdidos e 
desconcertados. O que pode fazer alguém diante de tanto sofrimento? Estamos cada vez 
melhor informados do mal que assola a humanidade inteira, e nos sentimos cada vez mais 
imponentes para enfrenta-lo.

A ciência quis convencer-nos de que os problemas podem ser resolvidos com mais poder 
tecnológico e nos lançou a todos numa gigantesca organização e racionalização da vida. Mas 
este poder organizado já não está nas mãos das pessoas, e sim nas estruturas. Transformou-se 
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num “poder invisível” que se situa além do alcance de cada indivíduo.

É grande então a tentação de abster-nos. O que posso fazer eu para melhorar esta 
sociedade? Não são os dirigentes políticos e religiosos os que devem promover as mudanças 
necessárias para avançar rumo a uma convivência mais digna, mais humana e feliz?

As coisas não são assim. Existe no evangelho um chamado dirigido a todos e que consiste 
em semear pequenas sementes de uma nova humanidade. Jesus não fala de coisas grandes. O 
reino de Deus é algo muito humilde e modesto em suas origens. Algo que pode passar tão 
inadvertido como a semente mais pequena, mas que está chamado a crescer e frutificar de 
maneira insuspeitada.

Talvez precisemos aprender novamente a valorizar as coisas pequenas e os pequenos 
gestos. Não nos sentimos chamados a ser heróis nem mártires a cada dia, mas todos nós 
somos convidados a viver pondo um pouco de dignidade em cada canto de nosso pequeno 
mundo. Um gesto amigável a quem vive desconcertado, um sorriso acolhedor a quem está só, 
um sinal de proximidade a quem começa a desesperar, um raio de pequena alegria num 
coração agoniado... não são coisas grandiosas. São pequenas sementes do reino de Deus que 
todos nós podemos semear numa sociedade complicada e triste, que esqueceu o encanto das 
coisas simples e boas.

Santos do dia: Ramwold de Regensburg (900 – 1000). Raniero de Pisa (1100 – 1160). 
Elisabete de Schönau (1128 – 1164). 

Testemunhas do Reino: Nascimento de John Wesley (Inglaterra, 1703). Felipa Pucha e 
Pedro Cuji (Equador, 1983). 

Memória histórica: Fim do Apartheid na África do Sul (1991). 

Datas comemorativas: Dia do Funcionário Público Aposentado. Dia da Medicina 
Veterinária. Dia Mundial de Luta contra a Desertificação e a Seca. 

18 SEGUNDA-FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus substitui a lei do “talião” – do tal e 
qual – pela lei do amor – que se exprime na 
compaixão, na misericórdia, na generosidade, 
na doação, no dom de si. É preciso deixar que 
esta palavra revolucionária de Jesus mexa 
conosco, sobretudo, hoje, quando o indivi-

dualismo, a vingança e ódio gritam mais alto 
que a própria lei dos homens.

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois 

"O que supera o fazer e o saber é o amor"
 (Bhagavad-Gita)
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homens perversos contra ele, que deem este 
testemunho: 'Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei!' 
Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que 

11morra"  Os homens da cidade, anciãos e 
nobres concidadãos de Nabot, fizeram 
conforme a ordem recebida de Jezabel, como 
estava escrito nas cartas que lhes tinha 

12enviado.  Proclamaram um jejum e fizeram 
Nabot sentar-se entre os primeiros do povo.    
13 Chegaram os dois homens perversos, 
sentaram-se diante dele e testemunharam 
contra Nabot diante de toda a assembleia, 
dizendo: "Nabot amaldiçoou a Deus e ao rei". 
Em virtude disto, levaram-no para fora da 

14cidade e mataram-no a pedradas.  Depois 
mandaram a notícia a Jezabel: "Nabot foi 

15apedrejado e morto".  Ao saber que Nabot 
tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel 
disse a Acab: "Levanta-te e toma posse da 
vinha que Nabot de Jezrael não te quis ceder 
por seu preço em dinheiro; pois Nabot já não 

16vive; está morto".  Quando Acab soube que 
Nabot estava morto, levantou-se para descer 
até a vinha de Nabot de Jezrael e dela tomar 
posse. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 5,2-3.5-6.7 
(R/. 2b)

R. Atendei o meu gemido, ó Senhor!

1. Escutai, ó Senhor Deus, minhas 
palavras, atendei o meu gemido! Ficai atento 
ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu 
Senhor! R.

2. Não sois um Deus a quem agrade a 
iniquidade, não pode o mau morar convosco; 
nem os ímpios poderão permanecer perante 
os vossos olhos. R.

3. Detestais o que pratica a iniquidade e 
destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o 
sanguinário, o perverso e enganador. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 118 
(119),105

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

meu protetor: não me deixeis; não me 
abandoneis, ó Deus meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável a nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa 
vontade, seguindo os vossos mandamentos. 

Leitura - 1Rs 21,1-16

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

1Naquele tempo:  Nabot de Jezrael possuía 
uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de 

2Acab, rei de Samaria.  Acab falou a Nabot: 
"Cede-me a tua vinha, para que eu a trans-
forme numa horta, pois está perto da minha 
casa. Em troca eu te darei uma vinha melhor, 
ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu 

3valor".  Mas Nabot respondeu a Acab: "O 
Senhor me livre de te ceder a herança de meus 

4pais".  Acab voltou para casa aborrecido e 
irritado por causa desta resposta que lhe deu 
Nabot de Jezrael: "Não te cederei a herança de 
meus pais". Deitou-se na cama, com o rosto 
voltado para a parede, e não quis comer nada. 
5 Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e 
disse-lhe: "Por que estás triste e não queres 

6comer?"  Ele respondeu: "Porque eu con-
versei com Nabot de Jezrael e lhe fiz a 
proposta de me ceder a sua vinha pelo seu 
preço em dinheiro, ou, se preferisse, eu lhe 
daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu 

 7que não me cede a vinha".  Então sua mulher 
Jezabel disse-lhe: "Bela figura de rei de Israel 
estás fazendo! Levanta-te, toma alimento e 
fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de 

8Nabot de Jezrael".  Ela escreveu então cartas 
em nome de Acab, selou-as com o selo real, e 
enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de 

9Nabot.  Nas cartas estava escrito o seguinte: 
"Proclamai um jejum e fazei Nabot sentar-se 

10entre os primeiros do povo,  e subornai dois 
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3.  Para que os ministros do Evangelho 
exortem os fiéis a não receberem em vão a 
graça e a salvação que  Deus lhes dá de forma 
humilde e inesperada, oremos com toda a 
confiança.

4.  Para que os discípulos e discípulas de 
Jesus sejam capazes de responder às 
ofensas, injúrias e  violências com o perdão, a 
indulgência e a mansidão, oremos com toda a 
confiança.

5.  Para que as famílias das nossas co-
munidades sejam escolas onde se vivam, 
respeitem e transmitam os valores que Jesus 
nos ensinou, oremos com toda a confiança. 

Senhor Jesus, Mestre verdadeiro, concedei-
nos a graça de acolher as vossas palavras, na 
certeza de que o perdão é mais forte do que a 
violência. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais 
a vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este 
sustento ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é 
só isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos vossos fiéis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão 
na vossa Igreja.

V. Vossa palavra é uma luz para os meus 
passos, e uma lâmpada luzente em meu 
caminho. R.

Evangelho - Mt 5,38-42

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
38discípulos:  "Ouvistes o que foi dito: 'Olho 

 39por olho e dente por dente!'  Eu, porém, vos 
digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo 
contrário, se alguém te dá um tapa na face 

40direita, oferece-lhe também a esquerda!  Se 
alguém quiser abrir um processo para tomar a 

41tua túnica, dá-lhe também o manto!  Se al-
guém te forçar a andar um quilômetro, 

42caminha dois com ele!  Dá a quem te pedir e 
não vires as costas a quem te pede empres-
tado". - Palavra da Salvação.

Preces dos fieis

A escola de Jesus Cristo não é escola de 
castigo e de vingança, mas de amor, de 
humildade, de perdão e de bondade. Peçamos 
ao Senhor que nos aceite como discípulos, 
dizendo: R. Convertei-nos, Senhor, ao 
Evangelho.

1.  Para que os filhos da Igreja e os 
cidadãos de cada país abandonem a lei da 
vingança e se orientem pela lei do amor, 
oremos com toda a confiança.

2.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos se mostrem em tudo servidores do 
povo de Deus, na alegria e na tristeza, pela 
palavra e pela bondade, oremos com toda a 
confiança.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,38-42

D
e Mt 5,21 a Mt 5,48 temos seis antíteses, ou seja, seis contraposições: “Vocês ouviram 
o que foi dito... Eu, porém, lhes digo”. Ao dizer “eu, porém, lhes digo”, Jesus vai 
anunciando a justiça “excessiva” do Filho que possibilita a entrada no Reino do Pai (cf. 
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Mt 5,20). É assim que Jesus cumpre toda a lei: ou melhor, leva à plenitude, quer dizer, realiza 
plenamente, isto é, afirma (tese), nega (antítese) e vai além (síntese) da justiça das religiões 
naturais e do Antigo Testamento.

-  O critério maior do nosso agir é o agir do próprio Pai em relação a nós e em relação ao 
Filho: “sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus” (Mt 5,48). 

-  O que Jesus ensina, na verdade, não é novo; o que é novo é o modo de cumprir a lei. O 
modo do Filho apresentá-la e o modo do Filho vivê-la é que são novos, diferentes, 
revolucionários. A raiz da sua justiça é o amor do Pai e o amor ao Pai. Isso é novo.

-  Inaudita e inédita é a autoridade de Jesus, que só se equipara à do Pai, ao dar a Moisés 
as Dez Palavras, para que ele, por sua vez, as desse ao povo. Nunca ninguém ousou dizer, diante 
de um preceito da Lei: “foi dito [por Deus, evidentemente]... eu, porém, lhes digo”. Os mestres 
e doutores da Lei a estudavam, a interpretavam, a ensinavam ao povo, mas jamais lhes passou 
pela cabeça mudar uma vírgula, um jota sequer. As pessoas do povo, porém, se admiravam 
porque, em Jesus, ouviam um ensinamento dado com autoridade (cf. Mc 1,27par.)!

-  Os versículos de hoje dizem respeito à chamada justiça vindicativa. A lei do talião – 
palavra que vem de “tal... tal” (tal crime - tal pena: roubou minha vaca - roubo a sua; matou 
minha ovelha - mato a sua e, assim, vai, até um matar o outro... e a vingança ficar a cargo da 
geração seguinte) – é substituída pela ‘lei’ da misericórdia, a única, na verdade, capaz de 
vencer o mal e de ganhar o malfeitor.

-  João XXIII, ao anunciar o Concílio Ecumênico Vaticano II, tentou introduzir a lei da 
misericórdia no tratamento dos erros que perturbam a Igreja e a humanidade: “Sempre a Igreja 
se opôs a esses erros; muitas vezes até os condenou com a maior severidade. Nos nossos dias, 
porém, a Esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade: 
julga satisfazer melhor às necessidades de hoje mostrando a validez da sua doutrina que 
condenando erros” ( , EV, 55). A Discurso do Papa João XXIII na solene abertura do Concílio
inovação, porém, não durou muito.

Santos do dia: Marcos e Marcelino (+ 305). Potentino de Steinfeld e filhos (IV século). 
Eufêmia de Altomünster (+ 1180). Maria Dolorosa de Brabante (+ 1290). Hosana de Mântua 
(1449 – 1505). Gregório de Barbarigo (1625 – 1697). 

Memória histórica: Brasil aprova lei que permite privatizar as telecomunicações (1997).

Datas comemorativas: Aniversário da Colonização Japonesa. Dia do Imigrante Japonês. 
Dia Nacional do Químico. 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Talião. A chamada “lei do talião” deve ser entendida no contexto mais amplo da evolução 
da lei bíblica a respeito da questão da atitude diante da ofensa recebida. Na sociedade israelítica, 
nos tempos mais antigos, a vingança privada por parte de um “vingador do sangue” de uma família 
ofendida era a regra em casos de violência física e morte (cf. Nm 35,9-28; Gn 4,23-24): matava-se 
o agressor. Tendência a moderar esta prática aparece nas instituições do Templo e das “cidades de 
refúgio”, onde havia algumas tutelas jurídicas voltadas para a proteção (uma espécie de 'habeas 
corpus') de pessoa acusada de homicídio, e no “olho por olho” (= lei do talião”). Com a lei do 
talião (cf. Ex 21,23-25) – você me arrancou o olho, eu arranco o seu! – limitava-se a vingança à 
medida da ofensa recebida. O Levítico dá um enorme passo à frente quando manda “amar o teu 
próximo como a ti mesmo” (Lv 19,18) ao invés de procurar vingança (cf. Pr 25,21). Finalmente, 
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Jesus, ao comentar o “olho por olho” (cf. Mt 5,38-42) – justamente a lei do talião - e Paulo, 
dirigindo-se a Deus como a um deus de vingança (cf. Rm 12,19), consideram a vingança ilegítima 
e, como tal, deve ser banida do comportamento humano. A “lei do talião”, portanto, não é a lei de 
um 'tal' chamado Talião, mas a lei do “tal e qual”!

[2] Concílio Vaticano II. Foi anunciado pelo Papa João XXIII, em 25 de janeiro de 1959, e 
celebrado, no Vaticano, entre 1962 e 1965, do qual tomaram parte mais de 2500 bispos da Igreja 
Católica, com a presença de observadores das Igrejas ortodoxas e protestantes e de ouvintes 
(leigos e leigas) da Igreja Católica. Seu tema central foi a Igreja, considerada em sua natureza 
íntima e em suas relações com o mundo. Seus principais documentos foram a  Lumen gentium
(sobre a natureza da Igreja),  (sobre a divina revelação), Sacrosanctum Concilium Dei Verbum
(sobre a reforma da liturgia) e (sobre a Igreja no mundo contemporâneo). Seu  Gaudium et spes 
nome é Vaticano II, por ter sido realizado no Vaticano, onde, em 1869-1870, celebrara-se o I 
Concílio Vaticano, que tratou, fundamentalmente, de duas questões: a relação entre fé e razão e o 
primado e infalibilidade do papa.

19 TERÇA-FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus retorna ao tema da “justiça exces-
siva”. A relação entre os seres humanos deve 
se basear na justiça: respeitar o outro e seus 
direitos. Mas deve ir além: amar o outro e 
acolher a grandiosidade de sua divina 
dignidade. A perfeição do ser humano                 
passa pela justiça, mas só pode terminar no                
amor.

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois 
meu protetor: não me deixeis; não me 
abandoneis, ó Deus meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam          
em vós, sede favorável ao nosso apelo, e 
como nada podemos em nossa fraqueza,          
dai-nos sempre o socorro de vossa graça, 
para que possamos querer e agir conforme 
vossa vontade, seguindo os vossos manda-
mentos.

Leitura - 1Rs 21,17-29

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

17Após a morte de Nabot,  a palavra do 
Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes 

18termos:  "Levanta-te e desce ao encontro de 
Acab, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele 
está na vinha de Nabot, aonde desceu para 

19dela tomar posse.  Isto lhe dirás: 'Assim fala 
o Senhor: Tu mataste e ainda por cima roubas!' 
E acrescentarás: 'Assim fala o Senhor: No 
mesmo lugar em que os cães lamberam o 

    sangue de Nabot, lamberão também o teu'". 
20 Acab disse a Elias: "Afinal encontraste-me, ó 
meu inimigo?" Elias respondeu: "Sim, eu te 
encontrei. Porque te vendeste para fazer o que 

21desagrada ao Senhor,  farei cair sobre ti a 
desgraça: varrerei a tua descendência, exter-
minando todos os homens da casa de Acab, 

22escravos ou livres em Israel.  Farei com a tua 
família como fiz com as famílias de Jeroboão, 
filho de Nabat, e de Baasa, filho de Aías, 
porque provocaste a minha ira e fizeste Israel 

23pecar.  Também a respeito de Jezabel o 
Senhor pronunciou uma sentença: 'Os cães 

24devorarão Jezabel no campo de Jezrael  Os 
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Evangelho - Mt 5,43-48

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!' 
44 Eu, porém, vos digo: Amai os vossos 
inimigos e rezai por aqueles que vos per-

45seguem!  Assim, vos tornareis filhos do 
vosso Pai que está nos céus, porque ele faz 
nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a 

46chuva sobre justos e injustos.  Porque, se 
amais somente aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis? Os cobradores de impos-

47tos não fazem a mesma coisa?  E se saudais 
somente os vossos irmãos, o que fazeis de 
extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma 

48coisa?  Portanto, sede perfeitos como o 
vosso Pai celeste é perfeito". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

O amor cristão não tem limites, por ser 
fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao 
Pai que nos ensine a amar como ele, dizendo: 
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja de Roma, que preside 
na caridade, dê testemunho de que a lei dos 
cristãos é o amor, que implica o amor aos 
inimigos e a oração por aqueles que os 
perseguem, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os fiéis privados da liberdade 
e perseguidos respeitem e amem os inimigos 
da fé, manifestando assim que são filhos e 
filhas do Pai que está nos Céus, rezemos ao 
Senhor.

3.  Para que os chefes das nações que são 
perversos possam converter-se e voltar ao 
bom caminho, pois Deus não quer a morte do 
pecador nem o sofrimento do povo, rezemos 
ao Senhor.

4.  Para que os pregadores anunciem a 

da família de Acab que morrerem na cidade, 
serão devorados pelos cães, e os que mor-
rerem no campo, serão comidos pelas aves  

25do céu'".  Não houve ninguém que se tenha 
vendido como Acab, para fazer o que de-
sagrada ao Senhor, porque a isto o incitava 

26sua mulher Jezabel.  Portou-se de modo 
abominável, seguindo os ídolos dos amorreus 
que o Senhor tinha expulsado diante dos 

27filhos de Israel.  Quando Acab ouviu estas 
palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício 
sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num 

28pano de penitência e andava abatido.  Então     
a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o 

29tesbita, nestes termos:  "Viste como Acab se 
humilhou diante de mim? Já que ele assim 
procedeu, não o castigarei durante a sua vida, 
mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça 
sobre a sua família". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.5-
6a.11.16(R/. cf. 3a)

R. Misericórdia, ó Senhor, porque 
pecamos!

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

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

3.  Desviai o vosso olhar dos meus 
pecados e apagai todas as minhas trans-
gressões! Da morte como pena, libertai-me, e 
minha língua exaltará vossa justiça! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos dou novo preceito: que uns          

aos outros vos ameis, como eu vos tenho 
amado. R.
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a vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este sus-
tento ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é 
só isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos vossos fiéis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão 
na vossa Igreja.

verdade e denunciem a falsidade dos 
poderosos que oprimem os pobres e os mais 
fracos, rezemos ao Senhor

5.  Para que os membros da assembleia 
aqui reunida sejam perfeitos como é perfeito o 
Pai celeste e não se limitem a amar só aqueles 
que os amam, rezemos ao Senhor.

Senhor, que fazeis nascer o sol sobre bons 
e maus e chover sobre justos e injustos, levai-
nos a amar os inimigos e a orar por aqueles 
que nos perseguem. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais 

SÃO ROMUALDO, ABADE 
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos - MR, 771ss.)

na vossa Igreja a vida eremítica, concedei-nos 
renunciar a nós mesmos e, seguindo o Cristo, 
chegar com alegria ao reino celeste.

Oração do dia

Ó Deus, que por são Romualdo renovastes 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,43-48

N
a Bíblia, o “próximo” (que, literalmente, quer dizer ‘aquele que está mais                         
perto’) é a própria família, o próprio povo, os do próprio sangue. O “inimigo”               
(que, literalmente, é ‘aquele que não é amigo’) é o diferente, em relação ao          

qual me torno indiferente e, finalmente, tão contrário, que desejo eliminá-lo: “ou você                            
ou eu”!

-  O amor não é espontâneo. Na Bíblia, é um mandamento divino. Todos nós sabemos, 
mas não paramos para enxergar melhor, que o egoísmo é muito mais espontâneo que o amor. 
Aliás, muitas vezes, o egoísmo (a necessidade do outro) é chamado de amor. Reduz-se o outro 
a alimento do nosso apetite... e se chama isso de amor. Até a morte passional do outro é 
‘justificada’ pelo amor: “Matei por amor”!

-  Amor gratuito (querer o bem do outro, buscar o bem do outro, lutar pelo bem do outro) é 
coisa rara. Acolher o outro como o outro é, exige renúncia, desprendimento, disciplina, 
exercício... graça. Humanamente falando, só quem foi amado gratuitamente torna-se capaz de 
amar a si próprio e aos outros como a si mesmo. A morte de nós mesmos, que precisamos 
exercitar para nos tornarmos capazes de amar, às vezes, custa uma vida... e ainda não é 
suficiente!

-  “Odiar o inimigo” é mais comum que amar o próximo. A Bíblia – o Antigo Testamento 
sobretudo – o testemunha muito bem. A solidariedade, na maioria das vezes, é uma 
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solidariedade “contra”. Na Bíblia, a própria ideia do amor de Deus por todos só foi entrando 
muito devagar. O ‘meu’ Deus não pode ser o Deus do ‘outro’!

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

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

Santos do dia: Gervásio e Protásio (+ 300). Deodato de Nevers (+ 679). Hildegrim (+ 
827). Rasso de Andechs (900 – 953/954). Romualdo (952 – 1027). Juliana de Falconieri (1270 
– 1341). Miquelina Metelli (1310 – 1356).

Memória histórica: Nascimento de José Artigas, libertador do Uruguai, 'pai' da reforma 
agrária no país (1764). Fuzilamento de Maximiliano, imperador imposto ao México (1867). O 
casal Julius e Ethel Rosenberg foi executado na prisão de Sing Sing, acusado, em processo 
controvertido, de ter repassado aos soviéticos informações sobre a bomba atômica (New York, 
1953).

Datas comemorativas: Dia Nacional do Cinema. 

20 QUARTA-FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O Evangelho de hoje nos oferece três 
lições práticas: orar sem aparecer; jejuar       
sem fazer alarde; dar esmola sem pôr no 
jornal. E nos traz uma revelação: Deus é 
mistério, não cabe em nossas representações, 
estoura nossos cálculos. O ser humano, 
criado à imagem e semelhança de Deus, 
sempre pode surpreender! 

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 

compaixão de mim e atendei-me; vós sois 
meu protetor: não me deixeis; não me 
abandoneis, ó Deus meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro de vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa 
vontade, seguindo os vossos mandamentos.
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1. Como é grande, ó Senhor, vossa bon-
dade, que reservastes para aqueles que vos 
temem! Para aqueles que em vós se refugiam, 
mostrando, assim, o vosso amor perante os 
homens. R.

2.  Na proteção de vossa face os defen-
deis bem longe das intrigas dos mortais. No 
interior de vossa tenda os escondeis, prote-
gendo-os contra as línguas maldizentes. R.

3.  Amai o Senhor Deus, seus santos 
todos, ele guarda com carinho seus fiéis, mas 
pune os orgulhosos com rigor. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,23

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

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

Evangelho - Mt 6,1-6.16-18

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

vossa justiça na frente dos homens, só para 
serdes vistos por eles. Caso contrário, não 
recebereis a recompensa do vosso Pai que 

2está nos céus.  Por isso, quando deres 
esmola, não toques a trombeta diante de ti, 
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas 
ruas, para serem elogiados pelos homens. Em 
verdade vos digo: eles já receberam a sua 

3recompensa.  Ao contrário, quando deres 
esmola, que a tua mão esquerda não saiba o 

 4que faz a tua mão direita,  de modo que, a tua 
esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que 

5está oculto, te dará a recompensa.  Quando 
orardes, não sejais como os hipócritas, que 
gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas 
esquinas das praças, para serem vistos pelos 
homens. Em verdade vos digo: eles já 

6receberam a sua recompensa.  Ao contrário, 
quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a 
porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu 

Leitura - 2Rs 2,1.6-14

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

1 Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao 
céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram 

6de Guilgal.  Tendo chegado a Jericó, Elias 
disse a Eliseu: "Permanece aqui, porque o 
Senhor me mandou até ao Jordão". E ele 
respondeu: "Pela vida do Senhor e pela tua eu 
não te deixarei". E partiram os dois juntos.                
7 Então, cinquenta dos filhos dos profetas os 
seguiram, e ficaram parados, à parte, a certa 
distância, enquanto eles dois chegaram à 

8beira do Jordão.  Elias tomou então o seu 
manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, 
que se dividiram para os dois lados, de modo 

9que ambos passaram a pé enxuto.  Depois 
que passaram, Elias disse a Eliseu: "Pede o 
que queres que eu te faça antes de ser 
arrebatado da tua presença". Eliseu disse: 
"Que me seja dada uma dupla porção do teu 

10espírito".  Elias respondeu: "Tu pedes uma 
coisa muito difícil. Se me vires quando me 
arrebatarem da tua presença, isso te será 
concedido; caso contrário, isso não te será 

11dado".  E aconteceu que, enquanto andavam 
e conversavam, um carro de fogo e cavalos de 
fogo os separaram um do outro, e Elias subiu 

12ao céu num redemoinho.  Eliseu o via e 
gritava: "Meu pai, meu pai, carro de Israel e 
seu condutor!" Depois, não o viu mais. E, 

    tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. 
13 Em seguida, apanhou o manto que Elias 
tinha deixado cair e, voltando sobre seus pas-

14sos, estacou à margem do Jordão.  Tomou 
então o manto de Elias e bateu com ele nas 
águas dizendo: "Onde está agora o Deus de 
Elias?" E bateu nas águas, que se dividiram, 
para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio.           
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 30(31),20.21. 
24(R/. 25)

R. Fortalecei os corações, vós que 
ao Senhor vos confiais!
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4.  Com os que não abandonam um 
amigo em hora amarga, com os que o 
acompanham para onde quer que vá, e com 
os que pedem a Deus por ele na oração, 
rezemos ao Senhor. 

5.  Com os jovens que dão vida às comu-
nidades, com os adultos que delas participam 
ativamente e com as crianças que as alegram 
com suas brincadeiras, rezemos ao Senhor

Senhor, Deus humilde e verdadeiro, que 
amais quem é sincero nas suas ações, 
ensinai-nos a rezar, a jejuar e a dar esmola. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais 
a vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este 
sustento ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é 
só isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos vossos fiéis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão 
na vossa Igreja.

Pai, que vê o que está escondido, te dará a 
16recompensa.  Quando jejuardes, não fiqueis 

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

18cabeça e lava o rosto,  para que os homens 
não vejam que tu estás jejuando, mas 
somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, 
que vê o que está escondido, te dará a 
recompensa". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O verdadeiro juiz das nossas ações é o          
Pai, que vê o que está oculto e dará a cada          
um a sua recompensa. Com humildade, 
dirijamo-nos a ele em oração, dizendo:                 
R. Socorrei, Senhor, o vosso povo.

1.  Com o santo povo fiel de Deus, que se 
congrega, reza e canta, com todos os que 
oram em segredo ao Pai e com aqueles que 
procuram ser sinceros, rezemos ao Senhor.

2.  Com os que repartem sem alarde o 
que têm, com os que fazem o bem sem 
ostentação, e com os que dão com a mão 
direita sem que a esquerda o saiba, rezemos 
ao Senhor

3.  Com os que jejuam sem tomar um ar 
sombrio, com os que o fazem, mas perfumam 
a cabeça, e com os que jejuam para sentir a 
dor dos que passam fome, rezemos ao Senhor

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,1-6.16-18

 

O
Evangelho de hoje traz a conhecida palavra de Jesus sobre a justiça “escondida”                 

em três práticas religiosas: a esmola (vv. 2-4), a oração (vv. 5-6) e o jejum                                 
(16-18).

-  Essas práticas são os três pilares da religião: definem a nossa relação com os outros (a 
esmola), com Deus (a oração) e com as coisas (o jejum). A nossa existência – em qualquer 
sociedade e cultura – é formada por essas três relações fundamentais. Nelas realizamos o 
projeto de Deus para a nossa vida ou fracassamos irremediavelmente.

-  As nossas ações podem ser feitas de duas maneiras opostas: ou para nos gratificarmos 
a nós mesmos, receber elogios dos outros e, assim, termos a noss  paga (primeira maneira) ou a
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para a glória daquele que se alegra em nos louvar e nos reconhecer como filhos e filhas 
(segunda maneira). Não temos muita escolha: ou escolhemos a nós mesmos até ao desprezo 
de Deus, ou escolhemos a Deus até ao desprezo de nós mesmos (Santo Agostinho). Em poucas 
palavras: ou o egoísmo ou o amor!

-  Precisamos do olhar do outro. Quem não é visto não existe, diz o ditado. Toca, a nós, 
porém, escolher o olhar de quem precisamos para viver: o do Outro (Deus) ou o dos outros (as 
pessoas, com todos os seus tipos de olhar). Quando escolhemos o olhar de Deus, libertamo-
nos da vanglória e damos glória ao único que é digno dela e que nos dá a verdadeira glória, a 
única de que precisamos para nossa realização. Quando fazemos questão do olhar dos outros, 
somos como um espelho na frente de outro espelho: só refletimos o vazio... e as molduras, isto 
é, os próprios limites!

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

-  Os pilares da religião – a esmola, a oração e o jejum – estão, por sua própria natureza, 
enterrados e escondidos no segredo do nosso coração de filhos e filhas. Não basta que sejam 
bons em si. Precisam ser bons também para nós. E só são bons para nós se nos fizerem 
melhores. Para tanto, devo praticá-las “diante de Deus”, em amor e humildade. Coisas boas se 
tornam más quando feitas “diante dos homens”, por autoafirmação e vaidade. Há uma doença 
da vista que só tem tratamento no coração. Tem um nome estranho:  (cf. Ef 6,6), ophtalmodoulía
que quer dizer “escravidão dos olhos”. É a necessidade do olhar dos outros, da aprovação 
alheia. Só a certeza de sermos amados por Deus nos liberta desse mal invisível que nos faz 
escravos do olhar dos outros. 

Santos do dia: Adalberto de Magdeburgo (910 – 981). Benigna (século X – XI). Mafalda 
(século X – século XI). Meinrich (1200 – 1265). Margarete Ebner (1291 – 1351). 

Testemunhas do Reino: Manuel Belgrano (Argentina, 1820). Doroteo Arango, “Pancho 
Villa” (México, 1923). Rafael Palacios (El Salvador, 1979). 

Memória histórica: O Greenpace consegue que a Shell e a Esso renunciem à instalação no 
oceano da plataforma petrolífera Brent Star, e outras 200 previstas.

Datas comemorativas: Dia do Revendedor. Dia Mundial dos Refugiados. Dia do Refugiado 
Africano.

21 QUINTA-FEIRA - S. LUÍS GONZAGA, RELIGIOSO - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Luís Gonzaga nasceu em Castiglione delle 
Stiviere, perto de Mântua (Itália), no dia 19 de 
março de 1568. Seu pai, súdito de Filipe II, da 
Espanha, era casado com uma condessa 

italiana e era duque de Mântua. Educou-o, 
desde pequeno, para o manejo das armas. 
Aos cinco anos, Luís já usava uma mini-
couraça e um elmo e, por pouco, não foi 
esmagado por um golpe de canhão, que ele 
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Oração do dia

Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes 
no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência 
e a admirável pureza de vida. Concedei-nos, 
por seus méritos e preces, imitá-lo na peni-
tência, se não o seguimos na inocência.

Leitura - Eclo 48,1-15

Leitura do Livro do Eclesiástico 

1 O profeta Elias surgiu como um fogo, e 
 2sua palavra queimava como uma tocha.  Fez 

vir a fome sobre eles e, no seu zelo, reduziu-os 
3a pouca gente.  Pela palavra do Senhor fechou 

4o céu e de lá fez cair fogo por três vezes.  Ó 
Elias, como te tornaste glorioso por teus pro-
dígios! Quem poderia gloriar-se de ser seme-

5lhante a ti?  Tu, que levantaste um homem da 
morte e dos abismos, pela palavra do Senhor; 
6 tu, que precipitaste reis na ruína e fizeste cair 

7do leito homens ilustres;  tu, que ouviste 
censuras no Sinai e decretos de vingança no 

8Horeb.  Tu ungiste reis, para tirar vingança, e 
9profetas, para te sucederem;  tu foste arre-

batado num turbilhão de fogo, um carro de 
10cavalos também de fogo,  tu, nas ameaças 

para os tempos futuros, foste designado para 
acalmar a ira do Senhor antes do furor, para 
reconduzir o coração do pai ao filho, e res-

11tabelecer as tribos de Jacó.  Felizes os que te 
viram, e os que adormeceram na tua amizade! 
12 Nós também, com certeza, viveremos; mas, 

                      após a morte, não será tal o nosso nome. 
13 Apenas Elias foi envolvido no turbilhão, 
Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a 
vida não temeu príncipe algum, e ninguém o 

14superou em poder.  Nada havia acima de 
suas forças, e, até já morto, seu corpo pro-

15fetizou.  Durante a vida realizou prodígios e, 
mesmo na morte, suas obras foram maravi-
lhosas. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 96(97),1-2.3-
4.5-6.7(R/. 12a)

R. Ó justos, alegrai-vos no Senhor!

próprio disparou. Foi pajem em várias cortes, 
na Itália e na Espanha. Ao completar, porém, 
dez anos, escolheu outra estrada: através da 
humildade, da castidade e de uma vida 
dedicada ao próximo, Luís Gonzaga queria 
servir a Deus em consagração total. Quando 
fez doze anos, numa visita de São Carlos 
Borromeu a Brescia, recebeu a primeira 
comunhão. Mandado para a Espanha, como 
pajem de Filipe II, mostrou-se aluno brilhante 
de letras, ciência e filosofia na Universidade de 
Alcalá. Ao mesmo tempo em que redige sua 
dissertação universitária, lê textos espirituais e 
informes missionários, concentra-se na 
oração e amadurece a ideia de tornar-se 
jesuíta. O pai, porém, não concordava, pelo 
que teve que lutar muito. É dessa época o 
célebre retrato autografado (pelo santo) feito 
por El Greco (Domenikos Theotokopoulos). 
Aos dezessete anos, renuncia aos títulos de 
nobreza e à herança e começa o noviciado em 
Roma. Em seguida, ao mesmo tempo em que 
estuda filosofia e teologia no Colégio Romano, 
dedica-se aos pobres e doentes. Durante a 
epidemia de peste que se abateu sobre Roma 
em 1590-1591, trabalha pelos doentes além 
de suas forças. Carregando sobre suas        
costas um moribundo, foi contagiado, vindo a 
morrer, com apenas 23 anos, no dia 21 de 
junho de 1591. Foi canonizado por Bento XIII 
em 1726. 

Comentário inicial - Pensa que sabe 
rezar quem sabe repetir o Pai-nosso. Puro 
engano! Rezar é falar com Deus. Abrir o 
coração. Deixar a alma falar. Olhar para Ele e 
deixar-se olhar por Ele. As fórmulas até que 
ajudam... para a gente ter um critério objetivo. 
A melhor oração, porém, ainda é o diálogo 
vivo, a comunhão de pessoa a pessoa, o amor 
namorando.

Antífona da entrada - Sl 23,4.3

O homem de coração puro e mãos ino-
centes é digno de subir à montanha do Senhor 
e de permanecer em seu santuário.
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cometestes". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Elevemos ao Pai as nossas súplicas, para 
que, por intercessão de São Luís Gonzaga, 
caminhemos na santidade e na justiça, 
dizendo, cheios de fé: R. Fazei-nos santos, 
Senhor, porque Vós sois Santo.

1.  Por todos os fiéis da santa Igreja, para 
que, a exemplo de são Luís Gonzaga, amem a 
oração, a penitência e a pureza de vida, 
oremos, irmãos.

2.  Pelos jovens a quem o Senhor chama a 
segui-lo, para que respondam como o fez são 
Luís Gonzaga, imitando fielmente a Cristo 
pobre, oremos, irmãos.

3.  Pelos membros de todas as Ordens e 
Congregações, para que alcancem a perfeição 
da santidade no estado de vida que escolhe-
ram, oremos, irmãos.

4.  Por aqueles que estão doentes e vivem 
sós, para que a paixão de Cristo os fortaleça, e 
a intercessão da Virgem Mãe sempre os 
ampare, oremos, irmãos.

5.  Por todos nós aqui presentes em 
assembleia, para que, por intercessão de são 
Luís Gonzaga, amemos a Deus, mar imenso, 
sem limites, oremos, irmãos.

Concedei-nos, Senhor, por intercessão de 
são Luís Gonzaga, a graça de imitarmos cada 
vez mais a Cristo, para um dia participarmos 
na sua glória. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a exemplo de São 
Luís Gonzaga, trazer sempre a veste nupcial ao 
tomar parte no vosso banquete, para que, 
participando deste sacramento, nos enrique-
çamos com a vossa graça.

Antífona da comunhão - Sl 77,24-25

O Senhor deu ao seu povo o alimento do 

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.  Vai um fogo caminhando à sua frente e 
devora ao redor seus inimigos. Seus relâm-
pagos clareiam toda a terra; toda a terra ao 
contemplá-los estremece. R.

3.  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.

4.  "Os que adoram as estátuas se enver-
gonhem e os que põem a sua glória nos seus 
ídolos; aos pés de Deus vêm se prostrar todos 
os deuses!" R.

Aclamação ao Evangelho - Rm 8,15bc

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Recebestes um espírito de adoção, no 

qual clamamos Abbá! Pai! R.

Evangelho - Mt 6,7-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
7discípulos:  "Quando orardes, não useis 

muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles 
pensam que serão ouvidos por força das 

8muitas palavras.  Não sejais como eles, pois 
vosso Pai sabe do que precisais, muito antes 

9que vós o peçais.  Vós deveis rezar assim: Pai 
Nosso que estás nos céus, santificado seja o 

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

12pão nosso de cada dia dá-nos hoje.  Perdoa 
as nossas ofensas, assim como nós perdoa-

13mos a quem nos tem ofendido.  E não nos 
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 
14 De fato, se vós perdoardes aos homens as 
faltas que eles cometeram, vosso Pai que está 

15nos céus também vos perdoará.  Mas, se vós 
não perdoardes aos homens, vosso Pai 
também não perdoará as faltas que vós 
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dos anjos, fazei que vos sirvamos por uma 
vida pura, e dai-nos, à semelhança de são Luís 
Gonzaga, que hoje celebramos, permanecer 
continuamente em ação de graças.

céu, e o homem se nutriu com o pão dos anjos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo-nos alimentado com o pão 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,7-15

S
e não devemos rezar para sermos vistos pelas pessoas (cf. Mt 6,5), também não 
devemos rezar para sermos vistos por Deus (cf. Mt 6,7-8). Como assim? O que é, então, 
rezar? Mateus nos presenteia, aqui, com uma espécie de . Vejamos.Decálogo da Oração

-   Rezar é o ato fundamental com o qual reconheço o meu princípio (Deus) Primeiro.
como sendo o meu fim (Deus). Tendo reconhecido os meus limites, conheço a mim mesmo e 
ao Outro do qual provenho. Aceito-me como dom desse Outro e esse Outro como alguém que 
me ama. “Deus é amor, tudo é graça”, diz São José Leonardo Murialdo.

-  . Rezar é ser eu mesmo, finito e aberto ao Infinito. Animais se ajoelham no Segundo
picadeiro do circo, mas só o ser humano se ajoelha no palco da vida perguntando-se pela 
própria origem e buscando o próprio destino. Só o homem se ajoelha procurando o porquê da 
vida. O “caniço pensante” de Pascal* é o único “caniço orante” sobre a terra!

-  . Rezar é colocar-me diante de Deus, de quem sou imagem e semelhança. Terceiro
Distante de Deus posso ser o que não sou, mas diante dele só posso ser o que sou. A oração não 
é opcional; é a nossa salvação, o encontro da nossa identidade profunda. Não é um fechar-me 
em si mesmo, mas um abrir-me Àquele Outro que me faz ser o que verdadeiramente sou.

-  Rezar não é falar de Deus, mas a Deus, com Deus. Muitos sabem falar de Deus Quarto. 
(teoricamente, o mais difícil) e não sabem falar com Deus (praticamente, o mais fácil). Rezar é 
olhar para Ele e deixar-se olhar por Ele. Não é preciso palavras. A troca de olhares é mais 
eloq ente que todos os discursos do mundo. u

-  Rezar é dialogar. Respondo Àquele que me chama pelo nome. Saio da minha Quinto. 
casca, pois só existe realização na “saída de si”, no êxtase de si para o outro. Esqueço-me de 
mim para recordá-Lo, para colocá-Lo “de novo” (re-) no meu coração (-cordar). Rezar é alegrar-
se em Deus, festejar em Deus, festejar a Deus. Assim, sempre e aos poucos – que são leis da 
oração – Ele se torna a minha vida, vida da minha vida.

-   Enquanto a oração autêntica é tudo isso e faz isso tudo, a oração inautêntica Sexto.
falsifica a existência. A oração autêntica é o respiro da vida: daí a necessidade de rezar sempre 
(cf. 1Ts 5,17; Lc 18,1ss.), em todo tempo (cf. Ef 6,18) e lugar (cf. 1Tm 2,8), exprimindo o que 
realmente somos. “Ex-primir” significa apertar para sair!

-  Sétimo. É preciso rezar com fé (cf. Mt 21,22par.), com insistência (cf. Mt 7,7-11par.), 
com a naturalidade de um filho (cf. Mt 7,8) no nome de Jesus (cf. Mt 18,19ss.; Jo 14,13; 15,16; 
16,24.26).

-   Sendo união com o Pai no Filho, a oração é comunhão com os irmãos e as irmãs Oitavo.
(cf. Gn 18,16-33). Deus, chamado  (= papai, paizinho) (cf. Mc 14,36par.), não pode ser Abbá
invocado sem que se façam presentes os irmãos e irmãs (cf. Mt 23,8-9).

-   A oração obtém tudo o que pede (cf. Mt 7,7), porque faz querer o que Deus quer e Nono.
– só então – pode, finalmente, dar. Mais do que “todas as coisas”, de que fala Mateus, nos 
obtém o “Espírito Santo”, de que fala Lucas (cf. Lc 11,13). O maior teólogo católico do século 
XX, num célebre escrito, se perguntava se a oração muda o coração de Deus ou muda o coração 
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do homem! Na verdade, a oração nos transforma, pois o dom do Espírito (cf. Lc 11,13) nos faz 
filhos / filhas à imagem de Jesus, nos faz viver a sua vida e dar o seu fruto (cf. Gl 5,22)!

-  Rezar não é fazer ‘algo’. Rezar, em derradeira análise, é “nada fazer”, Décimo. 
antecipação do repouso sabático em que só o Senhor nos faz. Mas atenção! É preciso ‘fazer’ 
oração. Crer e não rezar não é senão fé demoníaca (cf. Tg 2,19): “Os demônios também 
acreditam”! Conhecer a Deus e não experimentá-Lo corresponde àquilo que a teologia 
tradicional chamava de “pena do dano”, que é a essência do inferno: estar em Deus e ser dele 
privado!

Santos do dia: Albano de Mogúncia (+ 406). Leutfred (+ 738). Luís Gonzaga (1568-
1591). Aloísio Ehrlich (1868-1945). 

Testemunhas do Reino: Sérgio Ortiz (Guatemala, 1984).

Datas comemorativas: Início do Inverno no Hemisfério Sul. Dia Universal Olímpico. Dia da 
Música. Dia da Mídia. Dia Nacional da Academia de Letras. Dia do Intelectual. Dia do Mel. Ano 
Novo Andino. Nascimento de Machado de Assis (1839). 

22 SEXTA-FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Criado para a vida, o ser humano tem 
medo da morte e faz tudo para afastá-la. Uma 
das coisas que faz – a mais comum e a menos 
indicada – é o acúmulo de bens, de coisas, de 
riquezas. É a falsa esperança de que algo pode 
salvar alguém. Só Alguém, contudo, pode 
salvar alguém. Este Alguém é o Pai, o Amor 
infinito, a Vida sem começo e sem fim. Esta é a 
nossa meta; a morte é pedágio!

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois 
meu protetor: não me deixeis; não me aban-
doneis, ó Deus meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro de vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa von-

tade, seguindo os vossos mandamentos.
 
Leitura - 2Rs 11,1-4.9-18.20

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

1Naqueles dias:  Quando Atália, mãe de 
Ocozias, soube que o filho estava morto, pôs-

2se a exterminar toda a família real.  Mas 
Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocozias, 
raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do 
rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o, 
com sua ama, no quarto de dormir. Assim, 

 3escondeu-o de Atália e ele não foi morto.  E 
ele ficou seis anos com ela, escondido no 
templo do Senhor, enquanto Atália reinava no 

4país.  No sétimo ano, Joiada mandou chamar 
os centuriões dos quereteus e da escolta, e 
introduziu-os consigo no templo do Senhor. 
Fez com eles um contrato, mandou que pres-
tassem juramento no templo do Senhor e 

 9mostrou-lhes o filho do rei.  Os centuriões 
fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes 
tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, 
tanto os que entravam de serviço no sábado, 
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herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei 
sobre o trono em teu lugar! R.

2.  Se teus filhos conservarem minha 
Aliança e os preceitos que lhes dei a co-
nhecer, os filhos deles igualmente hão de 
sentar-se eternamente sobre o trono que te 
dei!" R.

3.  Pois o Senhor quis para si Jerusalém e 
a desejou para que fosse sua morada: "Eis o 
lugar do meu repouso para sempre, eu fico 
aqui: este é o lugar que preferi!" R.

4.  "De Davi farei brotar um forte Herdeiro, 
acenderei ao meu Ungido uma lâmpada. 
Cobrirei de confusão seus inimigos, mas 
sobre ele brilhará minha coroa!" 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 6,19-23

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
19discípulos:  "Não junteis tesouros aqui na 

terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os 
20 ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, 

juntai para vós tesouros no céu, onde nem a 
traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões 

21assaltam e roubam.  Porque, onde está o teu 
 22tesouro, aí estará também o teu coração.  O 

olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é 
23sadio, todo o teu corpo ficará iluminado.  Se 

o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará 
na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é 
escuridão, como será grande a escuridão.                  
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A palavra do Senhor é luz para os nossos 
caminhos e ensina-nos a ver todas as coisas 
com os olhos de Deus. Peçamos ao Pai que       

como os que saíam. Vieram para junto do 
10sacerdote Joiada,  e este entregou aos 

centuriões as lanças e os escudos de Davi, 
11que estavam no templo do Senhor.  Em 

seguida, os homens da escolta, de armas na 
mão, tomaram posição a partir do lado direito 
do templo até ao esquerdo, entre o altar e o 

12templo, em torno do rei.  Então Joiada 
apresentou o filho do rei, cingiu-o com o dia-
dema e entregou-lhe o documento da Aliança. 
E proclamaram-no rei, deram-lhe a unção e, 

                      batendo palmas, aclamaram: "Viva o rei!" 
13 Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em 

                    direção da multidão no templo do Senhor. 
14 Quando viu o rei de pé sobre o estrado, 
segundo o costume, os chefes e os trombe-
teiros do rei junto dele, e todo o povo do país 
exultando de alegria e tocando as trombetas, 
Atália rasgou suas vestes e bradou: "Traição! 

15Traição!"  Então o sacerdote Joiada ordenou 
aos centuriões que comandavam a tropa: 
"Levai-a para fora do recinto do templo e, se 
alguém a seguir, seja morto à espada". Pois o 
sacerdote havia dito: "Não seja morta dentro 

16do templo do Senhor".  Agarraram-na e 
levaram-na aos empurrões pelo caminho da 
porta dos Cavalos até ao palácio, e ali foi 

17morta.  Em seguida, Joiada fez uma aliança 
entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se 
comprometia a ser o povo do Senhor. Fez tam-

18 bém uma aliança entre o rei e o povo. Todo o 
povo do país dirigiu-se depois ao Templo de 
Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os 
altares e as imagens e mataram Matã, sacer-
dote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote 

20Joiada pôs guardas na casa do Senhor.  Todo 
o povo do país o festejou e a cidade manteve-
se calma. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 131(132),11. 
12.13-14.17-18(R/. 13)

R. O Senhor preferiu Jerusalém por 
sua morada.

1.  O Senhor fez a Davi um juramento, 
uma promessa que jamais renegará: "Um 
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SÃO PAULINO DE NOLA, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Pastores [bispos] - MR, 754)

SÃO JOÃO FISHER, BISPO e SÃO TOMÁS MORE, LEIGO, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR, 740)

Paulino de Nola o amor à pobreza e o zelo 
pastoral, concedei que, celebrando seus 
méritos, imitemos sua caridade.

fortificados pela intercessão de São João 
Fisher e São Tomás More, confirmemos com o 
testemunho de nossa vida a fé que professa-
mos com os lábios.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes brilhar no bispo São 

Oração do dia

Ó Deus, que coroastes no martírio a 
profissão da verdadeira fé, concedei que, 
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Senhor, nosso Deus, luz eterna e dia sem 
ocaso, iluminai e conduzi o vosso povo 
peregrino até à meta do Reino eterno, onde 
habitais. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais 
a vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este 
sustento ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 77,24-25

O Senhor deu ao seu povo o alimento do 
céu, e o homem se nutriu com o pão dos 
anjos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos vossos fiéis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão 
na vossa Igreja.

a sua Palavra esteja viva dentro de nós:                
R. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz.

1.  Pelos fiéis que pedem a Deus que os 
torne santos, para que a Palavra os faça 
descobrir aquele tesouro que nem a traça e a 
ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam 
e roubam, rezemos, irmãos.

2.  Pelos que são escravos e escravas dos 
bens da terra, para que a palavra de Jesus 
sobre as riquezas possa converter o seu olhar 
e iluminar o seu coração, rezemos, irmãos. 

3.  Pelos que leem a história bíblica com 
olhos de fé, para que até naquilo que lhes 
parece mais obscuro descubram Deus levan-
do a cabo os seus desígnios, rezemos, irmãos.

4.  Pelos que arriscam a própria vida em 
defesa de outros, para que a memória dos 
seus feitos não se extinga, mas seja exemplo 
para os que a celebram, rezemos, irmãos.

5.  Pelos mais jovens desta comunidade, 
que estão na idade dos sonhos e dos projetos 
de vida, para que aprendam a rejeitar os ídolos 
da riqueza, do poder e da aparência, rezemos, 
irmãos.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,19-23

J
esus é radical e claro: “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro”. Ele o diz em Mt 6,24, 
justamente o versículo que falta ao Evangelho de hoje, incompreensivelmente omitido. 
(Na verdade, liturgicamente, vai abrir o Evangelho de amanhã). 

- Se somos um “nó de relações” – filhos de Deus, irmãos dos irmãos, ‘senhores’ das 
coisas – as nossas relações com as coisas devem ser de filhos de Deus e de irmãos dos demais 
seres humanos. Só Deus é o nosso tesouro; as coisas são bens secundários para usar para o 
nosso bem e partilhar com os outros. As coisas não são deuses, ídolos ou fetiches para adorar, 
mas dons do amor de Deus, nosso único Bem.

- Somos sempre “de” alguém. Em muitas línguas – em português também – a pertença 
se exprime recorrendo ao “genitivo”, estrito ou lato. O “genitivo” – expresso em português pela 
preposição “de” (num de seus usos) – indica a relação que gera e faz existir. (“Genitivo” vem de 
“gignere”, que significa “conceber, gerar, gestar”). Essa relação é única: não podemos ter dois 
pais ou duas mães. Portanto, quando Jesus diz “não podeis servir a Deus e ao dinheiro”, ele está 
dizendo que a nossa vida ou depende de Deus e, então, somos filhos de Deus, ou depende do 
dinheiro, e, então, somos seus escravos! Oh! doidura de beleza, sô!

- A paternidade divina ou, em contrapartida, a filiação humana, é a chave para a 
compreensão do mistério da vida com suas múltiplas e complexas relações. Somos chamados 
a viver a filialidade (a relação filial) em relação a Deus e, a partir daí, em relação às pessoas e às 
coisas. Em relação às pessoas, seu nome é fraternidade; em relação às coisas, seu nome é 
liberdade; quando pessoas e coisas se entrecruzam nas nossas relações, seu nome é 
solidariedade. A liberdade em relação às coisas se chama ‘desapego’, ‘desprendimento’, 
‘pobreza voluntária’... quando possuímos sem sermos escravos e sendo solidários; se chama 
‘liberdade interior’, ‘pobreza espiritual’, ‘indiferença’... quando não possuímos e somos livres 
da ânsia de possuir! O Evangelho de amanhã falará justamente de “não-preocupação”.

- Seja como for e dê-se o nome que melhor parecer, o espírito filial é que deve informar 
tanto as obras religiosas (a esmola, a oração e o jejum de Mt 6,5-18) quanto as relações 
econômicas e sociais, miúdas e graúdas.

- Na verdade, quem não sabe e não se sente filho de Deus e faz depender a sua vida das 
coisas, acumula tesouros na terra: o seu olho está doente, só tem olho para o ídolo, caiu escravo 
na rede do dinheiro. Quem, porém, se sabe e se sente filho, ao contrário, acumula tesouros no 
céu: o seu olho é puro, vê em tudo Aquele que o ama e que ele quer amar. A fé em Deus não se 
esgota em si mesma, mas se joga na relação com as criaturas (de Deus), que pode ser uma 
relação filial e fraterna ou, então, ‘patronal’ e diabólica (cf. Lc 12,13-34; 16,1-13). Se não vivo 
como filho de Deus, não posso viver como irmão dos irmãos e senhor-cuidador das coisas e, 
assim, sucessivamente e respectivamente.

- O ‘interesse’ da fé pela sociedade, pela economia e pela política tem uma raiz 
teológico-antropológica!

Santos do dia: Albino de Roma. Agatão (I – II século). Paulino de Nola (353 – 431). Sighilde 
(+ 750). Eberardo de Biburg (1089 - 1164). Inocêncio V (+ 1276). Cristina de Hahm (século 
XV). João Fischer (1469 – 1535). Tomás Morus (1478 – 1535). 

Testemunhas do Reino: Manuel Larraín (Talca, Chile, 1966). Sérgio Ortiz (Guatemala, 
1984). Arturo Mackinnon (República Dominicana, 1965). 

Datas comemorativas: Dia do Orquidófilo. Dia do Aeroviário. Dia Mundial do Fusca. 
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23 SÁBADO DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia se semana)

“Vós não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro”, diz Jesus. Só pode servir a Deus 
quem, com dinheiro ou sem dinheiro, serve os 
irmãos e as irmãs. O dinheiro feito ídolo 
escraviza o seu possuidor e os despossuídos 
da terra. O possuidor e os despossuídos são 
suas vítimas; ambos, seus escravos; ele, ídolo 
insaciável!

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois 
meu protetor: não me deixeis; não me aban-
doneis, ó Deus meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro de vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa von-
tade, seguindo os vossos mandamentos.

Leitura - 2Cr 24,17-25

Leitura do Segundo Livro das Crônicas 

17 Depois da morte de Joiada, os chefes de 
Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, 
que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar 

18por eles.  Os chefes de Judá abandonaram        
o templo do Senhor, o Deus de seus pais,             
e prestaram culto a troncos sagrados e a 
imagens esculpidas, atraindo a ira divina 
sobre Judá e Jerusalém por causa desse 

19crime.  O Senhor mandou-lhes profetas para 
que se convertessem a ele. Porém, por mais 
que estes protestassem, não lhe queriam dar 

20ouvidos.  Então o espírito de Deus apoderou-
se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele 

apresentou-se ao povo e disse: "Assim fala 
Deus: Por que transgredis os preceitos do 
Senhor? Isto não vos será de nenhum pro-
veito. Porque abandonastes o Senhor, ele 

21também vos abandonará".  Eles, porém, 
conspiraram contra Zacarias e mataram-no à 
pedrada por ordem do rei, no pátio do templo 

22
do Senhor.  O rei Joás não se lembrou do 
bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, 
e matou o seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: 

23"Que o Senhor veja e faça justiça!"  Ao cabo 
de um ano, o exército da Síria marchou contra 
Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os 
chefes do povo, e enviou toda a presa de 

24guerra ao rei de Damasco.  Na verdade, o 
exército da Síria veio com poucos homens, 
mas o Senhor entregou nas mãos deles um 
exército enorme, porque Judá tinha aban-
donado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, 

25os sírios fizeram justiça contra Joás.  Quando 
eles se retiraram, deixando-o gravemente en-
fermo, seus homens conspiraram contra ele, 
para vingar o filho do sacerdote Joiada, e 
mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi 
sepultado na cidade de Davi, mas não no 
sepulcro dos reis. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 88(89),4-5. 
29-30.31-32.33-34(R/. 29a)

R. Guardarei eternamente para ele a 
minha graça!

1.  "Eu firmei uma Aliança com meu 
servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a 
Davi, meu servidor: Para sempre, no teu trono, 
firmarei tua linhagem, de geração em geração 
garantirei o teu reinado!" R.

2.  Guardarei eternamente para ele a 
minha graça e com ele firmarei minha Aliança 
indissolúvel. Pelos séculos sem fim conser-
varei sua descendência, e o seu trono, tanto 
tempo quanto os céus, há de durar". R.
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                           muito mais por vós, gente de pouca fé? 
31 Portanto, não vos preocupeis, dizendo: O 
que vamos comer? O que vamos beber? Como 

32vamos nos vestir?  Os pagãos é que 
procuram essas coisas. Vosso Pai, que está 
nos céus, sabe que precisais de tudo isso.               
33 Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 

                           coisas vos serão dadas por acréscimo. 
34 Portanto, não vos preocupeis com o dia de 
amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preo-
cupações! Para cada dia, bastam seus pró-
prios problemas". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Elevemos ao Pai as nossas súplicas, com 
todos aqueles a quem ele ensina a servi-lo e             
a adorá-lo, dizendo, com toda a confiança:                
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Com as Ordens contemplativas que 
adoram o Senhor, com as Congregações 
religiosas que o servem nos irmãos e irmãs, 
com os Consagradas leigos e leigas que lhe 
entregam o que têm, rezemos.

2.  Com os que procuram o Reino de Deus 
e o encontram, com os que se servem do 
dinheiro, mas não o adoram, e com os que 
semeiam, cultivam, colhem e, agradecidos, 
partilham, rezemos.

3.  Com os que não se inquietam pelo dia 
de amanhã, com os que não se afligem com o 
que hão de comer e com os que não se 
preocupam com o que hão de vestir, rezemos.

4.  Com os que não se revoltam por suas 
fraquezas, com os que se entristecem pelo 
mal que fizeram e com os que dão graças 
pelos bens que receberam, rezemos.

5.  Com os membros desta comunidade 
que atravessam um momento difícil em suas 
vidas, com os que se aproximam deles e lhes 
são solidários, rezemos. 

Senhor, nosso Pai, ensinai-nos a viver 
cada dia no amor e no louvor do vosso nome. 
Por Cristo, nosso Senhor.

3. "Se seus filhos, porventura, abandona-
rem minha lei e deixarem de andar pelos 
caminhos da Aliança; se, pecando, violarem 
minhas justas prescrições e se não obedece-
rem aos meus santos mandamentos: R.

4. Eu, então, castigarei os seus crimes 
com a vara, com açoites e flagelos punirei as 
suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha 
graça e meu favor e nem hei de renegar o jura-
mento que lhes fiz. 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 6,24-34

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
 24discípulos:  "Ninguém pode servir a dois 

senhores: pois, ou odiará um e amará o outro, 
ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não 

25podeis servir a Deus e ao dinheiro.  Por isso 
eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa 
vida, com o que havereis de comer ou beber; 
nem com o vosso corpo, com o que havereis 
de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o 
alimento, e o corpo, mais do que a roupa?          
26 Olhai os pássaros dos céus: eles não 
semeiam, não colhem, nem ajuntam em 
armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos 
céus os alimenta. Vós não valeis mais do que 

27os pássaros?  Quem de vós pode prolongar a 
duração da própria vida, só pelo fato de se 

28preocupar com isso?  E por que ficais 
preocupados com a roupa? Olhai como 
crescem os lírios do campo: eles não traba-

29lham nem fiam.  Porém, eu vos digo: nem o 
rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se 

30vestiu como um deles.  Ora, se Deus veste 
assim a erva do campo, que hoje existe e 
amanhã é queimada no forno, não fará ele 
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céu, e o homem se nutriu com o pão dos 
anjos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos vossos fiéis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão 
na vossa Igreja.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais 
a vida dos seres humanos e os renovais       
pelo sacramento, fazei que jamais falte este 
sustento ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 77,24-25

O Senhor deu ao seu povo o alimento do 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,24-34

O
 estribilho do Evangelho de hoje é “não vos preocupeis”, verbo que Jesus repete seis 
vezes (6,25.27.28.31.34.35).

- Receber a vida das mãos do Pai e colocá-la confiantemente nas mãos do Pai significa 
libertar-se e ser livre da preocupação. É o Pai que garante a manutenção da vida: ele a dá, ele a 
sustenta. Quando compreendemos isso, a ânsia pela pre-vidência cede o lugar para a 
confiança na pro-vidência! 

- Jesus não ensina que não se deve trabalhar. Seria atacar a própria condição humana, 
que necessita do trabalho como do ar, da água, do pão. Mas ensina a não fazer do trabalho o 
ídolo que tudo quer e tudo consome. O prático São Jerônimo diz que “o trabalho é para ser 
feito, a preocupação é para ser desfeita”! Num plano mais amplo, Santo Inácio de Loyola dizia 
que devemos agir como se tudo dependesse de nós, sabendo, porém, que tudo depende de 
Deus! Essa atitude desmonta a ansiedade – tudo depende de Deus! – e desata as nossas 
capacidades – tudo depende de nós! O fato de que tudo depende de Deus não é álibi para o 
empenho, o trabalho, a ocupação, mas é antídoto contra a ansiedade, a busca de todos os ISOs, 
a preocupação. 

- O trabalho é uma exigência antropológica: nasce do estado carencial do ser humano, 
que, diferentemente dos animais, não encontra tudo pronto na natureza, mas tudo deve 
transformar para adequar à sua natureza. Só o ser humano tem que transformar a “natura” em 
“cultura” para sobreviver na primeira e viver na segunda. Mas não deve fazer das suas 
necessidades o seu absoluto. Sua própria natureza pede que ele satisfaça suas necessidades 
como filho de Deus, colaborando com o Pai e partilhando com os irmãos e irmãs. O trabalho e 
todas as demais atividades do ser humano tornam-se, assim, meio que o coloca em comunhão 
com Deus e com os outros.

- “Pre-ocupar” é um ocupar-se antes. “Pre-ocupar” é um ocupar-se além de. “Pre-
ocupar-se” é um ocupar-se sem. Com efeito, a preocupação rouba energias úteis à ocupação e, 
radicalmente, rouba a vida ao invés de conservá-la e construí-la. A preocupação toma conta de 
nós quando o meio se torna fim e, portanto, se erra o alvo. Dessa maneira, ao invés de servir-
nos, nos escraviza; ao invés de comunicar-nos a vida filial e fraterna, nos rompe as artérias, 
duras como o coração (cf. Ez 36). 

-  A vida não tem muita escolha: ou aposta em Deus, que tudo dá; ou no ídolo, que tudo 
exige e tudo toma.
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Santos do dia: Edeltrudes (635 – 679). Lietbert de Cambrai-Arras (1000 – 1076). Maria de 
Oignies (1177 – 1213). José Cafasso (1811 – 1860). 

Memória histórica: Chegada ao México dos doze franciscanos apóstolos de Nova Espanha 
(1524). Massacre de San Juan, centro mineiro “Século XX” (Bolívia, 1967).

Datas comemorativas: Dia do Atleta Olímpico. Dia do Lavrador. Dia Internacional das 
Aldeias SOS. 

Amanhã, dia 24, celebra-se o Dia Nacional do Migrante. Por determinação da 17a 
Assembleia Geral da CNBB é celebrado no dia 25 de junho, dia civil do migrante, caso caia no 
Domingo. Caso contrário, será celebrado no Domingo imediatamente anterior a essa data. 

24
DOMINGO - NATIVIDADE DE 

SÃO JOÃO BATISTA - Solenidade
(Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - A Igreja celebra 
seus santos e santas no dia de sua morte. João 
Batista é exceção. Dele celebramos o martírio 
e o nascimento. Desta forma, a Igreja sublinha 
a importância única que teve o precursor para 
a missão de Jesus. “Dos nascidos de mulher, 
ninguém é maior que João”, diz o próprio 
Jesus. 

Antífona da entrada - Jo 1,6-7; Lc 1,17

Houve um homem enviado por Deus: o 
seu nome era João. Veio dar testemunho da 
luz e preparar para o senhor um povo bem 
disposto a recebê-lo.

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes São João Batista a 
fim de preparar para o Senhor um povo 
perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias 
espirituais e dirigi os nossos passos no 
caminho da salvação e da paz.

Leitura - Is 49,1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 Nações marinhas, ouvi-me, povos 
distantes, prestai atenção: o Senhor chamou-
me antes de eu nascer, desde o ventre de 
minha mãe ele tinha na mente o meu nome;             
2 fez de minha palavra uma espada afiada, 
protegeu-me à sombra de sua mão e fez de 
mim uma flecha aguçada, escondida em sua 

3aljava,  e disse-me: "Tu és o meu Servo, 
4Israel, em quem serei glorificado".  E eu 
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24 Antes que ele chegasse, João pregou um 
batismo de conversão para todo o povo de 

25Israel.  Estando para terminar sua missão, 
João declarou: 'Eu não sou aquele que pensais 
que eu seja! Mas vede: depois de mim vem 
aquele, do qual nem mereço desamarrar            

26as sandálias'.  Irmãos, descendentes de 
Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós 
foi enviada esta mensagem de salvação.                 
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,76

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Serás chamado, ó menino, o profeta do 

Altíssimo: irás diante do Senhor, preparando-
lhe os caminhos. R.

Evangelho - Lc 1,57-66.80

João Batista preparou a entrada de Jesus 
entre as massas humanas da Palestina. E 
Jesus garantiu o lugar de João Batista na 
história de todos os tempos. A história, como a 
vida, é uma corrente. Entramos nessa corrente 
e somos carregados por ela, enquanto a 
carregamos. A menos que se queira ser 
apenas medíocres espectadores da vida.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

57 Completou-se o tempo da gravidez de 
58Isabel, e ela deu à luz um filho.  Os vizinhos e 

parentes ouviram dizer como o Senhor tinha 
sido misericordioso para com Isabel, e 

59alegraram-se com ela.  No oitavo dia, foram 
circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o 

60nome de seu pai, Zacarias.  A mãe, porém, 
61disse: "Não! Ele vai chamar-se João".  Os 

outros disseram: "Não existe nenhum parente 
62teu com esse nome!"  Então fizeram sinais ao 

pai, perguntando como ele queria que o 
63menino se chamasse.  Zacarias pediu uma 

tabuinha, e escreveu: "João é o seu nome". E 
64todos ficaram admirados.  No mesmo ins-

disse: "Trabalhei em vão, gastei minhas forças 
sem fruto, inutilmente; entretanto o Senhor 
me fará justiça e o meu Deus me dará 

5recompensa".  E agora diz-me o Senhor - ele 
que me preparou desde o nascimento para ser 
seu Servo - que eu recupere Jacó para ele e 
faça Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor 

6esta é a minha glória.  Disse ele: "Não basta 
seres meu Servo para restaurar as tribos de 
Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel: 
eu te farei luz das nações, para que minha 
salvação chegue até aos confins da terra".                  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 138(139),1-3. 
13-14ab.14c-15(R/. 14a)

R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, porque de modo admirável me 
formastes!

1.  Senhor, vós me sondais e conheceis, 
sabeis quando me sento ou me levanto; de 
longe penetrais meus pensamentos; perce-
beis quando me deito e quando eu ando, os 
meus caminhos vos são todos conhecidos. R.

2. Fostes vós que me formastes as entra-
nhas, e no seio de minha mãe vós me teces-
tes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, 
porque de modo admirável me formastes! R.

3. Até o mais íntimo, Senhor me conhe-
ceis; nenhuma sequer de minhas fibras igno-
ráveis, quando eu era modelado ocultamente, 
era formado nas entranhas subterrâneas. R.

Leitura - At 13,22-26

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

22Naqueles dias, Paulo disse:  Deus fez 
surgir Davi como rei e assim testemunhou a 
seu respeito: 'Encontrei Davi, filho de Jessé, 
homem segundo o meu coração, que vai fazer 

23em tudo a minha vontade'.  Conforme 
prometera, da descendência de Davi Deus fez 

                surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. 
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Reino, rezemos ao Senhor

Deus Pai, que nos escolhestes e chamas-
tes a ser santos e santas, fazei de nós vossos 
servidores, a fim de prepararmos os nossos 
irmãos e irmãs para a vinda do vosso Filho 
Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acorremos ao altar com os nossos 
dons, celebrando com a devida honra o 
nascimento de são João Batista, que anunciou 
a vinda do Salvador do mundo e o mostrou 
presente entre os homens.

Sugestão: Oração eucarística III

Prefácio de São Batista
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 mara-
vilhas 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 testemu-
nho de Cristo. Por essa razão, unidos aos 
anjos e a todos os santos, nós vos aclama-
mos, jubilosos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

Antífona da comunhão - Lc 1,78

Graças ao entranhado amor do nosso 
Deus, visitou-nos a luz que vem do alto.

tante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua 
                     se soltou, e ele começou a louvar a Deus. 

65 Todos os vizinhos ficaram com medo, e a 
notícia espalhou-se por toda a região mon-

66tanhosa da Judeia.  E todos os que ouviam a 
notícia, ficavam pensando: "O que virá a ser 
este menino?" De fato, a mão do Senhor 

80estava com ele.  E o menino crescia e se 
fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares 
desertos, até ao dia em que se apresentou pu-
blicamente a Israel. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na solenidade do nascimento de São João 
Batista, elevemos a nossa oração ao Pai das 
misericórdias, pelas necessidades de todos 
os homens, dizendo: R. Nós Vos rogamos: 
ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, peregrino 
em toda a terra, para que seja animada pelo 
espírito de profecia, que animou São João 
Batista no deserto, rezemos ao Senhor,

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que, respondendo à própria vocação, 
anunciem Aquele que está no meio de nós e 
convide todos a segui-lo, rezemos ao Senhor

3.  Pelos cristãos militantes e educadores 
da fé, para que, no meio das dificuldades que 
os cercam, não esqueçam que a sua recom-
pensa está em Deus, rezemos ao Senhor

4.  Pelos povos que ainda não conhecem 
a Cristo, para que Deus lhes envie missio-
nários e profetas, e o Evangelho da salvação 
chegue até aos confins da terra, rezemos ao 
Senhor

5.  Pelos lares cristãos onde há a alegria 
de um nascimento, para que os pais vejam nos 
filhos e filhas um dom de Deus e estejam 
prontos a educá-los na fé da Igreja, rezemos 
ao Senhor

6.  Pela nossa comunidade, para que seja 
humilde e servidora e se converta sempre 
mais a Jesus Cristo, buscando os valores do 
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se pelo nascimento de são João Batista, 
reconheça no Cristo, por ele anunciado, 
Aquele que nos faz renascer.

Oração depois da comunhão

Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro 
divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,57-66.80

A
s promessas começam a se cumprir. O menino que foi anunciado (Lc 1,5-25)já 
nasceu e trouxe alegria para todo o povo. Os pais de João Batista cumprem todos os 
preceitos da Lei, ele é circuncidado e, assim, inserido na história do povo de Israel. 

Ele recebe um nome, que indicará também a sua missão.
-   Tudo vai se cumprindo no tempo previsto por Deus. O menino Completou-se o tempo:

nasce de acordo com a promessa feita por Deus. Chegou o tempo cronológico (chronos) 
estabelecido por Deus, mas é também o tempo teológico (kairós), o tempo da graça de Deus 
que está chegando.

-  O anjo Gabriel já havia informado isso no anúncio: “muitos se Os vizinhos se alegraram: 
alegrarão com o seu nascimento” (Lc 1,14b). A alegria é própria dos tempos messiânicos. Um 
menino nasceu, é um sinal de vida e de esperança para todo o povo.

-   A circuncisão era o sinal da Aliança que Deus havia feito com o povo A circuncisão:
através de Abraão (Gn 17,10). Era uma marca, um sinal no corpo da pertença a Deus. Desde que 
não caísse no sábado, o menino era circuncidado no oitavo dia depois do nascimento (Gn 
17,12; Lv 12,3; Fl 3,5). Nesta celebração era dado o nome ao menino. Dessa forma, João é 
inserido na história do povo de Israel.

-   Os vizinhos queriam dar o nome de Zacarias ao menino, inseri-lo na Dar o nome:
família do seu clã. Mas o nome será aquele que foi anunciado pelo anjo (1,13b). O nome João 
significa: “O Senhor é gracioso” ou “o Senhor é favorável”. O nome amplia o desejo dos 
vizinhos: o menino é uma graça de Deus a todo o povo.

-   Zacarias estava mudo e surdo também (Isabel teve que se comunicar A boca se abriu:
por sinais e não pela palavra). Mas, como o anjo havia previsto (Lc 1,20), este “castigo” seria 
por tempo limitado. Agora, ele volta a falar e, como um justo, começa a bendizer e louvar a 
Deus. Aquela liturgia que havia sido interrompida no templo é retomada agora, em clima de 
louvor e festa.

-   A melhor tradução seria “encheram-se de temor”, o respeito Ficaram com medo:
diante de Deus e daquilo que Ele faz pelo seu povo. O medo emudece; o temor faz o povo 
reconhecer os benefícios em seu favor.

-   Na época, não havia os meios de comunicação que temos hoje. A notícia espalhou-se:
Era o próprio povo que espalhava as notícias dos fatos que aconteciam. Lucas quer mostrar que 
o povo é protagonista. É o povo que anuncia, que divulga, que torna conhecido o bem que Deus 
faz ao seu povo (Lc 7,17).

-  As pessoas se perguntam sobre o futuro do menino. João foi O Senhor estava com ele: 
escolhido e chamado por Deus para uma missão importante. Em toda a história da Salvação, 
Deus havia dado uma garantia às pessoas que havia chamado e escolhido. Deus disse: “Eu 
estarei contigo!” para Abraão (Gn 15,1; 21,22), Isaac (Gn 26,3.24), Jacó (Gn 28,15), Moisés 
(Ex 3,12; 18,19; 34,5), Josué (Js 1,5) e para os Juízes (Jz 6,13.16), etc. O Senhor Deus está 
presente na caminhada do seu povo.
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-   A vida de João Batista é apresentada como O menino crescia e se fortalecia em espírito:
os antigos que foram escolhidos (Jz 13,24s; 1Sm 2,21.26) e como se dirá também de Jesus 
mais adiante (Lc 2,40.52). Crescer e se fortalecer no espírito significa que ele cresce com a 
graça e a benevolência de Deus e segue tudo aquilo que estava previsto para ele.

-   Antes de Vivia nos desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel:
narrar o nascimento e a infância de Jesus (Lc 2), Lucas apresenta João Batista já adulto. A sua 
história, que começou no Templo em Jerusalém (Lc 1,5) continua agora no deserto, lugar vazio 
e sem vida até que receba a Palavra do Senhor (Lc 3,2). Pois será do deserto que João Batista 
começará a preparar os caminhos do Messias.

O Evangelho de hoje nos convida a valorizar os pequenos fatos da vida, como o nascimento 
de uma criança. É Deus presente no meio do seu povo, Deus que age e continua cumprindo as 
promessas que faz e conduzindo a história e o seu plano de salvação. Zacarias abriu a boca e 
começou a bendizer a Deus. Esta é a tarefa de todos os batizados: louvar, bendizer, agradecer 
por tudo o que Ele faz por nós. Devemos nos perguntar também: estamos vendo e 
reconhecendo as ações de Deus no meio de nós? Estamos anunciando as boas notícias de 
Deus? Estamos sendo meios de comunicação? 

ANÚNCIO SURPREENDENTE

José Antônio Pagola

Lucas narra o anúncio do nascimento de Jesus em estreito paralelismo com o do Batista. O 
contraste entre as duas cenas é tão surpreendente que nos permite entrever sob uma nova luz o 
mistério do Filho de Deus encarnado em Jesus.

O anúncio do nascimento do Batista acontece em “Jerusalém”, a grandiosa cidade de 
Israel, centro político e religioso do povo judeu. O nascimento de Jesus é anunciado em um 
povoado desconhecido das montanhas da Galileia: uma aldeia sem importância nenhuma, 
chamada “Nazaré”, donde ninguém espera que possa vir algo de bom. Anos mais tarde, os 
povoados humildes da Galileia acolherão a mensagem de Jesus anunciando a bondade de 
Deus. Jerusalém, pelo contrário, a rejeitará. Serão sempre os pequenos e insignificantes os 
que melhor entendem e acolhem a Boa Notícia de Deus. 

O anúncio do nascimento do Batista ocorre no espaço sagrado do “templo”. O de Jesus 
numa casa pobre de uma “aldeia”. Jesus se fará presente onde as pessoas vivem, trabalham, se 
alegram e sofrem. Vivem entre elas aliviando o sofrimento e oferecendo o perdão do Pai. Deus 
se fez carne, não para permanecer no templo, mas para “fazer sua morada entre os humanos” e 
compartilhar nossa vida.

O anúncio do nascimento do Batista ouve-o um “varão” venerável, o sacerdote Zacarias, 
durante uma solene celebração ritual. O de Jesus é feito a Maria, uma “jovem” de uns doze 
anos. Não se indica onde ela está, nem o que está fazendo: a quem pode interessar o trabalho de 
uma mulher? No entanto, Jesus, o Filho de Deus encarnado, olhará para as mulheres de 
maneira diferente, defenderá sua dignidade e as acolherá entre seus discípulos.
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Santos do dia: João Batista (século I). Guilherme de Vercelli (1085 – 1142). 

Memória histórica: Rebelião indígena no oeste do México (1541). Batalha de Carabobo 
(Venezuela, 1821). Fundação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (1904). 

Datas comemorativas: Dia do Caboclo. Dia das Empresas Gráficas. Dia do Observador 
Aéreo. Dia dos Discos Voadores. Dia do Cabo. Dia da Comunidade Britânica. Dia Internacional do 
Leite. Morte de Carlos Cardel (Argentina, 1935).

Por último, do Batista se diz que nascerá de Zacarias e Isabel, um casal estéril abençoado 
por Deus. De Jesus se anuncia algo absolutamente novo. O Messias nascerá de Maria, uma 
jovem virgem. O Espírito de Deus estará na origem de sua aparição no mundo. Por isso “será 
chamado Filho de Deus”. O salvador do mundo não nasce fruto do amor de dois esposos que se 
amam mutuamente. Nasce como fruto do Amor de Deus a toda a humanidade. Jesus não é um 
presente que Maria e José nos dão. É um presente que Deus nos dá.

25 SEGUNDA-FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A facilidade que temos em julgar é pro-
porcional à nossa incapacidade de nos 
enxergarmos como realmente somos. Quem 
tem consciência de ser justo pela graça de 
Deus e pecador por sua incapacidade de 
amar, tem mais capacidade de tratar os outros 
com justiça e perdoar como quer ser perdoa-
do. Somente a Palavra da infinita Misericórdia 
pode nos tornar justos. Deixemos que ela 
opere este milagre em nós!

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 
vida a graça de vos amar e temer, pois nunca 
cessais de conduzir os que firmais no vosso 
amor.

Leitura - 2Rs 17,5-8.13-15a.18

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

5Naqueles dias:  Salmanasar, rei da Assíria 
invadiu todo o país. E, chegando a Samaria, 

6sitiou-a durante três anos.  No nono ano de 
Oseias, o rei da Assíria tomou Samaria e 
deportou os habitantes de Israel para a Assíria, 
estabelecendo-os em Hala e nas margens do 

                    Habor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. 
7 Isto aconteceu porque os filhos de Israel 

"A missão de Jesus, que se concluirá no Gólgota, começa no Jordão.
O batismo é a opção fundamental de Jesus:

se faz irmão porque é Filho
e é Filho porque se faz irmão.

Diferentemente de Adão, aceita o amor do Pai e,
diferentemente de Caim, ama o irmão".

(Silvano Fausti)
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V. A palavra do Senhor é viva e eficaz: ela 
julga os pensamentos e as intenções do 
coração. R.

Evangelho - Mt 7,1-5

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
1discípulos:  "Não julgueis, e não sereis 

2julgados.  Pois, vós sereis julgados com o 
mesmo julgamento com que julgardes; e 
sereis medidos, com a mesma medida com 

 3que medirdes.  Por que observas o cisco no 
olho do teu irmão, e não prestas atenção à 

4trave que está no teu próprio olho?  Ou, como 
podes dizer ao teu irmão: 'deixa-me tirar o 
cisco do teu olho', quando tu mesmo tens uma 

5trave no teu?  Hipócrita, tira primeiro a trave 
do teu próprio olho, e então enxergarás       
bem para tirar o cisco do olho do teu irmão".                 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Quem somos nós para julgar o próximo? 
Não devemos julgar, mas amar, compreender 
e respeitar. Julgar só a Deus pertence. 
Peçamos então com humildade: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelos ministros do sacramento da 
Reconciliação, para que, ao ouvirem os 
pecadores arrependidos, não os condenem, 
mas lhes concedam o perdão, rezemos, 
irmãos.

2.  Pelos que emigram das suas terras, 
como Abraão, para que encontrem, nos países 
de chegada, trabalho, vida digna e amor 
fraterno, rezemos, irmãos.

3.  Pelas famílias que se ajudam mutua-
mente, sobretudo nas horas más da vida, para 
que cresçam na amizade e na concórdia, 
rezemos, irmãos.

4.  Por aqueles que têm vergonha de se 
confessar, para que encontrem ministros que 
os acolham e ajudem a superar a dificuldade, 

pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os 
tinha tirado do Egito, libertando-os da opres-
são do Faraó, rei do Egito, porque tinham 

8adorado outros deuses.  Eles seguiram os 
costumes dos povos que o Senhor havia 
expulsado diante deles, e as leis introduzidas 

13pelos reis de Israel.  O Senhor tinha advertido 
seriamente Israel e Judá por meio de todos os 
profetas e videntes, dizendo: "Voltai dos 
vossos maus caminhos e observai meus 
mandamentos e preceitos, conforme todas as 
leis que prescrevi a vossos pais e que vos 
comuniquei por intermédio de meus servos, 

14os profetas".  Eles, porém, não prestaram 
ouvidos, mostrando-se tão obstinados como 
seus pais, que não tinham acreditado no 

15aSenhor, seu Deus.  Desprezaram as suas leis 
e a aliança que tinha feito com seus pais, e os 

18testemunhos com que os havia garantido.  O 
Senhor indignou-se profundamente contra       
os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da 
sua face, restando apenas a tribo de Judá.               
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 59(60),3.4-5. 
11-12a.12b-13(R/.7b)

R. Vossa mão nos ajude; ouvi-nos, 
Senhor!

1.  Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e 
arrasastes as nossas fileiras; vós estáveis 
irado: voltai-vos! R.

2.  Abalastes, partistes a terra, reparai suas 
brechas, pois treme. Duramente provastes o 
povo, e um vinho atordoante nos destes. R.

3.  Quem me leva à cidade segura, e a 
Edom quem me vai conduzir, se vós, Deus, 
rejeitais vosso povo e não mais conduzis 
nossas tropas? R.

4.  Dai-nos, Deus, vosso auxílio na an-
gústia; nada vale o socorro dos homens! Mas 
com Deus nós faremos proezas, e ele vai 
esmagar o opressor. R.

Aclamação ao Evangelho - Hb 4,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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ele, possamos oferecer-vos um coração que 
vos agrade. 

Antífona da comunhão - Sl 144,15

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 
e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possa-
mos receber, um dia, resgatados para sempre, 
a salvação que devotamente estamos cele-
brando. 

rezemos, irmãos.
5. Por todos nós aqui reunidos em assem-

bleia, para que, antes de tirar a palha dos olhos 
dos outros, tiremos a trave que temos nos 
nossos, rezemos, irmãos.

Senhor, Pai de bondade, misericórdia e 
perdão, dai-nos um espírito reto e esclarecido 
para que saibamos viver a vossa Lei. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,1-5

 

A
ordem de Jesus é clara: “Não julguem, para não serem julgados” (v. 1). Jesus manda 
viver com os irmãos a relação que o Pai vive com cada um de nós. O nome próprio 
dessa relação é “miseri-córdia”.

-  Tenho dois motivos muito fortes para não julgar. O  é que o meu julgamento – primeiro
normalmente negativo, quando não preconceituoso e falso – condiciona o meu relacionamento 
com o outro. , porque o meu julgamento em relação ao outro se volta contra mim Segundo
mesmo. Assim, o meu julgamento prejudica (essa palavra quer dizer “julga antes” e “faz mal”) o 
outro e julga a mim mesmo. Nós somos muito o que vemos e como vemos. O outro tende a se 
tornar como eu o vejo, e eu sou como vejo o outro (Fausti).

-  Na visão de Deus, sou chamado a ver o outro como Deus o vê, isto é, como filho (a) de 
Deus e meu irmão (a). Por isso, o meu desprezo pelo outro é grave para ele e para mim, pois, 
negando a ele a minha fraternidade, nega em mim a minha filialidade divina. No meu olhar 
distorcido, torno o outro o que ele não é e torno a mim mesmo o que também não sou. O pré-
juízo é imenso!

-  Um pensador do século passado disse que “os outros são o inferno” (Sartre). A 
afirmação pode ser verdadeira do ponto de vista de uma análise dos problemas que o outro – 
independentemente de quem seja e como seja – nos coloca. O outro, com efeito, é “outro”, 
diverso e estranho, intruso e concorrente, invasor e ameaça. Querendo ou não, o aquilato, avalio, 
julgo (em sentido pré-moral). Invejo o que ele tem a mais; desprezo o que ele tem a menos. 
Defendo-me do outro para manter a minha diferença; ataco-o para apoderar-me da sua. Procuro 
tornar-me superior para não me tornar inferior. Como disse um pensador que já citamos aqui, o 
ser humano torna-se “lobo para o homem” (Hobbes). 

-  Diante desse quadro – tão antigo quanto o andar bípede e em bandos rivais – Jesus 
propõe uma revolução, que começa pela mudança do olhar. Os vv. 1-2 proíbem julgar, porque o 
meu julgamento negativo do (a) outro (a) reverte-se contra mim mesmo. Preciso ser como o 
Pai-Mãe, que aceita incondicionalmente o filho. Os vv. 3-5 convidam-me a julgar a mim mesmo 
ao invés de julgar o (a) outro (a). Se julgo mal, é porque meu coração ainda é mau, e tenho que 
aprender a ver nos meus maus juízos o que eu mesmo sou. O v. 6 esclarece que o não julgar não 
elimina a capacidade de discernir, sempre necessária, sobretudo para amar o outro como irmão. 
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Santos do dia: Próspero Tiro de Aquitânia (390 – 463). Eurósia de Jaca (+ 714). Henrique 
Zdik (1080 – 1150). João da Espanha (1123 – 1160). Eleonora da Inglaterra (1222 – 1291). 
Doroteia de Montau (1347 – 1394). 

Testemunhas do Reino: “Os mártires de Olancho” (Honduras, 1975). 

Memória histórica: Colóquio dos sacerdotes e sábios astecas com os “doze apóstolos do 
México” (1524). Assinatura da Confissão de Augusta, redigida por Filipe Melanchton 
(Augsburg, 1537). Revolta do “Quebra-Quilos”, na Paraíba, contra a Lei do Sistema Métrico 
Decimal (1862). Estabelecimento do Sistema Postal (1875). 

Datas comemorativas: Dia do Migrante. Dia do Quilo. 

26 TERÇA-FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

“Tudo quanto quereis que os outros vos 
façam, fazei vós também a eles.” É a “regra de 
ouro”, “o resumo da Lei e dos Profetas”, a 
essência do ensinamento moral da Bíblia. 

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 
vida a graça de vos amar e temer, pois nunca 
cessais de conduzir os que firmais no vosso 
amor.

Leitura - 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

9bNaqueles dias:  Senaquerib, rei da 
Assíria, enviou de novo mensageiros a 

10Ezequias para dizer-lhe:  Não te seduza o teu 
Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém 
não será entregue nas mãos do rei dos 

11assírios.  Porque tu mesmo tens ouvido o que 
os reis da Assíria fizeram a todas as nações e 

                 como as devastaram. Só tu te vais salvar?" 
14 Ezequias tomou a carta da mão dos men-
sageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do 

15 Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, 
na presença do Senhor, fez a seguinte oração: 
"Senhor, Deus de Israel, que estás sentado 
sobre os querubins! Tu és o único Deus de 
todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a 

16terra.  Inclina o teu ouvido, Senhor e ouve. 
Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas 
as palavras de Senaquerib, que mandou 

17emissários para insultar o Deus vivo.  É ver-
dade, Senhor, que os reis da Assíria devasta-

18ram as nações e seus territórios;  lançaram 
os seus deuses ao fogo, porque não eram 
deuses, mas obras das mãos dos homens, de 
madeira e pedra; por isso os puderam destruir. 
19 Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos 
de suas mãos, para que todos os reinos da 

            terra saibam que só tu, Senhor, és Deus". 
20 Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a 
Ezequias: "Assim fala o Senhor, Deus de 
Israel: Ouvi a prece que me dirigiste a respeito 

21de Senaquerib, rei da Assíria.  Eis o que          
o Senhor disse dele: A virgem filha de               
Sion despreza-te e zomba de ti. A filha de 

         Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. 
31 Pois um resto sairá de Jerusalém, e 
sobreviventes, do monte Sião. Eis o que fará o 

32zelo do Senhor Todo-poderoso.  Por isso, 
assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: 
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santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos; 
para que eles não as pisem com os pés e, 

                   voltando-se contra vós, vos despedacem. 
12 Tudo quanto quereis que os outros vos 
façam, fazei também a eles. Nisto consiste a 

13Lei e os Profetas.  Entrai pela porta estreita, 
porque larga é a porta e espaçoso é o caminho 
que leva à perdição, e muitos são os que 

14entram por ele!  Como é estreita a porta e 
apertado o caminho que leva à vida! E são 
poucos os que o encontram"! - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a 
viverem e a conviverem em paz na sua Igreja. 
Peçamos-Lhe que nos ensine a nós também, 
dizendo: R. Cristo, ouvi as nossas preces.

1.  Pelos fiéis que apreciam e amam as 
coisas santas, pelos que tratam os outros 
como gostam de ser tratados e pelos que 
seguem o caminho estreito que leva à vida 
eterna, oremos ao Senhor.

2.  Pelos que defendem os valores nobres 
da humanidade, pelos que se opõem a tudo 
aquilo que degrada e pelos que ouvem Cristo, 
Palavra eterna de Deus, oremos ao Senhor.

3.  Por todos aqueles que diante dos 
perigos oram ao Senhor, pelos que Lhe abrem 
o coração aflito e pedem auxílio e pelos que 
confiam na fidelidade de Deus às suas 
promessas, oremos ao Senhor.

4.  Pelos que recebem insultos dos pode-
rosos e arrogantes, pelos que sofrem por ouvir 
blasfêmias contra o Senhor e pelos que Lhe 
pedem que guarde e proteja os seus fieis, 
oremos ao Senhor.

5.  Pelos paroquianos que guardam o 
Domingo, pelos que se alimentam da Palavra e 
do Pão santo e pelos que se comprometem na 
vida da comunidade, oremos ao Senhor. 

Senhor Jesus, que nos convidais a entrar 
no vosso Reino, levai-nos pela mão, como os 

Ele não entrará nesta cidade, nem lançará 
nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará 
com escudo, nem a cercará com trincheira 

33alguma.  Pelo caminho, por onde veio, há de 
voltar, e não entrará nesta cidade, diz o 

34Senhor.  Protegerei esta cidade e a salvarei 
em atenção a mim mesmo e ao meu servo 

35aDavi".  Naquela mesma noite, saiu o Anjo             
do Senhor e exterminou no acampamento 

                 assírio cento e oitenta e cinco mil homens. 
36 Senaquerib, rei da Assíria, levantou acam-
pamento e partiu. Voltou para Nínive e aí 
permaneceu. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 47(48),2-3a. 
3b-4.10-11(R/. cf. 9d)

R. O Senhor estabelece sua cidade 
para sempre.

1.  Grande é o Senhor e muito digno de 
louvores na cidade onde ele mora; seu Monte 
santo, esta colina encantadora é a alegria do 
universo. R.

2.  Monte Sião, no extremo norte situado, 
és a mansão do grande Rei! Deus revelou-    
se em suas fortes cidadelas um refúgio 
poderoso. R.

3.  Recordamos, Senhor Deus, vossa 
bondade em meio ao vosso templo; com 
vosso nome vai também vosso louvor aos 
confins de toda a terra. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou a luz do mundo, aquele que me 

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

Evangelho - Mt 7,6.12-14

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo Segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
6discípulos:  "Não deis aos cães as coisas 
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Antífona da comunhão - Sl 144,15

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 
e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que pos-
samos receber, um dia, resgatados para 
sempre, a salvação que devotamente estamos 
celebrando.

pais fazem aos filhos, para entrarmos pela 
porta estreita e não trocarmos o caminho.            
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos um coração que 
vos agrade. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,6.12-14

O
 versículo 6 deve ser lido, antes de tudo, em relação aos cinco versículos precedentes, 
pois a proibição de julgar (cf. Mt 7,1-5) não elimina a obrigação de discernir. A 
distinção pode ser fina como a lâmina de cortar, mas existe. É como cortar um fio de 

cabelo ao meio, verticalmente, mas dá pra cortar. O amor não julga, mas é sábio o suficiente 
para discernir. O amor tem que ser “discreto”. Deve ser capaz de discernir as situações, as 
ações e as reações para encontrar (isso é a sabedoria) o que aqui e agora (isso se chama 
prudência) ajuda mais e melhor o irmão. Os maus entendem muito bem de discrição. Sabem 
direitinho o que fazer e o que evitar para prejudicar o irmão sem se prejudicarem. Só não dá para 
aprender com eles porque eles só falam entre si, não com o irmão, que, para todos os efeitos, 
sempre protestam pretender ajudar. A verdade que salva, porém, exige outro tipo de arte em sua 
proposição. É a fina “arte de amar”, mais necessária que qualquer outra arte, técnica, método, 
sistema! 

-  Santos são os “bens preciosos” de que vive a santa comunidade: a Palavra e o Pão. Não 
devem ser dados a qualquer um de qualquer jeito, pois há meios e caminhos para que esses 
bens sejam adequadamente disponibilizados a todos. Há uma iniciação aos mistérios, uma 
disciplina do arcano, que, por respeito à consciência das pessoas e à natureza dos dons, deve 
ser respeitada (cf. 1Cor 3,1ss.). O próprio Jesus, que veio para salvar a todos, insiste em que os 
discípulos evangelizem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel (cf. Mt 10,6). Para o povo 
da Bíblia, “cães” e “porcos” – leiam e, depois, rasguem isso! – são os hebreus e os pagãos. 
Devem ser bem preparados (se cães, amestrados; se porcos, bem lavados) para receber os 
dons. Superado o preconceito – exagero à parte e, agora, sem nenhuma brincadeira – a 
apresentação da mensagem que salva deve ser progressiva. Vê-se melhor na penumbra do que 
olhando diretamente para o sol. Aliás, olhando diretamente para o sol, não se vê nada, fica-se 
cego. 

-  A “regra de ouro” do v. 12 – presente em muitas religiões – toma em Jesus uma 
formulação totalmente positiva. Daí a sua excelência. Explicita, concretizando, Mt 5,48: “Sejam 
perfeitos...”! A perfeição do Pai é fazer o bem, é ser bom, é ser o Amor amante. Fazendo o bem, 
sendo bons, amando, nos tornamos filhos, perfeitos como o Pai-Mãe, que é amor para todos, na 
Trindade e além dela. Amor que é amor se concretiza no “fazer”. O egoísta faz para si e quer que 
todos façam para ele. É o umbigo do mundo, o centro de tudo e de todas as atenções, o “buraco 
negro” que tudo engole. Quem, porém, ama “faz para o outro”, colocando-o – com todos os 
demais – no centro de si. 
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-  A palavra de Jesus é a “porta estreita” que nos introduz na vida filial e fraternal. A 
palavra de Jesus é o “caminho estreito” que nos conduz à vida eterna (vv. 13-14). 

Santos do dia: João e Paulo de Roma. Vigílio de Trento (360 – 405). Pelágio de Córdoba 
(912 – 925). Antelmo de Chignin (1107 – 1178). Mártires de Cambrai (+ 1794). Josemaria 
Escrivá de Balaguer (1902 – 1975). 

Memória histórica: Morte violenta de Pizarro (1541). Encontro de San Martín e Simão 
Bolívar em Guayaquil (1822). Assinada a Carta das Nações Unidas (1945). Criação da 
Confederação dos Povos Indígenas do México (1987).

Datas comemorativas: Dia Internacional do Combate às Drogas. Dia da Aviação de Busca 
e Salvamento. Dia do Ilícito. Dia Internacional de luta contra o uso indevido e tráfico ilícito de 
drogas. Dia Internacional das vítimas da tortura. 

27 QUARTA-FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus alerta contra os falsos profetas.            
Eles traem a palavra de Deus, omitindo-a, 
deformando-a, mumificando-o. A palavra de 
Deus é viva e eficaz e deve iluminar cada nova 
situação humana. O verdadeiro profeta tem o 
dom de fazer isso.

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 
vida a graça de vos amar e temer, pois nunca 
cessais de conduzir os que firmais no vosso 
amor.

Leitura - 2Rs 22,8-13;23,1-3

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

8Naqueles dias:  O sumo-sacerdote Helcias 
disse ao secretário Safã: "Achei o livro da Lei 

na casa do Senhor!" Helcias deu o livro a Safó, 
9que também o leu.  Então o secretário Safó foi 

à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes 
termos: "Os teus servos juntaram o dinheiro 
que se achou no templo e entregaram-no aos 
empreiteiros encarregados do templo do 

10 Senhor". Em seguida, o secretário Safó 
comunicou ao rei: "O sacerdote Helcias 
entregou-me um livro". E Safó leu-o diante do 

11rei.  Ao ouvir as palavras do livro da Lei. o rei 
12rasgou as suas vestes.  E ordenou ao sacer-

dote Helcias, a Aicam, filho de Safó, a Acobor, 
filho de Miqueias, ao secretário Safó e a 

13Asaías, ministro do rei:  "Ide e consultai o 
Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de 
todo o Judá, sobre as palavras deste livro que 
foi encontrado. Grande deve ser a ira do 
Senhor que se inflamou contra nós, porque 
nossos pais não obedeceram às palavras deste 
livro, nem puseram em prática tudo o que nos 

23,1fora prescrito"  Então o rei mandou que se 
apresentassem diante dele todos os anciãos 

2de Judá e de Jerusalém.  E subiu ao templo do 
Senhor com todos os homens de Judá e todos 
os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os 
profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu 
diante deles todo o conteúdo do livro da 
Aliança que tinha sido achado na casa do 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
7 

de
 J

un
ho

 -
 Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
12

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

97

17de urtigas?  Assim, toda árvore boa produz 
frutos bons, e toda árvore má, produz frutos 

18maus.  Uma árvore boa não pode dar frutos 
maus, nem uma árvore má pode produzir 

19frutos bons.  Toda árvore que não dá bons 
20frutos é cortada e jogada no fogo.  Portanto, 

pelos seus frutos vós os conhecereis".                   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

As árvores conhecem-se pelos frutos, e os 
homens pelas obras que realizam. Peçamos 
ao Pai a graça de fazermos boas obras:                    
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que os párocos e os pregadores 
se preocupem, ao falar dos problemas atuais, 
de o fazerem com a linguagem do Evangelho, 
oremos, irmãos e irmãs.

2.  Para que os homens honestos denun-
ciem a corrupção e a mentira, onde ao bem se 
chama mal e ao mal se chama bem, oremos, 
irmãos e irmãs.

3.  Para que os catecúmenos e os fiéis não 
tenham medo de proclamar com a vida, em 
todas as circunstâncias, as obras de Cristo 
que o revelam como Filho de Deus, oremos, 
irmãos e irmãs.

4.  Para que os judeus e os cristãos não se 
esqueçam da Aliança e dos compromissos 
assumidos pelos nossos pais de viver seus 
mandamentos e preceitos, oremos, irmãos e 
irmãs.

5.  Para que o Senhor faça brilhar a sua luz 
sobre os sãos e os enfermos e nos inspire 
palavras e gestos de bondade uns para com os 
outros, oremos, irmãos e irmãs.

Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso 
Pai, porque só vós podeis fazer que demos 
bom fruto, com o auxílio da vossa divina graça. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-

3Senhor.  De pé, sobre o seu estrado, o                     
rei concluiu a aliança diante do Senhor, 
obrigando-se a seguir o Senhor e a observar 
seus mandamentos, preceitos e decretos, de 
todo o seu coração e de toda a sua alma, 
cumprindo as palavras da Aliança escritas 
naquele livro. E todo o povo aderiu à Aliança.               
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),33. 
34.35.36.37.40(R/. 33a)

R. Ensinai-me a viver vossos precei-
tos, ó Senhor!

1.  Ensinai-me a viver vossos preceitos; 
quero guardá-los fielmente até o fim! R.

2.  Dai-me o saber, e cumprirei a vossa 
lei, e de todo o coração a guardarei. R.

3.  Guiai meus passos no caminho que tra-
çastes, pois só nele encontrarei felicidade. R.

4. Inclinai meu coração às vossas leis, e 
nunca ao dinheiro e à avareza. R.

5.  Desviai o meu olhar das coisas vós, 
dai-me a vida pelos vossos mandamentos! R.

6.  Como anseio pelos vossos manda-
mentos! Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois 
justo! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,4a.5b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz 

Jesus; quem em mim permanece há de dar 
muito fruto. R.

Evangelho - Mt 7,15-20

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
15discípulos:  "Cuidado com os falsos pro-

fetas: Eles vêm até vós vestidos com peles de 
            ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. 

16 Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por 
acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos 
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Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que pos-
samos receber, um dia, resgatados para 
sempre, a salvação que devotadamente 
estamos celebrando. 

ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos um coração que 
vos agrade.

Antífona da comunhão - Sl 144,15

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 
e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,15-20

Falsos profetas”, aqui, não são os que dizem coisas erradas, como, por exemplo, W. 
Miller (1782-1849), fundador dos Adventistas do 7º Dia, que anunciava a volta de 
Cristo à terra para 1841, e o fundador das Testemunhas de Jeová, que estabeleceu, 

sucessivamente, várias datas (obviamente, todas erradas) para o fim do mundo. 
-  No contexto, “falsos profetas” são os que não fazem o que dizem. São os que conhecem 

a porta estreita e o caminho igualmente estreito – tanto que os ensinam aos outros – mas não os 
praticam. Há uma incoerência entre o que falam e o que fazem, não imputável – no caso – à 
fragilidade humana, mas a uma estratégia de vida. Fazem da palavra uma mercadoria, em 
contradição com o destino da palavra, que é tornar-se “fruto belo” na árvore da vida. Essa 
degradação revela-se em suas ações, como o fruto mostra a natureza da árvore (vv. 15-20).

-  Mateus gosta de tocar nessa tecla da incoerência. Ele sabe que a ação revela o coração, 
mais do que a oração (cf. Mt 7,21) e a pregação (cf. Mt 7,22). Pela pregação, a pessoa pode se 
parecer com Cristo, o cordeiro: fala como ele, mas não vive como ele. Por isso, Jesus, que não 
despreza nenhum fio de verdade que possa existir em alguém, diz às multidões e a todos: façam 
o que eles dizem, mas não o que eles fazem (cf. Mt 23,3). Por fora, são cordeiros; por dentro, 
lobos ferozes: sepulcros caiados, em que o interior não é como o exterior (cf. Mt 23,25-27). 
Mas, como anotávamos acima, não é simples incoerência – debitável à fraqueza humana – mas 
hipocrisia. Têm a boca do Filho, mas não o coração. Aceitam a mensagem do Filho, mas não O 
amam nem O seguem. Entregaram o coração a outros mestres e seguem os caminhos largos do 
mundo.

-  As portas são muitas. Basta andar pela rua do bairro. Mas uma só é a porta de casa. Os 
caminhos são muitos, mas só um só leva ao destino desejado. Jesus – como já o fizera Moisés 
com a Lei (cf. Dt 30,15-20) e Davi com a oração (cf. Sl 1) – nos coloca diante da encruzilhada. 
Diante de nós estão o caminho da bênção e da vida e o caminho da maldição e da morte. Temos 
que escolher. Podemos escolher. É a chance de escolher a nossa verdade. Não estamos 
condenados a nada. Além do mal que conhecemos – e que a lei (essa é uma das suas funções) 
denuncia – temos o bem que, no Filho, a verdadeira Árvore da Vida, podemos conhecer e fazer.

SÃO CIRILO DE ALEXANDRIA, BISPO E DOUTOR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: doutores - MR, 766; mártires - MR, 745) 

Deus, dai, aos que professam a maternidade 
divina, serem salvos pela encarnação do 
vosso Filho.

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes em Alexandria o 
bispo são Cirilo para proclamar Maria Mãe de 
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Santos do dia: Cirilo de Alexandria (380 – 444). Crescêncio, Áureo, Teonestes e Máximo (V 
século). Sampson (+ 500). Guilherme de Sann (+ 1015). Arialdo (1000 – 1066). Hemma de 
Gurk (980 – 1045). Gerhoh de Reichersberg (1093 – 1169). 

Testemunhas do Reino: Domingo de Santo Domingo e Tomás de San Martín, 
dominicanos, primeiros bispos da Bolívia, defensores dos índios (1552). Juán Pablo Rodríguez 
Ran (Guatemala, 1982). 

Memória histórica: Elevação do Brasil a Vice-Reino de Portugal (1763). O Tribunal 
Internacional de Haia considera os Estados Unidos “culpados de violar o Direito Internacional 
por sua agressão contra a Nicarágua” (1986). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Progresso. Dia dos Artistas Líricos. Dia Nacional 
do Vôlei. Dia da Revolução Espiritual. Dia Mundial do Diabético. Nascimento de João Guimarães 
Rosa (1908).

28 QUINTA-FEIRA - IRINEU, BISPO E MÁRTIR - MemóriaS. 
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Irineu (ou Ireneu) é originário da Ásia 
Menor. Na juventude, esteve em contato com 
o velho Policarpo, bispo de Esmirna, que fora 
discípulo de João evangelista. Deve ter nas-
cido entre os anos 130 e 140. A familiaridade 
com Policarpo teve uma grande importância 
em sua doutrina, sob o ponto de vista do 
conteúdo e, talvez, mais ainda, na valorização 
da tradição e da sucessão apostólicas. Parece 
ter estado em Roma por um certo período. Em 
177, já se encontra em Lião, na Gália, atual 
França. A Igreja de Lião o envia a Roma, onde é 
bispo Eleutério, para entregar a este a Carta 
dos mártires de Lião. No bilhete de apre-
sentação, Irineu é chamado “presbítero”, título 
que, na época, naquela área da Igreja, podia 
indicar tanto um presbítero como já um bispo. 
Seja como for, ao retornar, torna-se o sucessor 
de Potino. No episcopado romano de Vítor 
(189-198), pede a este paciência e com-
preensão na discussão da questão da data da 
Páscoa com os bispos da Ásia Menor. São 
conhecidas duas obras suas. A mais famosa é 
Adversus haereses (Contra os hereges), que 
visa ao “desmascaramento e a refutação da 
falsa gnose”. A outra é a Demonstração da 

pregação apostólica, uma breve apresentação 
(catequética) da fé cristã.

Comentário inicial - O centro não é a 
oração, como não é a lei. O centro é Deus e os 
filhos e filhas de Deus. Seremos julgados não 
pela nossa oração e nossa doutrina, mas por 
nossa prática e por nosso amor. Como dizia o 
místico espanhol, São João da Cruz: “No fim, 
no crepúsculo de nossa vida, seremos julga-
dos pelo amor”. E Santo Irineu: “A glória de 
Deus é o ser humano vivo”.

Antífona da entrada 

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

Oração do dia

Ó Deus, vós concedestes ao bispo santo 
Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da 
Igreja; pela intercessão de vosso servo, reno-
vai em nós a fé e a caridade, para que nos 
apliquemos constantemente em alimentar a 
união e a concórdia.
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1.  Invadiram vossa herança os infiéis, pro-
fanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém 
foi reduzida a ruínas! Lançaram aos abutres 
como pasto os cadáveres dos vossos servi-
dores; e às feras da floresta entregaram os 
corpos dos fiéis, vossos eleitos. R.

2.  Derramaram o seu sangue como água 
em torno das muralhas de Sião, e não houve 
quem lhes desse sepultura! Nós nos tornamos 
o opróbrio dos vizinhos, um objeto de despre-
zo e zombaria para os povos e àqueles que nos 
cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos 
isto? Conservareis eternamente a vossa ira? 
Como fogo arderá a vossa cólera? R.

3.  Não lembreis as nossas culpas do 
passado, mas venha logo sobre nós vossa 
bondade, pois estamos humilhados em 
extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador! 
Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos! 
Por vosso nome, perdoai nossos pecados! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,23

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

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

Evangelho - Mt 7,21-29

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
2ldiscípulos:  "Nem todo aquele que me diz: 

'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus, 
mas o que põe em prática a vontade de meu 

22Pai que está nos céus.  Naquele dia, muitos 
vão me dizer: 'Senhor, Senhor, não foi em teu 
nome que profetizamos? Não foi em teu nome 
que expulsamos demônios? E não foi em teu 

23nome que fizemos muitos milagres?'  Então 
eu lhes direi publicamente: Jamais vos co-
nheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o 

24mal.  Portanto, quem ouve estas minhas 
palavras e as põe em prática, é como um 
homem prudente, que construiu sua casa 

Leitura - 2Rs 24,8-17

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

8 Joaquim tinha dezoito anos quando 
começou a reinar e reinou três meses em 
Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha 

9de Elnatã, de Jerusalém.  E ele fez o mal 
diante do Senhor, segundo tudo o que seu          

10pai tinha feito.  Naquele tempo, os oficiais  
de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcha-

                          ram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. 
11 Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em 
pessoa atacar a cidade, enquanto seus 

12soldados a sitiavam.  Então Joaquim, rei de 
Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia, com 
sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus 
eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisio-
neiros. Isto aconteceu no oitavo ano do seu 

13reinado.  Nabucodonosor levou todos os 
tesouros do templo do Senhor e do palácio 
real, e quebrou todos os objetos de ouro que 
Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o 
templo do Senhor, conforme o Senhor havia 

14anunciado.  Levou para o cativeiro Jerusalém 
inteira, todos os príncipes e todos os valentes 
do exército, num total de dez mil exilados, e 
todos os ferreiros e serralheiros; só deixou a 

15 população mais pobre do país. Deportou 
Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo 
exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-
mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e 

16 todos os nobres do país. Todos os homens 
fortes, num total de sete mil, os ferreiros e os 
serralheiros em número de mil, todos os 
homens capazes de empunhar armas, foram 
conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. 
17 E, em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio 
paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para 
Sedecias. Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 78(79),1-2.3-
5.8-9(R/. 9b)

R. Por vosso nome e vossa glória, 
libertai-nos, ó Senhor!
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esquecer a Deus, oremos, irmãs e irmãos.
4.  Pelos rapazes e moças que se envol-

veram no consumo do álcool e da droga, para 
que os Anjos os tomem pela mão e os 
libertem, oremos, irmãs e irmãos.

5.  Pelos membros desta assembleia 
celebrante, para que, imitando Santo Ireneu, 
homem pacífico, sejam construtores da paz na 
comunidade, oremos, irmãos.

Senhor, nosso Pai celeste, acolhei a oração 
dos vossos filhos e de quantos por Vós 
clamam nas suas aflições. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Santificai, ó Deus, com a vossa benção, as 
nossas oferendas e acendei em nós o fogo do 
vosso amor, que levou santo Irineu a vencer os 
tormentos do martírio.

Antífona da comunhão - Mt 16,24

Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o 
Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos 
concedam a fortaleza de animo que levou 
vosso mártir santo Irineu a vos servir fielmente 
e a vencer o martírio.

25sobre a rocha.  Caiu a chuva, vieram as 
enchentes, os ventos deram contra a casa, 
mas a casa não caiu, porque estava construída 

26sobre a rocha.  Por outro lado, quem ouve 
estas minhas palavras e não as põe em 
prática, é como um homem sem juízo, que 

27construiu sua casa sobre a areia.  Caiu a 
chuva, vieram as enchentes, os ventos 
sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, 

28e sua ruína foi completa!"  Quando Jesus 
acabou de dizer estas palavras, as multidões 
ficaram admiradas com seu ensinamento.               
29 De fato, ele as ensinava como quem tem 
autoridade e não como os mestres da lei.                 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Porque Jesus vai na barca da sua Igreja, 
nenhuma tempestade a afundará. Peçamos ao 
Pai que aumente a nossa fé, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Pela Igreja una, santa e apostólica, 
para que Deus a proteja com o auxílio de santo 
Irineu, para que seja sinal de verdade e 
concórdia entre as pessoas e os povos, 
oremos, irmãs e irmãos.

2.  Pelos pescadores, que nos perigos 
pedem a Jesus que os socorra, os liberte e os 
salve, para que O sintam junto deles a ajudá-
los, oremos, irmãs e irmãos.

3.  Pelos cristãos e cristãs que moram nas 
cidades dominadas pela corrupção, pelo 
tráfico e  para que não cedam à tentação de 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,21-29

A
 palavra-chave de hoje está no versículo 24: “quem ouve essas minhas palavras e as 
põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha”. 
Quem ouve a palavra de Jesus (nós nos tornamos aquilo que ouvimos!) e as pratica (a 

fé é entrega e adesão da pessoa toda!) faz a vontade de Deus e, assim, constrói no tempo a sua 
morada eterna, levantada sobre a rocha que, no Antigo Testamento, é o próprio Deus (cf. 1Sm 
2,2; 2Sm 22,2), e, no Novo, é o Cristo Senhor (cf. 1Cor 10,4). Quem, ao contrário, escuta, mas 
não faz não está se identificando com a vontade do Senhor e, dessa maneira, constrói sobre a 
areia do próprio eu o seu próprio fracasso existencial.
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-  O Sermão da Montanha – seu sujeito, seu objeto, sua intenção – é decisivo para o 
destino do homem e da mulher. Em testemunho dessa importância, são colocadas duas 
metáforas sobre o juízo. Na primeira, o juízo é visto na perspectiva do Senhor, que nos 
reconhece ou desconhece (vv. 21-23). Na segunda, ele é visto na nossa perspectiva, pois pode 
significar salvação ou frustração definitiva. O julgamento, na verdade, não é deixado ao arbítrio 
de Deus, mas entregue à nossa liberdade de fazer ou não sua vontade, que visa ao nosso bem.

-  O evangelista escreve provavelmente para uma comunidade rica de fé, de entusiasmo e 
de dons: adora o Senhor, faz profecias, realiza milagres, faz exorcismos. Mas isso não é tudo. 
Aliás, sem amor concreto pelo irmão concreto, tudo é nada (cf. 1Cor 13,1-3). Amar é, antes de 
tudo, fazer o que agrada ao amado, que no caso do Amor amante, o Pai, consiste em amar e 
servir os irmãos e as irmãs nas coisas do dia a dia. Esta é a vontade do Pai: o bem dos irmãos e 
das irmãs. Diante dos olhos, podemos visualizar como que duas cenas.

-   É sempre possível realizar obras religiosas – liturgia, profecias, milagres Primeira cena.
e exorcismos – sem ter o coração do Filho. Pode-se agir no nome do Senhor, por amor ao 
próprio eu, sem amar ao Pai e aos irmãos e irmãs. Vamos colher o que semeamos (cf. Gl 6,7). 
Quem tiver semeado amor, vai ser reconhecido; quem não, será visto como “fazedor do mal” (v. 
23), pois não fez o amor ao irmão.

-   A casa que nós estamos construindo agora resistirá no juízo na medida Segunda cena.
em que tiver sido levantada ou não sobre as “palavras” de Jesus no Sermão da Montanha 
[“essas minhas palavras”]. Quem as coloca em prática é como um sábio que constrói sobre a 
rocha; quem não, é como um tolo que constrói sobre a areia. As dificuldades da vida são as 
mesmas, mas o resultado é outro. A casa da rocha permanece; a da areia desmorona. 

-  As multidões começam, assim, na admiração, a construir uma cristo-logia: Jesus não 
interpreta a Lei, nem repete as interpretações dos mestres, mas fala com a mesma autoridade de 
Deus (vv. 28-29). 

Santos do dia: Irineu de Lião (130 – 202). Paulo I (700 – 767). Gero de Colônia (900 – 
976). Heimerad (+ 1019). Vicência Gerosa (1784 – 1847). 

Memória histórica: Brasil abre as portas aos imigrantes europeus; africanos e asiáticos só 
poderão entrar mediante autorização do Congresso (1890). Assinatura do Tratado de Paz de 
Versailles (1919). Último dia de produção do fusca no Brasil (1996). Golpe de Estado em 
Honduras contra o Presidente constitucional Manuel Zelaya (2009).

Datas comemorativas: Dia Internacional contra o Preconceito Sexual. Nascimento de 
Jean Jacques Rousseau (1712). 

Nota: Nos lugares onde a Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos é celebrada 
amanhã, dia 29: tudo como está indicado no dia 01 de julho p.f. 

29 SEXTA-FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A cura da lepra é, essencialmente, para a 
Bíblia, cura do pecado. Segundo o Antigo 

Testamento, só Deus pode perdoar os peca-
dos e, portanto, curar da lepra. Jesus veio para 
fazer o que não somos capazes: perdoar os 
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dezenove do reinado de Nabucodonosor, rei 
da Babilônia, Nabuzardã, comandante da 
guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua 

9entrada em Jerusalém.  Ele incendiou o 
templo do Senhor e o palácio do rei e entregou 
às chamas todas as casas e os edifícios de 

10Jerusalém.  Todo o exército dos caldeus, que 
acompanhava o comandante da guarda, des-

                 truiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. 
11 Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o 
resto da população que tinha ficado na cidade, 
os desertores que se tinham passado ao rei da 

12Babilônia e o resto do povo.  E, dos pobres            
do país, o comandante da guarda deixou             
uma parte, como vinhateiros e agricultores.            
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 136 (137),1-
2.3.4-5.6(R. 6a)

R. Que se prenda a minha língua ao 
céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me 
esquecer!

1. Junto aos rios da Babilônia nos 
sentávamos chorando, com saudades de 
Sião. Nos salgueiros por ali penduramos 
nossas harpas. R.

2. Pois foi lá que os opressores nos 
pediram nossos cânticos; nossos guardas 
exigiam alegria na tristeza: "Cantai hoje para 
nós algum canto de Sião!" R.

3.  Como havemos de cantar os cantares 
do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, 
Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que 
resseque a minha mão! R.

4. Que se cole a minha língua e se prenda 
ao céu da boca, se de ti não me lembrar! Se 
não for Jerusalém minha grande alegria! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 8,17

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  O Cristo tomou sobre si nossas do- 

res, carregou em seu corpo as nossas fraque-
zas. R.

pecados, ser perdoados dos pecados, ser 
colocados em comunhão com Deus e com os 
outros. Tudo o mais é pouco mais que nada.

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 
vida a graça de vos amar e temer, pois nunca 
cessais de conduzir os que firmais no vosso 
amor.

Leitura 2Rs 25,1-12

Leitura do Segundo Livro dos Reis

1 No nono ano do reinado de Sedecias, no 
dia dez do décimo mês, Nobucodonosor, rei 
da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo 
o seu exército. Puseram-lhe um cerco e cons-

2truíram torres de assalto ao seu redor.  A 
cidade ficou sitiada e rodeada de valas até ao 
décimo primeiro ano do reinado de Sedecias. 
3 No dia nove do quarto mês, quando a fome se 
agravava na cidade e a população não tinha 

4mais o que comer,  abriram uma brecha na 
muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite, 
com todos os guerreiros, pela porta entre os 
dois muros, perto do jardim real, se bem que 
os caldeus cercavam a cidade, e seguiram 

5pela estrada que conduz à Arabá.  Mas o exér-
cito dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o 
na planície de Jericó, enquanto todo o seu 

6exército se dispersou e o abandonou.  Os 
caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, 
à presença do rei da Babilônia, que pro-

7nunciou sentença contra ele.  Matou os filhos 
de Sedecias, na sua presença, vasou-lhe os 
olhos e, preso com uma corrente de bronze, 

8levou-o para a Babilônia.  No dia sete do 
quinto mês, data que corresponde ao ano 
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comum, para que andem na presença de Deus 
e busquem a santidade, oremos, irmãos.

4.  Pelos casais que recebem o dom de 
um filho, quando já não havia esperança de o 
vir a ter, para que agradeçam e o ofereçam ao 
Deus da vida, oremos, irmãos.

5.  Pelos doentes graves desta comuni-
dade, para que encontrem na fé a força e cora-
gem, e junto de nós, muito apoio e amizade, 
oremos, irmãos. 

Senhor, que nos enviastes o vosso Filho, 
que passou fazendo o bem e anunciando o 
Reino, abri o mundo inteiro à sua mensagem. 
Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos um coração que 
vos agrade. 

Antífona da comunhão - Jo 10,11.15

Eu sou o Bom Pastor, e dou a vida por 
minhas ovelhas, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que pos-
samos receber, um dia, resgatados para 
sempre, a salvação que devotamente estamos 
celebrando.

Evangelho - Mt 8,1-4

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

1 Tendo Jesus descido do monte, nume-
2rosas multidões o seguiam.  Eis que um 

leproso se aproximou e se ajoelhou diante 
dele, dizendo: "Senhor, se queres, tu tens o 

3poder de me purificar".  Jesus estendeu a 
mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica 
limpo". No mesmo instante, o homem ficou 

4curado da lepra.  Então Jesus lhe disse: "Olha, 
não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te 
ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés 
ordenou, para servir de testemunho para eles". 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A narração da cura do leproso manifesta o 
poder de Jesus e o valor da fé daquele 
homem. Rezemos ao Pai por todos os que 
sofrem, dizendo: R. Curai, Senhor, os 
males do mundo.

1.  Pelos bispos chineses clandestinos, 
cuja fidelidade ao Papa lhes custa muito 
sofrimento, para que a oração da Igreja lhes dê 
coragem, oremos, irmãos.

2.  Pelos que trabalham no campo da 
saúde, em especial no meio dos leprosos, 
para que a alegria do bem que fazem os 
anime, oremos, irmãos.

3.  Pelos Judeus, Cristãos e Muçulmanos, 
que reconhecem Abraão como antepassado 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 8,1-4

O
 milagre é um “sinal” que tem um “significado”. Mais importante que o sinal, 
evidentemente, é o significado. Por isso, não se pode ler um milagre ficando só no 
sinal. Quem faz isso é como o cachorro que fica olhando para a mão do dono quando 

este, com ela, está fazendo um sinal para indicar a porta. No evangelho de hoje, o leproso 
curado é sinal da vida nova do Filho vencedor da morte.

-  Nós nos afastamos de Deus. Voltamo-nos para os ídolos (riqueza, poder, prestígio) e 
nos tornamos como eles: sem vida e marcados pela morte (= lepra) (cf. Sl 115,4-8). Essa 
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situação parece destino inelutável e acabamos por considerá-la normal. O milagre faz emergir 
aquele impossível a que, no fundo, sempre aspiramos. Funciona como um espelho e libera em 
nós o desejo da nossa verdade última. Mostra que o bem – pelo qual e para o qual somos feitos 
– é possível, real e efetivamente dado. 

-  A palavra de Jesus, que desce do Monte, é o Filho, perfeito como o Pai (cf. Mt 5,48), 
que salva os irmãos. Sua palavra, diferentemente da de Moisés, não é Lei, que obriga, denuncia 
e condena, mas evangelho (= boa notícia), um rio de água viva. Quem se batiza nela – e 
“batizar” quer dizer mergulhar, imergir e emergir – sai purificado, limpo de toda lepra, liberto do 
pecado e da morte, novinho em folha como um recém-nascido (cf. 2Rs 5,14). Jesus, a Palavra 
do Pai, faz de nós novas criaturas, filhos e filhas do seu Pai!

-  Curar alguém da lepra é ação exclusiva de Deus (cf. 2Rs 5,7). Se Jesus, com palavra 
pronunciada sobre a montanha, regenera e dá nova vida, é porque é o Senhor. Por isso, esse 
milagre – embora o primeiro – compendia e sintetiza todos os outros: o do servo do centurião, 
sinal da fé (vv. 5-13); o da sogra de Pedro, que passa a servir (vv. 14-17); o da tempestade 
acalmad , sinal da ressurreição (vv. 23-27). Os outros milagres serão des-envolvimentos e a
des-dobramentos desse. Se todo milagre é sinal, a cura do leproso aponta para a lavagem 
batismal, para a ressurreição como filhos e filhas que a Palavra opera, na força do Espírito. O 
leproso é figura de toda pessoa que vai ao encontro de Jesus para receber gratuitamente o dom 
de uma vida livre do pecado e da morte. A cura da lepra indica a graça da purificação e da 
divinização.

Santos do dia: Pedro e Paulo (século I). Beata (+ 277). Judite e Salomé (século XI). Notker 
Labeo (+ 1022). 

Memória histórica: Condenação dos mandantes do assassinato do Pe. Josimo Morais 
Tavares (10 de maio de 1986). Conflitos de terras em São Félix do Xingu, onde morreram seis 
agricultores e um policial (1995).

Datas comemorativas: Dia do Pescador. Dia do Papa. Dia do Escritor Paulista. Dia da 
Telefonista. Nascimento de Antoine de Saint-Exupéry (1900). 

30 SÁBADO DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Pensamos professar a melhor, a mais 
correta e a mais completa religião do mundo. 
Quem vai discutir isso? “De cores, mulheres, 
gostos e... religião não se discute”, diz sábio 
ditado. Sábio mesmo é respeitar a diferen-           
ça, acolher o outro, vibrar com seus valores, 
buscar com ele Aquele que é maior do que 
todos nós e que todas as nossas represen-
tações.

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 
vida a graça de vos amar e temer, pois nunca 
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lhação dos vossos pobres.

1.  Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes 
para sempre e vos irais contra as ovelhas do 
rebanho que guiais? Recordai-vos deste povo 
que outrora adquiristes, desta tribo que 
remistes para ser a vossa herança, e do monte 
de Sião que escolhestes por morada! R.

2.  Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína: 
no santuário o inimigo destruiu todas as 
coisas; e, rugindo como feras, no local das 
grandes festas, lá puseram suas bandeiras 
vossos ímpios inimigos. R.

3.  Pareciam lenhadores derrubando uma 
floresta, ao quebrarem suas portas com 
martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram 
fogo mesmo em vosso santuário! Rebaixaram, 
profanaram o lugar onde habitais! R.

4.  Recordai vossa Aliança! A medida 
transbordou, porque nos antros desta terra só 
existe violência! Que não se escondam enver-
gonhados o humilde e o pequeno, mas glorifi-
quem vosso nome o infeliz e o indigente! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 8,17

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  O Cristo tomou sobre si nossas dores, 

carregou em seu corpo as nossas fraquezas. R.

Evangelho - Mt 8,5-17

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

5Naquele tempo:  Quando Jesus entrou em 
Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se 

6dele, suplicando:  "Senhor, o meu empregado 
está de cama, lá em casa, sofrendo terrivel-

7mente com uma paralisia".  Jesus respondeu: 
8"Vou curá-lo."  O oficial disse: "Senhor, eu não 

sou digno de que entres em minha casa. Dize 
uma só palavra e o meu empregado ficará 

9curado.  Pois eu também sou subordinado e 
tenho soldados debaixo de minhas ordens. E 
digo a um : 'Vai!', e ele vai; e a outro: 'Vem!', e 
ele vem; e digo ao meu escravo: 'Faze isto!', e 

cessais de conduzir os que firmais no vosso 
amor.

Leitura - Lm 2,2.10-14.18-19

Leitura do Livro das Lamentações  

2 O Senhor destruiu sem piedade todos os 
campos de Jacó; em sua ira deitou abaixo as 
fortificações da cidade de Judá; lançou                  

                          por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. 
10 Sentados no chão, em silêncio, os anciãos 
da cidade de Sião espalharam cinza na 
cabeça, vestiram-se de saco; as jovens de 

11Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão.  
Meus olhos estão machucados de lágrimas, 
fervem minhas entranhas; derrama-se por 
terra o meu fel diante da arruinada cidade de 
meu povo, vendo desfalecerem tantas crian-

12ças pelas ruas da cidade.  Elas pedem às 
mães: "O trigo e o vinho, onde estão?" E vão 
caindo como derrubadas pela morte nas ruas 
da cidade, até expirarem no colo das mães.         
13 Com quem te posso comparar, ou a quem te 
posso assemelhar, Ó cidade de Jerusalém? A 
quem te igualarei, para te consolar, ó cidade 
de Sião? Grande como o mar é tua aflição; 

14quem poderá curar-te?  Teus profetas te 
fizeram ver imagens falsas e insensatas, não 
puseram a descoberto a tua malícia, para 
tentar mudar a tua sorte; ao contrário, deram-

18te oráculos mentirosos e atraentes.  Grite o 
teu coração ao Senhor, em favor dos muros da 
cidade de Sião; deixa correr uma torrente de 
lágrimas, de dia e de noite. Não te concedas 
repouso, não cessem de chorar as pupilas de 

19teus olhos.  Levanta-te, chora na calada da 
noite, no início das vigílias, derrama o teu 
coração, como água, diante do Senhor; ergue 
as mãos para ele, pela vida de teus peque-
ninos, que desfalecem de fome em todas as 
encruzilhadas. -Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 73(74),1-2.3-
4. 5-7.20-21(R/. 19b)

R.  Não esqueçais até o fim a humi-
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de todos os batizados.
3.  Oremos, irmãos e irmãs em Cristo, 

para que todos os trabalhadores por conta de 
outrem, atingidos por doenças prolongadas, 
possam sentir a amizade dos seus patrões.

4.  Oremos, irmãos e irmãs em Cristo, 
para que as tristezas e amarguras dos que 
sofrem não nos deixem ficar indiferentes, 
como se nada disso nos tocasse. 

5.  Oremos, irmãos e irmãs em Cristo, 
para que as pessoas que entre nós estão de 
luto sintam que estamos a seu lado com o 
afeto e uma palavra de esperança. 

Deus, nosso Pai, aumentai a fé daqueles 
que dizem como o centurião ao vosso Filho: 
«Senhor, eu não sou digno de que entreis em 
minha casa». Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos um coração que 
vos agrade. 

Antífona da comunhão - Sl 144,15

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 
e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que pos-
samos receber, um dia, resgatados para 
sempre, a salvação que devotamente estamos 
celebrando.

10ele faz".  Quando ouviu isso, Jesus ficou 
admirado, e disse aos que o seguiam: "Em 
verdade, vos digo: nunca encontrei em Israel 

11alguém que tivesse tanta fé.  Eu vos digo: 
muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se 
sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com 

12Abraão, Isaac e Jacó,  enquanto os herdeiros 
do Reino serão jogados para fora, nas trevas, 

                             onde haverá choro e ranger de dentes". 
13 Então, Jesus disse ao oficial: "Vai! e seja 
feito como tu creste". E naquela mesma hora o 

14empregado ficou curado.  Entrando Jesus na 
casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com 

15febre.  Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. 
16Ela se levantou, e pôs-se a servi-lo.  Quando 

caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas 
possuídas pelo demônio. Ele expulsou os 
espíritos, com sua palavra, e curou todos os 

17 doentes, para que se cumprisse o que foi dito 
pelo profeta Isaías: "Ele tomou as nossas  
dores e carregou as nossas enfermidades".                     
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A cura do filho do centurião romano por 
Jesus é sinal de que o Reino de Deus é 
oferecido a todos. Peçamos ao Pai que 
ninguém o rejeite, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Oremos, irmãos e irmãs em Cristo, 
para que as Igrejas do Oriente e do Ocidente 
ensinem a todos que o Reino de Deus é 
universal e que todos são chamados a dele 
participar.

2.  Oremos, irmãos e irmãs em Cristo, 
para que a fé do centurião romano, expressa 
em palavras simples e claras, seja também a 

SANTOS PROTOMÁRTIRES DA IGREJA DE ROMA 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: mártires - MR, 740)

mártires os fecundos primórdios da Igreja de 
Roma, dai que sua coragem no combate nos ob-
tenha uma força inabalável e a alegria na vitória.

Oração do dia

Ó Deus, que consagrastes com o sangue dos 

0

5

25

75

95

100



A SEMENTE NA TERRA - Mt 8,5-17

 E o segundo dos dez milagres dessa seção de milagres do Evangelho de Mateus. 
Enquanto o primeiro (Mt 8,1-4) revela o resultado último da sua palavra (limpar a 
nossa vida da lepra que a contagia mortalmente), este (Mt 8,5-13) revela a sua fonte: a 

nossa fé na Sua palavra.
-  Os milagres de Jesus são um sinal material que, além de seu valor nesse nível, têm um 

significado espiritual. Os milagres, evidentemente, têm um valor em si mesmos, pois 
restauram um bem perdido ou acrescem um bem perfectivo. Mas são igualmente importantes 
como “sinais”. Os sinais são importantes – aliás, necessários – como as letras do alfabeto para 
quem escreve: sem elas, não se pode pôr por escrito o que se tem em mente e não se pode ler o 
que o outro gostaria de transmitir. 

-  Nesse campo, é preciso evitar dois extremos: o dos ' , que esvaziam o sobrenaturalistas'
milagre de sua materialidade, de sua corporeidade, de sua consistência criatural, como se 
fossem meras setas que só apontam para outra coisa fora e além de si; o dos ' , que materialistas'
roubam ao milagre seu caráter de sinal. Os primeiros só valorizam no milagre o significado, que 
é grande e eterno; os segundos só valorizam o sinal, que é efêmero, transitório, caduco.

-  Podemos, então, dizer que o milagre é um “sinal” visível (cura da paralisia, da lepra, da 
cegueira) de que é sempre preciso ler o “significado” invisível (capacidade de doar, purificação 
do pecado, dom da fé). Só o ser humano tem essa capacidade “simbólica”. Essa capacidade 
nos distingue dos animais, que são essencialmente “instrumentais”. Se não temos essa 
capacidade simbólica, ao invés de nos humanizarmos, estamos nos animalizando. 

 -  Podemos “ler” em vários níveis um milagre: 1) em primeiro lugar, é um “ ”, portento
algo de insólito e extraordinário, que chama a nossa atenção; 2) em segundo lugar, é “ ” de sinal
um mundo novo, um raio de luz do sol da ressurreição; 3) em terceiro lugar, um “sinal do amor 
de Deus sinal da nossa confiança” em nosso favor; 4) em quarto lugar, um “ ”: Deus quer dar-nos 
tudo, aliás, a Si mesmo, e só espera que o peçamos e o acolhamos com entrega total; 5) em 
quinto lugar, toda criatura, por pequena que seja, é um “ ”. sinal do amor infinito do Criador

-  O milagre do Evangelho de hoje mostra com perfeição os dois componentes de todo 
milagre: o (que acontece no servo do centurião romano) e o  (que acontece, sinal significado
sobretudo, no centurião). O centurião, no NT, – estrangeiro como Abraão – é o pai dos que 
creem, figura da Igreja, que acredita e se entrega à Palavra, dita uma vez para sempre a uma 
distância espacial e temporal impreenchíveis. Ontem como hoje, para Abraão, para Paulo ou 
para cada um de nós, é a fé na promessa de Deus que é creditada em justiça (cf. Gn 15,6).
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ANOTAÇÕES IMPORTANTES

Missa vespertina da Vigília dos Apóstolos Pedro e Paulo: At 3,1-10; Sl 18(19A),2-3.4-
5 (R/.5a); Gl 1,11-20; Jo 21,15-19.

Amanhã, por determinação da VII Assembleia da CNBB, em todas as igrejas e oratórios, 
mesmo dos mosteiros, conventos e colégios, comemora-se o DIA DO PAPA, com pregações e 
orações que traduzam amor, veneração, respeito e obediência ao Vigário de Cristo na terra, 
Cabeça da Santa Igreja universal, e com piedosas e generosas ofertas para o Óbolo de S. Pedro.

Amanhã, naqueles lugares onde São Pedro e São Paulo foram celebrados no dia 29, 
celebra-se o 13º Domingo do TC - 1ª Semana do Saltério -  Ofício do domingo:  

Sb 1,13-15;2,23-24; Sl 29(30) 2.4.5-6.11.12a.13b; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 ou Mc 
5,21-24.35b-43 (breve).
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ABC DA LITURGIA

MATRIMÔNIO 

Pe. Moisés Danielo Pérez Díaz, Nicarágua

I. Valor e significado natural do Matrimônio

O matrimônio é uma realidade humana, cheia de significado em si mesma, que pode ser 
vivido sem a necessidade de uma referência explícita a Deus.

A constituição Gaudium et Spes 48 o define como: "a íntima comunidade conjugal de vida 
e amor que se estabelece sobre a aliança dos cônjuges, isto é, sobre o seu consentimento 
pessoal e irrevogável". No matrimônio encontram-se duas maneiras de viver o humano: o 
masculino e o feminino, levando em consideração a humanidade pessoal de cada um. É a 
relação de amor a que salvaguarda, unindo-os na realidade dos dois sujeitos. O amor dá a 
capacidade de ser do outro, com o outro e para o outro sem se perder a si mesmo. Homem e 
mulher caminham para a unidade, não há superioridade nem submissão, elevação nem 
desprezo. Onde não há igualdade, não existe amor nem a amizade.

Assim, o desempenho da sexualidade matrimonial é o desempenho de duas pessoas a 
partir do amor, de um amor que relaciona generosamente as exigências da masculinidade e 
da feminilidade. A sexualidade emerge da mesma pessoa para o amor. É uma forma de ser, de 
intercomunicação íntima, cuja inspiração é o amor. Não há possibilidade de uma relação 
carnal com ausência, distância ou desacordo do espírito. É uma experiência em que o eu se 
expressa, se autorrevela, se entrega, torna-se um relacionamento íntimo, apresenta-se como 
um dom enriquecedor para o outro. A sexualidade é uma "função" de amor.

II. O Matrimônio no Antigo Testamento

Uma leitura cuidadosa dos textos do Antigo Testamento nos permite tirar as seguintes 
conclusões:

Os textos dessacralizam a sexualidade matrimonial. Deus cria a realidade interpessoal da 
sexualidade como uma realidade própria e autônoma que pertence aos homens em liberdade 
e amor. O Cântico dos Cânticos inclui um protesto contra os ritos míticos e cultuais da religião 
cananeia, saturados de uma sexualidade sacralizada: matrimônio entre a terra (divindade 
feminina) e Deus celestial, o povo é a prole. As jovens se ofereciam por comida aos 
estrangeiros para obter a fecundidade de Baal.
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-  A sexualidade humana é em si mesma boa e santa. É uma realidade que aparece como 
própria, pertence ao mundo criado. Como elemento constitutivo da criação, participa 
da bondade que o próprio fato de ter sido criada por Deus lhe confere (Gn 1, 31; 2, 21, 
Sb 7).

-  Proclama-se a igualdade entre o homem e a mulher (Gn 2,19-23).

-  O matrimônio é imagem e símbolo da aliança de Deus com Israel.

III. O Matrimônio no Novo Testamento

O Novo Testamento não afirma explicitamente que o matrimônio seja um sacramento, 
nem coloca na boca de Jesus uma doutrina completa e sistemática sobre o mesmo. Os 
evangelhos falam relativamente pouco sobre ele, embora o suficiente como para 
compreender a vontade fundamental de Cristo sobre o tema: Jesus reconhece o valor do 
acontecimento matrimonial (Jo 2,2s); herda a imagem matrimonial (Mt 9,14-15; 25,1-13); 
defende a indissolubilidade do matrimônio; supera a lei e une a ordem criatural com a ordem 
da aliança e o “eleva” a sacramento.

O matrimônio é símbolo da nova aliança de Deus em Cristo. No Novo Testamento há uma 
continuidade e, ao mesmo tempo, uma ruptura e uma superação do matrimônio pelo próprio 
Cristo. Ele anuncia o plano divino com toda a sua pureza original. Cristo é o continuador da 
obra criadora do Pai, como revelador de algo que só aparece timidamente no AT e como o 
consumador do desígnio escondido do Pai. O matrimônio revela essa aliança de graça de 
Deus em Cristo. As relações dos cônjuges devem ser semelhantes às de Cristo com a Igreja: o 
amor baseado em sua união e comunhão, gratuito, intenso, firme, absolutamente fiel e 
exclusivo. Juntamente com isso, devemos dizer que ele tem uma dimensão escatológica e 
dinâmica: aparece claramente orientado a seu ponto central e absoluto: a união íntima e 
transcendente com Cristo (Mt 22,28).

IV. Percurso Histórico-teológico do Sacramento do Matrimônio

Até o século IV, o matrimônio é considerado pelos cristãos como uma realidade terrena, 
vivida no Senhor, sim, mas celebrada de acordo com os costumes do povo e sujeito à ordem 
jurídica da sociedade civil. Não se questiona se é sacramento, nem existe um ordenamento 
jurídico próprio.

Nos séculos IV-X, os dois fenômenos mais destacados da evolução são: sua liturgização: 
intervenção da Igreja (bispo, sacerdotes), celebração, ritos (velatio, anel, arras), começa a 
tomar forma a cerimônia. O outro fenômeno é a eclesiastização: a Igreja começa a exercer 
controle sobre ele: ordenamento jurídico, impedimentos, celebração em público.
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Do século XI-XIII, o problema é sobre a sacramentalidade do matrimônio. O elemento 
integrante da sacramentalidade surgiu a partir de duas concepções jurídicas: a romana antiga 
que se inclinava pelo consentimento; e a judaica inclinada à união carnal e à procriação.

 
Com a escolástica (Decreto de Graciano, Pedro Lombardo) e com os papas juristas 

(Alexandre III, Gregório IX) chegar-se-á no século XIII a uma síntese: o matrimônio é um 
verdadeiro sacramento e válido somente e formalmente em virtude do consentimento; mas, 
até que esse sacramento não tenha sido consumado pelo ato carnal, ele pode ser dissolvido.

Do século XIV ao XVI, não se dá um progresso real. Repete-se a doutrina escolástica. 
Chegará até a impugnação dos protestantes que rejeitam o matrimônio como instituído por 
Cristo. É uma realidade puramente secular e terrena, ela compete ao estado. Trento revaloriza 
o caráter sobrenatural do matrimônio como sacramento e defende a legítima competência da 
igreja sobre o mesmo (DS 1601-1608). A novidade será a exigência de uma forma jurídica 
para a sua validez.

Os séculos XVII-XX apresentam pouco avanço na teologia deste sacramento, sobrevém a 
secularização e a subjetivação pelas correntes filosóficas e o Iluminismo, que insistirá no 
caráter natural e social da instituição do matrimônio. A Igreja se opõe ao Galicanismo e ao 
Absolutismo nos séculos XVII e XVIII; defende o poder jurisdicional apoiado na identidade e 
inseparabilidade entre contrato e sacramento, que ficará incorporado no código de direito 
canônico de 1917. Até o Concílio Vaticano II ocorre um desenvolvimento insuficiente da 
teologia e da sacramentalidade. É sobretudo a Gaudium et Spes 46-52, que nos dá uma nova 
visão.

V. A Graça específica do Sacramento do Matrimônio

A especificidade do matrimônio nos é dada sobretudo pela especificidade do símbolo 
matrimonial, enquanto forma de significar e tornar presente o mistério ao qual ele se remete. 
No seu sentido mais próprio, é a presença atuante na eficácia simbólica do mistério de amor e 
de unidade de Cristo com a Igreja. A isso, adicionamos dois aspectos: a graça salvadora para 
uma adequada integração do sexo, o eros e a ágape na vida matrimonial, em vista da 
realização pessoal, a criatividade e a procriação; e por esta graça, o amor dos esposos, a 
comunidade entre o homem e a mulher, sua vida enquanto ser-a-dois, fica consagrada e 
santificada: é uma graça para o estado e a vida matrimonial.

 
À Guisa de Síntese

-  A aliança matrimonial, através da qual um homem e uma mulher constituem uma 
comunidade íntima de vida e amor, foi fundada e dotada de suas leis próprias pelo 
Criador. Por sua natureza, está ordenada ao bem dos cônjuges, bem como à geração e 

111

A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

0

5

25

75

95

100



educação dos filhos. Entre os batizados, o matrimônio foi elevado por Cristo Senhor à 
dignidade de sacramento (cf. GS 48.1; CIC, can. 1055,1).

-  O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Dá aos esposos 
a graça de se amarem com o amor com que Cristo amou a sua Igreja; a graça do 
sacramento aperfeiçoa assim o amor humano dos cônjuges, reafirma a sua unidade 
indissolúvel e os santifica no caminho da vida eterna (cf. C. de Trento: DS 1799).

-  O matrimônio fundamenta-se no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade 
de se dar mútua e definitivamente afim de viver uma aliança de amor fiel e fecundo.

-  Uma vez que o matrimônio estabelece os cônjuges em um estado público de vida na 
Igreja, a celebração do mesmo é normalmente realizada de modo público, no âmbito 
de uma celebração litúrgica, perante o sacerdote (ou o testemunho qualificado da 
Igreja), as testemunhas e a assembleia dos fiéis.

-  A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao 
matrimônio.

-  O lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. É por isso que 
a casa familiar é chamada justamente de "Igreja doméstica", comunidade de graça e 
oração, escola de virtudes humanas e caridade cristã.

A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

112 0

5

25

75

95

100


