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Pela evangelização: A missão dos 
consagrados
Para que os consagrados e as consagradas 
reavivem o seu fervor missionário e sejam 
presentes entre os pobres, os marginaliza-
dos e aqueles que não têm voz.

Dia 01 -  Santa Teresinha do Menino Jesus
Dia 02 - Santos Anjos da Guarda
Dia 03 - Santos André de Soveral, Ambrósio 

Francisco Ferro e Companheiros
Dia 03 -  Abertura do Sínodo sobre os Jovens
Dia 04 - São Francisco de Assis 
              Dia Mundial da Ecologia
Dia 07 - Nossa Senhora do Rosário
Dia 07 -  27º Domingo do Tempo Comum
Dia 10 - Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948)
Dia 11 - Abertura do Concílio Ecumênico Vaticano 

II (1962)
 São João XXIII
Dia 12 - Nossa Senhora da Conceição Aparecida
Dia 14 -  28° Domingo do Tempo Comum
Dia 15 - Santa Teresa de Jesus
Dia 17 - Santo Inácio de Antioquia
Dia 18 - São Lucas Evangelista
Dia 21 -  29º Domingo do Tempo Comum
Dia 21 - Dia das Missões e da Santa Infância
Dia 22 - São João Paulo II
Dia 25 - Santo Antônio de Sant'Ana Galvão
Dia 28 - São Judas Tadeu e São Simão
Dia 28 -  30º Domingo do Tempo Comum
Dia 28 -  Encerramento do Sínodo sobre os Jovens

Rito da Missa da comunidade

Cantos para a liturgia do mês

Liturgia de Outubro

ABC do cristianismo

ABC da liturgia
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acolheu, mas não lhe dá o que ela busca. 
Teresa vai transformando em estímulos de 
santificação as incompreensões, os maus-
tratos, as mediocridades, trocando mal por 
bem, espinho por flor, cara feia por sorriso. 
“Quero cantar sempre – vai dizer – ainda que 
deva colher as minhas rosas em meio aos 
espinhos e o meu canto será mais melodioso 
se eles (os espinhos) forem mais pontudos e 
penetrantes”! Na verdade, nos poucos anos 
(1888-1897) em que viveu no Carmelo, não 
fez nada de extraordinário, mas fez tudo 
extraordinariamente bem. Mesmo tempe-
ramental e hipersensível, suportou com bom 
humor as fraquezas de suas irmãs. Descobre o 
“pequeno caminho” e o trilha com a alegria de 
quem descobriu um tesouro: um dia, entre as 
anotações de Celina , encontrou a frase “Se 
alguém é pequenino, venha a mim” (cf. Pr 
9,4); esse pequenino, pensou, era ela; e Deus 
a chamava para que fosse a Ele; perguntando-
se o que Deus iria fazer do pequenino que 
fosse a Ele com confiança, encontrou a 
resposta em Is 66,12-13: “Assim como uma 
mãe afaga seu filho, assim eu vos consolarei, 
eu vos carregarei no colo e vos embalarei nos 
joelhos”! O coração do evangelho estava 
falando de novo: não as suas qualidades e os 
seus méritos, mas a misericórdia de Deus e os 
braços de Jesus a conduzirão – como um 
elevador – à santidade. O que é impossível 
para o ser humano, é possível para Deus: 
basta que reconheça sua pequenez e se 
entregue confiante à misericórdia do Pai. Em 
1895, por obediência, descreveu a própria 

Marie-Françoise-Thérèse Martin nasceu 
em Alençon (Normandia) no ano de 1875 
numa família profundamente religiosa, pro-
verbialmente honesta, benquista por todos.         
O pai, Louis Martin, exercia a profissão de 
relojoeiro, enquanto a mãe, Azélia Guérin, 
comandava um pequeno grupo de mulhe-    
res hábeis em fazer os célebres crochês de 
Alençon. Dos nove filhos, morreram quatro, 
seguidos pela mãe quando Teresa tinha 
apenas quatro anos de idade. Três das irmãs 
de Teresa – Marie-Louise, Marie-Pauline e 
Marie-Céline - ingressaram no Carmelo de 
Lisieux; a quarta foi Irmã da Visitação, em 
Caen. Ainda menina, Teresa quer acompanhá-
las, mas a idade não lhe permite. Aos quinze 
anos, em 1887, vai em peregrinação a Roma 
com a família e, numa audiência do grupo com 
o Papa Leão XIII, pede-lhe permissão para 
tornar-se carmelita apesar da idade insufi-
ciente. A idade mínima exigida era 18 anos. A 
resposta do Papa foi cautelosa. Mesmo assim, 
quatro meses depois, em 1889, Teresa está no 
Carmelo. Aos dezesseis anos, toma o hábito 
de carmelita e recebe o nome de Teresa do 
Menino Jesus e da Sagrada Face. O Carmelo 
não é o paraíso que ela sonhara. Os horários 
são respeitados religiosamente; a ordem é 
perfeita, mas o principal – a santidade evan-
gélica – faltava. Incompreendida por algumas 
das irmãs, maltratada por outras, Teresa não 
se lamenta do espírito que falta no Carmelo, 
antes o faz nascer dentro de si. Leva a efeito 
em sua pessoa a reforma do Carmelo que a 
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SEGUNDA-FEIRA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS,

 VIRGEM, DOUTORA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória) 

LITURGIA DE OUTUBRO

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
1 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
eg

un
da

-f
ei

ra
 -

 S
. T

er
es

in
ha

 d
o 

M
en

in
o 

Je
su

s,
 V

g,
 D

ra
 -

 M
em

ór
ia

3

bem na terra”!

Comentário inicial - Ser o maior, ter 
poder, gozar de prestígio, é uma tentação em 
que muitos caem. Ser o menor, servir humil-
demente, passar mesmo por humilhações, é 
um estilo de vida que encanta a poucos. Mas é 
o caminho de Jesus, o caminho de Teresinha, 
o caminho da vida e da liberdade.

Antífona da entrada - Dt 32,10-12

Deus cercou-a de cuidados e a instruiu, 
guardou-a como a pupila dos seus olhos. Ele 
abriu suas asas como a águia e em cima dos 
seus ombros a levou. E só ele, o Senhor, foi o 
seu guia.

Oração do dia

Ó Deus, que preparais o vosso reino para 
os pequenos e humildes, dai-nos seguir 
confiantes o caminho de Santa Teresinha, para 
que, por sua intercessão, nos seja revelada a 
vossa glória.

Leitura- Jó 1,6-22

Leitura do Livro de Jó 

6 Um dia, foram os filhos de Deus 
apresentar-se ao Senhor; entre eles também 

7Satanás.  O Senhor, então, disse a Satanás: 
"Donde vens?" "Venho de dar umas voltas pela 

8 terra", respondeu ele. O Senhor disse-lhe: 
"Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há 
outro igual: é um homem íntegro e correto, 

9 teme a Deus e afasta-se do mal". Satanás 
respondeu ao Senhor: "Mas será por nada que 

10Jó teme a Deus?  Porventura não levantaste 
um muro de proteção ao redor dele, de sua 
casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste 
tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem 

11toda a região.  Mas, estende a mão e toca em 
todos os seus bens; e eu garanto que ele te 

12lançará maldições no rosto!"  Então o Senhor 
disse a Satanás: "Pois bem, de tudo o que ele 

experiência religiosa em alguns cadernos, 
que, depois, receberam o nome de História de 
uma Alma, obra autobiográfico de enorme 
interesse humano, literário e místico. A partir 
de 1896, Teresa começou a sentir os pri-
meiros sintomas da tuberculose, que ela levou 
com paciência e resignação. Se não bastas-
sem as dores físicas, nos últimos dezoito 
meses de sua breve existência, atravessou 
dramática crise espiritual: “Meu paraíso 
consiste em sorrir àquele Deus que adoro 
quando ele faz questão de esconder-se para 
provar a minha fé...”. Morreu em 1897 
exclamando: “Oh! eu te amo, meu Deus, eu te 
amo”! A morte, porém, transformou aquela 
pequena e obscura carmelita numa gigan-
tesca e brilhante estrela de vida cristã. Quando 
suas experiências e intuições espirituais – 
narradas por ela mesma ou recolhidos por 
uma de suas irmãs, Irmã Inês (Paulina Martin, 
em família) – são publicadas em 1898, o 
mundo descobre a pérola que vivera em 
Lisieux e que, a partir de agora, passa a luzir 
por todos os cantos e a iluminar vidas ávidas 
de Deus e do evangelho. Descobre-se que, 
mesmo vivendo em clausura, a pequena 
Teresa, imersa em Deus, respira também o 
mundo, a Igreja, o reino. Corresponde-se com 
um jovem padre, Pe. Adolfo Roulland, que 
parte para as missões, onde ela mesma queria 
estar. Reza pela conversão de um jovem 
criminoso, Pranzini, que, não obstante sua 
irredutibilidade, beija o crucifixo no exato 
momento de sua execução. Acompanha com 
viva comoção a farsa de Leo Taxil e sua 
fantasmagórica criatura, Diana Vaughan. Pio 
XI – para quem Teresa é “a maior santa dos 
tempos modernos”! – canoniza a pequena 
travessa em 1925. E, em 1929, ao criar, em 
Roma, o Colégio Russo (o Russicum), com o 
objetivo de formar missionários para atuar 
naquelas terras então sob a ditadura de Stalin, 
escolhe como padroeira Santa Teresinha do 
Menino Jesus e da Sagrada Face. A irrequieta 
Teresinha vai, assim, cumprindo o destino que 
dera a seu céu: “Passarei o meu céu fazendo o 
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2. De vossa face é que me venha o 
julgamento, pois vossos olhos sabem ver o 
que é justo. Provai meu coração durante a 
noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em 
mim não achareis iniquidade. R.

3.  Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 
ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me! 
Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que 
salvais e libertais do inimigo quem procura a 
proteção junto de vós. R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 10,45

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Veio o Filho do Homem, a fim de servir 

e dar sua vida em resgate por muitos. R.

Evangelho - Lc 9,46-50 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

46Naquele tempo:  Houve entre os discí-
pulos uma discussão, para saber qual deles 

47seria o maior.  Jesus sabia o que esta-        
vam pensando. Pegou então uma criança, 

48colocou-a junto de si  e disse-lhes: "Quem 
receber esta criança em meu nome, estará 
recebendo a mim. E quem me receber, estará 
recebendo aquele que me enviou. Pois aquele 
que entre todos vós for o menor, esse é o 

 49maior".  João disse a Jesus: "Mestre, vimos 
um homem que expulsa demônios em teu 
nome. Mas nós lho proibimos, porque não 

50anda conosco".  Jesus disse-lhe: "Não o 
proibais, pois quem não está contra vós, está a 
vosso favor". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de Santa Teresa do Menino 
Jesus, que seguiu a Cristo de todo o coração, 
apresentemos a Deus as nossas preces, 
dizendo: R. Ensinai-nos, Senhor, o vosso 
caminho.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que, 

possui, podes dispor, mas não estendas a 
mão contra ele". E Satanás saiu da presença 

13do Senhor.  Ora, num dia em que os filhos e 
filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa 

14do irmão mais velho,  um mensageiro veio 
dizer a Jó: "Estavam os bois lavrando e as 

15mulas pastando a seu lado,  quando, de 
repente, apareceram os sabeus e roubaram 
tudo, passando os criados ao fio da espada. 
Só eu consegui escapar para trazer-te a 

16notícia".  Estava ainda falando, quando 
chegou outro e disse: "Caiu do céu o fogo de 
Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-
os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-

17te a notícia".  Este ainda falava, quando 
chegou outro e disse: "Os caldeus, divididos 
em três bandos, lançaram-se sobre os 
camelos e levaram-nos consigo, depois de 
passarem os criados ao fio da espada. Só eu 

                consegui escapar para trazer-te a notícia". 
18 Este ainda falava, quando chegou outro e 
disse: "Teus filhos e tuas filhas estavam 
comendo e bebendo vinho na casa do irmão 

19mais velho,  quando um furacão se levantou 
das bandas do deserto e se lançou contra os 
quatro cantos da casa, que desabou sobre os 
jovens e os matou. Só eu consegui escapar 

20para trazer-te a notícia".  Então, Jó levantou-
se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por 

21terra e, prostrado, disse:  "Nu eu saí do ventre 
de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor 
deu, o Senhor tirou; como foi do agrado do 
Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome 

22do Senhor!"  Apesar de tudo isso, Jó não 
cometeu pecado nem se revoltou contra Deus. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 16(17),1.2-3. 
6-7(R/. 6b) 

R. Inclinai o vosso ouvido e escutai-
me!

1.  Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, 
escutai-me e atendei o meu clamor! Inclinai o 
vosso ouvido à minha prece, pois não existe 
falsidade nos meus lábios! R.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,46-50

D
ois são os temas do Evangelho de hoje: a relação entre os discípulos na comunidade de 
Jesus (Lc 9,46-58); a relação da comunidade dos discípulos com os de fora (Lc 9,49-
50; cf. Mc 9,38-43).

-  A questão de fundo é nosso desejo de afirmação em relação aos outros, de sermos os 
primeiros, de emergir e dominar. Isto nos afeta como indivíduos (vv. 46-48) e como grupo, 
comunidade ou coletividade (vv. 49-50).

-  O medo nos torna egoístas e ávidos de coisas (a tentação da riqueza), de pessoas (a 
tentação do poder e da vanglória) e de Deus mesmo (autossuficiência). A confiança em Deus, 
ao contrário, movida pelo amor, nos leva a perdermo-nos nele e nos torna capazes de amar em 
pobreza e humildade. 

-  Os discípulos, que caminham atrás de Jesus, mas ainda não interiorizaram as suas 
atitudes e os seus valores, resistem ao caminho de humildade e pobreza, qualidades do próprio 
Deus. Se Deus é amor, não pode não ser humilde e pobre; se Deus não é humilde e pobre, não é 
amor. Querem, como Adão (todo homem), ocupar o lugar de Deus; querem, aqui, ocupar o 
primeiro lugar. É a autoafirmação: primeiro e último fruto do egoísmo!

-  É “pecado original” porque está na “origem” de todos os males do indivíduo e da 
comunidade. Do indivíduo, porque não se aceita como criatura de Deus; da comunidade, que se 
torna campo de batalha entre membros, que lutam para ser o “maior”.

-  No Evangelho de hoje, Jesus ensina em que consiste a verdadeira grandeza: é a 
grandeza do Filho do Altíssimo, que se tornou o menor de todos. O símbolo é a criança: em 
Belém (Lc 2,12), aqui (vv. 47-48) e na portaria do Reino (Lc 18,15-17).

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao pro-
clamarmos as vossas maravilhas em Santa 
Teresinha. Assim como vos agradou por              
seus méritos, também vos agrade o nosso              
culto.

Antífona da comunhão - Mt 18,3 

Se não vos converterdes, e não vos tor-
nardes semelhantes às crianças, não entrareis 
no Reino do céu, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei que o sacramento que 
recebemos acenda em nós aquela caridade 
que levou Santa Teresinha a abandonar-se 
inteiramente a vós e a implorar vossa miseri-
córdia para com todos.

vivendo a humildade e a pobreza, dê teste-
munho do Cristo pequeno e pobre, rezemos, 
irmãos.

2.  Pelos membros da família carmelita, 
para que Santa Teresinha os ajude a descobrir 
que a sua vocação é o amor, rezemos, irmãos.

3.  Pelas pessoas consagradas ao Senhor, 
para que testemunhem confiantes a beleza e a 
alegria do Evangelho, rezemos, irmãos.

4.  Pelas jovens que o Senhor chama a 
segui-lo mais radicalmente, para que façam 
do amor o tudo das suas vidas, rezemos, 
irmãos.

5.  Por todos nós aqui reunidos, para que 
trilhemos o pequeno caminho da misericórdia 
e do serviço humilde, rezemos, irmãos.

Deus eterno e onipotente, guardai, com 
amor, aqueles que chamastes e multiplicai, 
por intercessão de Santa Teresinha, o número 
das consagradas, para vossa glória e a 
salvação do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.
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-  A verdadeira “hierarquia” na comunidade de Jesus se fundamenta e se inspira na 
“grandeza” de Jesus: o maior é o menor! O menor entre todos é Ele. Quem acolhe o menor, 
acolhe a Ele e acolhe o próprio Deus, que é humilde, pobre e pequeno para acolher a todos. 
Assim como Deus, na humildade e na pobreza, abre espaço para nos acolher, devemos abrir 
espaço para acolher os irmãos e as irmãs.

-  O carreirismo eclesial e eclesiástico é negação escandalosa do amor e do serviço 
propostos por Jesus. Na hierarquia de valores de Jesus, o último abre a fila, está em primeiro 
lugar. Por que? Porque o Filho do Homem se fez último e servo de todos, dando a vida por todos 
(cf. Lc 22,24ss.). 

-  A palavra fundamental do Evangelho de hoje é “acolher”, repetida quatro vezes. 
Acolher é característica de Deus, pois Deus é amor que acolhe a todos. É por isso que Jesus, o 
Filho, a perfeita imagem de Deus, se tornou o menor de todos. A humildade – a “minoridade”, 
diria São Francisco – característica do amor maior, não a grandeza, é critério de realização do 
ser humano, criado à imagem de Deus. A humildade, aliás, não é só critério de realização; é 
também princípio de fraternidade.

-  Lê-se, na vida de Santo Antão, fundador do monaquismo, que, certa ocasião, ele viu o 
mundo cheio de laços e todo mundo preso nestes laços e sendo arrastados pelo demônio para o 
abismo. Antão, o Grande, então, gemendo, perguntou: “Quem conseguirá se livrar de todos 
estes laços?” “O humilde!”, respondeu a voz vinda do Alto.

Santos do dia: Bavo (590-658); Emanuel de Cremona (+1298); Ângelo de Scarpettis 
(1230-1306); Werner de Wilten (+1332); Francisco de Borja y Aragón (1510-1572); Teresa do 
Menino Jesus (1873-1897).

Testemunhas do Reino: Júlio Roca (1992, Peru).

Memória histórica: Início da guerra da Araucânia (Chile, 1542). Institucionalização da 
limpeza pública no Rio de Janeiro (Dom Pedro II, 1880), contratando, para sua coordenação, o 
português Aleixo Gary. 

Datas comemorativas: Dia Mundial dos Sem-Teto (sempre na primeira segunda-feira de 
outubro). Dia do Representante Comercial. Dia Internacional do Vendedor. Dia do Prefeito. Dia do 
Diário Oficial. Dia Internacional das Pessoas Idosas.

02 TERÇA-FEIRA - SANTOS ANJOS DA GUARDA - Memória
(Cor branca - Ofício próprio da memória)

Acreditamos não só na existência dos 
Anjos, mas em sua presença em nossa vida. As 
nações tem seus anjos; os indivíduos também. 
São manifestações da presença e da atuação 
amorosas de Deus em nossa vida. Rezamos a 
eles com a simplicidade das crianças, certos 
de que nos acompanham, guiam e protegem 
com a mão poderosa de Deus. Num mundo 
secularizado, que, porém, em certos aspectos, 

se reencanta, temos um clima propício para 
apresentar, com sabedoria, este dado da 
revelação. Ensinar às crianças – e aos jovens e 
adultos também – o “Santo Anjo” é exercitar 
nossa abertura ao transcendente que se faz 
presente em nossa vida e em nossa história. 
“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, 
se a ti me confiou a piedade divina, sempre me 
rege, me guarda, governa e ilumina. Amém.”
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nem a peste que caminha pelo escuro, nem a 
desgraça que devasta ao meio-dia. R.

4.  Nenhum mal há de chegar perto de ti, 
nem a desgraça baterá à tua porta; pois o 
Senhor deu uma ordem a seus anjos para em 
todos os caminhos te guardarem. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 102(103),21

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Bendizei ao Senhor Deus, os seus 

poderes, seus ministros que fazeis sua 
vontade! R.

Evangelho - Mt 18,1-5.10

Na comunidade dos discípulos, os irmãos 
se acolhem como Jesus os acolheu. A fra-
ternidade é o verdadeiro tributo que podemos 
e devemos dar a Deus. A fraternidade entre 
nós é a expressão, o testemunho, a prova da 
presença do Filho e do Pai no Espírito, 
salvação de todo ser humano. O que une não é 
a coragem ou o heroísmo, a grandeza moral 
ou espiritual. O que nos une é a pequenez 
acolhida pelo Filho e no Filho. O que sustenta a 
união não é a concórdia impecável e perfeita, 
mas o acolhimento e o perdão sempre 
recebidos e dados.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

1Naquela hora,  Os discípulos aproxima-
ram-se de Jesus e perguntaram: "Quem é o 

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

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

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

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

10recebe.  Não desprezeis nenhum desses 
pequeninos, pois eu vos digo que os seus 
anjos nos céus veem sem cessar a face do 
meu Pai que está nos céus. - Palavra da 
Salvação.

Antífona da entrada - Dn 3,58

Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor; 
cantai a sua glória, louvai-o eternamente.

Oração do dia

Ó Deus, que, na vossa misteriosa provi-
dência, mandais os vossos anjos para 
guardar-nos, concedei que nos defendam de 
todos os perigos e gozemos eternamente do 
seu convívio.

Leitura - Ex 23,20-23a
 
Leitura do Livro do Êxodo 

20Assim diz o Senhor:  Vou enviar um anjo 
que vá à tua frente, que te guarde pelo 
caminho e te conduza ao lugar que te preparei. 
21 Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas 
rebelde, porque não suportará as vossas 

22transgressões, e nele está o meu nome.  Se 
ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, 
serei inimigo dos teus inimigos, e adversário 

23dos teus adversários.  O meu anjo irá à tua 
frente e te conduzirá à terra dos amorreus,                
dos hititas, dos fereseus, dos cananeus,           
dos heveus e dos jebuseus, e eu os extermi-
narei. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 90(91),1-2.3-
4.5-6.10-11(R/. 11)
 
R. O Senhor deu uma ordem aos seus 

anjos, para em todos os caminhos te 
guardarem.

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.  Do caçador e do seu laço ele te livra. 
Ele te salva da palavra que destrói. Com suas 
asas haverá de proteger-te, com seu escudo e 
suas armas, defender-te. R.

3. Não temerás terror algum durante a 
noite, nem a flecha disparada em pleno dia; 
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dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
toda parte, e não cessar de engrandecer-       
vos, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. É a vós que glorificamos, ao lou-
varmos os anjos, que criastes e que foram 
dignos do vosso amor. A admiração que eles 
merecem nos mostra como sois grande e 
como deveis ser amado acima de todas as 
criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, louvam os Anjos a vossa glória, as 
Dominações vos adoram, e, reverentes, vos 
servem Potestades e Virtudes. Concedei-nos 
também a nós associar-nos à multidão dos 
Querubins e Serafins, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas em 
honra dos santos Anjos e fazei que, velando 
sempre ao nosso lado, nos guardem dos 
perigos desta vida e nos levem à vida eterna.

Antífona da Comunhão - Sl 137,1

Na presença dos Anjos eu vos louvo, 
Senhor meu Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que alimentais com tão grande 
sacramento a nossa peregrinação para a vida 
terna, guiai-nos, por meio dos vossos Anjos, 
no caminho da salvação e da paz. 

Preces dos fiéis

Confiemos a nossa oração ao ministério 
dos Anjos, mensageiros de Deus e nossos 
amigos, e digamos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
a proteção dos Santos Anjos da Guarda a 
defenda dos ataques do inimigo, rezemos, 
irmãos. 

2.  Pelos que são chamados por Deus 
para o serviço do seu povo, para que sejam 
diligentes como os Anjos, em sua missão, 
rezemos, irmãos. 

3.  Pelos evangelizadores e catequistas, 
para que anunciem com alegria a Boa Nova, 
como o fazem os Anjos de Deus, rezemos, 
irmãos.

4.  Pelos nossos irmãos agonizantes, para 
que os Anjos os guiem para Deus e os levem a 
participar da sua Luz, rezemos, irmãos.

5.  Por todos nós aqui congregados, para 
que, pelo ministério dos Anjos, sintamos os 
benefícios da salvação, rezemos, irmãos. 

Deus, nosso Pai, que nos reunistes nesta 
santa assembleia, acolhei os nossos votos e 
orações e fazei de nós verdadeiros adoradores 
e concidadãos dos Anjos no Céu. 

Prefácio dos Anjos 
A glória Deus manifestada nos anjos

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,1-5.10

E
 o início do discurso comunitário ou eclesial. A palavra do Filho, anunciada sobre a 
montanha, levada na missão e explicada nas parábolas, torna-se vida na comunidade 
dos irmãos e irmãs. O Reino do Pai acontece na fraternidade entre os seus filhos e 

filhas. Na relação com os outros se vive a relação com o Outro. Na relação com os irmãos e 
irmãs, se vive na terra a relação com o Pai nosso que está no céu.

-  A comunidade cristã – a Igreja que Jesus reuniu – não é formada por pessoas santas, 
exemplares, excepcionais. Ela é formada por pequenos (Mt 18,1-11), perdidos (Mt 18,12-14), 
pecadores (Mt 18,15-18) perdoados que aprenderam a perdoar (Mt 18,21-35). Não vive por 
suas próprias forças, mas da força que vem da oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, que 
está sempre presente no meio dos seus (Mt 18,19-20).
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-  Nessa comunidade, onde se acolhe como ele nos acolheu, a fraternidade é o 
verdadeiro tributo que podemos e devemos dar a Deus. A fraternidade entre nós é a expressão, o 
testemunho, a prova da presença do Filho e do Pai no Espírito, salvação de todo ser humano.

-  O que une não é a coragem ou o heroísmo, a grandeza moral ou espiritual, mas a 
pequenez acolhida pelo Filho e no Filho. O que sustenta a união não é a concórdia impecável e 
perfeita – só realizada na Trindade – mas o acolhimento e o perdão sempre recebido e dado.

-  Daí o apelo de Jesus para que não se despreze nenhum desses pequeninos (Mt 18,10). 
A comunidade é sempre tentada a olhar com desprezo para os seus membros mais frágeis e 
instáveis. É sempre levada a distinguir entre os que contam, porque dotados de dons, porque 
são bons e exemplares, e os que não contam, porque pobres de dons, porque são fracos e 
inconstantes. Acaba que esses ficam sempre para trás e se perdem, justamente porque os 
abandonamos e deixamos que se percam. A competição espiritual pode ser até pior que a 
competência econômica! Valorizamos os bem sucedidos e apoiamo-nos neles, desprezando 
os últimos. Jesus faz exatamente o contrário. Ele coloca no centro da comunidade o pequeno, o 
menor de todos, o último, com o qual ele, o Senhor, se identifica (Mt 25,40.45).

-  O contrário do desprezo é a estima, uma das características do amor. Quem ama 
considera o amado superior a si (cf. Fl 2,3), pois o amado é a vida de quem ama. Paulo, sabendo 
da competição existente nas comunidades, ensina que, se deve haver competição entre os 
cristãos, que seja a da mútua estima (Rm 12,10). Quem estima o outro assemelha-se a Deus 
que vê as suas criaturas não como concorrentes, mas como coisa boa e vê o ser humano como 
muito bom (cf. Gn 1,31). O pecador não se torna objeto de seu desprezo, mas de seu infinito 
amor: ele o resgata ao preço de sua própria vida (1Cor 6,20), tornando-se ele mesmo maldição 
e pecado (c. Gl 3,13; 2Cor 5,21).

-  É esse Pai de infinita misericórdia que nos é dado contemplar no Filho que os anjos nos 
céus contemplam. O mensageiro bom – ‘anjo’ quer dizer mensageiro – que guarda, inspira e 
encoraja o ser humano a fazer o bem, já está presente na tradição mais antiga de Israel. É a ajuda 
que Deus dá aos patriarcas, a Moisés, aos juízes e aos profetas. No Novo Testamento, os anjos 
desempenham um papel particular, especialmente nos relatos da ressurreição de Jesus, nos 
Evangelhos da infância de Jesus, sem falar do Apocalipse.

-  Mt 18,10 – juntamente com At 12,15 – é fundamental para a fé cristã no “anjo da 
guarda”. Cada um de nós na terra tem um protetor de Deus nos céus. A fé no anjo da guarda 
quase foi engolida na longa onda do racionalismo. Atualmente, reaparece e vira até moda como 
crença em forças positivas, materiais ou espirituais, com asa ou sem pena. Nesse ponto, o 
catecismo da minha mãe foi mais forte que o racionalismo da escola. O “Santo anjo do Senhor, 
meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa 
e ilumina” abre o meu dia e encerra minha noite, todo santo dia. Nunca substituiu minha 
confiança no Senhor. Jamais competiu com o primado de Cristo, meu único e suficiente Senhor 
e Salvador! 

Santos do dia: Lotário de Autun (616-679); Warin de Poitou (+678/679); Tomás de 
Hereford (1218-1282). 

Testemunhas do Reino: Jesús Emílio Jaramillo (1989, Colômbia)

Memória histórica: Nascimento de Mohandas Karamchand [Gandhi] (Porbandar, Índia, 
1869). Massacre de Tlateloco (México, 1968). Invasão do território Brunka pela United Brand 
Company (Honduras, 1972). A PM reprime a rebelião de presos no Carandiru, São Paulo, 
deixando 111 mortos e 110 feridos (1992). 
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Datas comemorativas: Dia Internacional pela Não-Violência (ONU).

03
QUARTA-FEIRA - ANDRÉ DE SOVERAL, AMBRÓSIOS. 

 FRANCISCO FERRO, Presb.s, e Comp.s Mts. - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória (Cm. de vários Mártires))

A evangelização do Rio Grande do Norte 
iniciou-se oficialmente em 1597. Missionários 
jesuítas lideravam a empresa, da qual partici-
pavam também padres diocesanos portugue-
ses. Catequizavam-se os índios e formavam-
se as primeiras comunidades. Nos anos 
seguintes, devido às Invasões de franceses e 
holandeses, surgiram conflitos religiosos na 
região. Em 1630, os holandeses firmaram seu 
poder no nordeste do Brasil. Sendo calvi-
nistas*, restringiram a liberdade de culto dos 
católicos e partiram mesmo para a persegui-
ção. O martírio de André de Soveral, Ambrósio 
Francisco Ferro e companheiros deu-se nesse 
contexto de ódio religioso. André foi martiriza-
do no dia 16 de julho de 1645, em Cunhaú 
(RN), enquanto Ambrósio o foi no dia 3 de 
outubro do mesmo ano, em Uruaçu (RN). Os 
dois trucidamentos ocorreram durante a cele-
bração eucarística, no interior da igreja. Com 
André, morreu o leigo Domingos Carvalho; 
com Ambrósio, um número bem maior de 
pessoas, das quais de 30 se conhecem os 
nomes. Todos foram canonizados pelo Papa 
Francisco em 15 de outubro de 2017. 

Comentário inicial - Na escola de Jesus, 
ninguém se matricula; é Jesus que chama. Na 
escola de Jesus, não há muitos mestres, pois 
“um só é o vosso Mestre”. A escola de Jesus 
nunca termina: a última aula coincide com o 
último suspiro. Tudo muito bonito, não é 
mesmo? Mas o Senhor não tem nada... e o 
discípulo tem que seguir o seu caminho. O 
Senhor rompeu com os afetos mais caros... e 
os discípulos são chamados a descobrir o 
tesouro mais valioso do mundo. O Senhor não 
aceita arrependimentos... é preciso olhar para 
frente, para Ele, para o Reino que ele anuncia. 

Ser discípulo custa. Viver é perigoso!

Antífona da entrada  

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

Oração do dia

Deus de misericórdia, aumentai em nós a 
fé que, conservada à custa do próprio sangue, 
glorificou vossos mártires André, Ambrósio 
Francisco e companheiros. Dai-nos também 
ser santificados, pela vivência da mesma fé.

Leitura - Jó 9,1-12.14-16

Leitura do Livro de Jó 

1                          Jó respondeu a seus amigos e disse: 
2 "Sei muito bem que é assim: como poderia o 

3homem ser justo diante de Deus?  Se qui-
sesse disputar com ele, entre mil razões não 

4haverá uma para rebatê-lo.  Ele é sábio de 
coração e poderoso em força; quem poderia 

5enfrentá-lo e ficar ileso?  Ele desloca as 
montanhas, sem que elas percebam e as 

 6derruba em sua cólera.  Ele abala a terra em 
7

suas bases e suas colunas vacilam.  Ele man-
da ao sol que não brilhe e guarda escondidas 

8as estrelas.  Sozinho desdobra os céus, e 
9caminha sobre as ondas do mar.  Criou a Ursa 

e o Êrion, as Plêiades e as constelações do 
10Sul.  Faz prodígios insondáveis, maravilhas 

11sem conta.  Se passa junto de mim, não o 
12vejo, e quando se afasta, não o percebo.  Se 

ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? 
         Quem pode dizer-lhe: - O que está fazendo? 
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59cabeça".  Jesus disse a outro: "Segue-me". 
Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enter-

60rar meu pai".  Jesus respondeu: "Deixa que 
os mortos enterrem os seus mortos; mas tu, 

61vai anunciar o Reino de Deus".  Um outro 
ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas 
deixa-me primeiro despedir-me dos meus 

62familiares".  Jesus, porém, respondeu-lhe: 
"Quem põe a mão no arado e olha para                  
trás, não está apto para o Reino de Deus".                
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Iluminados pela palavra do Evangelho, 
peçamos ao Pai, para todos os cristãos, a 
graça de seguirem Jesus como ele deseja:           
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Por todo o povo de Deus que forma a 
nossa Diocese, para que responda ao dom da 
vocação com generosidade, oremos, irmãos.

2.  Por todos os que andam em busca da 
verdade, para que recebam a graça de 
conhecer e acolher o Evangelho na fé, 
oremos, irmãos.

3.  Pelos discípulos a quem Jesus diz: 
“Vem e segue-me”, para que encontrem 
forças nas dores e fadigas de cada dia, 
oremos, irmãos.

4.  Por todos os que, até nas situações 
mais deprimentes, confiem no Deus da vida e 
não percam a esperança, oremos, irmãos. 

5.  Por nossa assembleia celebrante, para 
que a participação na Eucaristia alimente nos-
sa caminhada de discípulos, oremos, irmãos.

(Lembrar hoje e até o dia 28 deste mês o Sínodo 
sobre os Jovens, que se inicia hoje no Vaticano).

Senhor, nosso Deus, fazei que andemos 
atentos a todo chamado do vosso Filho, que 
nos convida, todos os dias, a segui-lo. Ele que 
vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, as oferendas do vosso 
povo, em honra de vossos mártires André, 

14 Quem sou eu para replicar-lhe, e contra ele 
15escolher meus argumentos?  Ainda que eu 

tivesse razão, não poderia replicar, e deveria 
16pedir misericórdia ao meu juiz.  Se eu 

clamasse e ele me respondesse, não creio 
que daria atenção à minha voz". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 87(88),10bc-
11.12-13.14-15 (R/. 3a)

R. Chegue a minha oração até a 
vossa presença!

1.  Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, 
todo o dia, minhas mãos para vós se levantam 
em prece. Para os mortos, acaso, faríeis 
milagres? Poderiam as sombras erguer-se e 
louvar-vos? R.

2.  No sepulcro haverá quem vos cante o 
amor e proclame entre os mortos a vossa 
verdade? Vossas obras serão conhecidas nas 
trevas, vossa graça, no reino onde tudo se 
esquece? R.

3. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós 
na aflição, minha prece se eleva até vós desde 
a aurora. Por que vós, ó Senhor, rejeitais a 
minh'alma? E por que escondeis vossa face de 
mim? R.

Aclamação ao Evangelho - Fl 3,8-9

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V. Eu tudo considero como perda e como 

lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado 
nele! R.

Evangelho - Lc 9,57-62

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

57Naquele tempo:  Enquanto Jesus e seus 
discípulos caminhavam, alguém na estrada 
disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer 

58que fores".  Jesus lhe respondeu: "As rapo-
sas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o 
Filho do Homem não tem onde repousar a 
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Oração depois da comunhão

Na festa dos vossos mártires André, 
Ambrósio Francisco e companheiros, fomos 
alimentados, ó Pai, com o Corpo e Sangue do 
vosso Filho. Fazei que, perseverando na 
caridade, encontremos em vós o sustento da 
nossa vida, a razão da nossa existência e o 
destino da nossa caminhada.

Ambrósio Francisco e companheiros, para 
que nos fortaleça na adversidade a graça que 
os sustentou no martírio.

Antífona da comunhão

Por causa de Jesus somos entregues à 
morte, para que a vida de Jesus se manifeste 
em nosso corpo mortal.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,57-62

J
esus iniciou sua “viagem” para Jerusalém, que vai de Lc 9,51 a Lc 18, completando-se 
nos capítulos 19-23. Ao longo destes capítulos, Lucas vai desenhando o “rosto” de 
Jesus, que é o caminho para levar-nos ao Pai. Sobre o monte, “o aspecto do seu rosto 

tornou-se outro” (Lc 9,29); ao iniciar a viagem para Jerusalém, “endureceu” o rosto (Lc 9,51); 
morto na cruz, finalmente, as multidões terão a visão (“teoria”, em grego – Lc 23,48) do seu 
rosto: a manifestação da plenitude da divindade (cf. Cl 2,9), que olho humano jamais viu (cf. 
1Cor 2,9). 

-  Estes capítulos do Evangelho de Lucas são um convite a contemplar este “rosto”, 
diferente de todos os outros, único, outro.

-  Diante deste rosto – é o que nos ensina o Evangelho de hoje – somos chamados a 
discernir – a perceber em profundidade – a diferença entre o seu espírito e o nosso.

-  Enquanto Jesus se imerge (mergulha) na pobreza, na humilhação e na humildade, nós 
fazemos de tudo para emergir (vir à tona) por meio do ter, do poder e do aparecer.

-  O rosto de Jesus que caminha decididamente para Jerusalém nos mostra quanto a 
nossa inteligência é deformada. Não levando em conta a palavra de Jesus (9,45), não temos 
discernimento e nos alistamos no exército do inimigo (9,46-56).

-  Por que a nossa inteligência é tão cega? Por que se apagaram as lamparinas do nosso 
juízo? Simplesmente porque a nossa vontade tem os seus desejos e as suas prioridades, que se 
opõem ao seguimento de Jesus. Nossa vontade está dividida entre o desejo de segui-lo e o 
desejo de manter nossas próprias seguranças materiais, afetivas e pessoais. 

-  No batismo, assumindo a escolha fundamental de sua vida (o serviço ao Pai e aos 
irmãos até às últimas consequências), Jesus enfrentou e venceu as tentações. Da mesma 
forma, o discípulo – aquele que se decidiu a caminhar atrás dele – depois do batismo no 
Espírito, deve decidir-se e superar as ambiguidades da sua vontade. 

-  O discípulo, de fato, não só não conhece (9,51-56), quanto não quer o caminho do 
Filho do homem (9,57-62). Por isso, precisa ser curado tanto na sua inteligência quanto na sua 
vontade. Inteligência e vontade resistem: a primeira a escutar; a segunda, a aderir. Querem o 
fim, mas não aderem aos meios.

-  O Evangelho de hoje nos ajuda a ver as resistências que o discípulo opõe ao Senhor e 
ao seu seguimento. São as mesmas que Jesus encontrou. Dizem respeito aos meios: a 
segurança material ou a confiança no Senhor; a segurança dos afetos ou a entrega total ao 
Senhor; o apego aos condicionamentos do eu ou a submissão à vontade do Senhor. 

-  Não será possível fazer a caminhada do seguimento se não se romper com estas falsas 
(ainda que limitadamente boas) seguranças. É preciso romper com o mundo das necessidades 
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e das seguranças materiais (a imagem da mãe). É preciso romper com o mundo dos afetos, dos 
deveres e das relações (a imagem do pai). É preciso romper com a segurança da própria 
identidade, que insiste em se conservar (os condicionamentos do eu). Não há, porém, ruptura 
sem nova adesão. A ruptura é com a tentação do “ter”, do “aparecer” e do “poder”; o casamento 
é com a pobreza, com a castidade e com a obediência – necessárias para o seguimento. 

-  A tríplice ruptura é o preço para se abraçar a pérola preciosa do Reino de Deus. Quem 
gasta sua vida apegado a coisas, pessoas ou ao próprio eu, e busca outras seguranças que não a 
obediência à vontade de Deus, está “mal colocado” para o Reino de Deus. Quem, porém, 
supera estas três tentações, está “bem colocado” (v. 62). Quem supera as três tentações 
fundamentais está bem colocado no caminho de Jesus: será enviado (10,1ss.) vencerá Satanás 
(10,17ss.), receberá a revelação e entrará na mesma relação de amor de Jesus com o Pai 
(10,21ss.). 

-   A raiz de todas as tentações é o apego ao próprio eu. Por isso, Jesus diz com toda 
força e clareza: “Se alguém quer me seguir, renegue a si mesmo” (Lc 9,23). Quem – na graça, 
no Espírito Santo – dá este passo quer o fim (a finalidade), os meios e não adia a execução!

Santos do dia: Niceto de Trier (+565); Evaldo (+695); Udo de Metten (+829); Odilo de 
Stablo (+954); Geraldo de Brogne (+959). Mártires de Cunhaú e Uruaçu, RN (1645).

Testemunhas do Reino: Maria Magdalena Enríquez (1980, El Salvador).

Memória histórica: Nascimento de Hippolyte Léon Denizard Rivail [Allan Kardec] (Lião, 
França, 1804). Início da Revolução de 1930 e da Era Vargas. Massacre do Caldeirão (Juazeiro, 
Bahia, 1937). Vitória da Campanha “O petróleo é nosso” (1953). Reunificação da Alemanha 
(1990).

Datas comemorativas: Dia do Petróleo Brasileiro. Dia Mundial do Dentista. Dia do Latino-
americano. Dia do Barman. Dia das Abelhas. Dia do Habitat.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Calvinismo. Doutrina do reformador João Calvino (1509-1564). O calvinismo é próximo 
ao luteranismo em alguns pontos (justificação pela fé, autoridade da Escritura), mas dele se afasta, 
sobretudo, em sua concepção da Igreja. Inicialmente, Calvino concebia a Igreja como comunidade 
dos eleitos. Sua instalação em Genebra, porém, levou-o a criar uma Igreja fortemente organizada, 
por meio de uma disciplina rígida e rigorosa, para fazer frente às autoridades civis. Segundo ele, a 
Igreja é “um dos meios exteriores ou auxílios de que Deus se serve para nos levar a Jesus Cristo e 
nos manter nele”. 

“É fundamental, portanto, conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos, procurando 
identificar com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. A campanha eleitoral 

torna-se, assim, oportunidade para os candidatos revelarem seu pensamento sobre o Brasil que 
queremos construir. Não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a uma 
economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua meta, 

nem os que propõem e defendem reformas que atentam contra a vida dos pobres e sua 
dignidade. São igualmente reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro privilegiado e 

outras vantagens.” (CNBB, Eleições 2018: Compromisso e Esperança)
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04 QUINTA-FEIRA - S. FRANCISCO DE ASSIS, Rlg - Memória
(Cor branca - Ofício da memória) 

Giovanni Francesco di Bernardone nasceu 
rico, filho de Pietro di Bernardone, abasta-        
do mercador de tecidos, e de Giovanna,           
de origem provençal (França). Seu nome 
Francisco, dado pelo pai, é uma homenagem 
à origem francesa da mãe; João, dado pela 
mãe, uma homenagem ao precursor, João 
Batista. Francisco gozava das comodidades 
da família e dos privilégios dados pelo 
Imperador aos ricos da cidade de Assis. 
Aprendeu o francês com a mãe, alguns conhe-
cimentos básicos na escola paroquial de São 
Jorge e preparava-se para prosseguir os 
negócios do pai. Era baixo, magro, cabelos e 
barba escuros, elegante, amante dos prazeres 
da vida e das diversões, nas quais gastava 
prodigamente o dinheiro do pai. Com o título 
de “rex juvenum”, liderava as festas da galera 
do seu tempo. Participou da guerra entre Assis 
e Perugia (1202-1203) e, feito prisioneiro, 
passou um ano terrível nos cárceres de 
Perugia, dos quais só pôde sair depois que o 
pai pagou pesado resgate. Parcialmente 
refeito do duro golpe, enquanto se dirigia para 
a Puglia, a fim de defender com armas o 
interesse do papa (Inocêncio III: 1198-1216), 
em Spoleto, durante um sonho, ouviu uma voz 
que o convidada a “servir ao patrão [Deus] ao 
invés de ao empregado [o papa]”. Tendo 
retornado a Assis, que não aprovava seu 
regresso, entregou-se a intensa oração. À 
procura do grande Rei, partiu em peregrina-
ção a Roma, de onde, porém, voltou decep-
cionado. No outono de 1205, Deus lhe falou 
pelo crucifixo de São Damião, uma igreja em 
ruínas não muito longe do centro de Assis: 
“Francisco, vai e reconstrói a minha Igreja, 
que, como vês, está desmoronando”. Inter-
pretando a mensagem ao pé da letra, 
Francisco pôs-se a reconstruir São Damião, 
dilapidando os bens do pai, que o denunciou 
ao bispo. Despoja-se, então, de suas vestes e 

as restitui ao pai, diante do bispo de Assis, que 
o protege com seu manto. Em abril de 1208, 
sente o chamado evangélico à pobreza:              
“Não levem nem ouro, nem prata nem 
cobre...” (Mt 10,9-10). Sua conversão, sua 
vivência nua e crua do evangelho foram 
progredindo em meio à pobreza, à penitência 
e ao anúncio do Evangelho, aos de perto e aos 
de longe (tentou o Marrocos, a Espanha, e, 
pessoal-mente, a Palestina e o Egito). Ao seu 
redor, vai crescendo, primeiro, um grupo de 
homens – a Ordem dos Frades Menores; 
depois, um grupo de moças e mulheres – as 
Pobres Mulheres Reclusas de São Damião 
(Clarissas); finalmente, um grupo de leigos e 
leigas que abraçam os ideais de Francisco 
sem deixar sua família e sua profissão (a 
Ordem Terceira Franciscana). Não sem 
dificuldade, vê sua Proto-Regra aprovada 
oralmente pelo Papa Inocêncio III. Depois do 
Capítulo das Esteiras, de 1221, diante do 
crescimento da Ordem, de sua evolução e dos 
novos desafios – organização, formação, 
estudo, adaptação às diferentes situações – 
Francisco ditou a Frei Leão uma nova Regra, 
que recebeu a aprovação de Honório III, em 
1223, ano também em que Francisco montou 
o presépio vivo em Greccio. Na festa da 
Exaltação da Cruz de 1224, recebeu os 
estigmas da Paixão. Ao descer do Alverne, 
Francisco estava reduzido a um farrapo. 
Depois de suas últimas pregações em 1225, 
retirou-se para São Damião, onde foi com-
pondo o Cântico de irmão Sol ou o Cântico das 
criaturas. Apesar dos tratamentos a que foi 
submetido, não melhorou. Atendendo a um 
seu desejo, foi levado à Porciúncula, onde, 
estendido sobre a terra nua, morreu, recitando 
o Salmo 141. Era noite avançada do dia 3 de 
outubro de 1226. 

Comentário inicial - No Evangelho de 
hoje, Jesus envia os setenta e dois discípulos. 
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1.  Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, 
atendei por compaixão! Meu coração fala 
convosco confiante. e os meus olhos vos 
procuram. R.

2.  Senhor é vossa face que eu procuro; 
não me escondais a vossa face! Não afasteis 
em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu 
auxílio! Não me esqueçais nem me deixeis 
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 - Mc 1,15

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Convertei-vos e crede no Evangelho, 

pois o Reino de Deus está chegando! R.

Evangelho - Lc 10,1-12

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  O Senhor escolheu 
outros setenta e dois discípulos e os enviou 
dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar 

2aonde ele próprio devia ir.  E dizia-lhes: "A 
messe é grande, mas os trabalhadores são 
poucos". Por isso, pedi ao dono da messe que 

 3mande trabalhadores para a colheita.  Eis que 
vos envio como cordeiros para o meio de 

4 lobos. Não leveis bolsa nem sacola nem 
sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo 

5caminho!  Em qualquer casa em que 
entrardes, dizei primeiro: 'A paz esteja nesta 

6casa!'  Se ali morar um amigo da paz, a vossa 
paz repousará sobre ele; se não, ela voltará 

7para vós.  Permanecei naquela mesma casa, 
comei e bebei do que tiverem, porque o 
trabalhador merece o seu salário. Não passeis 

8de casa em casa.  Quando entrardes numa 
cidade e fordes bem recebidos, comei do que 

9vos servirem,  curai os doentes que nela 
houver e dizei ao povo: 'O Reino de Deus está 

10próximo de vós'.  Mas, quando entrardes 
numa cidade e não fordes bem recebidos, 

Já tinha enviado os Doze a Israel; agora, 
enviando os setenta e dois, número das na-
ções da terra segundo o livro do Gênesis, 
indica, simbolicamente, que a missão é uni-
versal. São Francisco anunciou o Evangelho 
com a pregação e a vida, em Assis e em outras 
partes do mundo. 

Antífona da entrada 
 
Francisco de Assis, homem de Deus, 

deixou sua casa e sua herança e se fez pobre e 
desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com 
amor.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes São Francisco de 
Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida 
de humildade e pobreza, concedei que, 
trilhando o mesmo caminho, sigamos fiel-
mente o vosso Filho.

Leitura - Jó 19,21-27

Leitura do Livro de Jó 

21Disse Jó:  "Piedade, piedade de mim, 
             meus amigos, pois a mão de Deus me feriu! 

22 Por que me perseguis como Deus, e não vos 
23cansais de me torturar?  Gostaria que minhas 

palavras fossem escritas e gravadas numa 
24inscrição  com ponteiro de ferro e com 

 25chumbo, cravadas na rocha para sempre!  Eu 
sei que o meu redentor está vivo e que, por 

26último, se levantará sobre o pó;  e depois que 
tiverem destruído esta minha pele, na minha 

27
carne, verei a Deus.  Eu mesmo o verei, meus 
olhos o contemplarão, e não os olhos de 
outros. Dentro de mim consomem-se os 
meus rins". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26(27),7-8a. 
8b-9abc.13-14 (R/. 13)

R. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver, na terra dos viventes.
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ao Senhor. 
5. Por nós aqui irmanados, para que, 

vendo a simplicidade de São Francisco de 
Assis, imitemos o despojamento de Jesus, 
rezemos ao Senhor. 

Concedei-nos, Senhor, por intercessão      
de São Francisco de Assis, a graça de seguir-
mos cada vez mais a Cristo, para um dia 
participarmos na sua glória. Por Cristo nosso 
Senhor. 

Oração sobre as oferendas 

Ao apresentarmos, ó Deus, as nossas 
oferendas, preparai-nos para celebrar o mis-
tério da cruz, que São Francisco abraçou com 
tanto amor.

Antífona da comunhão - Mt 5,3

Bem-aventurados os que têm coração de 
pobre, porque deles é o reino do céu.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, pela comunhão na vossa Euca-
ristia, dai-nos imitar o amor de são Francisco 
e seu zelo apostólico, para que, impregnados 
da vossa caridade, nos empenhemos na 
salvação de todos.

11saindo pelas ruas, dizei:  Até a poeira de 
vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, 
sacudimos contra vós. No entanto, sabei que 

12o Reino de Deus está próximo!  Eu vos digo 
que, naquele dia, Sodoma será tratada com 
menos rigor do que essa cidade. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Por intercessão de São Francisco de Assis, 
cuja vida foi uma imagem fiel da vida de Jesus, 
elevemos ao Pai do Céu as nossas súplicas.  
R. Fazei-nos santos, porque vós sois 
Santo.

1.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que, vendo a caridade de São Francisco 
de Assis, se convertam ao amor, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Pelos jovens de nossa Igreja, para que, 
vendo a pobreza de São Francisco de Assis, 
sigam o Cristo pobre e humilde, rezemos ao 
Senhor. 

3.  Pelos membros da família franciscana, 
para que, vendo a santidade de São Francisco 
de Assis, vivam uma vida santa, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos que estão doentes e sós, para 
que, vendo os sofrimentos de São Francisco 
de Assis, encham-se de esperança, rezemos 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,1-12

J
esus envia os discípulos (Lc 9,1) como ele próprio foi enviado pelo Pai (Lc 9,16). Fonte 
da missão é sempre o Pai, cheio de misericórdia por todos os seus filhos e filhas. 
Primeiro enviado é o Filho, que o conhece. Depois dele, são enviados aqueles que o 

reconheceram como irmão. 
-  Lucas é o único evangelista a narrar duas missões: a dos Doze a Israel (Lc 9,1) e a dos 

Setenta e dois a todos os povos (Lc 10,1). Para fazê-lo, ele retoma e amplia – bem ele, que não 
gosta de repetições! – o que já tinha sido colocado em Lc 9,1-6. Com o efeito de evidenciar a 
importância deste texto para a sua Igreja e para a Igreja de todos os tempos e lugares.

-  A Igreja, com efeito, é apostólica (= missionária!) porque chamada a continuar a obra 
de Jesus, que, com a missão dos Doze a Israel e a dos Setenta e dois a todos os povos, 
constituem uma única e mesma missão.

-  Lucas conta duas missões – assim como Jesus envia os discípulos “dois a dois” – 
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porque “dois” é o princípio de muitos, o “um” e “uno” que se desdobra no tempo e no espaço. 
A missão, na verdade, é una e múltipla, é idêntica e plural. É a missão do único Senhor em toda a 
terra (cf. Zc 14,9), cujo nome é santificado em todos os povos (cf. Ez 36,23). O “católico” Lucas 
preocupa-se sempre com a unidade e a totalidade!

-  A missão brota do amor do Pai por todos os seus filhos e desemboca no amor dos filhos 
pelo Pai e entre si. Nasce da única fonte do Pai, derrama-se sobre Israel, amplia-se na Samaria, 
até abraçar os extremos confins da terra. É como os braços do Pai que se abrem até envolver 
num único abraço todos os filhos sem perder nenhum, pois, se os filhos podem perder tudo            
(Lc 15), ele não tem filhos para perder!

-  Os Setenta e dois* – como, aliás, já os Doze – devem viver, na missão, as mesmas 
condições de Jesus. Afinal, é a mesma e única missão. Os agentes, porém, são distintos. Jesus 
é o Filho que veio à procura dos irmãos (Lc 5,32; 19,10); os Doze são chamados (Lc 9,1); os 
Setenta e dois são designados (Lc 10,1) a colaborar na obra.

-  O discurso missionário em Lucas é longo. Sua abertura mostra a extensão da missão: a 
messe é grande, pois abarca toda a humanidade – quem conhece o coração do Pai vai ao 
encontro de todos os irmãos e irmãs (v. 2). Sua imagem é dramática: os discípulos são 
cordeiros – guiados pelo Pastor – no meio de lobos (v. 3). As proibições são claras: os 
missionários devem ser pobres (v. 4). O anúncio é claramente precisado: digam, fiquem, 
comam, cuidem, digam (vv. 5-9). A situação em que acontece o anúncio – urgente e 
necessário – é de contradição e rejeição (vv. 10-15). A conclusão retoma o que fora afirmado da 
missão dos Doze (9,1-2): a missão dos discípulos é a mesma de Jesus (10,16). 

-  A humanidade é messe madura para acolher a salvação. Onde há rejeição, levanta-se, 
do coração de Jesus, um “ai de vós” (cf. Lc 6,24-26), não de ameaça, mas de compaixão: 
denunciando o mal, carrega suas feridas! Na visão cristã, a perdição de quem rejeita se despeja 
em cima de quem é rejeitado: é a Cruz do Senhor que, sendo rejeitado, salva, e, salvando, é 
rejeitado! É o drama do amor que não é amado, mas que - justamente por ser amor - sempre dá 
amor, não se nega a ninguém, se dá a todos, inclusive aos que o recusam.

-  As palavras de Jesus aos seus enviados estão longe das de um empresário a seus 
marqueteiros. Missão não é propaganda. Missão não é publicidade. Não vende ideias nem 
produto. Missão supõe o “terceiro grau do amor” (S. Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais 
167). Implica o desejo de escolher a pobreza, a loucura e a loucura da cruz, para assemelhar-se 
ao Senhor amado. Assemelhar-se a Ele já é missão. É lâmpada acesa que ilumina (Lc 8,16; 
11,33). É estar “com Ele” (Mc 3,14; cf. 8,2) que transparece no estar “com” os irmãos e irmãs. 
É estar associado à Cruz que salva o mundo (cf. 2Cor 4,7-12; 6,10; Cl 1,24). É testemunho, a 
primeira e mais perfeita forma de evangelização!

Santos do dia: Marsus (III/IV século); Joviano de Tréveris (+304); Petrônio de Bolonha 
(+450); Quintino de Villeparisis (+500); Francisco de Assis (1181/1182-1226).

Testemunhas do Reino: Osmar Venturelli (1976, Chile). Georg Heinrich Theodor Fliender 
(1800-1864). 

Memória histórica: O Concílio provincial do México proíbe a ordenação de índios (1555). 
A viúva e os filhos de Pinochet são presos por peculato (Chile, 2007). 

Datas comemorativas: Dia do Pantaneiro. Dia da Natureza. Dia Universal da Anistia. Dia do 
Cão. Dia Mundial dos Animais. Dia do Rádio Interamericano.
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05 SEXTA-FEIRA DA 26ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

rias alcançá-las em seu domínio e reconhecer 
21o acesso à sua morada?  Deverias sabê-lo, 

pois já tinhas nascido e grande é o número 
40,3 dos teus anos!" Jó respondeu ao Senhor, 

4dizendo:  "Fui precipitado. Que te posso 
                       responder? Porei minha mão sobre a boca. 

5 Falei uma vez, não replicarei; uma segunda 
vez, mas não falarei mais". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 138(139),1-
3.7-8.9-10.13-14ab (R/. 24b)

R. Conduzi-me no caminho para a 
vida, ó Senhor!

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.  Em que lugar me ocultarei de vosso 
espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se 
eu subir até os céus, ali estais; se eu descer 
até o abismo, estais presente. R.

3.  Se a aurora me emprestar as suas asas, 
para eu voar e habitar no fim dos mares; 
mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-
me com firmeza a vossa destra. R.

4.  Fostes vós que me formastes as 
entranhas, e no seio de minha mãe vós me 
tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, porque de modo admirável me 
formastes! Que prodígio e maravilha as vossas 
obras! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 94,8ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 

fecheis os corações como em Meriba! R.

No Evangelho, Jesus se lamenta. As cida-
des evangelizadas por ele não se convertem. 
Os “ais de ti” de Jesus não são de condena-
ção, mas de dor. Deus não quer a morte do 
pecador, mas que se converta e viva.

Antífona de entrada - Dn 3,31.29.30.43.42

Senhor, tudo o que fizestes conosco, com 
razão o fizestes, pois pecamos contra vós e 
não obedecemos aos vossos mandamentos. 
Mas honrai o vosso nome, tratando-nos se-
gundo vossa misericórdia.

Oração do dia

Ó Deus, que mostrais vosso poder sobre-
tudo no perdão e na misericórdia, derramai 
sempre em nós a vossa graça, para que, ca-
minhando ao encontro das vossas promessas, 
alcancemos os bens que nos reservais. 

Leitura - Jó 38,1.12-21; 40,3-5

Leitura do Livro de Jó 

1 O Senhor respondeu a Jó, do meio da 
12tempestade, e disse:  "Alguma vez na vida 

deste ordens à manhã, ou indicaste à aurora o 
13seu lugar,  para que ela apanhe a terra pelos 

quatro cantos, e sejam dela sacudidos os 
14malfeitores?  A terra torna argila compacta, e 

15tudo se apresenta em trajes de gala,  mas 
recusa-se a luz aos malfeitores e quebra-se o 

16braço rebelde.  Chegaste perto das nascen-
tes do Mar, ou pousaste no fundo do Oceano? 
17 Foram-te franqueadas as portas da Morte, 

18ou viste os portais das Sombras?  Exami-
naste a extensão da Terra? Conta-me, se sabes 

19tudo isso!  Qual é o caminho para a morada 
20da luz, e onde fica o lugar das trevas?  Pode-
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SÃO BENEDITO, O NEGRO, RELIGIOSO 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(MISSA: Religiosos - MR, 776-777)

à vossa Igreja homens de todos os povos, ra-
ças e nações, concedei, por sua intercessão, 
que todos, feitos vossos filhos e filhas pelo 
batismo, convivam como verdadeiros irmãos.

Oração do dia

Ó Deus, que em são Benedito, o negro, 
manifestais as vossas maravilhas, chamando 

e as religiosas a dar testemunho do Cristo 
pobre, casto e fiel no coração do mundo, 
oremos, irmãs e irmãos. 

4.  Para que o Espírito inspire os jovens a 
seguir Jesus e a dar a vida por um mundo 
novo, de amor, justiça e paz, oremos, irmãs e 
irmãos.

5.  Para que o Espírito nos inspire a 
participar da Eucaristia e a participar da vida 
dos pobres, perseguidos e humilhados, 
oremos, irmãs e irmãos. 

Senhor, Pai criador, ouvi as nossas preces 
e fazei de nós humildes e corajosos discípulos 
missionários do vosso Filho. Que convosco 
vive e reina na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda 
vos seja agradável e possa abrir para nós a 
fonte de toda bênção.

Antífona da comunhão - Sl 118,49-50

Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, 
pela qual me cumulastes de esperança! O que 
me anima na aflição é uma certeza: Vossa 
palavra me dá a vida, ó Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia 
renove a nossa vida para que, participando        
da paixão de Cristo neste mistério, e anun-
ciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua 
glória.

Evangelho - Lc 10,13-16 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

13Naquele tempo, disse Jesus:  "Ai de ti, 
Corazim! Aí de ti, Betsaida! Porque se em Tiro 
e Sidônia tivessem sido realizados os mila-
gres que foram feitos no vosso meio, há muito 
tempo teriam feito penitência, vestindo-se de 

14cilício e sentando-se sobre cinzas.  Pois 
bem: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia 
terão uma sentença menos dura do que             

15vós.  Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o 
16céu? Não, tu serás atirada no inferno.  Quem 

vos escuta, a mim escuta; e quem vos rejeita, 
a mim despreza; mas quem me rejeita,         
rejeita aquele que me enviou". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus falou um dia às cidades que não 
aceitaram os enviados, e também fala aos que 
hoje os recebem e escutam. Peçamos ao Pai 
que atenda as nossas súplicas, dizendo:                   
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Espírito inspire as Igrejas e 
os pastores a buscar novas formas de evange-
lização, especialmente das cidades, oremos, 
irmãs e irmãos.

2.  Para que o Espírito inspire os leigos e 
as leigas a dar testemunho do Evangelho em 
todos os ambientes da cidade, oremos, irmãs 
e irmãos.

3.  Para que o Espírito inspire os religiosos 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,13-16

A
 humanidade é colheita madura para acolher a salvação. Toda vez que há uma 
rejeição, há um “ai de vós” (cf. Lc 6,24-26). A forma é de ameaça, mas, na verdade, é 
um recurso extremo de anúncio. É como se o evangelizador dissesse “ai de mim por 

você!” Denunciando o mal, carrega sobre si a ferida.
-  Não é ameaça, mas um lamento, como nas Bem-aventuranças (Lc 6,24-26). É o 

sofrimento de Deus pelo mal do homem, a dor do amor não amado. A pena do juízo não é “ai de 
ti” (condenação infligida por Deus a alguém), mas “ai de mim por ti” (sofrimento pelo amor não 
correspondido, único que poderia realizar quem não correspondeu).

-  A rejeição – como todo e qualquer mal – não é contra Deus. É contra quem rejeita, que, 
rejeitando, se prejudica. Na verdade, assim como o mal do amado toca diretamente o amante, 
da mesma forma o mal do homem afeta diretamente e infinitamente (leia-se Santo Anselmo) o 
coração de Deus, porque o ama de modo infinito. É por isso que o nosso pecado provoca a sua 
lamentação e o seu sofrimento, que é real. O amor não amado, entre os humanos, pode 
ameaçar. O amor não amado, tratando-se de Deus, não pode senão lamentar-se e morrer de 
paixão. 

-  O ser humano é livre para rejeitar. Mas toca a ele assumir a responsabilidade por fazê-
lo. Aqui, porém, há, de novo, um paradoxo:* o julgamento da rejeição – e o mal que daí deriva – 
não recai sobre nós, mas sobre ele, que continua a amar e a oferecer-se. Ninguém melhor que 
Paulo para perceber essa situação, de que só o amor é capaz. “O castigo que nos dá salvação se 
abateu sobre nós” (Is 53,5). “Aquele que não conhecera pecado, Deus o tratou como pecado 
em nosso favor” (2Cor 5,21). “Cristo nos resgatou da maldição... tornando-se ele próprio 
maldição por nós” (Gl 3,13). 

-  É o “terceiro grau de amor” de Santo Inácio de Loyola, que não é outra coisa senão o 
desejo de escolher a pobreza, a ignorância e a loucura da cruz para assemelhar-se ao Senhor. 
Este assemelhar-se já é missão. É a lâmpada acesa que ilumina (Lc 8,16;11,33) sem, 
evidentemente, falar. O “ai de mim por vós” é o mais forte anúncio de salvação. A fala, já dizia 
Demócrito de Abdera, será sobra da ação! 

-  É na missão que os discípulos se identificarão com Jesus. Quando forem rejeitados, se 
identificarão com ele, o menor, o excluído, a pedra descartada. Na verdade, o anúncio é a forma 
mais alta de seguimento, associando plenamente o discípulo à condição do Enviado. Expõe o 
discípulo – como o Filho – a testemunhar o amor do Pai, com o risco de não ser correspondido. 

Santos do dia: Galla de Roma (500-560); Plácido de Subiaco (VI século); Meinolf de 
Paderborn (795-857); Átila de Zamora (+915); Raimundo de Cápua (1330-1399); Benedito, o 
Negro (+1589).

Memória histórica: Fim da guerra de Canudos (Bahia, 1897). Dia da Promulgação da 
Constituição (1988).

Datas comemorativas: Dia Internacional dos Professores (ONU). Dia das Aves. Dia do 
Boia-Fria.

Informe-se sobre os candidatos e as candidatas antes de votar. Escolha pessoas que você 
conhece. Procure candidatos e candidatas honestos e competentes. Vote certo. Amanhã, o 

futuro do Brasil estará em nossas mãos. 
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06 SÁBADO DA 26ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A volta dos setenta e dois discípulos mis-
sionários contando o que tinham realizado 
provoca uma das mais belas orações de 
Jesus. Mergulhado em Deus, ele nos abre o 
inefável mistério de comunhão que ele e o Pai 
vivem entre si.

Antífona de entrada - Dn 3,31.29.30.43.42

Senhor, tudo o que fizestes conosco, com 
razão o fizestes, pois pecamos contra vós e 
não obedecemos aos vossos mandamentos. 
Mas honrai o vosso nome, tratando-nos 
segundo vossa misericórdia.

Oração do dia

Ó Deus, que mostrais vosso poder sobre-
tudo no perdão e na misericórdia, derramai 
sempre em nós a vossa graça, para que, ca-
minhando ao encontro das vossas promessas, 
alcancemos os bens que nos reservais. 

Leitura - Jó 42,1-3.5-6.12-16

Leitura do Livro de Jó 

1 2 Jó respondeu ao Senhor, dizendo:  "Re-
conheço que podes tudo e que para ti nenhum 

3pensamento é oculto.  - Quem é esse que 
ofusca a Providência, sem nada entender? - 
Falei, pois, de coisas que não entendia, de 
maravilhas que ultrapassam a minha com-

5preensão.  Conhecia o Senhor apenas por 
ouvir falar, mas, agora, eu o vejo com meus 

6olhos.  Por isso me retrato e faço penitência 
12no pó e na cinza".  O Senhor abençoou a Jó 

no fim de sua vida mais do que no princípio; 
ele possuía agora catorze mil ovelhas, seis mil 
camelos, mil juntas de bois e mil jumentas.        
13 14 Teve outros sete filhos e três filhas:  a pri-

meira chamava-se "Rola", a segunda "Cássia", 
15e a terceira "Azeviche".  Não havia em toda a 

terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. 
Seu pai lhes destinou uma parte da herança, 

16entre os seus irmãos.  Depois destes acon-
tecimentos, Jó viveu cento e quarenta anos, e 
viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 
quarta geração. E Jó morreu velho e repleto de 
anos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),66. 
71.75.91.125.130(R/. 135a) 

R. Fazei brilhar vosso semblante ao 
vosso servo e ensinai-me vossas leis e 
mandamentos.

1.  Dai-me bom senso, retidão, sabedo-
ria, pois tenho fé nos vossos santos manda-
mentos! R.

2.  Para mim foi muito bom ser humilha-
do, porque assim eu aprendi vossa vonta-         
de! R.

3. Sei que os vossos julgamentos são 
corretos, e com justiça me provastes, ó 
Senhor! R.

4. Porque mandastes, tudo existe até 
agora; todas as coisas, ó Senhor, vos obede-
cem! R.

5. Sou vosso servo: concedei-me inteli-
gência, para que eu possa compreender vossa 
Aliança! R.

6. Vossa palavra, ao revelar-se, me 
ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e 

da terra, pois revelaste: os mistérios do teu 
Reino aos pequeninos, escondendo-os, aos 
doutores! R.
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oremos, irmãos.
2.  Pelos que escolhem o que é simples e 

pequeno, para que o Pai, pelo Espírito Santo, 
lhes revele o que os sábios e inteligentes não 
veem, oremos, irmãos.

3.  Por aqueles que veem Satanás ser 
vencido pelo Reino de Deus, graças a Cristo, 
para que bendigam o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo, oremos, irmãos. 

4.  Pelas nossas grandes cidades, para 
que o santo povo fiel de Deus, com amor e 
inteligência, busque novas formas de evan-
gelizá-las, oremos, irmãos.

5.  Pelos membros da nossa assembleia 
celebrante, alimentados pela Palavra e pela 
Eucaristia, se tornem discípulos missionários, 
oremos, irmãos.

Senhor Jesus, que nos escolhestes e 
chamastes e nos dais a graça de anunciar e 
testemunhar o Evangelho do reino, fazei-nos 
exultar convosco pela ação do Espírito Santo. 
Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda 
vos seja agradável e possa abrir para nós a 
fonte de toda bênção.

Antífona da comunhão - Sl 118,49-50

Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, 
pela qual me cumulastes de esperança! O que 
me anima na aflição é uma certeza: Vossa 
palavra me dá a vida, ó Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia 
renove a nossa vida para que, participando da 
paixão de Cristo neste mistério, e anunciando 
a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória.

Evangelho - Lc 10,17-24

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

17Naquele tempo:  Os setenta e dois 
voltaram muito contentes, dizendo: "Senhor, 
até os demônios nos obedeceram por causa 

18do teu nome".  Jesus respondeu: "Eu vi 
                    Satanás cair do céu, como um relâmpago. 

19 Eu vos dei o poder de pisar em cima de 
cobras e escorpiões e sobre toda a força do 

20inimigo. E nada vos poderá fazer mal.  Con-
tudo, não vos alegreis porque os espíritos vos 
obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos 

21nomes estão escritos no céu".  Naquele 
momento, Jesus exultou no Espírito Santo e 
disse: "Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste essas coisas aos 
sábios e inteligentes, e as revelaste aos 
pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu 

22agrado.  Tudo me foi entregue pelo meu Pai. 
Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o 
Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não 
ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 

23revelar".  Jesus voltou-se para os discípulos 
e disse-lhes em particular: "Felizes os olhos 

24que veem o que vós vedes!  Pois eu vos digo 
que muitos profetas e reis quiseram ver o que 
estais vendo, e não puderam ver; quiseram 
ouvir o que estais ouvindo, e não puderam 
ouvir". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos a Jesus a graça de compreender 
que os discípulos missionários devem alegrar-
se não tanto pelo que fazem, mas porque os 
seus nomes estão escritos no Céu. Digamos, 
pois, com humildade: R. Senhor Jesus, abri 
os nossos olhos.

1.  Por todos os discípulos missionários, 
para que experimentem, à luz da fé, a alegria 
de colaborarem com Cristo na obra do Reino, 
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SÃO BRUNO, PRESBÍTERO
 Memória Facultativa (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Pastores - MR, 752ss.)

servir na solidão, dai que, por suas preces, 
estejamos sempre voltados para vós, em meio 
à agitação do mundo. 

Oração do dia

Ó Deus, que chamastes são Bruno a vos 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,17-24

N
o Evangelho de Lucas, Jesus dirige-se quatro vezes em oração ao Pai: Lc 10,21-22; 
Lc 22,42; Lc 23,34; Lc 23,46. A de hoje (Lc 10,21-22) é a mais longa. Se as três 
outras indicam o caminho que leva à alegria – o cumprimento da sua vontade (22,42), 

o perdão aos irmãos (23,34) e a entrega da vida nas mãos do Pai (23,46) – esta deixa entrever o 
termo da caminhada: a festa do amor dado e recebido, termo da própria missão. A mais completa 
oração de Jesus, porém, é o Pai-nosso (Lc 11,2-4), onde ele nos ensina a trilhar o seu caminho 
para chegar à sua mesma alegria.

-  Lc 10,21-22 é um estilhaço de João em Lucas, um meteoro que se soltou do Evangelho 
de João e abriu uma cratera profunda no Evangelho de Lucas, o mais 'joanino' dos sinóticos.

-  O motivo da oração de Jesus é a alegria que contagiara os setenta e dois ao retornarem 
da missão (10,17ss.). Naquela “hora”, Jesus revela a eles o verdadeiro motivo da alegria (v. 20), 
que o contagia também: a participação daqueles setenta e dois missionários do Reino na sua (de 
Jesus) comunhão de conhecimento e amor com o Pai. Este é o fim da missão; esta, a verdadeira 
alegria. Aquilo que Deus é por natureza, o ser humano se torna por graça. Agora, não foi ainda 
plenamente manifestado; quando o for, seremos como ele é (1Jo 3,1ss.)!

-  Graças à missão dos setenta e dois – que levaram a boa nova do Reino até os últimos 
confins da terra – tudo se cumpriu. Cumpriu-se o mistério da salvação, escondido em Deus 
desde toda a eternidade e, agora, revelado àqueles que creem: o amor do Pai é amado e a beleza 
do Filho se reflete na face dos irmãos e irmãs.

-  A nossa destinação é infinitamente maior do que tudo o que se possa imaginar; a nossa 
dignidade, graças à participação gratuita na comunhão do Filho, é uma dignidade infinita. 
Somos preciosos aos olhos de Deus porque ele nos ama (Is 43,4). O Pai nos ama de amor único, 
total e infinito, como ama o Filho (Jo 17,23). Paradoxalmente, ama-nos até mais do que ao Filho, 
a quem não poupou em nosso favor (Rm 8,32). De fato, “o Pai amou tanto o mundo que deu o seu 
Filho unigênito...” (Jo 3,16). O Filho, amado pelo Pai, nos ama com o mesmo amor do Pai (Jo 
15,9.13). Aquela menina mística que convenceu o Papa a deixar Avinhão diz que Deus nos criou 
porque, vendo em si a nossa imagem, apaixonou-se por ela (S. Catarina de Sena). E o místico 
carmelita que da Espanha iluminou o mundo escreve: na glória, “eu te verei na tua beleza e eu me 
verei em ti na tua beleza. Que eu me pareça contigo na tua beleza e tu te pareças comigo na tua 
beleza e a minha beleza seja a tua e a tua seja a minha, assim eu serei a ti na tua beleza e tu serás a 
mim na tua beleza, uma vez que a tua própria beleza será a minha” (S. João da Cruz).

-  A novidade é que, no Filho, nós somos filhos, filhos aos quais o Pai deu tudo. Agora, o 
conhecemos como se conhece a imagem refletida no espelho, em enigma, na sombra (1Cor 
13,12). Embora limitado e imperfeito, nosso conhecimento é verdadeiro, pois é conhecimento 
no Filho, que nos entregou tudo, ou seja, seu próprio Pai. No Filho e com o Filho, participamos 
do conhecimento e do amor do Pai.
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Santos do dia: Renato de Sorrento (IV/V século); Adalbero de Würzburg (1010-1090); 
Bruno, o Cartuxo (1030-1101); Conrado de Hildesheim (+1250); Maria Francisca das Cinco 
Chagas (1715-1791).

Testemunhas do Reino: William Tyndale (1484-1536). Trezentas famílias de sem-teto 
resistem ao despejo no Jardim Robru (São Paulo, 1981). 

Datas comemorativas: Dia do tecnólogo.

07 27º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A liturgia de hoje é 
um convite a olharmos com os olhos de Deus 
o casamento. O sonho de Deus para o 
casamento é o amor exclusivo, fiel, eterno e 
fecundo entre um homem e uma mulher. O 
casamento, assim vivido, é símbolo do amor 
de Deus por nós. Diante das enormes dificul-
dades enfrentadas hoje pelos casais e pelas 
famílias, é preciso ouvir de coração aberto a 
proposta de Deus e dar o devido peso às 
circunstâncias atuais do mundo e à vida 
concreta de cada casal. Rezemos para que a 
Exortação pós-sinodal “Amoris laetitia”*, do 
Papa Francisco, seja conhecida e possa 
iluminar a vida dos casais nestes tempos 

desafiadores em que vivemos. 

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis no vosso imenso amor de Pai mais 
do que merecemos e pedimos, derramai 
sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o 
que nos pesa na consciência e dando-nos 
mais do que ousamos pedir. 

Leitura - Gn 2,18-24 

Leitura do Livro do Gênesis 

18 O Senhor Deus disse: "Não é bom que o 
homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar 

19semelhante a ele".  Então o Senhor Deus 
formou da terra todos os animais selvagens e 
todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para 
ver como os chamaria; todo o ser vivo teria o 

20 nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome 
a todos os animais domésticos, a todas as 
aves do céu e a todos os animais selvagens; 
mas Adão não encontrou uma auxiliar se-

21melhante a ele.  Então o Senhor Deus fez cair 
um sono profundo sobre Adão. Quando este 
adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e 
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Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 1Jo 4,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V. Se amarmos uns aos outros, Deus em 

nós há de estar; e o seu amor em nós se 
aperfeiçoará. R.

Evangelho - Mc 10,2-16  

Não é a Igreja que não permite o divórcio. A 
Igreja, não aprovando o divórcio, está apenas 
sendo fiel ao que Jesus ensinou. O amor 
verdadeiro entre marido e mulher é chamado a 
ser exclusivo, fiel, eterno. É preciso tomar a 
firme decisão de trabalhar, durante toda a vida, 
para que este amor cresça, se purifique, 
amadureça. Mais do que pregar contra o 
divórcio, temos que pregar a favor e em favor 
do amor, construindo paciente e genero-
samente famílias segundo o sonho de Deus.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

2Naquele tempo:  Alguns fariseus se 
aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, 
perguntaram se era permitido ao homem 

3divorciar-se de sua mulher.  Jesus perguntou: 
 4"O que Moisés vos ordenou?"  Os fariseus 

responderam: "Moisés permitiu escrever uma 
5 certidão de divórcio e despedi-la". Jesus 

então disse: "Foi por causa da dureza do vosso 
coração que Moisés vos escreveu este 

6mandamento.  No entanto, desde o começo 
7da criação, Deus os fez homem e mulher.  Por 

isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os 
 8dois serão uma só carne.  Assim, já não são 

9dois, mas uma só carne.  Portanto, o que 
10Deus uniu, o homem não separe!"  Em casa, 

os discípulos fizeram, novamente, perguntas 
11sobre o mesmo assunto.  Jesus respondeu: 

"Quem se divorciar de sua mulher e casar com 
                 outra, cometerá adultério contra a primeira. 

12 E se a mulher se divorciar de seu marido e 
13casar com outro, cometerá adultério".  De-

22fechou o lugar com carne.  Depois, da 
costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou 

23a mulher e conduziu-a a Adão.  E Adão 
exclamou: "Desta vez, sim, é osso dos meus 
ossos e carne da minha carne! Ela será 
chamada 'mulher' porque foi tirada do 

24homem".  Por isso, o homem deixará seu pai 
e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão 
uma só carne. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 127(128),1-2. 
3.4-5.6 (R/. cf. 5)

R. O Senhor te abençoe de Sião, 
cada dia de tua vida.

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

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

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

4.  E os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, 
que venha a paz a Israel, que venha a paz ao 
vosso povo! R.

Leitura - Hb 2,9-11

Leitura da Carta aos Hebreus 

9Irmãos:  Jesus, a quem Deus fez pouco 
menor do que os anjos, nós o vemos coroado 
de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, 
pela graça de Deus em favor de todos, ele 

10provou a morte.  Convinha de fato que aque-
le, por quem e para quem todas as coisas 
existem, e que desejou conduzir muitos filhos 
à glória, levasse o iniciador da salvação deles 

                          à consumação, por meio de sofrimentos.
11 Pois tanto Jesus, o Santificador, quanto os 
santificados, são descendentes do mesmo 
ancestral; por esta razão, ele não se enver-
gonha de os chamar irmãos. - Palavra do 
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rados e por todas as que não têm uma família, 
para que encontrem em Jesus o amigo fiel, 
rezemos ao Senhor.

5.  Pelos casais que vivem em segunda 
união, para que experimentem a misericórdia 
de Deus em nossa comunidade de fé e de 
amor, rezemos ao Senhor.

Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai a 
todos aqueles por quem pedimos a força de 
viverem no amor e na paz, para serem 
chamados vossos filhos. Por Cristo Senhor 
nosso.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 

Sugestão: Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos transformados 
naquele que agora recebemos. 

pois disso, traziam crianças para que Jesus as 
tocasse. Mas os discípulos as repreendiam.             
14 Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: 
"Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, 
porque o Reino de Deus é dos que são como 

15elas.  Em verdade vos digo: quem não 
receber o Reino de Deus como uma criança, 

16não entrará nele".  Ele abraçava as crianças              
e as abençoava, impondo-lhes as mãos.                   
- Palavra da Salvação.

Evangelho - Mc 10,2-12 (mais breve)

Preces dos fiéis

Oremos ao Senhor, que, no Evangelho de 
hoje, nos dirigiu palavras exigentes, mas 
cheias de amor, e peçamos-lhe que converta o 
nosso coração, dizendo: R. Ouvi, Senhor, a 
nossa oração.

1.  Pelos ministros da Igreja e pelos 
demais fiéis, para que sejam testemunhas da 
ternura de Deus, que criou o ser humano à sua 
imagem, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos jovens que se preparam para o 
matrimônio, para que encontrem nas palavras 
de Jesus apelo e estímulo para a fidelidade no 
amor, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos lares que vivem a alegria da 
unidade, para que sejam um sinal do amor de 
Deus, que os santifica, e lhes revela o seu 
mistério, rezemos ao Senhor.

4.  Pelas crianças cujos pais estão sepa-

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,2-16

O
 Evangelho de hoje está situado no início da caminhada de Jesus em direção a 
Jerusalém, onde Jesus irá enfrentar as autoridades e sofrer a Paixão. O relato é 
composto por duas partes: 1) vv. 2-12 (sobre o matrimônio), num confronto com os 

fariseus; 2) vv. 13-16 (sobre os “pequenos”), um ensinamento aos seus discípulos e os 
destinatários do Reino. 

-  Os fariseus se  Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova:
consideravam “separados”, não se misturavam com aqueles que consideravam impuros, eram 
rigorosos no cumprimento da Lei de Moisés. Eles se aproximam de Jesus, não para escutar a 
Palavra, mas para pô-lo à prova, fazem o papel de Satanás, isto é, querem fazer Jesus cair em 
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tentação, é o mesmo verbo peirázo (tentar) de 1,13. Já haviam feito isso antes (ver 8,11) e vão 
fazer isso também em Jerusalém (12,13). Sabiam fazer perguntas capciosas para seus 
adversários.

- A pergunta é uma “arapuca” para  É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher?: 
que Jesus caia nela. Se responder que “não”, Jesus estaria indo contra a Lei de Moisés; se 
responder que “sim” estaria indo contra sua prática misericordiosa em relação às mulheres – 
que eram as mais prejudicadas pelos divórcios que só os homens podiam pedir.

-  Jesus conhece os truques dos fariseus. Uma pergunta “O que Moisés vos ordenou?”: 
se responde sempre com outra pergunta. (Havia até uma anedota que dizia: “por que vocês 
judeus respondem sempre a uma pergunta com outra pergunta?”. Resposta: “E por que não 
pode ser assim?”).

-   Os fariseus conhecem Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la:
a Lei e, com certeza, citam o texto de Dt 24,1 que previa que o homem podia pedir o divórcio 
caso não encontrasse mais graça em sua mulher ou algo vergonhoso.

-   Jesus não interpreta a Lei ao pé da letra, “Foi por causa da dureza do vosso coração...”:
pois teria que concordar com o texto. Questiona a legitimidade desta Lei. Por que foi escrita? Foi 
por causa da dureza do coração dos homens que não praticam a misericórdia e o amor. Em Mc 
3,5 Jesus já havia criticado a “dureza de coração” dos fariseus que, por causa da Lei, não 
permitiam fazer o bem e curar o homem da mão ressecada.

- Jesus apela para a Criação  Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher: 
(Gn 1,27; 2,24) e com isso passa por cima de qualquer legislação. A igualdade de gênero é da 
vontade de Deus Criador desde as origens. Segundo o plano de Deus, homem e mulher são 
criados para formar uma célula familiar autônoma.

-   Homem e mulher O homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne:
foram criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, comunhão. Justamente enquanto 
homem e mulher, os dois são relação com o outro, dom e acolhida recíproca, e formam uma só 
vida no único amor. Sendo assim, o casamento reflete a Trindade, companhia perfeita, vitória 
sobre a solidão. “Este mistério é grande!” (Ef 5,32). Paulo não teme em comparar esta união 
com a união de Cristo e sua Igreja.

-   Jesus não está querendo reduzir seu O que Deus uniu, o homem não separe!:
ensinamento a uma prática jurídica, mas retornar ao ensinamento primitivo dado pelo Criador 
ao homem e à mulher: Ele quer salvar o amor! E ensina que a Lei não seja usada pelo mais forte e 
que não se use o nome de Deus para que o homem exclua a mulher.

-   A Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto:
“casa”, no Evangelho de Marcos, passa a ser o novo local do encontro e, sobretudo, onde se 
explica e se conhece a Palavra de Deus (2,1; 3,20; 7,17; 9,28.33; 10,10). A casa substitui a 
sinagoga. É a Igreja nascendo nas casas. 

-  Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a 
primeira: Jesus não fala da separação dos cônjuges, mas leva em consideração somente o 
repúdio do cônjuge em querer se casar com outra. E chama a isto “adultério” qualquer que seja 
a legislação.

-  A E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério: 
mulher, pela Lei de Moisés, não podia pedir o divórcio. Jesus novamente iguala homem e 
mulher. Insiste nesta unidade e reciprocidade. Se são dois e formam um casal, as 
responsabilidades também são iguais. 

-  Traziam crianças para que Jesus as tocasse: Não se informa quem é que levava as 
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crianças, mas seguramente eram os pais e as mães que levavam seus filhos até Jesus, pois 
sabiam que seriam bem acolhidas e abençoadas. As crianças são os “pequenos”, que, com os 
pobres e os pecadores, são os destinatários principais do Reino oferecido por Jesus.

-   Jesus repreende seus discípulos que queriam Mas os discípulos as repreendiam:
afastar as crianças. Eles se julgam importantes, porém sua atitude merece correção, pois não 
concilia com o ensinamento de Jesus sobre a humildade e o serviço (ver 9,36.42). 

-   As Deixai vir a mim as crianças porque o Reino de Deus é dos que são como elas:
crianças, assim como as mulheres, não contavam. Quantas vezes já ouvimos “sem contar 
mulheres e crianças”. Jesus abre as portas, indica o caminho livre, para que as crianças se 
aproximem. Mais ainda: seu desejo puro e simples deve ser imitado por quem quiser entrar no 
Reino. Seu modo simples de acolher, de crer sem questionar, de obedecer e servir, sem a busca 
pelo poder, torna-se modelo para os próprios discípulos e para todos os que buscam entrar no 
Reino de Deus.

-   A criança é Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele:
símbolo de uma relação “nova” (autêntica) consigo mesmo, necessária para se entrar no Reino. 
A criança é pobre e recebe tudo... com a maior tranquilidade. Por si mesma sendo nada, é aquilo 
que os outros fazem dela... com a maior naturalidade. Lançando-se nos braços de quem a 
acolhe, escancara sua condição de filho(a), aceita pelos outros e por ela mesma como única 
possibilidade de vida. 

-  Com as crianças nos Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos: 
braços, Jesus compara o Reino de Deus aos pequeninos: “o Reino de Deus é de quem é como 
as crianças”. Há um entendimento profundo entre Jesus e as crianças. Jesus as abraça, chama-
as para que venham até ele, as abençoa, impõe as mãos sobre elas (cf. 9,36ss.). Os discípulos 
não conseguem perceber esta cumplicidade entre Jesus e as crianças.

 A relação homem-mulher é símbolo da relação Deus-homem. Deus é o esposo do ser 
humano, que Ele ama com amor eterno (Jr 31,3). O ser humano é esposa de Deus, que, mesmo 
infiel, não é abandonada por Deus (Os 2,16; 11,1ss.). A Bíblia é a história deste amor incrível, 
cuja prova extrema é a morte de Jesus na cruz por aqueles que o rejeitam e traem. Nós nos 
tornamos “alguém” (um ser único e insubstituível) à medida que nos relacionamos com os 
outros(as). A nossa dignidade humana é a de sermos interlocutores e parceiros de Deus e dos 
outros. Não há maior dignidade que a de Jesus, no qual Deus esposou indissoluvelmente a 
nossa humanidade e cada um de nós. É o que belamente ensina a Gaudium et spes: “Por Sua 
encarnação, o Filho de Deus uniu-Se de algum modo a todo ser humano” (GS 22b). A relação 
de Jesus com os pequenos que “toca”, “abraça”, “abençoa” e “impõe as mãos”, demonstra a 
ternura e compaixão divinas; gestos e atitudes tão necessários na Igreja de hoje. Numa 
sociedade fria, de relações virtuais e interesseiras, Jesus nos ensina que a comunhão cresce e 
se alimenta no encontro concreto entre as pessoas.

DIANTE DOS DIVORCIADOS

José Antonio Pagola

 Nós cristãos não podemos fechar os olhos diante de um fato profundamente doloroso. Em 
geral, os divorciados não se sentem compreendidos pelas Igrejas nem pelas comunidades 
cristãs. A maioria só recebe uma dureza disciplinar que não chegam a entender. Abandonados 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
7 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 2
7°

 D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

 

29

aos seus problemas e sem a ajuda de que precisariam, não encontram na Igreja um lugar para 
eles.

Não se trata de pôr em discussão a visão cristã do matrimônio, mas de ser fiéis a esse Jesus 
que, ao mesmo tempo em que defende o matrimônio, se aproxima de todo homem e mulher 
oferecendo sua compreensão e sua graça precisamente aos que delas mais precisam. É este o 
desafio. Como mostrar aos divorciados a misericórdia infinita de Deus para com todo ser 
humano? Como estar junto deles de maneira evangélica?

Antes de mais nada, precisamos recordar que os divorciados que voltaram a casar no civil 
continuam sendo membros da Igreja. Não estão excomungados; não foram expulsos da Igreja. 
Fazem parte da comunidade e devem encontrar nos cristãos a solidariedade e compreensão de 
que necessitam para viver sua difícil situação de maneira humana e cristã.

Se a Igreja lhes retira o direito de receber a comunhão é porque “seu estado e condição de 
vida contradizem objetivamente à união de amor entre Cristo e a Igreja, significada e atualizada 
na eucaristia” (João Paulo II), mas isto não autoriza ninguém a condená-los como pessoas 
excluídas da salvação nem a adotar uma postura da rejeição ou marginalidade.

Ao contrário, o mesmo João Paulo II exorta os responsáveis da comunidade cristã “a que 
ajudem os divorciados cuidando, com caridade solícita, que não se sintam separados da Igreja, 
pois podem e inclusive devem, enquanto batizados, tomar parte em sua vida” (Familiaris 
Consortio, n. 84). Como todos os demais cristãos, também eles têm direito a ouvir a Palavra de 
Deus, a participar da assembleia eucarística, a colaborar em diferentes obras e iniciativas da 
comunidade e receber ajuda de que necessitam para viver sua fé e para educar seus filhos.

É injusto que uma compreensão estreita da disciplina da Igreja e um rigorismo que pouco 
tem a ver com o Espírito de Jesus nos levem a marginalizar e abandonar inclusive pessoas que 
se esforçam sinceramente por salvar seu primeiro matrimônio, que não têm forças para 
enfrentar seu futuro sozinhas, que vivem fielmente seu matrimônio civil, que não podem refazer 
de maneira alguma seu matrimônio anterior ou que têm novas obrigações morais adquiridas 
em sua atual situação.

Seja como for, a vocês divorciados que se sentem crentes só lhes quero recordar uma 
coisa: Deus é infinitamente maior, mais compreensivo e mais amigo do que tudo o que 
puderem ver em nós, os cristãos, ou nos homens da Igreja. Deus é Deus. Quando nós não 
compreendemos vocês, ele os compreende. Confiem sempre nele. 

Santos do dia: Sérgio e Baco (+305). Justina de Pádua (+300). Marcos (+336). Ernesto 
de Neresheim (+1148). Geraldo de Colônia (1201-1241). Jorge de Frascati (1696-1762). 
Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros.

Testemunhas do Reino: Heinrich Melchior Mühlenberg (1711-1787). Mártires de 
Lonquén (1973, Chile). José Osmán Rodríguez (1978, Honduras). Manuel Antonio Reyes (1980, 
El Salvador).

Memória histórica: O papa Pio II censura oficialmente a escravidão dos negros (1462). 
Início da Guerra do Afeganistão pelos EUA (2001). 

Datas comemorativas: Nascimento do bispo Desmond Tutu (1931, África do Sul). Dia 
Nacional do Compositor.
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] “Amoris laetitia” (“A alegria do amor”) (AL) - Exortação apostólica pós-sinodal “sobre 
o amor na família”, com data de 19 de março, solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Nela, 
o Papa Francisco recolhe, aprofunda e completa os resultados dos dois Sínodos sobre a família 
celebrados no Vaticano em 2014 e 2015. Recorre igualmente aos ensinamentos dos últimos papas e 
de várias conferências episcopais sobre a família. Como em outros textos de seu magistério, o Papa 
Francisco cita textos de personalidades fora do ambiente católico: no caso, Erich Fromm, Martin 
Luther King, o filme “A Festa de Babette”. A Exortação apostólica chama a atenção pela sua amplitude 
e articulação. Está dividida em nove capítulos e contém mais de 300 parágrafos. Sete parágrafos 
introdutórios evidenciam a plena consciência da complexidade do tema. Afirmam que as 
intervenções dos Padres sinodais constituíram um «precioso poliedro» (AL 4) que deve ser 
preservado. Neste sentido, o Papa escreve que «nem todas as discussões doutrinais, morais ou 
pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais». Por conseguinte, para algumas 
questões em cada país ou região, é possível buscar soluções mais inculturadas, atentas às tradições “
e aos desafios locais . De fato, “as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral (…), ”
se quiser ser observado e aplicado, precisa de ser inculturado”» (AL 3). O Papa afirma ainda que é 
necessário sair da estéril contraposição entre a ânsia de mudança e a aplicação pura e simples de 
normas abstratas: «Os debates, que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações e 
mesmo entre ministros da Igreja, estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo sem 
suficiente reflexão ou fundamentação até à atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de 
normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas» (AL 2). O 
capítulo mais complexo e desafiador da é o 8º - Amoris laetitia Acompanhar, discernir e integrar a 
fragilidade – um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral diante de situações que não 
correspondem plenamente ao que o Senhor propõe. Como já se pode depreender a partir de um 
rápido exame dos seus conteúdos, a Exortação apostólica  pretende reafirmar com  Amoris laetitia
força não o “ideal” da família, tantas vezes repetido, mas a sua realidade rica e complexa e os desafios 
e apelos que comporta.

08 SEGUNDA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Um doutor da Lei pergunta a Jesus: 
“Mestre, que devo fazer para receber em 
herança a vida eterna?” Jesus lhe responde: 
“Quem é o meu próximo?” A pergunta que 
sempre devemos fazer, não para nos desviar 
ou fugir dele, mas para aproximar-nos dele, 
indo ao encontro das suas necessidades!

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis, no vosso imenso amor de Pai, 
mais do que merecemos e pedimos, derramai 
sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-
nos o que nos pesa na consciência e dando-
nos mais do que ousamos pedir. 

Leitura - Gl 1,6-12

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

6Irmãos:  Admiro-me de terdes abandona-
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aos outros vos ameis, como eu vos tenho 
amado. R.

Evangelho - Lc 10,25-37

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

25Naquele tempo:  Um mestre da Lei se 
levantou e, querendo pôr Jesus em dificul-
dade, perguntou: “Mestre, que devo fazer para 

26receber em herança a vida eterna?”  Jesus 
lhe disse: “O que está escrito na Lei? Como 

27lês?”  Ele então respondeu: “Amarás o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com 
toda a tua alma, com toda a tua força e com 
toda a tua inteligência; e ao teu próximo como 

28a ti mesmo!”  Jesus lhe disse: “Tu res-
pondeste corretamente. Faze isso e viverás”.  
29 Ele, porém, querendo justificar-se, disse a 

30Jesus: “E quem é o meu próximo?”  Jesus 
respondeu: “Certo homem descia de 
Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de 
assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, es-
pancaram-no, e foram-se embora deixando-o 

31quase morto.  Por acaso, um sacerdote es-
tava descendo por aquele caminho. Quando 

 viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado.
32 O mesmo aconteceu com um levita: chegou 
ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo 

33outro lado.  Mas um samaritano que estava 
viajando, chegou perto dele, viu e sentiu 

34compaixão.  Aproximou-se dele e fez cura-
tivos, derramando óleo e vinho nas feridas. 
Depois colocou o homem em seu próprio 
animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou 

35dele.  No dia seguinte, pegou duas moedas 
de prata e entregou-as ao dono da pensão, 
recomendando: “Toma conta dele! Quando eu 
voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais”. E 

36Jesus perguntou:  “Na tua opinião, qual dos 
três foi o próximo do homem que caiu nas 

37mãos dos assaltantes?”  Ele respondeu: 
“Aquele que usou de misericórdia para com 
ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e faze a 
mesma coisa”. - Palavra da Salvação.

do tão depressa aquele que vos chamou, na 
graça de Cristo, e de terdes passado para um 

7outro evangelho. Não que haja outro evan-
gelho, mas algumas pessoas vos estão 
perturbando e querendo mudar o evangelho 

8de Cristo.  Pois bem, mesmo que nós ou um 
anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho 
diferente daquele que vos pregamos, seja 

9excomungado.  Como já dissemos e agora 
repito: Se alguém vos pregar um evangelho 
diferente daquele que recebestes, seja 

10excomungado.  Será que eu estou buscando 
a aprovação dos homens ou a aprovação de 
Deus? Ou estou procurando agradar aos 
homens? Se eu ainda estivesse preocupado 
em agradar aos homens, não seria servo de 

11Cristo.  Irmãos, asseguro-vos que o evan-
gelho pregado por mim não é conforme a 

12critérios humanos.  Com efeito, não o recebi 
nem aprendi de homem algum, mas por 
revelação de Jesus Cristo. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 110(111),1-2. 
7-8.9.10c (R/. 5b)

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança.

1.  Eu agradeço a Deus de todo o coração 
junto com todos os seus justos reunidos! Que 
grandiosas são as obras do Senhor, elas 
merecem todo o amor e admiração! R.

2.  Suas obras são verdade e são justiça, 
seus preceitos, todos eles, são estáveis, con-
firmados para sempre e pelos séculos, rea-
lizados na verdade e retidão. R.

3.  Enviou libertação para o seu povo, 
confirmou sua Aliança para sempre. Seu no-
me é santo e é digno de respeito. Permaneça 
eternamente o seu louvor. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

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

Deus eterno e todo-poderoso, ensinai-nos 
a amar-Vos sobre todas as coisas e ao próximo 
como a nós mesmos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos transformados 
naquele que agora recebemos. 

Preces dos fiéis

Próximo não é só quem está ao nosso lado 
e sofre, mas todo homem e mulher de quem 
nos aproximamos na tristeza e na doença, no 
abandono e na rejeição, para abraçá-los          
com amor e misericórdia, como fez o Bom 
Samaritano, Peçamos ao Pai que nos ensine a 
ser “Igreja samaritana”: R. Mostrai-nos, 
Senhor, o vosso amor.

1.  Por todo o povo cristão, para que 
descubra que a mensagem moral de Cristo 
consiste em unir o amor a Deus e o amor ao 
próximo, rezemos, irmãos.

2.  Pelos cristãos e cristãs, para que se 
coloquem, sem reservas, ao serviço dos po-
bres, dos marginalizados, dos doentes e 
sofredores, rezemos, irmãos.

3.  Pelas vítimas de acidentes ou de as-
saltos, para que encontrem quem as socorra 
prontamente e lhes mostre a bondade de 
Deus, rezemos, irmãos.

4.  Por esta nossa assembleia eucarística, 
para que estejamos próximos uns dos outros 
não só nos momentos de oração, mas no dia a 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,25-37 

N
o fim da missão dos discípulos, tem-se a revelação da relação Pai-Filho aberta aos 
discípulos (Lc 10,21-24). Ao amor do Pai que desce à terra no amor do Filho, 
responde o amor dos filhos e, consequentemente, irmãos que sobe ao céu. É o Reino 

do Pai inaugurado entre os filhos, a herança da vida deixada na terra, que nos é dado ver e ouvir 
no Filho. Jesus é ao mesmo tempo o sim de Deus ao homem e o sim do homem a Deus. A carne 
do Filho – sua santa humanidade – narra a paixão de Deus por nós e contém, nesse sacramento 
dos sacramentos, a nossa resposta de amor a Ele.

-  O mandamento do amor é a dobradiça que une e sustenta o Antigo e o Novo 
Testamento. É a verdade do homem na sua relação com Deus, com os outros e consigo mesmo 
(cf. Dt 6,4ss e Lv 19,18). O mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo já estão no 
Antigo Testamento. Um certo nosso gnosticismo – ou ignorância mesmo – impede-nos de           
vê-lo. 

-  A morte é incapacidade de amar. Jesus tornou a abrir as portas do Reino, lavando 
nossos pés e dando-nos ordem e poder de lavar-nos os pés uns aos outros no seu nome, quer 
dizer, no seu amor. O ser humano, feito por amor, é feito para amar. Se ama, realiza-se; se não 
ama, frustra-se.

-  A “novidade” do mandamento de Jesus – que, no Evangelho de João, o chama de o 
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“seu” mandamento – consiste em que ele não é mais uma lei, impossível de ser observada, que 
só aponta o caminho e denuncia o pecador, mas evangelho, boa notícia, anúncio alegre do dom 
do Pai que ama o ser humano de todo o seu coração, e de um Filho que ama o Pai de todo o 
coração e aos irmãos como a si mesmo.

-  A “novidade” é que, de agora em diante, não é mais permitido separar ou opor os dois 
mandamentos, como se fosse possível cumprir um sem cumprir o outro. À unidade objetiva do 
mandamento corresponde a unidade subjetiva do coração, que, num único movimento, 
compõe o homem e Deus para lá de sua ineliminável diferença.

-  O mundo inteiro vale menos que um ato de amor, assim como todas as jarras de água 
do mundo valem menos que a fonte de onde foram tiradas. Quem ama bebe da fonte e atinge a 
meta. Por isso, “é mais precioso diante do Senhor e da alma e de maior proveito para a Igreja 
uma migalha de amor puro do que todas as obras juntas, embora pareça que a alma não faça 
nada” (São João da Cruz). 

-  A parábola do samaritano – uma parábola ‘autobiográfica’, pois, na verdade, apresenta 
um retrato do verdadeiro rosto de Jesus – desenhará, de maneira plástica, o que deve ser feito 
para herdar a vida (cf. Lc 10,25 e 28): “Vai e faz tu o mesmo” (Lc 10,37). 

Santos do dia: Simeão (I século). Benedita (+362). Tais (+ 348) e Pelagia (+468), 
penitentes. Hugo, o Maltês (+1230).

Testemunhas do Reino: Nestor Paz Zamora (1970, Bolívia). Penny Lemoux (1989).

Datas comemorativas: Dia do Nascituro. Dia do Direito à Vida. Dia do Nordestino. Dia do 
Asfaltador. 

09 TERÇA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O Evangelho de hoje narra uma visita de 
Jesus a Maria e Marta. As duas irmãs são 
discípulas. Uma, porém, senta-se aos pés de 
Jesus para ouvi-lo e deixar que a Palavra a 
forme. A outra, considerando-se talvez já 
formada, dispensa o ouvir e esgota seu se-
guimento na prática da Lei. Não se trata de 
conflito entre ação e contemplação. O conflito 
é mais sério: ouvir Jesus como discípulo ou 
praticar a Lei como fariseu!

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis, no vosso imenso amor de Pai, 
mais do que merecemos e pedimos, derramai 
sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-
nos o que nos pesa na consciência e dando-
nos mais do que ousamos pedir. 

Leitura - Gl 1,13-24

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

13Irmãos:  Certamente ouvistes falar como 
foi outrora a minha conduta no judaísmo, com 
que excessos perseguia e devastava a Igreja 

14de Deus  e como progredia no judaísmo mais 
do que muitos judeus de minha idade, 
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Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Feliz quem ouve e observa a palavra de 

Deus! R.

Evangelho - Lc 10,38-42

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

38Naquele tempo:  Jesus entrou num 
povoado, e certa mulher, de nome Marta, 

39recebeu-o em sua casa.  Sua irmã, chamada 
Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e 

40 escutava a sua palavra. Marta, porém, estava 
ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-
se e disse: "Senhor, não te importas que 
minha irmã me deixe sozinha, com todo o 

41serviço? Manda que ela me venha ajudar!"  O 
Senhor, porém, lhe respondeu: "Marta, Marta! 
Tu te preocupas e andas agitada por muitas 

42coisas.  Porém, uma só coisa é necessária. 
Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe 
será tirada". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na casa de Marta e Maria, Jesus ensina 
que quem escuta a palavra de Deus escolhe a 
melhor parte. Dirijamos a nossa oração ao Pai, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos pastores da Igreja, para que 
escutem a Palavra de Deus, a melhor parte da 
relação com o Mestre, rezemos, irmãos.

2.  Pelas famílias que recebem alguém 
em sua casa, para que sejam acolhedoras e 
dispostas a ouvir, rezemos, irmãos.

3.  Pelos que se deixam formar pela Pala-
vra de Deus, lendo-a na Bíblia e meditando-a 
em seu coração, rezemos, irmãos.

4.  Pelas pessoas que participam da 
comunidade, sobretudo nos ministérios da 
Palavra, para que a vivam no dia a dia, 
rezemos, irmãos.

mostrando-me extremamente zeloso das 
15tradições paternas.  Quando, porém, aquele 

que me separou desde o ventre materno e me 
16chamou por sua graça  se dignou revelar-me 

o seu Filho, para que eu o pregasse entre os 
                 pagãos, não consultei carne nem sangue 

17 nem subi, logo, a Jerusalém para estar com 
os que eram apóstolos antes de mim. Pelo 
contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei 

18ainda a Damasco.  Três anos mais tarde, fui a 
Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com 

19ele quinze dias.  E não estive com nenhum 
outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do 

20Senhor.  Escrevendo estas coisas, afirmo 
                     diante de Deus que não estou mentindo. 

21 Depois, fui para as regiões da Síria e da 
22Cilícia.  Ainda não era pessoalmente conhe-

cido das igrejas da Judeia que estão em 
23Cristo.  Apenas tinham ouvido dizer que 

"aquele que, antes, nos perseguia, está agora 
pregando a fé que, antes, procurava destruir". 
24 E glorificavam a Deus por minha causa.               
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 138(139),1-3. 
13-14ab.14c-15 (R/. 24b) 

R. Conduzi-me no caminho para a 
vida, ó Senhor!

1.  Senhor, vós me sondais e conheceis, 
sabeis quando me sento ou me levanto; de 
longe penetrais meus pensamentos, per-
cebeis quando me deito e quando eu ando, os 
meus caminhos vos são todos conhecidos. R.

2.  Fostes vós que me formastes as 
entranhas, e no seio de minha mãe vós me 
tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, porque de modo admirável me 
formastes! Que prodígio e maravilha as vossas 
obras! 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.
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SÃO DIONÍSIO, BISPO, E COMPANHEIROS, MÁRTIRES
Memória facultativa (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires - MR, 740-744)

SÃO JOÃO LEONARDI, PRESBÍTERO
Memória Facultativa (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores (missionários) - MR, 761-763)

vossa glória e os fortalecestes no martírio, 
concedei-nos que, seguindo seu exemplo, 
saibamos nos desprender das glórias do 
mundo, sem temer as suas ciladas.

do presbítero São João Leonardi, fazei que, 
por suas preces, a verdadeira fé se propague 
sempre e por toda parte.

Oração do dia

Ó Deus, que mandastes São Dionísio e 
seus companheiros anunciar aos gentios a 

Oração do dia

Ó Deus, fonte de todos os bens, que 
anunciastes o Evangelho aos povos por meio 
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Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos transformados 
naquele que agora recebemos. 

Senhor, nosso Deus, fazei que os cristãos 
se alimentem e vivam da palavra do vosso 
Filho, e a anunciem a todos, para vossa maior 
glória. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,38-42

N
o Evangelho de Lucas, Jesus é recebido duas vezes na casa de pecadores (Lc 
5,27ss.; 19,1ss.) e duas vezes em casa de fariseus (Lc 7,36ss.; 14,1ss.). Os 
primeiros o recebem com alegria; os segundos, com crítica. Na casa de Marta e 

Maria, tem-se a impressão que pecadores e fariseus se encontrem – personificados por Maria e 
Marta – num misto de alegria e crítica. Marta hospeda Jesus e até se dá ao trabalho por ele, mas 
a verdadeira acolhida vem de Maria, que Marta critica e Jesus defende (cf. Lc 7,36ss.). 

-  A caminho de Jerusalém, uma casa acolhe Jesus. Mas há duas maneiras de acolhê-lo. 
Uma é a de Marta; outra, a de Maria. Marta, a mais velha, simboliza um lado de Israel. Ocupada 
em fazer muitas 'obras' por aquele a quem chama “Senhor”, observa religiosamente os 613 
preceitos para preparar-se para o encontro com ele. Vive tão atarefada no cumprimento da Lei 
que nem se apercebe que o Senhor chegou. Maria, a irmã mais nova, por outro lado, é aquela 
porção de Israel que conhece a visita do Senhor. Ao seu chamado, responde “eis-me aqui” e 
acolhe a Palavra. Interrompe os seus afazeres para fruir da presença do Esposo, cuja alegria 
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consiste na alegria da esposa. Senta-se aos seus pés – como o típico discípulo – e bebe de 
suas palavras. Chegou o dia das núpcias (cf. Lc 5,34) e a discípula da Lei torna-se discípula do 
próprio Senhor.

-  Acolhido, Jesus acolhe e ensina o mistério da acolhida do Pai nos irmãos e irmãs, que 
são seus filhos e filhas. Aqui, na casa de Marta – enquanto casa de Maria! – Jesus revela o 
mistério do Pai e do Filho a quem o escuta. Cura-o com o bálsamo da sua presença, inebria-o 
com o vinho da sua palavra, para que possa segui-lo no caminho que ele abre e aponta a 
caminho de Jerusalém. 

-  Esta Maria, que não é a Madalena, mas a irmã de Lázaro, é a mesma que, em Jo 12,3, 
unge Jesus em Betânia (cf. Mc 14,3-9; Mt 26,6-13). Poderia – mas nenhum texto o diz – ser a 
Maria de Lc 7,36ss, que banha os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. 
Beija e perfuma os pés daquele que caminhou do céu à terra e caminhou a terra inteira para 
chegar até ela. Agora, reconciliada, oferece sua casa para acolher aquele que não tem uma 
pedra sequer onde reclinar a cabeça (Mt 8,20). Essa casa não é só aquele “ ” pandocheion
(guarda-tudo) suspenso entre Jericó e Jerusalém (cf. Lc 2,6 = 'depósito'). Seus olhos engolem 
seu rosto, seus ouvidos escancaram-se à sua palavra. Maria está como que magnetizada por 
Jesus e delicia-se do seu amor. Nem nota o desapontamento de Marta aquela que, antes, não se 
importou com o de Simão, em cuja casa entrou com a soberana liberdade do amor. Pode 
ninguém aprová-la; não importa. Jesus a aprova, e isso lhe basta.

-  A presença de Jesus tem efeitos contrários nas duas. É alegria para Maria, é peso para 
Marta. As duas – que são irmãs – não estão em oposição. A contraposição só é ressaltada por 
aquela (Marta) que quer chamar a outra (Maria) ao dever. Diante da situação criada, Jesus 
também será chamado a posicionar-se. E o fará com a liberdade do amor. Convidará Marta a 
transformar-se em Maria, a lei a ceder o passo ao amor.

-  Não se trata – como se fez tantas vezes – de contrapor Marta e Maria como ação e 
contemplação. O que o evangelista pretende é purificar a ação na contemplação. A fonte da 
ação de Maria é a escuta e a alegria do Esposo. Estando próxima a ele, será capaz de fazer o que 
ele faz e ensina: “Vai e faz o mesmo” (Lc 10,37). Aí está o fundamento do discipulado: não 
consiste no que fazemos – que, sem dúvida, é importante – mas em acolher o Senhor, demorar-
se a assimilá-lo, beber de sua boca, ouvi-lo. 

Santos do dia: Abraão e Sara (XIX século a.C.); Dionísio de Paris (+258); Gisleno (+690); 
Gunther de Niederaltaich (955-1045); Luís Beltrão (1526-1581); João Leonardo (1541-1609); 
Emanuela Teresa (1696-1750).

Datas comemorativas: Dia do Atletismo. Dia Mundial dos Correios (ONU). Dia Nacional 
do Profissional de Comércio.

10 QUARTA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A missão de Jesus só estará realizada 
quando todos reconhecerem a paternidade de 
Deus e a fraternidade de todos os homens e 
mulheres. É o que se exprime quando, apren-

dendo a rezar, com Jesus, dizemos: “Abbá”, 
que quer dizer “Pai”. O Pai-nosso contém tudo 
o que devemos pedir: as coisas de Deus e as 
nossas necessidades. A oração do Pai-nosso 
revela o nosso ser e o ser de Deus: somos 
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11toda a solicitude.  Mas, quando Cefas 
chegou a Antioquia, opus-me a ele aberta-

12 mente, pois ele merecia censura. Com 
efeito, antes que chegassem alguns da 
comunidade de Tiago, ele tomava refeição 
com os gentios. Mas, depois que eles 
chegaram, Cefas co-meçou a esquivar-se e a 

13afastar-se, por medo dos circuncidados.  E 
os demais judeus acompanharam-no nessa 
dissimulação, a ponto de até Barnabé se 

14deixar arrastar pela hipocrisia deles.  Quando 
vi que não estavam procedendo direito, de 
acordo com a verdade do Evangelho, disse a 
Cefas, diante de todos: “Se tu, que és judeu, 
vives como pagão e não como judeu, como 
podes obrigar os pagãos a viverem como 
judeus?” - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 116(117),1.2 
(R/. Mc 16,15)

R. Ide por todo o mundo e a todos 
pregai o Evangelho.

1. Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes, povos todos, festejai-o! R.

2. Pois comprovado é seu amor para 
conosco, para sempre ele é fiel! R.

Aclamação ao Evangelho - Rm 8, 15bc

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Recebestes um espírito de adoção, no 

qual clamamos Aba! Pai! R.

Evangelho - Lc 11,1-4 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1 Um dia, Jesus estava rezando num certo 
lugar. Quando terminou, um de seus discí-
pulos pediu-lhe: “Senhor, ensina-nos a rezar, 
como também João ensinou a seus discí-

2pulos”.  Jesus respondeu: “Quando rezardes, 
dizei: 'Pai, santificado seja o teu nome. Venha 

3o teu Reino.  Dá-nos a cada dia o pão de que 

filhos e filhas de um Pai que sabe o que é 
melhor para nós e nos dá aquilo que realmente 
necessitamos.

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis, no vosso imenso amor de Pai, 
mais do que merecemos e pedimos, derramai 
sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-
nos o que nos pesa na consciência e dando-
nos mais do que ousamos pedir. 

Leitura - Gl 2,1-2.7-14

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

1Irmãos:  Quatorze anos mais tarde, subi, 
de novo, a Jerusalém, com Barnabé, levando 

2também Tito comigo.  Fui lá, por causa de 
uma revelação. Expus-lhes o evangelho que 
tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em 
particular aos líderes da Igreja, para não 
acontecer estivesse eu correndo em vão ou 

7tivesse corrido em vão.  Pelo contrário, viram 
que a evangelização dos pagãos foi confiada a 
mim, como a Pedro foi confiada a evange-

8lização dos judeus.  De fato, aquele que 
preparou Pedro para o apostolado entre os 
judeus preparou-me também a mim para o 

9apostolado entre os pagãos.  Reconhecendo 
a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, 
considerados as colunas da Igreja, deram-nos 
a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de 
nossa comunhão recíproca. Assim ficou 
confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles 

10iriam aos judeus.  O que nos recomendaram 
foi somente que nos lembrássemos dos 
pobres. E isso procurei fazer sempre, com 
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de Deus e o bem dos irmãos, rezemos ao 
Senhor. 

Pai do Céu, que nos ordenais fazer tudo o 
que Jesus ensina, atendei as preces que vos 
apresentamos por Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos transformados 
naquele que agora recebemos. 

4precisamos,  e perdoa-nos os nossos 
pecados, pois nós também perdoamos a 
todos os nossos devedores; e não nos deixes 
cair em tentação’”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus rezava com frequência e, um dia, os 
discípulos lhe pediram que os ensinasse a 
orar. E Jesus ensinou-lhes a oração que 
encerra em si toda a riqueza do Evangelho. 
Peçamos: R. Senhor, ensinai-nos a orar.

1.  Pelas comunidades cristãs de todo o 
mundo, para que celebrem a Liturgia com fé 
viva e ativa participação, rezemos ao Senhor. 

2.  Por todos os homens e mulheres da 
nossa Pátria, para que sintam a força 
transformadora da oração, rezemos ao 
Senhor. 

3.  Pelos que rezam conscientes de que 
Deus sabe o que lhes é necessário e, sendo 
Pai, nos dá o pão de cada dia, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Por nós aqui congregados, para que, 
na oração, nos comprometamos com o Reino 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,1-4

A
 missão de Jesus só estará realizada quando todos reconhecerem a paternidade de 
Deus e a fraternidade de todos os homens e mulheres, filhos e filhas do Pai. É o que se 
exprime quando, aprendendo a rezar, com Jesus dizemos: “Abbá”.

-  A consciência da paternidade de Deus nos gera em nossa identidade de filhos e filhas. 
É o que Jesus veio a ensinar-nos se aprendermos a ouvi-lo, sentados ao seus pés, como Maria. 
Depois de ter-nos revelado seu mistério de Filho e irmão, com essa oração, Jesus nos faz entrar 
na paternidade de Deus. A oração de Jesus nos ensina o que desejar e pedir para vivermos a 
filiação e a fraternidade. É o que ele nos dá na Eucaristia, onde se oferece a nós mesmos como 
alimento, na palavra e no pão.

-  A oração de Jesus é um diálogo entre um “tu”, que é o Pai, e um “nós”, que é o eu 
querido pelo Pai, que nos quer em comunhão com o Filho e com os irmãos e irmãs. Em Jesus, 
posso voltar a dialogar com o Pai, que, em seu infinito amor, sempre se dirigiu a mim. A Palavra 
não está ‘dirigida’ apenas para Deus, o Pai, mas também para os homens e as mulheres, irmãos 
e irmãs de Jesus. Ao chamar Deus de Pai, chamo os outros de irmãos e irmãs. A paternidade é o 
fundamento da fraternidade; a fraternidade é a floração da comum filiação.

-  Sem o “tu” – sem dirigir-se ao Outro como outro – não há oração. Na verdade, não há 
nem o ser humano, que é ou fuga no nada ou resposta a Deus que o chama a si e, chamando-o, 
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cria-o.
-  Da mesma forma, sem o nós – sem a comunhão dos irmãos e irmãs na comum 

paternidade – também não há oração. Com efeito, não é possível estar diante de Deus 
separados do Filho e dos irmãos e irmãs. Seria negar a paternidade no mesmo momento em 
que a afirmamos, clamando “Pai”. Por isso, se não amo e perdoo os irmãos e as irmãs, não amo 
o Pai. A consequência que Jesus tira para a oração é clara: “Se você estiver para oferecer e se 
lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti...” (Mt 5,23).

-  Quem reza essa oração em espírito de verdade (cf. Jo 4,24) já alcançou o que nela 
pede. Se chamamos Deus de Pai em espírito e verdade, aceitamos a sua paternidade e pedimos 
o “pão nosso de cada dia”, que é o seu amor e o seu perdão, para podermos amar e perdoar os 
irmãos e irmãs.

-  O que pedimos na oração do Senhor, é o que contemplamos – por estar dado e 
realizado – na face do Filho. A santificação do Nome, o Reino, o pão, o perdão e a força da 
confiança. Pedindo, estamos abrindo a mão para receber; só quem abre a mão para dar está em 
condições de receber. 

-  Muitas vezes, reclamamos porque pensamos que Deus não atende nossa oração. 
Lucas tem duas respostas à nossa reclamação. A primeira nos ensina que Deus dará o Espírito 
Santo – não “todas as coisas”, como diz Mateus – a quem o pedir. A segunda é o “Pai-nosso”, a 
oração que ele mesmo nos ensinou. É a melhor oração que podemos fazer por nós e pelos 
irmãos e irmãs. Nela, pedimos o que o Pai quer nos dar no Filho muito amado. 

Santos do dia: Cássio e Florêncio (III século); Vítor e companheiros (III/IV século); Gereão 
de Colônia e companheiros (III/IV século); Paulino de York (+644). Tomás de Villanueva 
(+1555).

Memória histórica: Nascimento de Giuseppe Verdi (1813). 1º Encontro dos Negros do Sul 
e do Sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro (1987). Condenação à prisão perpétua do Pe. Christian 
von Wemich, capelão dos torturadores na Argentina (2007). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Saúde Mental. Dia Nacional da Luta da Mulher 
contra a Violência. Dia da Honestidade. Fundação do Lions Internacional (1917).

11 QUINTA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O Evangelho de hoje é um comentário a Lc 
11,3: “o pão nosso de amanhã dá a nós cada 
dia”. Ou, como estamos acostumados a dizer: “o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje”. Contém 
duas parábolas: a do amigo que incomoda de 
noite (vv. 5-8) e a do filho que pede coisas boas 
e recebe melhores (vv. 11-13). As duas 
parábolas, na verdade, falam da paternidade de 
Deus! Ensinando-nos a rezar, Jesus nos ensina a 
ser filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs de todos.

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis, no vosso imenso amor de Pai, 
mais do que merecemos e pedimos, derramai 
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V. Abri-nos, ó Senhor, o coração, para 
ouvirmos a palavra de Jesus! R.

Evangelho - Lc 11,5-13

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
5discípulos:  "Se um de vós tiver um amigo e 

for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: 
6'Amigo, empresta-me três pães,  porque um 

amigo meu chegou de viagem e nada tenho 
7para lhe oferecer',  e se o outro responder lá 

de dentro: 'Não me incomodes! Já tranquei a 
porta, e meus filhos e eu já estamos deitados; 

8não me posso levantar para te dar os pães';  eu 
vos declaro: mesmo que o outro não se 
levante para dá-los porque é seu amigo, vai 
levantar-se ao menos por causa da imper-
tinência dele e lhe dará quanto for necessário. 
9 Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis; 
procurai e encontrareis; batei e vos será 

10aberto.  Pois quem pede, recebe; quem 
procura, encontra; e, para quem bate, se 

11abrirá.  Será que algum de vós que é pai, se o 
12filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra?  Ou 

ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escor-
13pião?  Ora, se vós que sois maus, sabeis dar 

coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o 
Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o 
pedirem!" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A oração pode ter formas diferentes, mas é 
sempre diálogo do ser humano com Deus. O 
Evangelho de hoje nos lembra que devemos 
orar e pedir com perseverança. R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelo povo santo fiel de Deus, para que, 
vivendo em profundidade a oração, ensinem 
os homens e as mulheres a orar, rezemos.

2.  Pelos que, em suas necessidades, ba-
tem à porta de Deus com insistência, para que 

sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-
nos o que nos pesa na consciência e dando-
nos mais do que ousamos pedir.

Leitura - Gl 3,1-5

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

1 Ó gálatas insensatos, quem é que vos 
fascinou? Diante de vossos olhos, não foi 
acaso representado, como que ao vivo, Jesus 

2Cristo crucificado?  Só isto quero saber de 
vós: Recebestes o Espírito pela prática da Lei 

3ou pela fé através da pregação?  Sois assim 
tão insensatos? A ponto de, depois de terdes 
começado pelo espírito, quererdes terminar 

4pela carne?  Foi acaso em vão que sofrestes 
5tanto? Se é que foi mesmo em vão!  Aquele 

que vos dá generosamente o Espírito e realiza 
milagres entre vós, faz isso porque praticais a 
Lei ou porque crestes, através da pregação?                  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Lc 1, 69-70.71-
72.73-75 (R/. cf. 68) 

R. Bendito seja o Senhor Deus de 
Israel, porque a seu povo visitou e 
libertou!

1.  Fez surgir um poderoso Salvador na 
casa de Davi, seu servidor, como falara pela 
boca de seus santos, os profetas desde os 
tempos mais antigos. R.

2.  para salvar-nos do poder dos inimigos 
e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim 
mostrou misericórdia a nossos pais, recor-
dando a sua santa Aliança. R.

3.  E o juramento a Abraão, o nosso pai, 
de conceder-nos que, libertos do inimigo, a 
ele nós sirvamos sem temor em santidade e 
em justiça diante dele, enquanto perdurarem 
nossos dias. R.

Aclamação ao Evangelho - At 16,14b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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sacrifício que instituístes e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos transformados 
naquele que agora recebemos. 

sejam testemunhas de esperança, rezemos. 
3.  Pelos que buscam viver segundo a 

vontade de Deus e o respeitam em seu misté-
rio, para que cresçam na fé e no amor, rezemos.

4.  Pelos que são impedidos de prestar 
culto a Deus, para que o adorem em espírito e 
verdade e não vacilem na fé, rezemos.

Pai santo, ensinai-nos a pedir o que nos 
falta, a repartir o que possuímos com quem 
não tem e a dar graças e louvores pelo que 
recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,5-13

O Evangelho de hoje é um comentário a Lc 11,3: “o pão nosso de amanhã dá a nós cada 
dia” (tradução literal). Contém duas parábolas: a do amigo que incomoda de noite (vv. 
5-8) e a do filho que pede coisas boas e recebe melhores (vv. 11-13). As duas 

parábolas, na verdade, falam da paternidade de Deus!
-  A primeira parábola é um convite à oração sustentada por uma fé “desavergonhada” no 

amigo que “dorme”. O início e o fim da parábola falam de três pães de que necessitamos para 
dá-los ao amigo que caminha nas trevas da noite. Esses pães são dados pelo amigo que 
“acordou” e “se levantou”. Esses pães são a Eucaristia, que nos coloca em comunhão com ele 
e com quem ainda viaja envolvido pelas trevas!

-  Desta forma, circula nos irmãos e irmãs a mesma vida do Filho, que nos foi dada pelo 
Senhor morto e ressuscitado. Unidos a ele, que cuida de nós, podemos cuidar-nos dos outros, 
carregados dos pesos de seus males.

-  Ninguém ama se não é amado; ninguém, se for amado, deixa de amar! Para ser pleno, o 
amor tem que ser, ao mesmo tempo, acolhido e correspondido. O pão da Eucaristia realiza 
justamente esta maravilha: faz circular no mundo a única vida do Filho e produz entre todos a 
unidade!.

-  O dom eucarístico, porém, exige uma fé “desavergonhada”, diante da porta fechada. Só 
uma fé “desavergonhada” é capaz de ultrapassar a soleira da casa do Pai e entrar no repouso dos 
filhos. A “falta de vergonha” consiste em crer que o sono do amigo é o lugar em que somos 
ouvidos. A sua morte (= sono) é o dom da sua vida, feita por nós pão de amanhã. Justamente 
quando parece que não está mais ao nosso alcance, ele está se dando totalmente a nós (cf. Lc 
8,22-25 = sono na barca). Assim como perdemos a nossa face de filhos, Deus perdeu a sua 
face – que é o Filho (cf. Cl 1,15; Hb 1,3) – para vir ao nosso encontro. É o mistério da cruz – fruto 
do amor – que só a fé é capaz de perceber, como o fez o bom ladrão (23,40-43).

-  A segunda parábola contém nove palavras que indicam o “desejo” (“pedir” aparece 5 
vezes; “procurar”, 2 vezes; “bater”, 2 vezes) e onze que indicam o dom (“dar” aparece 6 vezes; 
“encontrar”, 2 vezes; “abrir-se”, 2 vezes; “receber”, 1). O desejo representa a criatura, que é 
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constitutivamente necessidade; o dom representa Deus, enquanto origem (criador) e meta do 
ser humano. Nunca é demais lembrar Agostinho: “fizeste-nos (origem) para ti (meta), ó Deus, e 
nosso coração andará inquieto enquanto não repousar em ti”! 

-  O desejo de Deus é o maior dom feito ao ser humano, pois o constitui como ser 
humano, livre de tudo porque feito para o infinito, única realidade a realizá-lo sem escraviza-lo 
(cf. Ef 3,20). Sendo amor infinito, Deus quer dar-se inteiro; não se nega a ninguém e dá-se de 
acordo com o desejo de cada um (a). Do lado de Deus, a medida do dom é infinita; do lado do 
ser humano, é infinita a capacidade de receber ( ); do lado do ser humano “homo capax infiniti”
concreto, a medida está nas “mãos” de cada um! E o dom de Deus é o Espírito Santo, Deus 
mesmo – não uma energia subdivina, não uma criatura criada para tal fim, não um substitutivo 
da divindade – como amor entre o Pai e o Filho.

-  O tema dominante é, portanto, a paternidade de Deus, que se manifesta no “dar”, que é 
o sujeito do “dar”. Se ele tarda a dar, não é porque ignora ou não leva a sério o nosso desejo, 
mas porque quer levar nosso desejo à sua mais alta expressão: quer que o nosso desejo cresça; 
quer que o nosso coração se dilate; quer provocar um salto de qualidade em nosso desejo e em 
nosso pedido: não um dom, mas ele próprio como dom! Mais do que dons – que, às vezes, nem 
são bons – é o próprio Doador que quer doar-se a nós! Por isso, as palavras finais de Jesus nos 
exortam a pedir aquilo que já nos deu na Eucaristia, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo, 
com efeito, é o novo princípio vital que nos introduz no Mistério de Deus e introduz em nós o 
“sim” eterno do Filho, que, amado pelo Pai, corresponde ao amor do Pai.

Santos do dia: Quirino de Rouen (III/IV século); Etelburga de Barking (600-670); Gomar de 
Nivesdonck (710-775); Bruno de Colônia (925-965); Jacó Griesinger (1407-1491); Alexandre 
Sauli (1534-1593); Maria Soledad Torres Acosta (1826-1887). João XXIII (1881-1963).

Testemunhas do Reino: Ulrico Zwinglio (1531, Suíça). Luís de Bolaños (Buenos Aires, 
1629): missionário franciscano espanhol, precursor das reduções indígenas, tradutor do 
catecismo, apóstolo do povo guarani. Marta González de Baronetto e companheiros (1976, 
Argentina). Benito Hernández 1983, México).

Memória histórica: Abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962). 

Datas comemorativas: Dia do Deficiente Físico. Dia Internacional para a Redução dos 
Desastres Naturais (ONU). Dia do Teatro Municipal. Nascimento de Cartola (1908).

12
SEXTA-FEIRA - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

APARECIDA, PADROEIRA DO BRASIL - SOLENIDADE
(Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

Na segunda quinzena de outubro de 1717 
– narra o Missal Romano – três pescadores 
(Filipe Pedroso, Domingos Garcia e João 
Alves), ao lançarem sua rede para pesar nas 
águas do Paraíba, colheram a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, no lugar deno-
minado Porto do Itaguassu. Filipe Pedroso 
levou-a e a guardou até 1732, quando a 

entregou a seu filho Atanásio Pedroso. Este 
construiu um pequeno oratório, onde colocou 
a imagem da Virgem, que ali permaneceu até 
1743. Todos os sábados,a vizinhança se 
reunia no pequeno oratório para rezar o terço. 
Devido á ocorrência de milagres, a devoção a 
Nossa Senhora – com o nome de Nossa 
Senhora Aparecida – começou a se divulgar. 
Em 26 de julho de 1745, foi inaugurada a 
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culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe 
de Deus e Senhora nossa, concedei que o 
povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo 
na paz e na justiça, possa chegar um dia à 
pátria definitiva.

Leitura - Est 5,1b-2;7,2b-3

Leitura do Livro de Ester 

1b Ester revestiu-se com vestes de rainha e 
foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio 
real, frente à residência do rei. O rei estava 
sentado no trono real, na sala do trono, frente à 

2entrada.  Ao ver a rainha Ester parada no 
vestíbulo, olhou para ela com agrado e 
estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na 
mão, e Ester aproximou-se para tocar a ponta 

7,2bdo cetro.  Então, o rei lhe disse: "O que me 
pedes, Ester; o que queres que eu faça? Ainda 
que me pedisses a metade do meu reino, ela 

3te seria concedida".  Ester respondeu-lhe: "Se 
ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de 
teu agrado, concede-me a vida - eis o meu 
pedido! - e a vida do meu povo - eis o meu 
desejo! - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 44(45),11-12a. 
12b-13.14-15a.15b-16(R/.11e 12a)

R. Escutai, minha filha, olhai, ouvi 
isto: que o Rei se encante com vossa 
beleza!

1.  Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
"Esquecei vosso povo e a casa paterna! Que o 
Rei se encante com vossa beleza! R.

2. Prestai-lhe homenagem: é vosso 
Senhor! O povo de Tiro vos traz seus presen-
tes, os grandes do povo vos pedem favores. R.

3. Majestosa, a princesa real vem che-
gando, vestida de ricos brocados de ouro,   
em vestes vistosas ao Rei se dirige, R.

4. e as virgens amigas lhe formam 
cortejo, entre cantos de festa e com grande 
alegria, ingressam, então, no palácio real". R.

primeira Capela. Um novo templo, bem maior, 
foi inaugurado em 8 de dezembro de 1888. 
Em 8 de setembro de 1904, por decisão do 
Papa Pio X, a imagem foi solenemente coroa-
da. Em 29 de abril de 1908, foi concedido ao 
Santuário o título de basílica menor. Pio XI 
declarou e proclamou Nossa Senhora 
Aparecida Padroeira do Brasil em 16 de julho 
de 1930. O Papa Paulo VI, no dia 5 de março 
de 1967, ofereceu a “Rosa de ouro” à Basílica 
de Aparecida, Em 1972, começou a cons-
trução da nova Basílica Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, solenemente consagrada 
pelo Papa João Paulo II em 4 de julho de 1980. 
Em 2007, os bispos da América Latina e do 
Caribe, através de seus representantes, 
celebraram, em Aparecida, a V Conferência 
Geral do Episcopado Latino-americano e 
Caribenho. A Igreja deve receber como dom 
de Deus através de Maria toda a riqueza e toda 
a luz presentes no Documento de Aparecida. 

Comentário inicial - Hoje, por todo o 
Brasil, o povo católico celebra, em Cristo, por 
Cristo, sua mãe na fé. Celebra sua irmã maior 
na imensa família de Deus. Celebra a primeira 
discípula do seu próprio filho. Maria caminha 
conosco. Alimenta nossa esperança. Sus-
tenta nossa fé. Impulsiona nossa caridade. 
Celebremos especialmente sua presença nas 
dores e nas alegrias dos pequenos, dos 
pobres, dos pecadores, dos trabalhadores e 
trabalhadoras, dos que se entregam à 
construção de uma sociedade nova, mais 
justa, solidária e fraterna. Com a Virgem e  
Mãe Aparecida, rezemos por todo o Brasil, 
consagrado à sua maternal proteção. 

Antífona da entrada - Is 61,10

Com grande alegria rejubilo-me no 
Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, 
pois me revestiu de justiça e salvação, como a 
noiva ornada de suas joias.

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, ao rendermos 
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2presente.  Também Jesus e seus discípulos 
tinham sido convidados para o casamento.           
3 Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus 

4lhe disse: "Eles não têm mais vinho".  Jesus 
respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a 

5mim? Minha hora ainda não chegou."  Sua 
mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o 

 6que ele vos disser".  Estavam seis talhas de 
pedra colocadas aí para a purificação que os 
judeus costumam fazer. Em cada uma delas 

7cabiam mais ou menos cem litros.  Jesus 
disse aos que estavam servindo: "Enchei as 

                 talhas de água". Encheram-nas até a boca. 
8 Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-

9sala". E eles levaram.  O mestre-sala experi-
mentou a água, que se tinha transformado em 
vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os 
que estavam servindo sabiam, pois eram eles 

10que tinham tirado a água.  O mestre-sala 
chamou então o noivo e lhe disse: "Todo 
mundo serve primeiro o vinho melhor e, 
quando os convidados já estão embriagados, 
serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o 

11vinho melhor até agora!"  Este foi o início       
dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná          
da Galileia e manifestou a sua glória, e           
seus discípulos creram nele. - Palavra da 
Salvação.

Prece dos fiéis

Na solenidade da Mãe Aparecida, eleve-
mos nossas preces ao Pai por intercessão de 
Maria, que, nas Bodas de Caná, intercedeu 
junto ao Filho. Com fé e esperança digamos: 
R. Senhor, escutai a nossa prece!

1. Maria apareceu pequena, negra, des-
figurada. Como os negros, que viviam debaixo 
da escravidão. Que imitemos Maria, que eleva 
os humildes e derruba os soberbos de seus 
tronos, rezemos ao Senhor.

2. Maria foi recolhida aos pedaços, pri-
meiro o corpo, depois a cabeça. Imagem do 
Brasil Colônia, quebrado em dois. Para que o 
Brasil supere as desigualdades escandalosas 
que ainda nos dividem, rezemos ao Senhor.

Leitura - Ap 12,1.5.13a.15-16a

Leitura do Livro do Apocalipse de            
São João 

1 Apareceu no céu um grande sinal: uma 
mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos 
pés e sobre a cabeça uma coroa de doze 

5estrelas.  E ela deu à luz um filho homem, veio 
para governar todas as nações com cetro de 
ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus 

13ªe do seu trono.  Quando viu que tinha sido 
expulso para a terra, o dragão começou a 
perseguir a mulher que tinha dado à luz o 

15menino.  A serpente, então, vomitou como 
um rio de água atrás da mulher, a fim de a 

16ªsubmergir.  A terra, porém, veio em socorro 
da mulher. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 2,5b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Disse a Mãe de Jesus aos serventes: 

"Fazei tudo o que Ele disser!" R.

Evangelho - Jo 2,1-11

A Liturgia nos brinda com o milagre das 
bodas de Caná. O simbolismo é claro: Deus, o 
Esposo, quer, em Jesus, fazer uma Aliança de 
vida e de amor com a humanidade. Na Bíblia, o 
casamento é o símbolo da aliança entre Deus e 
seu povo. É uma relação de atenção e cui-
dado, pertença e cumplicidade, confiança e 
companhia, ternura e carinho, sentimentos 
que tornam bela e boa a vida. Senão, a vida é 
triste e feia, desumana e falida, não valendo a 
pena vir ao mundo. O maior mandamento, de 
fato, é o amor (cf. Dt 6 e Lv 19). Deus mesmo é 
amor (1Jo 4,8) e quem ama conhece a Deus e 
se torna como Ele!

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1Naquele tempo:  Houve um casamento 
em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava 
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Prefácio de Nossa Senhora Aparecida 
Maria e a Igreja

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. A fim de preparar para o 
vosso Filho mãe que fosse digna dele, 
preservastes a Virgem Maria da mancha do 
pecado original, enriquecendo-a com a ple-
nitude da vossa graça. Nela, nos destes as 
primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem 
ruga e sem mancha, resplandecente de 
beleza. Puríssima, na verdade, devia ser a 
Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro 
sem mancha, que tira os nossos pecados. 
Escolhida, entre todas as mulheres, modelo 
de santidade e advogada nossa, ela intervém 
constantemente em favor de vosso povo. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos a vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Pr 31,28.15

Seus filhos se erguem, para proclamá-la 
bem aventurada. Ela se levanta antes da 
aurora para dar o alimento a cada um.

Oração depois da comunhão

Alimentados com o Corpo e o Sangue de 
vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus: dai 
ao vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida, irmanar-se nas 
tarefas de cada dia para a construção do vosso 
reino.

3. Maria foi retirada das águas por sim-
ples pescadores. Para que aprendamos a 
reconhecer a dignidade dos trabalhadores, a 
remunerar com justiça o trabalho, e a lutar por 
um Brasil mais fraterno, rezemos ao Senhor.

4. Maria não se omitiu em Caná da 
Galileia. Percebeu o problema, reconheceu a 
capacidade do filho, engajou-o na solução. 
Para que, unidos e esperançosos, busquemos 
um país justo e solidário, rezemos ao Senhor.

5. Maria foi a primeira discípula missio-
nária de seu filho. Modelo de todo cristão ou 
cristã ontem e hoje. Para que, inspirados por 
ela e confiantes na sua intercessão, testemu-
nhemos o Evangelho, rezemos ao Senhor.

6. Maria foi uma mulher hebreia. Nasceu, 
cresceu e viveu no seio do povo de Israel. Para 
que, cultuando Maria no Brasil com os traços 
da nossa cultura, sejamos fiéis à sua 
identidade bíblica, rezemos ao Senhor. 

Pai de bondade, que nos destes em Maria 
um modelo de fidelidade ao vosso plano e 
uma luz de esperança para os vossos filhos e 
filhas, escutai nossa oração e fazei que vos 
amemos de todo o coração e amemo-nos uns 
aos outros de verdade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas 
apresentadas em honra de Maria, Mãe de 
Jesus Cristo, vosso Filho; concedei que elas 
vos sejam agradáveis e nos tragam a graça da 
vossa proteção.

Sugestão: Oração Eucarística III

A SEMENTE NA TERRA - Jo 2,1-11

A
s bodas de Caná são o primeiro sinal no Evangelho de João. Só João narra este sinal 
(no quarto Evangelho os milagres são sinais). Chamam a nossa atenção os vários 
elementos da narração: casamento, convite, vinho, mestre-sala, servos, seis jarras de 

pedra, água, vinho bom... Eles têm muito a ver com a Aliança antiga e com a nova Aliança que 
Jesus vem inaugurar. Esta passagem tem duas interpretações. A primeira é aquela que explica o 
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texto literalmente como está escrito e fica-se somente nos fatos relatados. Jesus foi a uma festa 
de casamento em uma comunidade e lá realizou o primeiro sinal, transformando a água em 
vinho, a pedido de sua mãe. A segunda é entrar mais profundamente nos fatos narrados, de 
acordo com toda a proposta do Evangelho de João. 

 -   O casamento era uma festa comunitária Houve um casamento em Caná da Galileia:
muito alegre e esperada. Durava em torno de sete dias, vinham os parentes e os amigos de 
longe. Ao mesmo tempo tinha um simbolismo religioso: recordava-se a Aliança entre Deus e o 
seu povo. Um novo casamento na comunidade era como a renovação da Aliança com Deus. 

-   No Evangelho de João a Mãe de Jesus aparece somente duas A mãe de Jesus estava lá:
vezes, aqui no início e depois no final aos pés da cruz (Jo 19,25-27). No primeiro e no Grande 
Sinal. A Mãe de Jesus não foi convidada, ela já estava lá. Ela também estará lá aos pés da cruz.

-  O vinho veio a faltar: O vinho era o símbolo do amor e da alegria. Um casamento sem 
vinho era o mesmo que casamento sem amor. Era sinal de penúria e ou desleixo em relação aos 
convidados. Da mesma maneira que as bodas de Caná simbolizam a Antiga Aliança, a falta de 
vinho significa a sua imperfeição.

-   É a Mãe de Jesus quem pede e toma a iniciativa. Mulher, minha hora ainda não chegou:
Jesus a chama de “Mulher”. Um filho nunca tratava assim a mãe. Só o marido chamava assim a 
esposa. Portanto, a Mãe representa a Humanidade e Jesus é o Esposo na Nova Aliança. No 
Antigo Testamento, Deus mesmo é o esposo (cf. Jeremias, Oseias, Isaías), o “outro pedaço” do 
ser humano, que ama de amor eterno (Jr 31,3; Os 2,1-9; Is 54,8). Nesta linha, o Cântico dos 
Cânticos não só canta o amor entre o homem e a mulher, mas o amor entre Deus e o ser humano, 
sendo um dos cumes da revelação bíblica. 

-  A tradução correta é “fazei tudo o que ele vos disser”. Fazei (tudo) o que ele vos disser: 
Deve-se fazer tudo o que Jesus dirá agora e também depois. Na Aliança do Êxodo o povo 
também disse: “Faremos tudo o que o Senhor disser” (Ex 19,8; 24,7).

-   As talhas são seis. É Estavam lá seis talhadas de pedra para a purificação dos judeus:
um número imperfeito na Bíblia. Elas estão vazias. A Lei servia para a purificação dos judeus. 
São os cinco Livros da Torá (Pentateuco) e a Torá Oral (Mishná) que os judeus também 
consideravam inspirada por Deus. Ora, era isso que se dizia da Lei: ela estava escrita em talhas 
de pedra e servia para a purificação dos judeus. Mas a Lei não estava mais realizando esta tarefa, 
foi esvaziada!

-  É preciso imaginar o esforço para encher as seis  Em cada uma delas cabiam cem litros:
talhas contendo cada uma cem litros; ao todo são 600 litros! Eles enchem até a borda; enchem 
de água, símbolo da vida. Mas retiram vinho, vinho bom, símbolo do amor. O vinho novo vem 
em abundância. A abundância do vinho era uma característica esperada dos tempos 
messiânicos (Gn 27,28; Is 25,6; Am 9,14). A Nova Lei será um mandamento novo: “amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei” (Jo 13,34). E em Jo 6 Jesus dará também o pão em 
abundância. Vinho e pão são os símbolos da Eucarística e da Nova Aliança.

-   O mestre-sala não sabe de nada, mas era ele que organizava O mestre-sala não sabia:
as festas. Assim são os fariseus, ou mestres da Lei, eles não percebem que falta amor, que falta 
alegria no meio do povo. O mestre-sala serve vinho bom no início e depois o vinho ruim; era 
isso que os mestres da Lei estavam fazendo com a Lei: ela azedava a vida do povo.

-  Os serventes representam o povo, o novo povo de Deus que Os serventes sabiam: 
acolhe as palavras de Jesus. Eles logo descobrem o vinho novo, bom e em abundância.

-  O noivo: O mestre-sala foi cobrar explicações do noivo. Jesus, porém, oferecendo o 
vinho em abundância, substitui o noivo. Ele é o esposo da Nova Aliança (Jo 3,29) que oferece o 
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vinho das núpcias messiânicas. A Nova Aliança é comparada a um vinho delicioso preparado 
por aquele que está junto à verdadeira sabedoria (e essa “preparou o seu vinho”                                
(Pr 9,2).

-  A finalidade dos sinais que Jesus realiza é para que todos Seus discípulos creram nele: 
creiam nele. O Verbo “crer” é fundamental no Evangelho de João, passa por todo o Evangelho.

No início do Evangelho de João, aparecem duas narrações surpreendentes do ponto de 
vista religioso tradicional: a abundância de 600 litros de vinho numa festa de casamento e, logo 
em seguida, Jesus se rebelando contra a casa de Deus, o Templo! (Jo 2,13-22). Nova Aliança 
exige novo templo, novo lugar do encontro com Deus. Estes sinais nos remetem ao último – que 
tem tudo a ver com o primeiro – lá na cruz (em ambos está presente a Mãe de Jesus), quando 
Ele nos amou até o fim (13,1ss.), deu-nos o seu Espírito (19,30) e tornou-se fonte de sangue e 
água (19,34). O casamento de Caná (estranhemos ou não) já aponta para a cruz, onde 
finalmente se celebra o casamento entre Deus e a humanidade! Na Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, o sinal aponta a realidade do povo negro – pobre e explorado historicamente – que 
possui uma confiança a toda prova na Mãe Negra de Aparecida e no Seu Filho Jesus.

Santos do dia: Maximiliano de Lorch (III século); Pantaleão de Basileia (+304); Eduíno 
(584-633); Herlinde (695-750); Serafim de Montegranaro (1540-1604); Jacó Rem (1546- 
1618). João XXIII (1881-1963).

Testemunhas do Reino: Francisco Ferrer Guardia (Barcelona, 1909). João Bosco Penido 
Burnier (1976, Brasil). Marco Antonio Orozco (1983, Guatemala).

Memória histórica: Primeiros contatos com os Ayoreos (Paraguai, 1958). Inauguração do 
“Cristo Redentor” no Rio de Janeiro (1931).

Datas comemorativas: Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Dia das 
Crianças. Dia da Cirurgia Infantil. Dia do Mar. Dia do Descobrimento da América. Dia da 
Hispanidade. Dia do Basquetebol. Dia do Círio de Nazaré. Dia do Engenheiro Agrônomo. 
Ordenação presbiteral do Pe. Antonio José de Almeida, pelo bispo Dom Romeu Alberti (1927-
1988), em Colorado, Diocese de Apucarana, Paraná (1974).

13 SÁBADO DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Uma mulher – com a coragem que só elas 
têm – explode de admiração por esse Jesus, 
que faz esplendidamente bem todas as coisas. 
Ele faz os surdos ouvir e os mudos falar. Do seu 
peito de mulher sai a bem-aventurança da 
Virgem Maria: “Bem-aventurado o ventre que 
te trouxe e os seios que te amamentaram!” 
Jesus, porém, – dando início ao processo de 
discernimento dos espíritos que se segue à sua 
palavra sobre os maus espíritos – alarga essa 
bem-aventurança a todos os que, como Maria, 

escutam e conservam a palavra de Deus.

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor; tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo!

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
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3.  Descendentes de Abraão, seu servi-
dor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele 
mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram 
suas leis em toda a terra. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Feliz quem ouve e observa a palavra de 

Deus! R

Evangelho - Lc 11,27-28

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

27Naquele tempo:  Enquanto Jesus falava, 
uma mulher levantou a voz no meio da 
multidão e lhe disse: “Feliz o ventre que te 

                        trouxe  e os seios que te amamentaram”. 
28 Jesus respondeu: “Muito mais felizes são 
aqueles que ouvem a palavra de Deus e a 
põem em prática”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A resposta de Jesus à mulher que ergueu a 
voz do meio da multidão ensina-nos que Maria 
foi quem melhor escutou e viveu o Evangelho. 
Peçamos ao Pai que dê também a nós essa 
grande graça, dizendo: R. Fazei, Senhor, 
que guardemos a vossa Palavra.

1.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos anunciem a palavra do Evangelho de 
tal modo que os ouvintes possam encontrar-
se com o Senhor, rezemos, irmãos.

2.  Para que a Virgem Maria, Mãe de 
Jesus, modelo de quem escuta e vive a 
palavra de Deus, nos ensine a todos a fazer 
como ela, rezemos, irmãos.

3.  Para que os fiéis amem a Palavra que 
escutam, adorem o Pão que recebem na 
comunhão e não deixem que nada se perca da 
Palavra e do Pão, rezemos, irmãos.

4.  Para que o julgamento anunciado 
pelos Profetas prepare o tempo de alegria da 

concedeis, no vosso imenso amor de Pai, 
mais do que merecemos e pedimos, derramai 
sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-
nos o que nos pesa na consciência e dando-
nos mais do que ousamos pedir. 

Leitura - Gl 3,22-29

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

22 Irmãos: A Escritura pôs todos e tudo sob 
o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em 
Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em 

23favor dos que creem.  Antes que se inaugu-
rasse o regime da fé, nós éramos guardados, 
como prisioneiros, sob o jugo da Lei. Éramos 
guardados para o regime da fé, que estava 

24para ser revelado.  Assim, a Lei foi como um 
pedagogo que nos conduziu até Cristo, para 

25que fôssemos justificados pela fé.  Mas, uma 
vez inaugurado o regime da fé, já não estamos 

26na dependência desse pedagogo.  Com efei-
to, vós todos sois filhos de Deus pela fé em 

27Jesus Cristo.  Vós todos que fostes batizados 
em Cristo vos revestistes de Cristo. O que vale 
não é mais ser judeu nem grego, nem escravo 
nem livre, nem homem nem mulher, pois 
todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo 
de Cristo, sois então descendência de Abraão, 
herdeiros segundo a promessa. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial- Sl 104(105),2-3. 
4-5.6-7 (R/. 8a)

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança!

1.  Cantai, entoai salmos para ele, 
publicai todas as suas maravilhas! Gloriai-vos 
em seu nome que é santo, exulte o coração 
que busca a Deus! R.

2.  Procurai o Senhor Deus e seu poder, 
buscai constantemente a sua face! Lembrai as 
maravilhas que ele fez, seus prodígios e as 
palavras de seus lábios! R.
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santificação dos que salvastes. 

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos transformados 
naquele que agora recebemos. 

cidade de Deus, onde o Senhor habitará e dará 
paz ao seu povo, rezemos, irmãos.

Senhor, fazei-nos reconhecer em Jesus de 
Nazaré, nascido da Virgem Maria e amamen-
tado ao seu peito, aquele que nos enviastes 
como a Palavra mais preciosa. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai a 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,27-28

U
ma mulher – com a coragem que só elas têm – explode de espanto e admiração por 
esse Jesus, que faz esplendidamente bem todas as coisas, os surdos ouvir e os 
mudos falar (Mc 7,37). Do seu peito de mulher sai a bem-aventurança da Virgem 

Maria: “Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram!” (Lc 11,27). 
Jesus – dando ao início ao processo de discernimento dos espíritos que se segue à palavra de 
Jesus sobre os espíritos (Evangelho de ontem) – alarga essa bem-aventurança a todos os que, 
como Maria, escutam e conservam a palavra de Deus (Lc 11,28).

-  De anunciador da Palavra, Jesus torna-se a Palavra anunciada. O tempo de Jesus é 
sucedido pelo tempo da Igreja. Agora, é a Igreja que, ouvindo e conservando a Palavra, a 
anuncia. Apesar da distância e da diferença, é como se a Igreja ocupasse o espaço deixado por 
Jesus. Ela se parece também com Maria, a filha de Sião, que, pela fé, gera no tempo a Palavra 
eterna do Pai na qual foi gerada como filha. “Geraste aquela que te criou”, diz o grande 
Agostinho.

-  Para Lucas – foi um exegeta chamado Conzelmann quem melhor o percebeu nos 
tempos modernos – Jesus é o centro do tempo. Se, no Antigo Testamento, os profetas e os reis 
desejavam aquele que haveria de vir, depois da plenitude do tempo, os que creem desejam 
aquele que veio. Ele é a realidade esperada e, agora, cumprida. Aquele que foi objeto de 
esperança é agora sujeito de companhia e fundamento de profecia. 

-  Jesus é a Palavra eterna de Deus (cf. Jo 1,1), prometida e esperada no Antigo 
Testamento, transmitida e acolhida – ou recusada – no Novo. O passado brota em Jesus, como 
rebento que, através da história de Israel, tem suas raízes afundadas no próprio Deus. O futuro 
brota de Jesus, como, na primavera, a flor, no verão, a fruta como seio de menina-moça, até 
virar, no outono, fruto belo e generoso. 

-  Não podemos ouvir sua voz, seu timbre de voz, suas mesmíssimas palavras. Não 
podemos ver seu rosto, endurecido na Samaria, transfigurado na montanha, desfigurado na 
cruz. Mas podemos ouvir a palavra sobre ele – as palavras sobre ele – que conservam e 
transmitem a palavra – as palavras – dele. Se não temos o privilégio da presença física, temos a 
vantagem da presença filtrada e testemunhada pela fé. Os evangelistas não deixaram nenhum 
retrato físico de Jesus, para que cada um de nós, ao ouvir a palavra do anúncio, pudesse 
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esculpi-lo em si mesmo, segundo a inspiração do Espírito. O coração de cada um torna-se, 
assim, o ventre onde se vai gerando, nos longos ou breves nove meses da vida, a imagem do 
Filho.

-  Esta é a passagem que a fé deve realizar em cada um de nós. A mulher do povo não deve 
invejar Maria. A inveja é desejar o que o outro tem e eu não tenho. A mulher do povo é chamada a 
imitá-la. Imitar é traduzir em imagem própria o que não tenho e outro tem. Maria é mãe porque 
ouve e conserva a Palavra de Deus (cf. Lc 8,21). “Antes de concebê-lo em seu seio, concebeu-o 
pela fé em seu coração”, diz Agostinho. 

Santos do dia: Teófilo de Antioquia (+186); Lubêncio (IV século); Geraldo de Aurillac 
(855-909); Colomano (+1012); Reginaldo (+1039).

Datas comemorativas: Dia da Vida. Dia do Escritor. Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional. Dia Nacional do Dinheiro. 

DIA DAS MISSÕES E DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA

Amanhã, avisem-se aos fiéis que, no próximo dia 21, penúltimo Domingo de outubro, 
será celebrado o Dia das Missões e da Infância Missionária, com pregações, preces, 
coleta, etc.

14 28º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Para esses, não basta o suficiente para uma 
vida digna para si e para sua família, para 
agora e para a velhice. A Liturgia de hoje é        
um apelo a colocarmos cada coisa no seu 
devido lugar: Deus em primeiro lugar; os 
outros, imagens de Deus, no nosso mesmo 
nível; as coisas a serviço de todos. Estamos 
dispostos a rever nossa relação com os bens 
materiais?

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe 
a vossa graça, para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer.
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Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é 
a ela que devemos prestar contas. - Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,3

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os pobres em espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus. R.

Evangelho - Mc 10,17-30

O seguimento de Jesus não será coerente, 
completo e perfeito se não chegarmos a viver 
como Jesus viveu a relação com Deus, com os 
outros e também com as coisas. A comunhão 
com Deus e com os irmãos implica uma rela-
ção de liberdade e renúncia concreta às coisas 
em vista do bem da própria pessoa, da cons-
trução da fraternidade e da realização do Plano 
de Deus. Difícil entender isto; mais difícil, fazê-
lo. Muitos caminharam e caminham nesta 
direção. Os santos e santas que, como São 
Francisco, viveram a pobreza radicalmente 
são, neste sentido, um evangelho vivo, rico de 
encanto, fonte de alegria, apelo vivo.

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

17Naquele tempo:  Quando Jesus saiu a 
caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se 
diante dele, e perguntou: "Bom Mestre, que 

18devo fazer para ganhar a vida eterna?"  Jesus 
disse: "Por que me chamas de bom?" Só Deus 

19é bom, e mais ninguém.  Tu conheces os 
mandamentos: não matarás; não cometerás 
adultério; não roubarás; não levantarás falso 
testemunho; não prejudicarás ninguém; honra 

20teu pai e tua mãe!"  Ele respondeu: "Mestre, 
tudo isso tenho observado desde a minha 

21juventude".  Jesus olhou para ele com amor, 
e disse: "Só uma coisa te falta: vai, vende tudo 
o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro 

22no céu. Depois vem e segue-me!"  Mas 
quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi 
embora cheio de tristeza, porque era muito 

23rico.  Jesus então olhou ao redor e disse aos 

Leitura - Sb 7,7-11

Leitura do Livro da Sabedoria 

7 Orei, e foi-me dada a prudência; su-
             pliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. 

8 Preferi a Sabedoria aos cetros e tronos e em 
comparação com ela, julguei sem valor a 

9riqueza;  a ela não igualei nenhuma pedra 
preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do 
mundo é um punhado de areia e diante dela, a 

10prata, será como a lama.  Amei-a mais que a 
saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a 
luz, pois o esplendor que dela irradia no se 

11apaga.  Todos os bens me vieram com ela, 
pois uma riqueza incalculável está em suas 
mãos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 89(90),12-13. 
14-15.16-17 (R/. cf. 14)

R. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso 
amor, e exultaremos de alegria!

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

2.  Saciai-nos de manhã com vosso amor, 
e exultaremos de alegria todo o dia! Alegrai-
nos pelos dias que sofremos, pelos anos que 
passamos na desgraça! R

3. Manifestai a vossa obra a vossos 
servos, e a seus filhos revelai a vossa glória! 
Que a bondade do Senhor e nosso Deus 
repouse sobre nós e nos conduza! Tornai 
fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. R

Leitura - Hb 4,12-13

Leitura da Carta aos Hebreus 

12 A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais 
cortante do que qualquer espada de dois 
gumes. Penetra até dividir alma e espírito, 
articulações e medulas. Ela julga os pensa-

13mentos e as intenções do coração.  E não há 
criatura que possa ocultar-se diante dela. 
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3.  Para que Deus faça com que muitos 
jovens deixem pais, irmãos, terras e tudo o 
mais, por causa de Jesus e do Evangelho, 
rezemos ao Senhor

4. Para que os cristãos acreditem na 
palavra de Deus, experimentem que ela é viva 
e eficaz e a ponham em prática para valer, 
rezemos ao Senhor

5. Para que os membros da nossa assem-
bleia creiam que a Deus tudo é possível, e que 
ele é o nosso Pai, nosso amor, nossa vida, 
rezemos ao Senhor.

Deus, Pai de todos, que nos chamais a 
seguir o vosso Filho, fazei que os nossos 
corações se disponham a ouvir a sua voz e se 
coloquem ao serviço do seu Reino. Por Cristo, 
Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso 
culto filial nos leve à glória do céu.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias IV (VI-D)

Antífona da comunhão - Sl 33,11

Os ricos empobrecem, passam fome, mas 
aos que buscam o Senhor, não falta nada.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos 
participar de vossa vida.

discípulos: "Como é difícil para os ricos entrar 
24no Reino de Deus!"  Os discípulos se 

admiravam com estas palavras, mas ele disse 
de novo: "Meus filhos, como é difícil entrar no 

25Reino de Deus!  É mais fácil um camelo 
passar pelo buraco de uma agulha do que um 

26rico entrar no Reino de Deus!"  Eles ficaram 
muito espantados ao ouvirem isso, e per-
guntavam uns aos outros: "Então, quem pode 

27ser salvo?"  Jesus olhou para eles e disse: 
"Para os homens isso é impossível, mas não 

28para Deus. Para Deus tudo é possível".  Pedro 
então começou a dizer-lhe: "Eis que nós 

29deixamos tudo e te seguimos".  Respondeu 
Jesus: "Em verdade vos digo, quem tiver 
deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, 

            campos, por causa de mim e do Evangelho, 
30 receberá cem vezes mais agora, durante esta 
vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e 
campos, com perseguições - e, no mundo 
futuro, a vida eterna. - Palavra da Salvação.

Ou: Mc 10,17-27 (breve)

Preces dos fiéis

Só Deus é bom e só ele pode converter os 
corações. Peçamos-lhe por nós mesmos e pe-
la Igreja e por todos os homens e mulheres da 
terra, dizendo: R. Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Para que a Igreja, suas comunidades e 
serviços, deem testemunho do Senhor que se 
fez pobre, e encontrem nele a única riqueza, 
rezemos ao Senhor

2.  Para que surjam muitos homens e 
mulheres que considerem a riqueza como 
nada e se deixem apaixonar pela pobreza 
evangélica, rezemos ao Senhor

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,17-30

O Evangelho de hoje esclarece que a prática da caridade é indispensável para herdar a 
vida eterna e revela que o apego à riqueza é grande impedimento para quem quer entrar 
no Reino de Deus! A pessoa que foi até Jesus era muito justa, cumpridora da Lei, 

portanto, fiel aos mandamentos. Jesus ensina que quando se ama o próximo, toda a Lei é 
cumprida, pois é assim que se pode amar a Deus. Quem ama o seu semelhante cumpriu o maior 
mandamento: o do amor! (Mc 12,28-34; Jo 13,34-35; 1Jo 4,20-21). 
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-   A vida eterna não é algo que se herda, mas algo que Que farei para herdar a vida eterna?:
se constrói e se conquista. Não é como uma herança de um bem material que passa de pai para 
filho. Aqui se trata de um bem inestimável, um tesouro no céu, que sobrevém pelo bom 
relacionamento com o outro. Portanto, podemos dizer que a vida eterna é dom de Deus e fruto do 
esforço humano.

- Esses mandamentos que Jesus recorda neste Evangelho se referem ao  Os mandamentos: 
relacionamento com o próximo, ou seja, mandamentos com implicações sociais. É neste campo 
das relações com o próximo que o rico tem ocasião de falhar, devido à ganância de possuir. 
Embora o homem rico tenha observado os mandamentos desde a sua juventude faltou o amor, a 
capacidade de ser solidário e partilhar seus bens. “A caridade é a plenitude da Lei” (Rm 13,10).

-  Jesus ensina tudo ao contrário do que Dar aos pobres para possuir um tesouro no céu: 
ouvimos praticamente todos os dias ao nosso redor. Na matemática de Jesus quem perde é que 
ganha. A pobreza é uma exigência evangélica. Seja uma pessoa rica, possuidora de muitos bens, 
ou pobre, desprovida de bens materiais, todos são chamados a viverem a pobreza evangélica 
que nada mais é que esvaziar-se de si mesmo e confiar em Deus, saber que tudo pertence a Ele. 
O próprio Jesus se fez pobre! Nasceu entre os pobres (Lc2,10-12), “sem ter onde reclinar a 
cabeça” (Mt 8,20; Lc 9,58). 

-  O seguimento a Cristo é uma opção livre, mas exige renúncias (Mc  Vem e segue-me:
8,34-36). Caminhar com Jesus, aprender dele para tornar-se discípulo missionário será sempre 
o desafio do fiel que se põe a caminho junto do Mestre.

-  A riqueza e a prosperidade na teologia judaica eram tidas como sinais da Era muito rico: 
bênção de Deus. Jesus esclarece essa compreensão errônea e dá novo significado a essa 
crença, faz uma inversão, agora os pobres são bem-aventurados e os que possuem riquezas 
podem tornar-se amaldiçoados pelo próprio Deus se não assumirem a radicalidade do 
seguimento de Cristo (Lc 6,20.24). É preciso tomar uma decisão: “Não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro” (Mt 5,3-4; Lc 16,13). 

-  A atitude do homem rico revela que mesmo tendo tudo, sendo muito Uma coisa te falta: 
rico, falta-lhe alguma coisa. Recorda-nos Santo Agostinho: “nos criastes para Vós e o nosso 
coração está inquieto, enquanto não repousar em Vós”. Assim sendo, Jesus resgata o 
significado do ser e não do ter como fonte de verdadeira felicidade. É no serviço e na gratuidade 
que a vida do fiel pode tornar-se plena enquanto aspira pela vida eterna.

-   O chamado de Jesus ao discipulado tem a finalidade de entrar Entrar no Reino de Deus:
no Reino. Mas o que é o Reino de Deus? Os Evangelhos não nos dizem claramente o que é o 
Reino de Deus. Para explicá-lo, Jesus faz muitas comparações por meio de parábolas (Mc 4,26-
33). Durante a sua missão de anunciá-lo, o Reino permanece como mistério (Mc 4,11), onde 
todos são chamados a descobri-lo na caminhada com Jesus.

-   Jesus costuma responder É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha...:
às perguntas que lhe fazem ora com outras perguntas, ou então com comparações, muito 
exageradas (Mt 8,21; Mc 9,42). Que expressão difícil essa de Jesus! Como poderia um camelo, 
animal tão grande, passar pelo buraco de uma agulha, objeto tão pequeno? Muito já se disse a 
respeito dessa expressão, tentando esclarecê-la, mas parece que a intenção de Jesus é mesmo a 
de causar espanto, levar o ouvinte a pensar sobre a riqueza, que pode tornar-se empecilho para 
se conseguir adentrar e fazer parte do Reino de Deus. Para entrar no Reino de Deus é preciso 
tornar-se pequeno! Ora, no buraco de uma agulha só passa um fio de linha para se fazer uma boa 
costura ou um belo bordado.

-   Quando Jesus olha para o rico Jesus olhou para ele com amor... e então olhou ao redor:
que se dirige a ele e lhe pergunta: "Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?", seu 
olhar é de amor. Mas quando ele dirige um ensinamento importante, antes “olha ao redor”. Esse 
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UMA COISA NOS FALTA

José Antonio Pagola

O episódio é narrado com intensidade especial. Jesus põe-se a caminho para Jerusalém; 
mas, antes de afastar-se daquele lugar, chega “correndo” um desconhecido que “cai de joelhos” 
diante dele para retê-lo. Precisa urgentemente de Jesus. 

Não é um doente que pede para ser curado. Não é um leproso que, lançando-se ao solo, 
implora compaixão. Seu pedido é de outra ordem. O que ele procura naquele mestre bom é luz 
para orientar a sua vida. “O que farei para herdar a vida eterna?” Não é uma questão teórica, mas 
existencial. Ele não fala em geral; quer saber o que deverá fazer pessoalmente.

Antes de mais nada, Jesus lhe recorda que “ninguém é bom a não ser Deus”. Antes de expor-
nos o que é preciso “fazer”, precisamos saber que vivemos diante de Deus bom como ninguém: 
em sua bondade insondável precisamos apoiar nossa vida. Depois Jesus lhe recorda os 
“mandamentos” desse Deus bom. De acordo com a tradição bíblica, é esse o caminho para a 
vida eterna. 

A resposta do homem é admirável. Tudo isso ele o tem cumprido desde pequeno, mas sente 

olhar de Jesus é o verbo grego peri-blepomai, significa “olhar tudo ao redor”. Este verbo aparece 
cinco vezes no Evangelho de Marcos (3,34; 5,32; 9,8; 10,23; 11,11). Este olhar de Jesus revela 
o que não é visto ou o que não se quer enxergar, pois ver implica em tomar atitudes, assumir 
responsabilidades, tomar decisões, mudar de vida.

-  Essa expressão de Jesus revela a Para os homens isso é impossível, mas não para Deus: 
grandeza e a gratuidade de Deus, que só pode ser bom. A bondade de Deus supera qualquer ação 
humana! Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro (1Jo 4,10).  O próprio Cristo despojou-
se de sua condição divina e assumiu a forma humana (Fl 2,6-8), entregou-se por amor para 
salvar e dar a vida eterna. 

-   “Renunciar e ter mais, perder para ganhar” Eis que nós deixamos tudo e te seguimos:
(diz uma canção) é a proposta de Jesus às pessoas a quem dirige o seu chamado. É a vocação 
livremente aceita para o serviço em favor do seu Reino. Não dá para levar bagagem volumosa 
nessa caminhada com Jesus. No seguimento de Cristo é necessário converter-se e assumir a 
sua missão de anunciar o Evangelho, tornar-se discípulo missionário com o mesmo olhar e 
atitude do Mestre.

-   A recompensa para Agora o cêntuplo e com perseguições, e, no futuro, a vida eterna:
quem faz a opção fundamental pelo seguimento de Cristo será a vida eterna, é para o futuro. 
Durante a caminhada, Jesus promete que nesta vida receberá cem vezes mais os que deixaram 
tudo para segui-lo. Mas garante também que são certas as perseguições, pois dar testemunho 
de Cristo e anunciar o seu Evangelho poderá incomodar todo e qualquer sistema opressor que 
domina e massacra uma sociedade. É certo que na caminhada com Jesus haverá cruz. 

Hoje, somos convidados a nos despojarmos de nossas riquezas, para que estas não se 
tornem empecilho para nossa salvação, mas antes, sejam partilhadas com os mais pobres, que 
“são os destinatários privilegiados do Evangelho” (EG 48). O Papa Francisco ensina a dizer não à 
nova idolatria do dinheiro: “o dinheiro deve servir, e não governar!”. E ainda lembra a todos que 
“os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los” (EG 58). Seguimento é 
desprendimento e então temos também a recompensa. Na caminhada com o Mestre Jesus, a 
atenção do discípulo missionário deve voltar-se para os que não têm voz e nem vez. 
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dentro de si uma aspiração mais profunda. Está buscando algo mais. “Jesus continuou olhando 
para ele com amor”. Seu olhar já está expressando a relação pessoal que quer estabelecer com 
ele.

Jesus entende muito bem a insatisfação deste homem: “Uma coisa te falta”. Seguindo esta 
lógica de “fazer” o que mandado para “possuir” a vida eterna, embora viva de maneira irrepre-
ensível, ele não ficará plenamente satisfeito. No ser humano existe uma aspiração mais profunda.

Por isso Jesus o convida a orientar sua vida a partir de uma lógica nova. A primeira coisa a 
fazer é não viver agarrado às suas posses (“vende o que tens”). A segunda é ajudar os pobres 
(“dá-lhes o teu dinheiro”). Por último, “vem e segue-me”. Os dois poderão percorrer juntos o 
caminho para o reino de Deus. 

O homem se levanta e se afasta de Jesus. Esquece seu olhar cheio de amor e vai embora 
triste. Sabe que nunca poderá conhecer a alegria e a liberdade dos que seguem a Jesus. Marcos 
nos explica que ele “era muito rico”. 

Não é esta a nossa experiência de cristãos satisfeitos dos países ricos? Não vivemos presos 
ao bem-estar material? Não falta à nossa religião o amor prático aos pobres? Não nos falta a 
alegria e a liberdade dos seguidores de Jesus?

Santos do dia: Calisto (+222); Justo de Lyon (+390); Paulo Capelloni (1776-1857).

Memória histórica: O pastor negro norte-americano Martin Luther King Jr. tornou-se o 
ganhados mais jovem do Prêmio Nobel da Paz, por sua luta não-violenta contra o racismo nos 
EUA. 77 universitários foram mortos e centenas feridos por demandar um governo democrático 
na Tailândia (1973).

Datas comemorativas: Dia Nacional da Pecuária.

15
SEGUNDA-FEIRA - S. TERESA DE JESUS, 

Virgem, Doutora - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Seu nome de batismo é Teresa de Cepeda 
y de Ahumada. Nasceu em Ávila em 1515. 
Desde criança, manifesta um temperamento 
exuberante, aliando uma forte tendência à  
vida mística e à atividade prática. Torna-se 
carmelita aos 20 anos, e, aos 40, inicia uma 
tarefa de enormes proporções: do convento 
carmelita de São José, em Ávila, o primeiro 
por ela reformado, desloca-se para todas as 
regiões da Espanha, com o objetivo de refor-
mar outros conventos ou, então, criar novas 
fundações, à luz das intuições e princípios 
desenvolvidos em sua obra Castelo Interior. 
Uniu-se a ela e colaborou com seu projeto São 
João da Cruz, seu diretor espiritual. Juntos, 

levaram a efeito uma das mais extraordinárias 
obras de reforma da vida religiosa, dentro 
daquele projeto maior que, antes e depois da 
Reforma luterana e calvinista, recebe o nome 
de “Reforma católica”. Com a autorização do 
Superior Geral da Ordem Carmelita, sua ação 
abrange tanto o ramo feminino como o ramo 
masculino. Ao lado dos antigos carmelitas, 
surgem os carmelitas descalços, que são os 
que, na época, acolheram a reforma da grande 
Teresa e do pequeno João. Mística de primeira 
grandeza, era, ao mesmo tempo, uma mulher 
prática, e se interessava por todos os aspectos 
da vida dos conventos. Dizia de si mesma: 
“Teresa sem a graça de Deus é uma pobre 
mulher; com a graça de Deus, uma força; com 
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amor que, em Deus, fixou o seu olhar. Graças 
ao amor a ele, desapega-se de todas as 
criaturas e nele encontra a sua glória e a sua 
alegria. Vive também no esquecimento de si, 
enquanto todas as suas aspirações são por 
Deus; então, é no contentamento e na alegria 
mais viva que corta as ondas deste mar 
tempestuoso”. 

Comentário inicial - A busca de sinais 
pode ser um momento da nossa caminhada 
para Deus. Mas é próprio do sinal apontar para 
além dele. Jonas apontava para Deus, que 
pedia conversão. Jesus aponta para além de 
si, para a sabedoria que está junto de Deus e 
agora está no meio do seu povo. Teresa de 
Jesus encontrou em Deus a razão última do 
seu viver e morrer. Suas últimas palavras 
foram: "Meu Senhor, é hora de seguir adiante. 
Pois bem, que seja feita a Tua vontade. Ó meu 
Senhor e meu Esposo, a hora que tanto es-
perei chegou. É hora de nos encontrarmos!".

Antífona da entrada - Sl 41,2-3

Como a corça que suspira pelas águas da 
torrente, assim minha alma suspira por vós, 
Senhor: Minha alma tem sede do Deus vivo.

Oração do dia

Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizestes 
surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o 
caminho da perfeição, dai-nos encontrar 
sempre alimento em sua doutrina celeste          
e sentir em nós o desejo da verdadeira 
santidade.

Leitura - Gl 4,22-24.26-27.31 – 5,1

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

22Irmãos:  Com efeito, está escrito que 
Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro 

23da livre.  Mas o filho da escrava nasceu 
segundo a carne, e o filho da livre nasceu em 

24virtude da promessa.  Esses fatos têm um 

a graça de Deus e muitos recursos, uma po-
tência”. De saúde frágil, duas vezes se viu 
gravemente enferma, mas foi justamente 
nessas duas ocasiões que vivenciou suas 
mais profundas transformações interiores: 
sentiu a presença de Deus e passou por fortes 
experiências místicas. Em suas obras, expõe 
suas vivências espirituais: O Caminho da 
Perfeição, Pensamentos sobre o Amor de 
Deus, O Castelo Interior. Sua autobiografia, 
escrita a pedido de São João da Cruz, é um 
livro de testemunhos dos mais sinceros e 
impressionante. “Gostaria que”, diz no pre-
fácio, “como me mandaram escrever a minha 
maneira de rezar e as graças que o Senhor me 
fez, me tivessem permitido também contar e 
com clareza os meus grandes pecados.” 
Como as Confissões de Santo Agostinho – e, 
mais tarde, de Santa Teresinha do Menino 
Jesus – é a história de uma pessoa que luta, 
com todas as suas forças, para escalar os 
mais altos picos da vida espiritual, frequen-
temente fracassando. Sob este aspecto, 
mostra-se muito próxima de nós: alguém de 
carne e ossos, que apaixonadamente luta 
consigo mesma, medindo forças com suas 
limitações e dificuldades. Por outro lado, de tal 
forma progrediu na vida espiritual que se 
tornou mestra de muitos místicos e diretora 
espiritual de pessoas, simples ou ilustres, que 
recorriam a ela. Correspondeu-se com as 
mais importantes personalidades do seu 
tempo, entre as quais Felipe II, rei da Espanha. 
Morreu em Alba de Tormes na noite de 4 de 
outubro de 1582. Devido à reforma gregoriana 
do calendário, sua morte se celebra no dia 15 
de outubro. Canonizada em 1622, foi de-
clarada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI, 
no dia 27 de setembro de 1970. Algumas de 
suas frases mais famosas: “Parti porque quero 
ver a Deus, e, para vê-lo, é preciso morrer” 
(quando, aos sete anos, foge de casa para 
buscar o martírio na África). “Morro por não 
poder morrer”. “Ou sofrer ou morrer”. “Que 
nada te pertube, que nada te amedronte; tudo 
passa, Deus não muda. A paciência tudo 
consegue. Nada falta a quem possui Deus. Só 
Deus basta”. “Feliz o coração inflamado de 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
5 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
eg

un
da

-f
ei

ra
 -

 S
. T

er
es

a 
de

 J
es

us
, V

irg
em

, D
ou

to
ra

 -
 M

em
ór

ia

57

meçou a dizer: "Esta geração é uma geração 
má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe 

30será dado, a não ser o sinal de Jonas.  Com 
efeito, assim como Jonas foi um sinal para os 
ninivitas, assim também será o Filho do 

31Homem para esta geração.  No dia do 
julgamento, a rainha do Sul se levantará 
juntamente com os homens desta geração, e 
os condenará. Porque ela veio de uma terra 
distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E 

32aqui está quem é maior do que Salomão.  No 
dia do julgamento, os ninivitas se levantarão 
juntamente com esta geração e a condenarão. 
Porque eles se converteram quando ouviram a 
pregação de Jonas. E aqui está quem é maior 
do que Jonas." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jonas foi um sinal para os habitantes de 
Nínive. Mas o grande sinal de Deus é o  seu 
Filho, no seu amor fiel até à morte. Peçamos 
ao Pai que nos dê o gosto de ouvir e amar 
Jesus como ele nos amou: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que os pastores, os catecúmenos 
e os demais cristãos se reúnam em torno de 
Jesus para ouvi-lo, como o faziam as multi-
dões, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que o povo fiel de Deus viva com 
toda a intensidade o desejo de Deus e trilhe, a 
exemplo de Santa Teresa, o caminho da 
perfeição, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que as mulheres e os homens da 
família carmelita vivam a sua vocação com 
grande alegria e sejam exemplo para todos, 
rezemos ao Senhor. 

4.  Para que as nossas comunidades 
vivam atentas aos sinais de Deus e cresçam na 
fé, na esperança e na caridade, pois só Deus 
basta, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que na 
Liturgia tornais presente a Páscoa de Jesus, 
ensinai-nos a participar nesse mistério com 
todo o nosso ser. Por Cristo, nosso Senhor.

sentido alegórico, pois essas mulheres re-
presentam as duas alianças: a primeira, 
Hagar, vem do monte Sinai; ela gera filhos 

26para a escravidão.  Porém, a Jerusalém 
27celeste é livre, e é a nossa mãe.  Pois está es-

crito: "Rejubila, estéril, que não dás à luz, 
prorrompe em gritos de alegria, tu que não 
sentes as dores do parto, porque os filhos da 
mulher abandonada são mais numerosos do 

31que os da mulher preferida".  Portanto, ir-
mãos, não somos filhos de uma escrava; 

5,1somos filhos da mulher livre.  É para a 
liberdade que Cristo nos libertou. Ficai pois 
firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao 
jugo da escravidão. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 112(113),1-
2.3-4.5a e 6-7 (R/. cf. 2) 

R. Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre!

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

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

3.  Quem pode comparar-se ao nosso 
Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? 
Levanta da poeira o indigente e do lixo ele 
retira o pobrezinho. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 94

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz, não 

fecheis os corações como em Meriba!. R.

Evangelho - Lc 11,29-32

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

29Naquele tempo:  Quando as multidões se 
reuniram em grande quantidade, Jesus co-
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misericórdia e vossa fidelidade de geração em 
geração.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, concedei à vossa 
família, saciada com o pão do céu, cantar eter-
namente as vossas misericórdias, à seme-
lhança de Santa Teresa.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nossas oferendas agradem à 
vossa majestade, como soube agradar-vos 
Santa Teresa, consagrando-se inteiramente a 
vós.

Antífona da comunhão - Sl 88,2

Senhor, quero cantar eternamente a vossa 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,29-32

Jesus recusa-se a dar mais sinais aos seus contemporâneos, que, mesmo O tendo visto e 
visto Seus sinais, não lhe deram ouvido nem lhe obedeceram. Ele mesmo é o sinal, 
como, em outras circunstâncias e modalidades, foi Jonas. Jonas foi sinal da 

misericórdia de Deus para todos. Sinal tão eficaz que até os ninivitas se converteram à sua 
pregação. E ele, Jesus, é bem maior que Jonas e Salomão.

-  Segundo Lucas, o que Jesus falou e fez constitui o ano de graça – o Jubileu – e a 
salvação oferecida a todos (Lc 3,6). Sua palavra coloca quem o escuta diante do Salvador. Seus 
ouvintes, ao invés de pedir-lhe sinais, devem converter-se ao querigma, ao anúncio da sua 
morte e ressurreição por todos. 

-  Nenhum sinal substitui a fé, pois, se o fizessem, essa deixaria de ser. Os sinais levam a 
ela e, como andaime, perdem sua função, quando se chega a ela. Quando se crê, não se pedem 
mais provas; entregamo-nos e a entrega, tendo atingido seu objeto e sua meta, se basta. O 
verdadeiro sinal da fé é, na verdade, a nossa conversão à palavra.

-  O que Jesus já fez e falou é suficiente para crer que, com ele, o Reino de Deus foi 
definitivamente iniciado. A palavra por ele anunciada – e que, agora, a Igreja anuncia – na força 
do Espírito Santo (cf. At 1,8) é capaz de abrir os corações (cf. At 16,14) e de enchê-los da 
sabedoria do Filho acolhida pelos pequenos (Lc 10,21). A palavra é, ao mesmo tempo, luz que 
ilumina quem a escuta e trevas para quem, como os fariseus e doutores da lei, a rejeita. 

-  O sinal definitivo de Deus é o anúncio da sua misericórdia. Desta forma, ele respeita 
seja a liberdade do homem seja a verdade do seu amor. A liberdade pode aderir ou não; o amor 
não pode não respeitar a liberdade do amado. O amor respeita, exige, cria a liberdade. Quem 
ama está sempre sujeito à rejeição. Para não obrigar o outro, morre de paixão não 
correspondida. Mas, assim, dá o sinal maior, que é a própria realidade, isto é, a realidade de um 
amor incondicional, absoluto.

-  Outros sinais, dos mais espetaculares aos mais simples, são recusados por atentarem 
contra a dignidade de Deus e do homem. Jesus, de fato, os encara como tentações (cf. Lc 4,1-
11par). 

-  Deus não pode dar-nos nenhum sinal maior do que esse. Pedir, exigir e esperar mais do 
que isso, é não entender quem é Deus e o que é a fé. Deus – como dirá São João na primeira 
Carta – é amor. E a fé é aceitar essa prova de amor, correspondendo ao amor recebido. Tudo o 
mais faz parte, mas só isso é.

-  Verdadeira sabedoria não é pedir sinais – tudo já está dito e dado! – mas converter-se 
ao anúncio na pobreza dos meios. Outros sinais de sabedoria e poder não existem (1Cor 1,17-
25). Resta-nos aprender a ler e a colher nos sinais a realidade que se deu plenamente na palavra 
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da cruz. 
-  Verdadeiro missionário – dirá Jesus na sequência – é aquele que, antes de pregar aos 

outros, se converteu à palavra e aprendeu a discernir entre luz e trevas (Lc 11,33-36).

Santos do dia: Aurélia (+304); Tecla de Kitzingen (+790); Teresa de Ávila (1515-1582).

Memória histórica: O espanhol Pedro de Mendoza penetra pelo Rio da Prata com 12 navios 
e 15.000 homens (1535). O Presidente Figueiredo expulsa do Brasil o padre italiano Vito 
Miracapillo (1980). O general Sergio Arellano Stark, chefe da Caravana da Morte, é enviado à 
prisão 35 anos depois (Chile, 2008). 

Datas comemorativas: Dia do Professor. Dia do Normalista. Dia do Educador Ambiental. 
Dia do Calendário. Dia do Juiz de Casamento. Dia da Prevenção das Doenças Cardíacas.

16 TERÇA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus critica, no Evangelho de hoje, a falsa 
justiça dos fariseus e dos doutores da lei. 
Cumprem com perfeição as regras da pureza 
ritual, mas se esquecem do mais importante, 
que é a vida dos pobres. "Vós fariseus, limpais 
o copo e o prato por fora, mas o vosso interior 
está cheio de roubos e maldades... Dai esmola 
do que vós possuís e tudo ficará puro para 
vós".

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe 
a vossa graça para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer.

Leitura - Gl 5,1-6

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

 1Irmãos:  É para a liberdade que Cristo nos 
libertou. Ficai pois firmes e não vos deixeis 

2amarrar de novo ao jugo da escravidão.  Eis 
que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de 
nenhum proveito para vós, se vos deixardes 

3circuncidar.  Mais uma vez, atesto a todo 
homem circuncidado que ele está obrigado             

4a observar toda a Lei.  Vós que procurais a 
vossa justificação na Lei, rompestes com 

5Cristo, decaístes da graça.  Quanto a nós,  
que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da 
fé que aguardamos a justificação, objeto de 

6nossa esperança.  Com efeito, em Jesus 
Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade; 
observar ou não a circuncisão não tem valor 
algum. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),41. 
43.44.45.47.48 (R/. 41a)

R. Senhor, que desça sobre mim a 
vossa graça!

1.  Senhor, que desça sobre mim a vossa 
graça e a vossa salvação que prometestes! R.

2.  Não retireis vossa verdade de meus lá-
bios, pois eu confio em vossos justos julga-
mentos! R.

3.  Cumprirei constantemente a vossa lei; 
para sempre, eternamente a cumprirei! R.

4.  É amplo e agradável meu caminho, 
porque busco e pesquiso as vossas ordens. R.
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1.  Para que Jesus ensine a Igreja a ser 
sincera, e a dizer sempre, tal como ele, toda a 
verdade, rezemos, irmãos. 

2.  Para que os responsáveis da vida pú-
blica não mintam nem enganem os cidadãos, 
rezemos, irmãos.

3.  Para que os leigos e leigas não se 
envergonhem do Evangelho e o testemunhem 
sempre, rezemos, irmãos.

4.  Para que o Senhor ajude os jovens         
de todo o mundo a não estragarem sua vida, 
rezemos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, fazei que os prin-
cípios orientadores das nossas vidas sejam  
as palavras e as atitudes do vosso Filho. Ele 
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso 
culto filial nos leve à glória do céu.

Antífona da comunhão - Sl 88,2

Senhor, quero cantar eternamente a vossa 
misericórdia e vossa fidelidade de geração em 
geração.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos 
participar de vossa vida.

5. Muito me alegro com os vossos man-
damentos, que eu amo, amo tanto, mais que 
tudo! R.

6.  Elevarei as minhas mãos para louvar-
vos e com prazer meditarei vossa vontade. R.

Aclamação ao Evangelho - Hb 4,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A palavra do Senhor é viva e eficaz: ela 

julga os pensamentos e as intenções do 
coração. R

Evangelho - Lc 11,37-41

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

37Naquele tempo:  Enquanto Jesus falava, 
um fariseu convidou-o para jantar com ele. 

38Jesus entrou e pôs-se à mesa.  O fariseu 
ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse 

39 lavado as mãos antes da refeição. O Senhor 
disse ao fariseu: "Vós fariseus, limpais o copo 
e o prato por fora, mas o vosso interior está 

40cheio de roubos e maldades.  Insensatos! 
Aquele que fez o exterior não fez também o 

41interior?  Antes, dai esmola do que vós 
possuís e tudo ficará puro para vós". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

No Evangelho que acabamos de ouvir, 
aprendemos que é o interior de cada um que 
deve ser limpo. Peçamos ao Pai que nos faça 
pensar e agir assim, dizendo: R. Purificai, 
Senhor, o nosso coração.

SANTA EDVIGES, RELIGIOSA
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum das santas mulheres - MR 781)

graça de imitar o que nela admiramos, pois a 
humildade de sua vida serve de exemplo para 
todos.

Oração do dia 

Nós vos pedimos, ó Deus onipotente, que 
a intercessão de Santa Edviges nos obtenha a 
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SANTA MARGARIDA MARIA ALACOQUE, VIRGEM
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum das virgens - MR pag 767- 770)

para que, conhecendo o amor do Cristo, que 
supera todo conhecimento, possamos gozar a 
vossa plenitude.

Oração do dia

Ó Deus, derramai em nós o espírito com 
que enriquecestes Santa Margarida Maria, 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,37-41

Tendo-se apresentado à luz do sinal de Jonas (Lc 11,29-32) e exigido que o discípulo 
aprenda a discernir entre a luz luminosa e a luz tenebrosa (Lc 11,33-36), Jesus critica, 
no Evangelho de hoje, a falsa justiça dos fariseus (Lc 11,37-44), para, depois, criticar 

a falsa sabedoria dos doutores da lei (Lc 11,45-54). Uma e outra são luz tenebrosa!
-  O problema, antigo como a Igreja, torna-se mais agudo quando esta se abre para a 

missão no mundo. O Evangelho de hoje tem, em seu primeiro verso, o verbo “entrou” (v. 37) e, 
no final da perícope de onde foi tirado, encontramos o verbo “saiu” (v. 54). O “dentro” e o “fora” 
convivem em difícil, mas necessária, tensão.

Esses dois verbos já tinham aparecido no discurso missionário aos Doze (Lc 9,4.5) e no 
discurso missionário aos Setenta e dois (Lc 10,8.10).

-  Para os fariseus e os doutores da lei – de ontem e de hoje – a salvação consiste na 
própria justiça e na própria lei. Paulo, que tinha sido fariseu, depois da conversão, vai atacar 
esse problema de frente. Vemos esse ataque impiedoso nas cartas aos Gálatas, aos Romanos e 
em Filipenses 3,1ss. Uma amostra dessa questão encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos 
do capítulo 9 ao capítulo 15. A tese de Paulo é que a justiça, impossível de se obter mediante a 
Lei, foi  mediante a misericórdia de Deus na cruz de Cristo (cf. Fl 3,9). superada*

-  Sendo assim, enquanto os fariseus fecham-se, em sua autossuficiência, à vontade 
salvífica de Deus, os publicanos e os pecadores, pela confissão de sua impotência, são os 
filhos da sabedoria, porque reconhecem e acolhem a misericórdia de Deus que se tornou 
próxima em Jesus.

-  A perícope completa (Lc 11,37-54) contém seis “ai de mim por vocês!” Seis é o 
número da imperfeição, dividida entre os fariseus (três) e os doutores da lei (três). Falta o 
sétimo “ai de mim por vocês!”. Seis deveriam ser suficientes para converter uns e outros, ou 
seja, todos. Em seu lugar, deve estar a bem-aventurança – a felicidade – de quem foi perdoado 
(Sl 32,1ss.) porque se entregou à Palavra (Lc 1,45). No Novo Testamento, é a bem-aventurança 
de Saulo, fariseu e doutor da lei. Ofuscado em seu orgulho, conduzido cego de um lugar para 
outro, até que seus olhos se abram nas águas transformadoras da fé e do batismo, torna-se 
mestre do amor e, no fim da obra de Lucas, acolhe a todos generosamente em sua casa, como o 
fazia Jesus, seu Senhor (At 28,30). 

-  Paulo é o tipo do fariseu e escriba que cumpriu a passagem da justiça da lei à 
justificação por fé e graça da misericórdia do Pai aproximada de nós definitivamente em Cristo. 
Justos e sábios são chamados à luz da verdade comunicada aos pequenos e pecadores. Deus 
quer que verdadeiramente todos se salvem (cf. 1Tm 2,4).

-  Os fariseus precisam de muita compaixão. São vítimas da falsa sabedoria. Enganados 
pela serpente, os seres humanos pensam possuir a verdadeira sabedoria, que, na verdade, é 
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falsa e tão difundida como a nossa ignorância de Deus. A falsa sabedoria dos fariseus mora em 
cada um de nós e, de dentro de casa, responde por todos os males do mundo: “Eu sei”!

-  Como no  (oriental), devemos rezar, continuamente, a oração – chamada  hesicasmo*
tradicionalmente de “Oração de Jesus” – que une a súplica do cego com a do publicano: 
“Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador” (Lc 18,13.38). Assim, se iluminam as 
trevas, pois se convence o justo do seu pecado e o sábio, da sua cegueira. Não só na primeira 
conversão – mas na longa conversão que acompanha a vida – é preciso desmascarar o fariseu 
que está em nós, para que não caiamos da graça do batismo. Somos todos “Teófilos”, amados 
de Deus, que, diante da nossa impotência a nos autossalvarmos, nos deu, no Filho Jesus, nosso 
único, gratuito e suficiente Salvador. 

Santos do dia: Gallo (550-640); Lulo (710-786); Gaudério de Perpignan (X século); 
Lutgardo de Wittichen (1291-1348); Margarida Maria Alacoque (1647-1690); Geraldo Majella 
(1726- 1755).

Testemunhas do Reino: Fulgêncio Manuel da Silva (1997, Brasil).

Memória histórica: Criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (1952). Nobel 
da Paz à guatemalteca Rigoberta Menchú (1992).Pinochet é detido em Londres, devido a mais de 
3.100 pessoas torturadas, assassinadas ou desaparecidas nos 17 anos da sua ditadura no Chile 
(1998). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Alimentação. Dia da Ciência e da Tecnologia. Dia 
do Anestesista. Dia do Instrutor de Autoescola.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Hesicasmo. Movimento de místicos cristãos orientais do século XIV, que preconizava o 
apaziguamento das paixões como meio para se alcançar a tranquilidade espiritual. Seu método de 
contemplação, praticado por numerosos monges, exigia total repouso físico e fisiológico. A palavra 
vem do verbo , que significa “estar ou manter-se tranquilo, imóvel, em contemplação” “hesukházo”
(cf. Dicionário Houaiss). 

[2] Superação. “Superado” não significa simplesmente algo que ficou para trás ou foi 
vencido, mas tem um sentido (filosófico) preciso. Superação não é anulação, mas negação de uma 
posição (tese) em nome da afirmação de outra (antítese), processo que dá origem a uma nova 
situação (síntese). A tese é negada pela antítese, mas esta é, por sua vez, negada pela síntese. E, 
assim, em princípio, indefinidamente nos limites da história.  

17
QUARTA-FEIRA - SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA, 

Bispo, Mártir - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Santo Inácio foi bispo de Antioquia – a 
terceira maior cidade do mundo antigo, 
depois de Roma e Alexandria – entre o fim do I 
e o início do II século. Não era cidadão romano 
e parece que se converteu ao cristianismo já 

adulto. Homem inteligente e pastor dedicado, 
foi condenado às feras (“ad bestias”) durante 
o governo de Trajano (98-117). Ao longo de 
sua viagem a Roma, foi confortado pelas 
Igrejas locais e por seus bispos, como o 
testemunham as famosas e preciosas sete 
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reconhecida de acordo com os méritos de 
cada um. Para Jesus, a salvação é dom da 
misericórdia de Deus, que vem ao encontro da 
nossa miséria e nos dá o que não merecemos 
nem suspeitamos receber. Ninguém melhor 
que o ex-fariseu Paulo entendeu que Deus é 
misericórdia, e tudo é graça. Santo Inácio de 
Antioquia, bispo na passagem do I para o II 
século, foi um dos maiores místicos cristãos 
de todos os tempos. Os místicos não des-
prezam a Lei, mas sabem que “o essencial é a 
fé e o amor, e nada deve tomar o seu lugar”. 
“Só o fato de nos encontrarmos em Cristo 
Jesus nos garantirá entrada para a vida 
verdadeira!”

Antífona da entrada - Gl 2,19-20

Estou pregado na cruz com Jesus Cristo: já 
não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive 
em mim. Vivo na fé no Filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim. 

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a 
vossa Igreja com o testemunho dos mártires, 
fazei que a gloriosa paixão que hoje cele-
bramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a 
glória eterna, nos conceda contínua proteção.

Leitura - Gl 5,18-25

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

18Irmãos:  Se sois conduzidos pelo 
                   Espírito, então não estais sob o jugo da Lei. 

19 São bem conhecidas as obras da carne: 
20fornicação, libertinagem, devassidão, idola-
tria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, 

21iras, intrigas, discórdias, facções,  invejas, 
bebedeiras, orgias, e coisas semelhantes a 
estas. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os 
que praticam essas coisas não herdarão                      

22 o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito                 
é: caridade, alegria, paz, longanimidade, 

Cartas (aos Efésios, aos Magnésios, aos 
Tralenses, aos Romanos, aos Filadelfenses, 
aos Esmirniotas e a Policarpo de Esmirna) que 
escreveu. Suas cartas são um testemunho 
vivo de sua espiritualidade, doutrina, zelo 
pastoral e das práticas vigentes na Igreja de 
Antioquia e nas Igrejas que encontrou durante 
sua viagem. Inácio exorta os cristãos a fugirem 
do pecado, a não cederem aos erros dos 
gnósticos e, sobretudo, a manterem a unidade 
da Igreja. O santo bispo aspirava tanto ao 
martírio que pedia aos cristãos, especialmente 
de Roma, que não interviessem em seu favor, 
livrando-o do martírio. Ao mesmo tempo em 
que testemunha um amor apaixonado por 
Cristo e por sua Igreja, Inácio retrata uma 
Igreja cujo centro é a Eucaristia, presidida pelo 
bispo, rodeado de seu presbitério, formando 
uma sinfonia de fraternidade e concórdia. 
Inácio é o primeiro a mencionar o tríplice 
ministério – bispo, presbíteros, diáconos – e o 
monoepiscopado – um bispo só à frente de 
cada Igreja. Chegando a Roma em 107, foi 
triturado pelas feras, como o tinha ardente-
mente desejado: “De nada me servirão as 
delícias do mundo nem os reinos deste 
século. Para mim é belo morrer em Cristo 
Jesus, mais do que reinar sobre os confins da 
terra. Procuro aquele que morreu por nós, 
aspiro por aquele que por nós ressuscitou. O 
meu parto é iminente. Tenham indulgência de 
mim, irmãos: não me impeçam de viver, não 
queiram que eu morra. Aquele que quer ser de 
Deus não o deem ao mundo e não o enganem 
com a matéria; deixem-me captar a luz pura: 
chegando lá, serei verdadeiramente homem. 
Permitam ser imitador da paixão do meu 
Deus. Se alguém o tem em si, compreenda o 
que quero e se compadeça de mim, sabendo 
em que dificuldade me encontro” (Romanos 
VI, 1-3). 

Comentário inicial - O Evangelho de 
hoje mostra o motivo fundamental da contra-
posição entre Jesus e os fariseus. Os fariseus 
estão convencidos de que a salvação é 
conquista, construída no esforço incansável e 
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43de lado aquilo.  Ai de vós, fariseus, porque 
gostais do lugar de honra nas sinagogas, e de 
serdes cumprimentados nas praças públicas. 
44 Ai de vós, porque sois como túmulos que 
não se veem, sobre os quais os homens 

45andam sem saber".  Um mestre da Lei tomou 
a palavra e disse: "Mestre, falando assim, 

46insultas-nos também a nós!"  Jesus res-
pondeu: "Ai de vós também, mestres da Lei, 
porque colocais sobre os homens cargas 
insuportáveis, e vós mesmos não tocais nes-
sas cargas, nem com um só dedo". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de Santo Inácio de Antioquia, 
que seguiu a Cristo, Rei dos mártires, ore- 
mos a Deus Pai todo-poderoso, dizendo:                  
R. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, 
ouvi-nos.

1.  Pela Igreja de Roma, para que presida 
de verdade à caridade na observância da lei  
de Cristo, rezemos, irmãos.

2.  Pelos cristãos do Oriente e do Ocidente, 
para que busquem a unidade tão prezada por 
Santo Inácio, rezemos, irmãos.

3.  Pelos que tomam a cada dia a sua cruz, 
para que sua atitude seja uma escola de vida 
para todos nós, rezemos, irmãos.

4.  Pelos mártires de nossos dias, para 
que tenham em Santo Inácio um estímulo para 
não fraquejar, rezemos, irmãos.

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em 
auxílio do vosso povo, tornando-o, pelo amor 
e pela dor, pão puro de Cristo, que convosco 
vive e reina para sempre. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, aceitai esta nossa oblação como 
acolhestes Santo Inácio de Antioquia, trigo de 
Cristo, transformado pelo martírio em pão 
sem mistura.

23benignidade, bondade, lealdade,  mansidão, 
continência. Contra estas coisas não existe 

24lei.  Os que pertencem a Jesus Cristo 
crucificaram a carne com suas paixões e seus 

25maus desejos.  Se vivemos pelo Espírito, 
procedamos também segundo o Espírito, 
corretamente. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 
(R/. cf. Jo 8,12)

R. Senhor, quem vos seguir terá a luz 
da vida!

1. Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; que 
não entra no caminho dos malvados, nem 
junto aos zombadores vai sentar-se; mas 
encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, 
dia e noite, sem cessar. R.

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais 
as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que 
ele faz vai prosperar, R.

3.  Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca  espa-
lhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia 
o caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27 

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

eu as conheço e elas me seguem. R

Evangelho - Lc 11,42-46

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

42Naquele tempo, disse o Senhor:  "Ai de 
vós, fariseus, porque pagais o dízimo da 
hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, 
mas deixais de lado a justiça e o amor de 
Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar 
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Oração depois da comunhão

Sejamos revigorados, ó Deus, pelo pão 
celeste que recebemos na festa de Santo 
Inácio de Antioquia para que não tenhamos 
apenas o nome de cristãos, mas realmente o 
sejamos por nossa vida.

Antífona da comunhão

Eu sou o trigo de Cristo, serei moído pelos 
dentes das feras, para tornar-me um pão sem 
mistura. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,42-46

O
 contexto do Evangelho de hoje é contraposição entre Jesus e os fariseus, ou, mais 
exatamente, entre a oferta da salvação pela misericórdia de Deus e a pretensão de sua 
conquista pela arrogância humana (cf. 11,37-54).

-  Nos versículos 29-32, a quem pede sinais para crer nEle, Jesus responde que é preciso 
converter-se a quem é maior do que Salomão e do que Jonas.

-  Nos versículos 33-36, ao discípulo que continua a Sua missão anunciando a outros a 
salvação, Jesus lembra que quem primeiro deve converter-se é o próprio missionário.

-  O versículo 35 fala da necessidade de se distinguir entre luz luminosa e luz tenebrosa: a 
primeira vem da conversão à palavra do Senhor, verdadeira justiça e verdadeira sabedoria; a 
segunda é a falsa justiça do fariseu (vv. 37-44) e a falsa sabedoria do doutor da lei (vv. 45-54). 

-  O problema da justificação pela prática da lei ao invés de pela boa notícia da 
misericórdia de Deus existe desde o início da Igreja, desde o início do ministério público de 
Jesus, e torna-se agudo no contexto da missão aos pagãos. É sintomático que o texto que forma 
o contexto do Evangelho de hoje comece com a palavra “entrar” (v. 37) e termine com a palavra 
“sair” (v. 53). Estes são justamente os verbos que Jesus usa nos dois discursos missionários 
para indicar o caminho dos “doze” (que, para Lucas, são “os” apóstolos) (Lc 9,4.5) e dos 
“setenta e dois” (Lc 10,8.10).

-  Os escribas e os fariseus de sempre (termo que quer dizer “separado”, condição que 
ele próprio quer para construir um mundo à parte onde possa viver com pureza todas as 
exigências da Lei!) identificam a salvação com a própria justiça e a própria lei. Quem percebeu, 
com inigualável clareza e profundidade, este problema foi Paulo, fariseu e escriba antes da 
conversão. É sempre bom ler de novo Gálatas, Romanos, Fl 3,1ss. E ler nas entrelinhas os 
capítulos de 9 a 15 dos Atos dos Apóstolos. A tese de Paulo – que Lutero ressuscitou com 
virulência em sua pregação – é que em lugar da justiça (impossível de ser conseguida 
mediante a Lei), entrou a justificação (dada gratuita e livremente pela misericórdia de Deus na 
cruz de Cristo) (cf. Fl 3,9)!

-  O paradoxal é que, enquanto escribas e fariseus – que se consideram justos por 
julgarem cumprir a Lei – transgridem a vontade salvífica de Deus em relação a eles, publicanos 
e pecadores – que aqueles julgam perdidos e irrecuperáveis – são os verdadeiros filhos da 
sabedoria, pois reconhecem e acolhem a misericórdia de Deus.

-  O Evangelho de hoje contém seis “ai de mim”, 3 para os fariseus, 3 para os doutores da 
lei. Estes seis deveriam ser suficientes para convertê-los, ficando, no lugar de um sétimo “ai de 
mim”, a bem-aventurança daquele que foi perdoado (Sl 32,1ss.) porque acreditou na Palavra 
(Lc 1,45). Esta é, de fato, a bem-aventurança de Saulo / Paulo, fariseu e doutor da lei. Saulo, 
curado da cegueira, torna-se mestre do amor (agapé*) e, como Jesus, acolhe a todos em sua 
casa (cf. At 28,30). 
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Santos do dia: Inácio de Antioquia (+117); Rodolfo de Gubbio (1034-1064).

Memória histórica: Morte de Jean-Jacques Dessalines, ex-escravo, um dos líderes da 
Independência do Haiti, que se tornou exemplo para toda a América (1806). 

Datas comemorativas: Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Dia do Eletricista. Dia 
da Indústria Aeronáutica Brasileira. Dia do Profissional da Propaganda.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Agape. Em grego, três palavras são usadas para dizer “amor”: eros, philía, agápe. “Eros” é 
o amor instintivo, sexual, passional. “Philía” é o amor-amizade. A palavra “Agapé” também 
significa “amor”, mas, no mundo antigo, tinha um sentido mais vago, menos específico, mais 
amplo; provavelmente por isso, essa palavra foi escolhida pelo Novo Testamento para exprimir o 
amor de Deus por nós, o amor vivido por Cristo, o amor filial e fraterno entre os discípulos. É o amor 
imerecido que Deus manifesta ao enviar seu próprio Filho, para redimir, mediante a total doação de 
si a Deus e aos seres humanos, a humanidade pecadora. Nos seres humanos, pela graça, “agápe” é 
o amor altruísta, gratuito, generoso, que se exprime na doação e no serviço, até o sacrifício de si. O 
famoso hino de Paulo ao amor/caridade (1Cor 13,1-13) usa justamente esta palavra. Na verdade, o 
termo “agápe”, que é o menos comum no mundo helenístico, é o mais usado no Novo Testamento. 
Sobre este tema, são preciosas as reflexões do Papa Bento XVI na encíclica Deus caritas est.

18 QUINTA-FEIRA - SÃO LUCAS EVANGELISTA - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo próprio)

O nome Lucas aparece três vezes no Novo 
Testamento, sempre em cartas atribuídas a 
Paulo (Filemon 24; Cl 4,14; 2Tm 4,11). Em Fm 
23-24, o texto mais importante, informa-se 
que Lucas – juntamente com Epafras, Marcos, 
Aristarco e Dema – está em companhia de 
Paulo. Juntos, mandam saudações a Filêmon, 
Ápia e Arquipo (v. 2). Epafras é companheiro 
de prisão de Paulo (v. 23), enquanto Lucas e 
os outros são chamados de colaboradores (v. 
2). Em Cl 4,10-14, Lucas, de novo com Dema, 
Aristarco, Marcos, Epafras e outros, se unem a 
Paulo no envio das saudações. Aqui, Lucas é 
chamado de “o querido médico” (v. 14). Em 
2Tm 4,10-12, diz-se que Paulo foi abando-
nado por seus principais companheiros ou os 
enviou para outros destinos (Dema, Cresente, 
Tito e Tíquico). Somente Lucas está com ele, e 
Paulo pede, então, a Timóteo de vir ao seu 
encontro com Marcos. Essas três passagens, 
provavelmente, referem-se à mesma pessoa, 

e a principal informação que se pode tirar daí é 
que Lucas foi um colaborador de Paulo. Sendo 
que o nome grego “Loukas” é uma variação do 
também grego “Loúkios”, alguns autores 
pensam que os Lúcios encontrados em Rm 
16,21 e At 13,1 seja o mesmo de Fm 24. Irineu 
de Lião (+202) deve ter sido o primeiro a 
identificar Lucas, “companheiro de Paulo”, 
com o autor do terceiro Evangelho. O Cânon 
Muratoriano* concorda com Irineu e acres-
centa que Lucas era um médico, não uma 
testemunha ocular do que narra no Evangelho, 
embora pudesse sê-lo de alguns fatos (se-
ções “nós”) relatados nos Atos. Tanto os an-
tigos como os modernos são concordes em 
afirmar que o autor do 3º Evangelho é o mes-
mo autor dos Atos. Os modernos são mais 
cautelosos em identificar tal autor. 

Comentário inicial - Jesus envia os 
discípulos, como ele próprio foi enviado pelo 
Pai. Fonte da missão é sempre o Pai, cheio de 
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16oposição às nossas palavras.  Na minha pri-
meira defesa, ninguém me assistiu; todos me 
abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado 

17em conta.  Mas o Senhor esteve a meu lado e 
me deu forças, ele fez com que a mensagem 
fosse anunciada por mim integralmente, e 
ouvida por todas as nações. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144(145),10-
11. 12-13ab. 17-18 (R/. 12a)

R. Ó Senhor, vossos amigos anun-
ciem vosso Reino glorioso!

1.  Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glorifiquem, e os vossos santos com louvores 
vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor 
do vosso reino e saibam proclamar vosso 
poder! R.

2.  Para espalhar vossos prodígios entre 
os homens e o fulgor de vosso reino esplen-
doroso. O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. R.

3.  É justo o Senhor em seus caminhos, é 
santo em toda obra que ele faz. Ele está perto 
da pessoa que o invoca, de todo aquele que o 
invoca lealmente. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos designei para que vades e deis 

frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse 
o Senhor. R.

Evangelho - Lc 10,1-9

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  O Senhor escolheu 
outros setenta e dois discípulos e os enviou 
dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar 

2 aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: “A 
messe é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que 

misericórdia por todos os seus filhos e filhas. 
Primeiro enviado é o Filho, que o conhece. 
Depois dele, são enviados aqueles que o 
reconheceram como irmão. Lucas, cuja festa 
hoje celebramos, narra duas missões: a dos 
Doze e a dos Setenta e dois. A dos Doze a 
Israel; a dos Setenta e dois a todos os povos. 
Graças a Lucas, conhecemos também a obra 
missionária de Pedro e João e, sobretudo, a de 
Paulo, de quem Lucas foi companheiro de 
missão. Seu exemplo nos estimule a ser 
“Igreja em saída”, “solidária com os pobres”, 
“samaritana”. 

Antífona da entrada - Is 52,7

Como são belos sobre os montes os pas-
sos daquele que anuncia a paz, trazendo a 
boa- nova e proclamando a salvação!

Oração do dia

Ó Deus, que escolhestes São Lucas para 
revelar em suas palavras e escritos o mistério 
do vosso amor para com os pobres, concedei 
aos que já se gloriam do vosso nome 
perseverar num só coração e numa só alma, e 
a todos os povos do mundo ver a vossa 
salvação.

Leitura - 2Tm 4,10-17b

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo

10 Caríssimo: Demas me abandonou por 
amor deste mundo, e foi para Tessalônica. 
Crescente foi para a Galácia, Tito para a 

11Dalmácia.  Só Lucas está comigo. Toma 
contigo Marcos e traze-o, porque me é útil 

12            para o ministério.  Mandei Tíquico a Éfeso. 
13 Quando vieres, traze contigo a capa que 
deixei em Trôade, em casa de Carpo, e                    
os livros, principalmente os pergaminhos. 
14Alexandre, o ferreiro, tem-me causado muito 
dano; o Senhor lhe pagará segundo as suas 

15obras!  Evita-o também tu, pois ele fez forte 
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exemplo de São Lucas, visem a saúde e a 
salvação integral do ser humano, oremos.   

5.  Pelos membros da nossa comunidade, 
para que, a exemplo de São Lucas, sejam 
verdadeiros ministros da Palavra, oremos.

Senhor, nosso Deus, que fizestes de São 
Lucas o companheiro inseparável do apóstolo 
Paulo e o evangelista da misericórdia de 
Jesus, fazei que, por sua intercessão, nos 
amemos uns aos outros e sejamos teste-
munhas da paz e do perdão. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Por estes dons celestes concedei-nos, ó 
Deus, a graça de vos servir alegremente, para 
que as oferendas que apresentamos na festa 
de São Lucas nos tragam a saúde nesta vida e 
a glória eterna. 

 Prefácio dos Apóstolos, II 

Antífona da comunhão - Lc 10,1.9

O Senhor mandou seus discípulos anun-
ciarem de cidade em cidade: Chegou para vós 
o Reino de Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus onipotente, a comunhão no vosso 
altar nos santifique e nos faça abraçar, firmes 
na fé, o Evangelho anunciado por São Lucas.

3mande trabalhadores para a colheita.  Eis que 
vos envio como cordeiros para o meio de 

4lobos.  Não leveis bolsa, nem sacola, nem 
sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo 

5caminho!  Em qualquer casa em que en-
trardes, dizei primeiro: 'A paz esteja nesta 

6casa!’  Se ali morar um amigo da paz, a vossa 
paz repousará sobre ele; se não, ela voltará 

7para vós.  Permanecei naquela mesma casa, 
comei e bebei do que tiverem, porque o 
trabalhador merece o seu salário. Não passeis 

8de casa em casa.  Quando entrardes numa 
cidade e fordes bem recebidos, comei do que 

9vos servirem,  curai os doentes que nela 
houver e dizei ao povo: 'O Reino de Deus está 
próximo de vós’”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na festa do evangelista São Lucas, eleve-
mos a Deus as nossas preces, pedindo-lhe 
que envie missionários apaixonados por Deus 
e pela humanidade. R. Nós Vos rogamos: 
ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, para que, a exemplo de 
São Lucas, anuncie e testemunhe com fideli-
dade o Evangelho de Jesus, oremos.

2.  Pelos governantes, para que, a exem-
plo de São Lucas, deixem-se guiar por Deus e 
pelos valores do Reino, oremos. 

3.  Pelos discípulos e discípulas de Cristo, 
para que, a exemplo de São Lucas, se encan-
tem pela vida em comunhão, oremos. 

4.  Pelos agentes de saúde, para que, a 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,1-9

J
esus envia os discípulos (Lc 9,1;10,1) como ele próprio foi enviado pelo Pai (Lc 9,16). 
Fonte da missão é sempre o Pai, cheio de misericórdia por todos os seus filhos e filhas. 
Primeiro enviado é o Filho, que o conhece. Depois dele, são enviados aqueles que o 

reconheceram como irmão. 
-  Lucas é o único evangelista a narrar duas missões: a dos Doze a Israel (Lc 9,1) e a dos 

Setenta e dois a todos os povos (Lc 10,1). “Dois” é o princípio de muitos, o “um” que se 
desdobra no tempo e no espaço. A missão, na verdade, é una e múltipla, é idêntica e plural. É a 
missão do único Senhor em toda a terra (cf. Zc 14,9), cujo nome é santificado em todos os 
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povos (cf. Ez 36,23). O “católico” Lucas preocupa-se sempre com a unidade e a totalidade!
-  A missão brota do amor do Pai por todos os seus filhos e desemboca no amor dos filhos 

pelo Pai e entre si. Nasce da única fonte do Pai, derrama-se sobre Israel, amplia-se na Samaria, 
até abraçar os extremos confins da terra. É como os braços do Pai que se abrem até envolver 
num único abraço todos os filhos sem perder nenhum, pois, se os filhos podem perder tudo           
(Lc 15), ele não tem filhos para perder!

-  Os Setenta e dois – como, aliás, já os Doze – devem viver, na missão, as mesmas 
condições de Jesus. Afinal, é a mesma e única missão. Os agentes, porém, são distintos. Jesus 
é o Filho que veio à procura dos irmãos (Lc 5,32; 19,10); os Doze são chamados (Lc 9,1); os 
Setenta e dois são designados (Lc 10,1) a colaborar na obra.

-  O discurso missionário em Lucas é longo. Sua abertura mostra a extensão da missão: a 
messe é grande, pois abarca toda a humanidade (v. 2). Sua imagem é dramática: os discípulos 
são cordeiros – guiados pelo Pastor – no meio de lobos (v. 3). As proibições são claras: os 
missionários devem ser pobres (v. 4). O anúncio é claramente precisado: digam, fiquem, 
comam, cuidem, digam (vv. 5-9). A situação em que acontece o anúncio – urgente e 
necessário – é de contradição e rejeição (vv. 10-15). 

-  A humanidade é messe madura para acolher a salvação. Mas pode também recusá-la: 
onde há recusa, há um “ai de vós” semelhante ao das bem-aventuranças (Lc 6,24-26). Este “ai 
de vós” não é ameaça, mas forma extrema de anúncio. Rejeitado, o anunciador diz: “ai de mim 
por vós!” A denúncia do mal não visa à morte do malfeitor, mas que se converta e viva. O 
denunciante paga em sua carne o preço da denúncia. Foi assim que agiu Jesus; foi o que fez na 
cruz, rejeitado por todos.

-  As palavras de Jesus aos Setenta e dois supõem o “terceiro grau de amor” de Santo 
Inácio de Loyola ( 167). O “terceiro grau de amor” é o desejo de escolher a Exercícios Espirituais 
pobreza, a ignorância e a loucura da cruz, para tornar-se semelhante ao Senhor que se ama. Este 
assemelhar-se já é missão. É aquela lâmpada acesa que ilumina (Lc 8,16; 11,33). É aquele 
“estar com ele” (Mc 3,14; 8,2) que se faz transparência diante dos irmãos. É aquele associar-se 
à sua cruz que salva o mundo (2Cor 4,7-12; 6,10; Cl 1,24). A missão, na verdade, é tanto mais 
missão aos outros quanto mais for identificação com o Senhor em nós!

Santos do dia: Lucas (Iº século); Pedro de Alcântara (1499-1562).

Memória histórica: Nascimento do Pe. Manuel da Nóbrega (1517). Levante antiescra-
vagista nos Estados Unidos (1859).  

Datas comemorativas: Dia do Médico. Dia do Pintor. Dia do Estivador. Dia do Securitário.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Cânon muratoriano. Ludovico Antonio Muratori nasceu em Vignola (Modena) em 1672 e 
faleceu em Modena em 1750. Padre, bibliotecário, arquivista, historiador e polígrafo, Muratori 
descobriu, em 1740, um documento precioso - gostaríamos que fosse mais amplo - onde aparece 
a lista dos textos sagrados da Igreja. O Cânon Muratoriano é um documento que elenca os 
Evangelhos, os Atos, as treze cartas paulinas e exclui as obras dos gnósticos Marcião (condenado 
por heresia em 144) e Valentino (presente em Roma entre 140 e 160, quando morreu). As 
referências ao Pastor de Hermas (+160) e ao Papa Pio I (morto em 157) indicam que o documento 
descoberto por Muratori deve ter sido elaborado uns 150 anos antes do Concílio de Niceia (325).
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19 SEXTA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Salmo responsorial - Sl 32(33),1-2.4-
5.12-13 (R/. 12b)

R.  Feliz o povo que o Senhor esco-
lheu por sua herança!

1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao 
Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas 
celebrai-o! R.     

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

3.  Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a 
nação que escolheu por sua herança! Dos 
altos céus o Senhor olha e observa; ele se 
inclina para olhar todos os homens. R.     

Aclamação ao Evangelho - Sl 32

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Sobre nós venha, Senhor, a vossa 

graça, da mesma forma que em vós nós 
esperamos! R.

Evangelho - Lc 12,1-7

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  Milhares de pessoas se 
reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. 
Jesus começou a falar, primeiro a seus 
discípulos: “Tomai cuidado com o fermento 

 2dos fariseus, que é a hipocrisia.  Não há nada 
de escondido, que não venha a ser revelado, e 
não há nada de oculto que não venha a ser 

3conhecido.  Portanto, tudo o que tiverdes dito 
na escuridão, será ouvido à luz do dia; e o que 
tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no 
quarto, será proclamado sobre os telhados.                  

No Evangelho de hoje, Jesus alerta os 
discípulos sobre o “fermento dos fariseus”, 
tão diferente do “pão de Jesus”. O primeiro 
destrói as relações; o segundo aproxima e une 
as pessoas na transparência e na mútua 
confiança. Que a celebração da Eucaristia 
elimine em nós o fermento dos fariseus e nos 
transforme, dia após dia, em pão de vida para 
a vida do mundo. 

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe 
a vossa graça para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer.

Leitura - Ef 1,11-14

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

11Irmãos:  Em Cristo nós recebemos a 
nossa parte. Segundo o projeto daquele que 
conduz tudo conforme a decisão de sua 

12vontade, nós fomos predestinados  a 
sermos, para o louvor de sua glória, os que de 
antemão colocaram a sua esperança em 

13Cristo.  Nele também vós ouvistes a palavra 
da verdade, o evangelho que vos salva. Nele, 
ainda, acreditastes e fostes marcados com o 
selo do Espírito prometido, o Espírito Santo,      
14 o que é o penhor da nossa herança para a 
redenção do povo que ele adquiriu, para o 
louvor da sua glória. - Palavra do Senhor.
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SS. JOÃO DE BRÉBEUF, ISAAC JOGUES, PRESBS., E COMPS. MÁRTIRES
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Mártires - MR, 740)

SÃO PAULO DA CRUZ, PRESBÍTERO 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa própria: MR, 684-685)

pregação e o sangue de vossos mártires João 
e seus companheiros, concedei que, por sua 
intercessão, floresçam sempre e por toda 
parte as comunidades cristãs.

cruz o seu único amor, nos obtenha a vossa 
graça, para que, estimulados por seu exemplo, 
abracemos com coragem a nossa cruz. 

Oração do dia

Ó Deus, que consagrastes os primórdios 
da Igreja na América Setentrional com a 

Oração do dia

Ó Deus, o presbítero São Paulo, que fez da 

ma, rezemos ao Senhor.
4.  Pelos catecúmenos das nossas comu-

nidades, para que vivam a sua fé sem 
fingimento, rezemos ao Senhor.

Deus eterno, benfeitor e amigo dos ho-
mens, que por Cristo, vosso Filho, nos destes 
a salvação, dai-nos vivê-la no dia a dia da vida 
na força do Espírito Santo. Ele que é Deus com 
o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso 
culto filial nos leve à glória do céu.

Antífona da comunhão - Sl 33,11

Os ricos empobrecem, passam fome, mas 
aos que buscam o Senhor, não falta nada.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos par-
ticipar de vossa vida.

4 Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não 
tenhais medo daqueles que matam o corpo, 

5não podendo fazer mais do que isto.  Vou 
mostrar-vos a quem deveis temer: temei 
aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder 
de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a 

6 este temei. Não se vendem cinco pardais por 
uma pequena quantia? No entanto, nenhum 

7 deles é esquecido por Deus. Até mesmo os 
cabelos de vossa cabeça estão todos 
contados. Não tenhais medo! Vós valeis         
mais do que muitos pardais”. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

O discípulo de Jesus deve sem fingimento, 
com transparência, limpidez e confiança. 
Unidos a Cristo, peçamos ao Pai o dom da 
verdade. R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Igreja, para que anuncie o 
Evangelho de Jesus e faça da humanidade o 
seu caminho, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos cristãos, para que não busquem 
a justificação mediante as próprias forças, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos cristãos, para que entendam que 
a santidade é dom de Deus que nos transfor-
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,1-7

T
em início aqui – para só terminar em Lc 13,20 – uma reflexão sobre o ‘fermento’ do 
Reino, que se opõe ao ‘fermento’ dos fariseus. É um convite para que o discípulo se 
conscientize de qual fermento move a sua vida. As possibilidades não são muitas. São 

fundamentalmente duas: o medo da morte, que leva à hipocrisia e à acumulação dos bens ou o 
temor de Deus, que leva à verdade e à liberdade na experiência da misericórdia. O primeiro 
fermento é o reino da morte; o segundo, o reino de Deus, cuja vinda pedimos ao Pai na Oração 
do Senhor (Lc 11,2). O teste que se faz, no capítulo 12 de Lucas, versa sobre o uso dos bens 
materiais.

-  Destinatários dessas palavras são, alternativamente, os discípulos e as multidões. As 
multidões simbolizam os futuros discípulos. A comunidade dos discípulos está sempre aberta 
a todos, pois a todos deve ser anunciada a vontade de Deus. Por isso, pode-se dizer que o 
capítulo 12 se destine a todas as pessoas de todos os tempos e lugares, todos chamados a 
viverem como filhos e filhas de Deus. 

-  Ao desmascarar a atitude do mundo, Jesus ensina qual deve ser a atitude do discípulo. 
E a primeira atitude que Jesus ensina é testemunhar com coragem o Senhor (Lc 12,1-12). A 
esperança da plenitude do Reino –  – é a razão da sua coragem e da a esperança escatológica*
sua liberdade. A certeza de atingi-lo no fim move a sua caminhada desde o início. É a força para 
enfrentar as dificuldades, as contradições do caminho e a própria morte. É o vigor necessário 
para viver e para... morrer. 

-  Os primeiros versículos do capítulo 12 organizam-se em três partes: o discípulo deve 
fugir à hipocrisia (Lc 12,1-3); não deve ter medo das pessoas, mas de Deus (Lc 12,4-7), 
testemunhando-o enquanto confiantemente aguarda o seu julgamento (Lc 12,8-12). 

-  Se a motivação escondida do pensar, do falar e do agir humano é o medo da morte, o 
discípulo de Jesus, consciente de que um de Deus (o Filho) morreu por ele na cruz, deve ser 
capaz de vencer o julgamento pervertido do mundo e apostar no verdadeiro julgamento, o de 
Deus, que ama o ser humano de um amor louco e lhe dá gratuitamente o Reino. 

-  “Princípio da sabedoria é o temor do Senhor”, diz o Salmo (Sl 111,10; cf. Pr 1,7). O 
“temor do Senhor” não é medo paralisante nem terror . Temer a Deus significa levar em conta, 
nas grandes decisões e no dia a dia da vida, que Deus é Deus – e só Deus é Deus! – e não querer 
de modo algum perdê-lo, pois só ele é a vida e só ele pode dar a vida (cf. Dt 30,20). O ser 
humano não pode não temer, como não pode não ter fome, como não pode não desejar. Afinal, 
somos criaturas, e a criatura é incompleteza, necessidade, precisão. Assim como deseja o 
“sim”, teme o “não”. O perigo é transformar o objeto do seu medo no seu senhor. Por isso, se 
não quiser fazer da morte o seu deus e o senhor da sua vida (Sl 49,15), deve temer a Deus – e a 
Deus somente – como Senhor da sua vida. O temor de Deus é fonte de sabedoria porque torna o 
homem livre e capaz de discernimento. 

Santos do dia: Fridesvida (+735); Isaque Jogues (1607-1646); João de Brébeuf e 
companheiros (1593-1649); Paulo da Cruz (1694-1775).

Testemunhas do Reino: Lázaro Cárdenas (1970, México). Digna Ochoa (2001, México).

Datas comemorativas: Dia do Guarda Noturno. 

«Sonhem grandes coisas. Sonhem que com vocês o mundo pode ser difer ente. Se 
derem o melhor de si, estarão ajudando o mundo a ser difer ente. Não esqueçam: Sonhar!” 

(Papa Francisco aos jovens)
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20 SÁBADO DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

20onipotente.  Ele manifestou sua força em 
Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o 

21fez sentar-se à sua direita nos céus,  bem 
acima de toda a autoridade, poder, potência, 
soberania ou qualquer título que se possa 
nomear não somente neste mundo, mas ainda 

22 no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os 
seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a 

23Cabeça da Igreja,  que é o seu corpo, a 
plenitude daquele que possui a plenitude 
universal. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 8,2-3a.4-5.6-
7 (R/. 7)

R. Vós destes o domínio ao vosso 
Filho sobre tudo o que criastes.

1.  Ó Senhor nosso Deus, como é grande 
vosso nome por todo o universo! Desdobras-
tes nos céus vossa glória com grandeza, 
esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é 
dado pelos lábios dos mais pequeninos. R.

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

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,26b-
27a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá 

testemunhar; e vós minhas testemunhas 
sereis em todo lugar. R

Dar testemunho de Jesus é acolhê-lo no 
coração, mas também anunciá-lo, proclamá-
lo, testemunhá-lo, dar a vida por ele. A fé não 
pode ser reduzida à vida íntima ou à esfera 
privada, mas inclui também a vida social e 
pública. Dar testemunho de Jesus diante do 
mundo é consequência do nosso encontro 
com Cristo que, pela sua morte e ressurreição, 
foi colocado como cabeça do universo.

 
Antífona da entrada - Sl 129,3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe 
a vossa graça para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer.

Leitura - Ef 1,15-23

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

15Irmãos:  Desde que soube da vossa fé no 
Senhor Jesus e do vosso amor para com todos 

16os santos,  não cesso de dar graças a vosso 
respeito, quando me lembro de vós em mi-

17nhas orações.  Que o Deus de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, 
vos dê um espírito de sabedoria que vo-lo 

                       revele e faça verdadeiramente conhecer. 
18 Que ele abra o vosso coração à sua luz, para 
que saibais qual a esperança que o seu 
chamamento vos dá, qual a riqueza da glória 

19que está na vossa herança com os santos,  e 
que imenso poder ele exerceu em favor de nós 
que cremos, de acordo com a sua ação e força 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,8-12

T
odo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também 
se declarará por ele...”. O cristão deve testemunhar Cristo diante de todos. O futuro 
definitivo depende de nosso testemunho atual. Não devemos nos preocupar com o 

julgamento dos homens, mas com o julgamento do Filho do Homem. O que importa não é o 
julgamento diante dos tribunais da terra, mas o julgamento diante do tribunal do céu. A Igreja é 
chamada a confessar o seu Senhor na paz e na perseguição. Seu olhar deve estar fixo – como o 
de Estêvão – no céu, onde está a glória de Deus e de Jesus, seu Filho (At 7,55ss.).

”

todos um só corpo, rezemos ao Senhor.
3.  Para que o Espírito Santo ponha em 

nossos lábios as palavras que havemos de 
dizer por causa do Evangelho, rezemos ao 
Senhor.

4.  Para que Deus abra o coração dos 
cristãos à sua luz, para que saibam qual a 
esperança a que são chamados, rezemos ao 
Senhor.

5. Para que a nossa assembleia tenha a 
certeza de que o amor ao próximo é a forma 
mais perfeita de evangelizar, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, nosso Deus, fazei-nos crescer na 
fé e na entrega ao vosso Filho, e, pelo Espírito 
Santo, ensinai-nos a ser suas testemunhas. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso 
culto filial nos leve à glória do céu.

Antífona da comunhão - Sl 33,11

Os ricos empobrecem, passam fome, mas 
aos que buscam o Senhor, não falta nada.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos parti-
cipar de vossa vida.

Evangelho - Lc 12,8-12

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
8discípulos:  "Todo aquele que der testemunho 

de mim diante dos homens, o Filho do 
Homem também dará testemunho dele diante 

9dos anjos de Deus.  Mas aquele que me 
renegar diante dos homens, será negado 

10diante dos anjos de Deus.  Todo aquele que 
disser alguma coisa contra o Filho do Homem 
será perdoado. Mas quem blasfemar contra o 

 11Espírito Santo não será perdoado.  Quando 
vos conduzirem diante das sinagogas, magis-
trados e autoridades, não fiqueis preocupados 
como ou com que vos defendereis, ou com o 

12que direis.  Pois nessa hora o Espírito Santo 
vos ensinará o que deveis dizer". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

O discípulo de Cristo deve proclamar com 
coragem a sua fé, mesmo que tenha de sofrer 
por causa dela. Então, o Espírito lhe ensinará o 
que dizer. R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1.  Para que a Igreja cresça, cada vez 
mais, em abertura e fidelidade ao Espírito 
Santo, que lhe dá vida e a conduz, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Para que todos cheguem ao conheci-
mento da verdade e confessem que formamos 
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-  “Todo aquele, porém, que me renegar...”. Renega Jesus quem quer salvar a própria 
pele e não é capaz de renegar a si mesmo (Lc 9,23ss.). O medo da morte evidencia o egoísmo 
de quem afirmar a si mesmo. O egoísmo não é uma ação, mas um modo de ser e de viver. O 
renegar opõe-se ao confessar, uma forma de testemunho (= ‘martírio’ em grego), que se 
tornará o testemunho por antonomásia. A confissão não se reduz ao martírio, mas é, antes de 
tudo, a cruz quotidiana de quem segue o seu Senhor (Lc 9,23ss.). 

-  “Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado”. O 
Jesus terreno é um sinal de contradição (Lc 2,34). Nossos pensamentos e nossas obras 
dividem-se entre aceitá-lo e recusá-lo. Diante da sua pobreza, humildade e humilhação, nossa 
natureza instintivamente se afasta dele. O mistério do Filho do Homem que se entrega esconde-
se aos próprios cristãos (Lc 9,44ss.). Por isso, somos constantemente e insistentemente 
chamados à conversão: de inimigos da cruz (cf. Fl 3,18) ao conhecimento só da cruz (cf. 1Cor 
2,2). Esse o nosso drama, o nosso pecado mais radical, a nossa falta de discernimento.

-  “Mas o que houver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado”. O pecado 
contra o Espírito é a perda da fé, a apostasia depois da iluminação dada pelo Espírito (cf. Hb 6,4-
6; 10,26-39). É pecado imperdoável, não porque Deus não perdoe, mas porque quem o comete 
não o reconhece nem se arrepende nem se dispõe a converter-se. O modo mais comum de 
encapsular-se na inconvertibilidade é considerar-se a priori de “boa fé” e acomodar-se 
cronicamente nessa áurea mediocridade. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento 
na cegueira de quem acha que vê e não quer o dom da visão (Jo 9,41). Ao invés de gritar 
“Senhor, que eu veja”, agradece insolente “Obrigado, Senhor, porque vejo”! É o pecado de 
quem não se reconhece pecador e, por isso, pensa não precisar de perdão (Lc 18,9-14). Sua 
forma mais abjeta é a de quem mente para, aparentando o que não é, fazer bela figura (cf. At 
5,1ss.).

-  “Quando vos conduzirem diante...”. A perseguição – a cruz – não é gratuita. É fruto da 
fidelidade ao Senhor (Lc 6,22ss.). A Igreja só não é perseguida quando é infiel (Lc 6,26). 

-  “Não se preocupem...”. ‘Pré-ocupação’ é ocupação anterior à ocupação. Ela rouba 
energia à ocupação. O medo pelo que pode advir esgota toda energia e impossibilita a ação, a 
ocupação. A preocupação é contrária à fé, pois é própria de quem não conhece o amor do 
Senhor e pensa que deve salvar sua própria pele, ao invés de entregar-se com toda confiança 
nos braços do Senhor. A Igreja de Lucas – e a nossa hoje não menos – perde mais energia com 
‘pré-ocupação’ do que com ‘ação’. 

-  “O Espírito Santo vos ensinará...”. O Espírito que Jesus nos deu vem ao encontro da 
nossa fraqueza. Ele não é apenas força para o testemunho (Lc 24,49; At 1,8), mas também 
mestre do testemunho (At 4,8; 7,55; Jo 14,26). 

Santos do dia: Vendelino (550-617); Vital de Salzburg (+730); Maria Bertilla Boscardin 
(1888-1922). 

Testemunhas do Reino: Raimundo Hermann (Bolívia, 1975). Oliverio Castañeda de León 
(Guatemala, 1978). Jorge Eduardo Serrano (Colômbia, 1988). Mariano Ferreyra (Argentina, 
2010).

Memória histórica: Fundação da cidade de La Paz (Bolívia, 1548). 

Datas comemorativas: Dia do Arquivista. Dia Internacional do Controlador de Tráfego 
Aéreo.
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Amanhã, COLETA em todo o mundo para as Missões (desta campanha se reservará 
uma percentagem adequada para as Missões na África e 10% para a Infância Missionária). O 
fruto da coleta deverá ser entregue integralmente à Cúria diocesana, que, através da CNBB, 
encaminhará à Congregação para a Evangelização dos Povos.

Amanhã, penúltimo Domingo de outubro: Dia das Missões e da Obra Pontifícia                
da Infância Missionária. Em todas as Igrejas, pode-se celebrar uma Missa “pela 
Evangelização dos povos” (verde ou branco): Glória, Creio, Prefácio dos domingos comuns 
(Missa para Diversas Necessidades, n. 14 A e B).

Leituras: 
Is 2,1-5 ou Is 56,1.6-7 ou Is 60,1-6 ou Zc 8,20-23
Sl 18 (19),2-3.4-5 (R/. 5a) ou Sl 66 (67),2-3.5. 7-8 (R/. 4) 
At 1,3-8 ou Rm 10,9-18 ou 1Tm 2,1-8
Mt 28,16-20 ou Mc 16,15-20 ou Lc 24,44-53 ou Jo 11,45-52

Apresentamos abaixo dois formulários completos: um para o Dia Mundial das Missões, 
outro para o 29º Domingo do Tempo Comum.

21 DOMINGO  DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
 (Cor verde ou branca)

Infância Missionária. O mandato de Jesus é 
claro: “Ide e fazei discípulos meus todos os 
povos, batizando-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a 
observar tudo o que vos ordenei!”. A Igreja é, 
por sua própria natureza, missionária. Quando 
não abraça a missão como sua tarefa 
fundamental trai o mandato de Jesus e nega 
sua essência missionária. O papa Francisco 
insiste numa Igreja “em saída”, que vá às 
periferias geográficas e existenciais do 
mundo. Celebremos, com toda a Igreja, o Dia 
Mundial das Missões, que, tem por tema, este 
ano, “Junto com os jovens, levemos o 
Evangelho a todos”. 

Antífona da entrada - Sl 66,2-3

Deus nos dê sua graça e nos abençoe, faça 
brilhar sobre nós a sua face; seu caminho será 
conhecido sobre a terra, e a salvação em todas 
as nações.
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palavras, nem são vozes que possam ser 
ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda 
a terra, chega aos confins do universo a sua 
voz. R.

Leitura - At 1,3-8 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

3 Foi aos apóstolos que Jesus se mostrou 
vivo depois da sua paixão, com numerosas 
provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes 

4falando do Reino de Deus.  Durante uma 
refeição, deu-lhes esta ordem: "Não vos afas-
teis de Jerusalém, mas esperai a realização da 
promessa do Pai, da qual vós me ouvistes 

5falar:  'João batizou com água; vós, porém, 
sereis batizados com o Espírito Santo, dentro 

6de poucos dias'."  Então os que estavam 
reunidos perguntaram a Jesus: "Senhor, é 

                 agora que vais restaurar o Reino em Israel?" 
7 Jesus respondeu: "Não vos cabe saber os 
tempos e os momentos que o Pai determinou 

8com a sua própria autoridade.  Mas rece-
bereis o poder do Espírito Santo que descerá 
sobre vós, para serdes minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, 
e até os confins da terra." - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho 

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V. Ide ao mundo, ensinai aos povos 

todos; convosco estarei, todos os dias, até o 
fim dos tempos, diz Jesus. R.

Evangelho - Mt 28,16-20 

Ouçamos o “mandato missionário”, a 
“grande comissão”, razão fundamental da 
existência da Igreja. A humanidade tem 
necessidade de Jesus e do seu Evangelho. 
Nós, cristãos, não podemos falhar no nos-       
so dever de levar a todos a “alegria do 

Oração do dia

Ó Deus, que mandastes ao mundo o vosso 
Filho, verdadeira luz para as nações, derramai 
em nós o Espírito prometido, que espalhe 
entre as pessoas as sementes da verdade e 
faça brotar nos corações a resposta da fé, a fim 
de que todos, gerados pelo batismo para uma 
vida nova, mereçam fazer parte do vosso 
povo.

Leitura - Is 2,1-5 

Leitura do Livro do Profeta Isaias 

1 Visão de Isaías, filho de Amós, sobre 
2Judá e Jerusalém.  Acontecerá, nos últimos 

tempos, que o monte da casa do Senhor estará 
firmemente estabelecido no ponto mais alto 
das montanhas e dominará as colinas. A ele 

3acorrerão todas as nações,  para lá irão 
numerosos povos e dirão: "Vamos subir ao 
monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, 
para que ele nos mostre seus caminhos e nos 
ensine a cumprir seus preceitos"; porque de 
Sião provém a lei e de Jerusalém, a palavra do 

4Senhor.  Ele há de julgar as nações e arguir 
numerosos povos; estes transformarão suas 
espadas em arados e suas lanças em foices: 
não pegarão em armas uns contra os outros e 

5não mais travarão combate.  Vinde, todos da 
casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do 
Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18(19),2-3.4-
5 (R/. 5a) 

R. Seu som ressoa e se espalha em 
toda a terra.

1.  Os céus proclamam a glória do 
Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; 
dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à 
noite publica esta notícia. R.

2.  Não são discursos nem frases ou 
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zir a missão a algum aspecto apenas da 
evangelização e pratiquemos uma missão 
integral, rezemos ao Senhor.

6. Pelo Sínodo sobre “Os Jovens, a fé e o 
discernimento vocacional”, para que im-
pulsione toda a Igreja a ouvir os jovens e 
acompanhá-los no caminho da fé e do serviço, 
rezemos ao Senhor. 

Ó Pai, que enviastes vosso Filho ao mundo 
para tornar presente o vosso Reino em toda a 
terra, atendei as nossas preces e fazei de nós, 
na força do Espírito Santo, uma Igreja em 
estado de missão. Por Cristo, nosso Senhor.  

Oração sobre as oferendas

Contemplai, ó Deus, a face do vosso 
Cristo, que se entregou para a salvação de 
todos, a fim de que, por ele, vosso nome seja 
engrandecido entre as nações, e um sacrifício 
único se ofereça por toda parte em vossa 
honra.

Prefácio dos domingos do Tempo 
Comum

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias I ou II (VI-A) ou 
(VI-B)

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Ensinai todos os povos a observar meus 
mandamentos, diz o Senhor. Eis que estou 
convosco todos os dias, até a consumação 
dos tempos.

Oração depois da comunhão

Nutridos pelo sacramento da nossa reden-
ção, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
remédio da salvação eterna faça crescer em 
nós a verdadeira fé. 

Evangelho”.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

16Naquele tempo,  os onze discípulos 
foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes 

17tinha indicado.  Quando viram Jesus, 
prostraram-se diante dele. Ainda assim al-

18guns duvidaram.  Então Jesus aproximou-se 
e falou: "Toda a autoridade me foi dada no céu 

19e sobre a terra.  Portanto, ide e fazei discí-
pulos meus todos os povos, batizando-os em 

20nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,  e 
ensinando-os a observar tudo o que vos 
ordenei! Eis que eu estarei convosco todos os 
dias, até ao fim do mundo". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos, irmãos e irmãs, ao Pai, pela 
evangelização do mundo, pelos missionários 
e missionárias, e pelo Sínodo dos Jovens,       
que entra em sua última semana, dizendo:                     
R. Enviai-nos, Senhor.

1. Para que toda a Igreja assuma a missão 
de Jesus como sua missão e anuncie com 
ardor o Evangelho a toda a humanidade, 
rezemos ao Senhor.

2. Para que nossas comunidades, nossa 
liturgia, nossa catequese, e nossa caridade 
comunitária e social sejam efetivamente 
missionárias, rezemos ao Senhor.

3. Para que nos empenhemos em tornar 
realidade a opção de Aparecida por uma Igreja 
misericordiosa e decididamente missionária, 
rezemos ao Senhor.

4. Para que atendamos ao apelo incan-
sável do papa Francisco por uma Igreja “em 
saída”, que vá às periferias geográficas e 
existenciais, rezemos ao Senhor.

5. Para que superemos o perigo de redu-
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 28,16-20

A
 Ascensão é a última aparição de Jesus e o início da missão dos discípulos e 
discípulas. Terminada a missão de Jesus, aqueles e aquelas que o acolheram 
começam o seu caminho. É o mesmo caminho do Filho, que dá testemunho do amor 

do Pai aos irmãos e irmãs que ainda não o conhecem.
-  O que o Nazareno propôs a Israel, seus seguidores – Nazo(i)reus? – propõem a todas as 

nações. Aqueles que nele descobriram a própria identidade de filhos a realizam agora indo ao 
encontro dos irmãos, até que o nome do Pai dos céus seja conhecido e santificado em toda a 
terra. Se o Pai está vivo, os filhos não podem viver como órfãos!

-  A perícope de hoje é uma espécie de posfácio, que contém um resumo de toda a obra 
de Mateus. É como o final de uma sinfonia, que retoma e funde numa única harmonia os temas 
abordados e desenvolvidos ao longo do Evangelho.

-  Como todo texto, este também dirige-se aos leitores, para que façam a experiência dos 
primeiros discípulos e discípulas, seus autores (nenhum Evangelho é obra de um autor isolado) 
e destinatários (neste sentido, leitores e leitoras como os/as de hoje).

-  Assim como os discípulos históricos, os leitores devem – agora, simbolicamente – 
dirigir-se para a Galileia, onde tudo começou, “para o” monte indicado por Jesus (v. 16). Em 
Mateus, “monte” tem um significado especial. São vários os montes “teológicos”: o das bem-
aventuranças, onde o Filho anuncia a vontade do Pai (Mt 5,1; 8,1); aquele onde se retira para 
rezar (Mt 14,23); aquele onde cura os doentes (Mt 15,29); o da transfiguração, onde ressoa a 
voz do Pai que manda ouvir a voz do Filho (17,1ss.), e este (qual?) da ascensão. Seja como for, 
não se trata de um monte qualquer, mas de um monte preciso.

-  Neste momento e neste monte, os discípulos o veem e o adoram (v. 17). “Adorar” é 
levar à boca (em latim, ), beijar (Mt 2,2.11). A finalidade da nossa existência é o beijo do  “ad os”
Filho. É o mesmo beijo do Pai, por ele e por nós! 

-  A dúvida faz parte do encontro (v. 17b). A fé – a entrega total de si ao Totalmente Outro – 
é a superação da dúvida.

-  Aquele que se dirige ao monte conhece o Filho e recebe o seu mesmo poder (v. 18). 
Poder de tornar-se irmão de todos (v. 19a), para que toda pessoa seja imersa no único amor do 
Pai e do Filho (v. 19b), que torna todo ser humano capaz de “fazer” tudo o que Jesus mandou (v. 
20a). Neste modo, ele é Deus-conosco, para levar o mundo ao seu cumprimento (v. 20b). 

-  Os discípulos não devem “ensinar”, mas tornar as pessoas discípulos e discípulas do 
único Mestre (cf. 23,8). Sua missão é comunicar aos outros o mesmo poder que Jesus lhes 
comunicou: o poder de escutar e fazer a Palavra, para tornar-se um povo que dê o fruto do reino 
(cf. 21,43).

-  Discípulo é aquele(a) que foi batizado(a), quer dizer, imerso, mergulhado. Não na água, 
onde se morre e da qual os discípulos devem salvar as pessoas (cf. 4,19), mas em Deus, do 
qual Espírito se respira e se vive. Os pescadores da Galileia serão, assim, pescadores de 
homens. O Filho os pescou do abismo para batizá-los na luz; agora, pescarão os irmãos, 
fazendo aos outros o que, no início, foi feito com eles.

“A Igreja deve sair de si mesma, rumo às periferias existenciais.
Uma igreja autorreferencial prende Jesus Cristo dentro de si

 e não o deixa sair.
É igreja mundana, que vive para si mesma.” 

(Papa Francisco, 9 de março de 2013, poucos dias antes de ser eleito papa)
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21 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - I Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Celebramos, neste 
29º domingo do Tempo Comum, a vocação do 
discípulo missionário a um serviço eclesial. 
Do ponto de vista de Jesus, que “veio para 
servir e dar a vida por todos”, não existem, na 
sua comunidade, senhores e servos, supe-
riores e inferiores, chefes e subordinados, 
graus distintos de honra e dignidade. Quem 
tem uma responsabilidade maior tem um 
serviço maior e tem que se destacar pelo 
serviço humilde e generoso. Os escritores do 
Novo Testamento entenderam isso tão bem 
que chamaram as funções eclesiais de 
“serviços”. O resto é desfile de egos, narci-
sismo, oportunismo, carreirismo, indiferença 
para com os outros, exibicionismo. Doenças 
que não existem só na Cúria Romana, mas 
também entre nós, muito perto de nós, quem 
sabe até em nós.

Antífona da entrada - Sl 16,6.8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 

atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-
me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à 
sombra das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração. 

Leitura - Is 53,10-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

10 O Senhor quis macerá-lo com sofri-
mentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele 
terá descendência duradoura, e fará cumprir 

11com êxito a vontade do Senhor.  Por esta vida 
de sofrimento, alcançará luz e uma ciência 
perfeita. Meu Servo, o justo, fará justos 
inúmeros homens, carregando sobre si suas 
culpas. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),4-5. 
18-19.20.22(R/. 22)

R. Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, pois, em vós, nós esperamos!

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

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

3.  No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! Sobre 
nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma 
forma que em vós nós esperamos! R.
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"Podemos". E ele lhes disse: "Vós bebereis o 
cálice que eu devo beber, e sereis batizados 
com o batismo com que eu devo ser batizado. 
40 Mas não depende de mim conceder o lugar     
à minha direita ou à minha esquerda. É             

41 para aqueles a quem foi reservado". Quando 
os outros dez discípulos ouviram isso, 

42indignaram-se com Tiago e João.  Jesus os 
chamou e disse: "Vós sabeis que os chefes 
das nações as primem e os grandes as tira-

43nizam.  Mas, entre vós, não deve ser assim: 
44quem quiser ser grande, seja vosso servo;  e 

quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de 
45todos.  Porque o Filho do Homem não veio 

para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida como resgate para muitos". - Palavra da 
Salvação.

Evangelho - Mc 10,42-45 (mais breve)

Preces dos fiéis

Oremos ao Pai para que nos ensine a 
sabedoria da cruz do seu Filho e a caridade 
para com todo ser humano, dizendo: R. Ouvi, 
Senhor, a oração do vosso povo.

1.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que sejam os primeiros a dar testemunho 
do amor-serviço, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos governantes, políticos e admi-
nistradores públicos, para que exerçam seu 
mandato como serviço, rezemos ao Senhor.

3. Pelos missionários e missionárias, para 
que evangelizem pela presença, pelo teste-
munho e pela palavra, rezemos ao Senhor.

4. Pelos que assumem funções nas nos-
sas comunidades, para que façam frutificar 
seus dons para o bem de todos, rezemos ao 
Senhor.

5. Pelos fiéis que adormeceram em Cristo, 
para que vivam eternamente de seu amor, no 
seio do Pai, com todos os justos, rezemos ao 
Senhor

Senhor, Deus de misericórdia, o vosso 
Filho suportou as nossas dores para com elas 

Leitura - Hb 4,14-16

Leitura da Carta aos Hebreus 

14Irmãos:  Temos um sumo sacerdote 
eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de 
Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé 

15que professamos.  Com efeito, temos um 
sumo sacerdote capaz de se compadecer de 
nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado 
em tudo como nós,  com exceção do pecado. 
16 Aproximemo-nos então, com toda a con-
fiança, do trono da graça, para conseguirmos 
misericórdia e alcançarmos a graça de um 
auxílio no momento oportuno. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mc 10,45

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar 

sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, 
Cristo viva! R.

Evangelho - Mc 10,35-45

Que contraste! Jesus diz que vai a 
Jerusalém para dar a vida pela nossa salva-
ção. Os discípulos só querem tirar vantagem. 
Jesus coloca sua vida a serviço; os discípulos 
querem poder. Conseguimos nos ver na cena? 
No papel de quem?

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

35Naquele tempo:  Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: "Mes-
tre, queremos que faças por nós o que vamos 

36pedir".  Ele perguntou: "O que quereis que eu 
37vos faça?"  Eles responderam: "Deixa-nos 

sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, 
38quando estiveres na tua glória!"  Jesus então 

lhes disse: "Vós não sabeis o que pedis. Por 
acaso podeis beber o cálice que eu vou be-
ber? Podeis ser batizados com o batismo com 

39que vou ser batizado?"  Eles responderam: 
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Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

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

Oração depois da comunhão

Dai-nos ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

servir os seus irmãos. Pela sua oração e o seu 
exemplo, tornai-nos solidários com quem 
sofre. Por Cristo, Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

  Oração Eucarística para Sugestão:
Diversas Circunstâncias I (VI-A)

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,35-45 

hoje 

O
 Evangelho de está dividido em duas partes: a) o pedido dos filhos de Zebedeu (vv. 
35-40); b) o ensinamento sobre o serviço (vv. 41-45). Isso acontece depois do terceiro 
anúncio da Paixão que Jesus faz aos Doze (Mc 10,33-34). Os discípulos estão com 

medo da cruz. Tiago e João com seu pedido ambicioso e impróprio demonstram que não 
entenderam ainda quem é Jesus e as consequências da sua missão. Mas Jesus aproveita da sua 
ignorância para denunciar a tirania e, sobretudo, anunciar que a missão daquele que o segue e 
torna-se seu discípulo é o serviço desinteressado. Ele próprio dá exemplo entregando sua vida 
por amor em resgate de muitos.

-   Eram dois dos discípulos mais íntimos de Jesus, faziam parte do grupo Tiago e João:
dos Doze. Estiveram com Jesus na sua transfiguração (Mc 9,2-9) e estarão também com Ele no 
jardim de sua agonia (Mc 14,32-42), portanto, são pessoas que ocuparam lugar importante ao 
lado de Jesus. Esse destaque do nome dos discípulos que fazem esse tipo de pedido  Jesus a
tem grande valor para todos os que ocupam uma posição de liderança na Igreja. É uma 
liderança de servo que Jesus exige! Os líderes da Igreja devem ser os primeiros a “beber o 
cálice”, servindo diariamente às necessidades dos irmãos e irmãs, sejam quais forem, onde 
quer que sejam percebidas. 

-   O “cálice” e o “batismo” simbolizam, Tomar o cálice de Jesus e receber o seu batismo:
neste contexto, a agonia e a morte próximas de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério Jesus 
recebeu o batismo de João, foi ungido com o poder do Espírito Santo para anunciar o Reino de 
Deus e convocar todos à conversão. Agora Jesus leva à plenitude o sentido do batismo que 
recebeu passando pelo martírio. Na cruz derrama o seu sangue, enfrenta a morte, mas o Pai o 
ressuscita. A morte, o maior inimigo da humanidade é vencido. Jesus morre e nasce de novo, 
ressuscita. 

- A resposta de Jesus mostra que os  Mas não depende de mim conceder o lugar...: 
discípulos ainda não entenderam quem é Jesus, que tipo de Messias ele é e em que consiste o 
seu reinado. Seu Reino não segue o modelo de nenhum império que impõe o poder com tirania. 
No seu reino todos devem se colocar a serviço do irmão. É necessário servir! (Mc 10,45). Jesus 
não deixa dúvidas: autoridade é serviço! 

-   Jesus ainda deixa claro que cada pessoa é É para aqueles a quem foi reservado:

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
1 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 2
9º

 D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

 

83

responsável por sua conduta e possui liberdade de escolha. O ser humano foi criado por Deus 
com livre-arbítrio, tem a capacidade de optar pelo bem. E só assim poderá conquistar um lugar 
ao lado de Deus na eternidade. Portanto, a resposta de Jesus ao pedido de Tiago e João faz 
pensar, pois não se trata de um “sim” ou um “não”, mas de um desafio. É como se Jesus lhes 
dissesse: “Talvez o Pai reserve os lugares para vós, se tiverdes dispostos a tomar a minha cruz, 
minha taça, meu batismo”.

-  O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como 
resgate para muitos: Servir, como se repete este verbo neste evangelho! O Filho do Homem é 
uma figura um tanto enigmática que aparece no livro do profeta Daniel (Dn 7,13), mas onde 
Deus deixa claro que é alguém que reina sobre o povo com humanidade. Assim é Jesus: Filho 
do Deus Altíssimo, portanto, é o próprio Deus, assume a nossa condição e torna-se um de nós 
para redimir e concretizar a nossa salvação. Jesus o tempo todo serve. Desde a sua Encarnação 
em nosso meio até sua Ressurreição. Ele dá o exemplo e durante a caminhada prepara os seus 
discípulos para que façam o mesmo.

O cristão é chamado a morrer com Cristo e ressuscitar com Ele! É chamado a tomar do seu 
cálice, que significa passar pela cruz, estar de acordo com o seu projeto e tomar lugar nele 
tornando-o uma realidade na vida das pessoas que sofrem. “O que quereis que eu vos faça?” 
deve ser a pergunta de todo discípulo missionário que faz caminhada com o Mestre Jesus. No 
caminho sempre existe oportunidade de servir. O exemplo de Jesus que disse: “Eu vim para 
servir” (Mc 10,45),continua sendo um convite para colocarmos em prática os ensinamentos de 
Jesus. Ser cristão é ser servo, como Jesus era (Mc 10,45). Ser o primeiro e o maior é servir às 
necessidades de todos, como Jesus fez (Mc 10,44). Esse é o caminho da glória para um 
discípulo de Jesus!

CONTRA A HIERARQUIA DE PODER 

José Antonio Pagola

Tiago e João se aproximam de Jesus com um pedido estranho: ocupar os lugares de honra 
junto a ele. Eles “não sabem o que estão pedindo”. Assim lhes diz Jesus. Não entenderam nada 
de seu projeto ao seu serviço do reino de Deus e sua justiça. Não pensam em “segui-lo”, mas 
em “sentar-se” nos primeiros lugares.

Ao ver sua postura, os outros dez “se indignam”. Também eles alimentam sonhos 
ambiciosos. Todos buscam obter algum poder, honra ou prestígio. A cena é escandalosa. 
Como se pode acolher um Deus Pai e trabalhar por um mundo mais fraterno com um grupo de 
discípulos animados por este espírito?

O pensamento de Jesus é claro, “Não deve ser assim”. É preciso ir exatamente em direção 
oposta. É preciso arrancar de seu movimento de seguidores essa “enfermidade” do poder que 
todos conhecem no império de Tibério e no governo de Antipas. Um poder que não faz senão 
“tiranizar” e “oprimir”.

Entre os seguidores de Jesus não deve existir essa hierarquia de poder. Ninguém está 
acima dos outros. Não há senhores nem donos. A paróquia não é do pároco. A Igreja não é dos 
bispos e cardeais. O povo não é dos teólogos. Quem quiser ser grande ponha-se a servir a 
todos. 
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O verdadeiro modelo é Jesus. Ele não governa, não impõe, não domina nem controla. Não 
ambiciona nenhum poder. Não se arroga títulos honoríficos. Não busca seu próprio interesse. 
Sua característica é “servir” e “dar vida”. Por isso é o primeiro e o maior.

Na Igreja precisamos de cristãos dispostos a gastar sua vida pelo projeto de Jesus, não por 
outros interesses. Precisamos de crentes sem ambições pessoais, que trabalhem de maneira 
silenciosa por um mundo mais humano e por uma Igreja mais evangélica. Precisamos de 
seguidores de Jesus que “se imponham” pela qualidade de sua vida de serviço.

Pais que se desvelem por seus filhos, educadores entregues dia após dia à sua difícil tarefa, 
homens e mulheres que fizeram de sua vida um serviço aos necessitados. São o que temos de 
melhor na Igreja. Os mais “grandes” aos olhos de Jesus.

Santos do dia: Hilário de Gaza (290-370). Úrsula e companheiras (III/IV século). Malco (IV 
século). Celina de Laon (+458). Celina de Meaux (+465-480). 

Testemunhas do Reino: Geraldo Poblete (1973, Chile).

Datas comemorativas: Dia da Iluminação.

22 SEGUNDA-FEIRA - SÃO JOÃO PAULO II, Papa - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Antífona da entrada - Sl 66,2-3

Deus nos dê sua graça e nos abençoe, faça 
brilhar sobre nós a sua face; seu caminho será 
conhecido sobre a terra, e a salvação em todas 
as nações.

Oração do dia

Ó Deus, rico de misericórdia, que 
escolhestes São João Paulo II para governar a 
vossa Igreja como papa, concedei-nos que, 
instruídos pelos seus ensinamentos, 
possamos abrir confiadamente os nossos 
corações à graça salvífica de Cristo, único 
Redentor do homem. Ele que convosco vive e 
reina, na unidade do Espírito Santo, por todos 
os séculos dos séculos. 

Leitura - Ef 2,1-10

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios

1Irmãos:  Vós estáveis mortos por causa de 

2vossas faltas e pecados,  nos quais vivíeis 
outrora, quando seguíeis o deus deste mundo, 
o príncipe que reina entre o céu e a terra, o 

3espírito que age agora entre os rebeldes.  Nós 
éramos deste número, todos nós. Outrora nos 
abandonávamos às paixões da carne; 
satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os 
seus caprichos e éramos por natureza, como 

4os demais, filhos da ira.  Mas Deus é rico em 
misericórdia. Por causa do grande amor com 

5que nos amou,  quando estávamos mortos  
por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida 

           com Cristo. É por graça que vós sois salvos! 
6 Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez 
sentar nos céus em virtude de nossa união 

7com Jesus Cristo.  Assim, pela bondade, que 
nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis 
mostrar, através dos séculos futuros, a incom-

8parável riqueza da sua graça.  Com efeito, é 
pela graça que sois salvos, mediante a fé. E 

9isso não vem de vós; é dom de Deus!  Não 
vem das obras, para que ninguém se orgulhe. 
10 Pois é ele quem nos fez; nós fomos criados 
em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus 
preparou de antemão para que nós as 
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multidão, disse a Jesus: "Mestre, dize ao       
meu irmão que reparta a herança comigo".                  
14 Jesus respondeu "Homem, quem me 
encarregou de julgar ou de dividir vossos 

15bens?"  E disse-lhes: "Atenção! Tomai 
cuidado contra todo o tipo de ganância, 
porque, mesmo que alguém tenha muitas 
coisas, a vida de um homem  não consiste 

16na abundância de bens".  E contou-lhes uma 
parábola: "A terra de um homem rico deu uma 

17grande colheita.  Ele pensava consigo 
mesmo: 'O que vou fazer? Não tenho onde 

18guardar minha colheita'.  Então resolveu: 'Já 
sei o que fazer! Vou derrubar meus celeiros e 
construir maiores; neles vou guardar todo o 

19meu trigo, junto com os meus bens.  Então 
poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens 
uma boa reserva para muitos anos. Descansa, 

20come, bebe, aproveita!'  Mas Deus lhe disse: 
'Louco! Ainda nesta noite, pedirão de volta a 
tua vida. E para quem ficará o que tu 

21acumulaste?'  Assim acontece com quem 
ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico 
diante de Deus". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Todos nós andamos muito preocupados 
com a vida e com os bens deste mundo.  
Nesta nossa oração comum, elevemos os 
olhos para o Pai do Céu e supliquemos, dizen-
do: R. Atendei, Senhor, as nossas preces.

1.  Pelos pastores da Igreja que sabem 
viver com pouco, pelas famílias que prezam a 
solidariedade mais que seus próprios bens e 
pelos que não estão apegados ao que 
possuem, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que creem na ressurreição de 
Cristo, pelos que esperam um dia viver com 
Ele para sempre e pelos que Lhe dão graças 
por ter dado a vida por nós, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelos que pensam apenas nas rique-
zas que possuem, pelos irmãos que se tornam 
inimigos por ocasião das partilhas e por 
aqueles para quem Deus é o maior tesouro, 
rezemos ao Senhor.

praticássemos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 99(100),2.3. 
4.5 (R/. 3b)

R. O Senhor mesmo nos fez, e somos 
seus.

1.  Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi 
ao Senhor com alegria, ide a ele cantando 
jubilosos! R.

2.  Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele 
mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu 
povo e seu rebanho. R.

3.  Entrai por suas portas dando graças, e 
em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe 
graças, seu nome bendizei! R.

4.  Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, 
sua bondade perdura para sempre, seu amor é 
fiel eternamente! 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 - Lc 12,13-21

A parábola de hoje mostra o ser humano 
que busca a própria segurança no acúmulo de 
bens materiais. Ele não sabe que a nossa vida 
não está nos bens, mas naquele que os doa. O 
discípulo, porém, encontra sua segurança no 
amor do Pai e dos irmãos. O administrador 
sábio sabe disso e nos ensina a administrar 
corretamente nossa vida. Nenhum bem – nem 
todos os bens deste mundo – pode se 
substituir a Deus, pois somos filhos do Infinito 
e não simplesmente uma coisa finita entre 
tantas. O nosso verdadeiro tesouro é ser como 
Aquele que é dom para todos. É mais seguro 
partilhar com os que não têm do que acumular 
como os que pensam ter!

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

13Naquele tempo:  Alguém, do meio da 
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ser oferecido na cruz, libertou do pecado o 
mundo inteiro.

Antífona da comunhão

Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te 
amo!

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que 
os dons recebidos na festa de São João Paulo 
II realizem em nós os seus efeitos, para que 
sejam sustento de nossa vida mortal e nos 
obtenham o prêmio da alegria eterna. 

4.  Pelos que, em nossa comunidade, se 
preocupam com os mais pobres, pelos que, 
enquanto é tempo, dão bom destino ao que 
possuem e por todos os que morrem ricos de 
fé e boas obras, rezemos ao Senhor.

Senhor, Deus de toda a Criação, afastai os 
vossos servos da avidez dos bens materiais e 
ensinai-os a repartir e a dar graças por tudo o 
que receberam. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, seja-nos proveitoso, na festa de 
São João Paulo II, este santo sacrifício que, ao 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,13-21

A
 parábola de hoje mostra o homem que – ao contrário do discípulo, que encontra sua 
segurança no amor do Pai e dos irmãos (Lc 12,22-34) – busca a própria segurança no 
acúmulo de bens materiais. Ele não sabe que a nossa vida não está nos bens, mas 

naquele que os doa. Sabe-o, porém, o administrador sábio (Lc 16,1-9).
-  “A sabedoria de Deus previu – diz Fausti – que a satisfação das necessidades que 

temos se torne instrumento para preencher a necessidade que somos: a comunhão com o Pai, 
que doa, e com os irmãos, com os quais partilhamos”! Aqui está o reino dos filhos, o seu 
tesouro (Lc 12,33ss.).

-  Lucas é o evangelista que mais aborda essa questão dos bens materiais. No seu 
Evangelho, os bens materiais são dom do Pai a serem compartilhados entre os irmãos, seus 
filhos e filhas. Aqui novidade do Evangelho e herança do Antigo Testamento se fecundam 
mutuamente: toda vez que nos esquecemos do sentido divino dos bens, o jardim vira deserto, 
na casa transformada em caserna.

-  A pergunta do homem rico do Evangelho de hoje é a mesma do administrador sábio de 
Lucas 16: “que farei?” (Lc 12,17; 16,3). A diferença está em que o segundo sabe o que fazer (Lc 
16,4), enquanto o primeiro não: “O homem na prosperidade não entende, é como os animais 
que perecem” (Sl 49,13.21; cf. Sl 73). O segundo sabe que é mero administrador e não 
proprietário: os bens não são seus e, além disso, podem acabar. A penúria o torna sábio: ao 
invés de acumular, toma a decisão sábia de dar o que, no fundo, não é seu. E, por isso, é louvado 
pelo Senhor: usa os bens de acordo com a sua natureza. É da natureza do dom recebido voltar a 
ser dom doado!

-  Na verdade, só somos ricos daquilo que damos. Deus, com efeito, tem tudo porque dá 
tudo. Já o proprietário insensato, que quer ter sempre mais, até ter tudo (tendência absurda, 
mas naturalmente humana, que pensa poder preencher assim seu vazio absoluto), é sempre 
menos, até se tornar nada. Seu fim é o fechamento num egoísmo insaciável que o mata como 
ser humano. Só Deus pode preencher o nosso vazio. Nenhum bem – nem todos os bens deste 
mundo – pode se substituir a Deus, pois somos filhos do Infinito e não simplesmente uma coisa 
finita entre tantas.

-  O nosso verdadeiro tesouro é ser como Aquele que é dom para todos! É mais seguro 
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partilhar com os que não têm do que acumular como os que pensam ter (cf. Tb 12,8)!

Santos do dia: Salomé da Galileia (I século); Córdula (III/IV século); Ingueberto (VII/VII 
século); Bertário (810-884).

Testemunhas do Reino: Ernesto Lahourcade (1976, Argentina). Eduardo Capiau (1981, 
Guatemala). Nevardo Fernández (1987, Colômbia). 

Memória histórica: Gregório Alvarez, último ditador do Uruguai (1981-1985), é 
condenado a 25 anos de prisão. 

Datas comemorativas: Dia do Protesto Mundial contra o Uso do Eletrochoque. Dia da 
Praça. Dia do Paraquedista. Nascimento de Franz Liszt (1811).

23 TERÇA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Devemos ser vigilantes e perseverantes. É 
uma exigência da dimensão escatológica da fé 
e da vida cristã. Quem espera a plenitude do 
Reino não pode se contentar com o presente 
nem deixar de construir o futuro.

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-
me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à 
sombra das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Ef 2,12-22

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

12Irmãos:  Naquele tempo, éreis sem 
Messias, privados de cidadania em Israel, 
estranhos às alianças da promessa, sem 

13esperança e sem Deus no mundo.  Mas 
agora, em Jesus Cristo, vós que outrora 

estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo 
14 sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz: 

do que era dividido, ele fez uma unidade. Em 
sua carne ele destruiu o muro de separação: a 

15inimizade.  Ele aboliu a Lei com seus 
mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a 
partir do judeu e do pagão, criar em si um só 

16 homem novo, estabelecendo a paz. Quis 
reconciliá-los com Deus, ambos em um só 
corpo, por meio da cruz; assim ele destruiu 

17em si mesmo a inimizade.  Ele veio anunciar 
a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que 

18estavam próximos.  É graças a ele que uns e 
outros, em um só Espírito, temos acesso junto 
ao Pai. Assim, já não sois mais estrangeiros 
nem migrantes, mas concidadãos dos santos. 
19 20Sois da família de Deus.  Vós fostes inte-
grados no edifício que tem como fundamento 
os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus 

21Cristo como pedra principal.  É nele que  
toda a construção se ajusta e se eleva para for-          

22mar um templo santo no Senhor.  E vós 
também sois integrados nesta construção, 
para vos tornardes morada de Deus pelo 
Espírito. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84(85),9ab-
10.11-12.13-14 (R/. cf. 9)

R. O Senhor anunciará a paz para o 
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dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
o Senhor o proteja em toda a terra e o man-
tenha pobre, vigilante e servidor, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Pelos que pensam no futuro da huma-
nidade, para que se unam e trabalhem visando 
uma vida digna para todos e todas, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelos sofredores e angustiados, para 
que saibam que as aflições do tempo presente 
não têm comparação com a glória que os 
espera, rezemos ao Senhor. 

4.  Por nossa assembleia celebrante, para 
que Deus nos converta à sua Palavra e crie em 
nós uma atitude de vigilância e serviço, reze-
mos ao Senhor. 

Senhor, que nos mandais esperar a vossa 
vinda com as lâmpadas da fé acesas, não 
deixeis adormecer os nossos corações. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, 
purificados pela vossa graça, sejamos 
renovados pelos mistérios que celebramos 
em vossa honra.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

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

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxilia-
dos pelos bens terrenos, possamos conhecer 
os valores eternos.

seu povo.

1.  Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a 
paz que ele vai anunciar; está perto a salvação 
dos que o temem, e a glória habitará em nossa 
terra. R.

2.  Verdade e o amor se encontrarão, a 
justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a 
fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. R.

3.  Senhor nos dará tudo o que é bom, e a 
nossa terra nos dará suas colheitas; justiça 
andará na sua frente e a salvação há de seguir 
os passos seus. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,36

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vigiai e orai para ficardes de pé, ante o 

Filho do Homem! R.

Evangelho - Lc 12,35-38

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
35 cípulos: Que vossos rins estejam cingidos e 

 36as lâmpadas acesas.  Sede como homens 
que estão esperando seu senhor voltar de uma 
festa de casamento, para lhe abrirem, imedia-

 tamente, a porta, logo que ele chegar e bater. 
37 Felizes os empregados que o senhor encon-
trar acordados quando chegar. Em verdade eu 
vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los 

38sentar-se à mesa e, passando, os servirá.  E 
caso ele chegue à meia-noite ou às três da 
madrugada, felizes serão, se assim os encon-
trar! - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Como na saída do Egito o povo hebreu 
esteve de vigília, antes de partir, assim Jesus 
convida agora os seus discípulos a estarem 
vigilantes para ir ao seu encontro quando vier 
na sua glória. Supliquemos essa graça ao Pai, 
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SÃO JOÃO DE CAPISTRANO, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(MISSA: Missionários - MR, 761)

João de Capistrano para confortar a cristan-
dade aflita, colocai-nos sob a vossa proteção 
e guardai a vossa Igreja em constante paz. 

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes o presbítero São 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,35-38

O
 tema é a espera e a vigilância. Muitos termos têm um sabor eucarístico (núpcias; o 
Senhor se cingirá; os fará recostar-se; servirá; omissão da primeira vigília, quando se 
celebrava a Eucaristia) e pascal (cinturas cingidas; vigilantes; passando). Nós somos 

o que esperamos e nos tornamos o que esperamos. Quem espera a morte torna-se filho da 
morte e dissemina morte por todo lugar. Já quem espera o Senhor Jesus – , “Marana tha”
rezavam os primeiros cristãos (Ap 22,17) – tem em si a vida do Filho do Pai. A vida cristã é 
espera e esperança daquele que deve voltar: o Esposo que partiu e também nos espera. O 
cristão não tem aqui, como diz Pedro, cidade permanente, mas espera a que há de vir (1Pd 
2,11). Somos estrangeiros e peregrinos. Não temos aqui cidade estável, mas andamos à busca 
da futura (Hb 13,14), onde está aquele que espera (Fl 3,20).

-  O Senhor não virá logo. Sabe-o Lucas e sabe a sua comunidade, diferentemente do que 
pensavam alguns grupos no cristianismo primitivo. Virá de noite, símbolo da morte pessoal e 
antecipação da morte cósmica. 

-  É preciso, porém, desfazer um engano. Tempo de espera não é tempo vazio. A melhor 
imagem aqui não é a do passageiro que, na rodoviária, espera o ônibus chegar, mas a da mulher 
que prepara tudo para a visita chegar. O tempo da espera é o tempo da salvação – já dada – em 
que a Igreja testemunha o seu Senhor diante do mundo e até os confins do mundo. A história, 
que sempre foi espaço da liberdade, torna-se lugar da decisão, da conversão, da vigilância e da 
fidelidade à Palavra, que nos transforma à imagem do Filho. A vigilância do cristão não é uma 
busca no escuro, como a do cego que tudo apalpa, correndo o risco de encontrar o que não 
procura. Tendo em nossas mãos a lâmpada acesa, continuamos a sua missão entre os irmãos, 
iluminando o mundo com a luz do Senhor. Fausti tem uma imagem belíssima a respeito: 
“Quando caminhamos como ele caminhou, emprestamos os nossos pés para o seu retorno”!

-  O Evangelho de Lucas conhece três níveis escatológicos. O primeiro é passado: o 
mundo já terminou e o Reino de Deus veio com Jesus. O segundo é futuro: o Reino virá no fim do 
mundo, que, para cada um, se antecipa na morte pessoal. O terceiro é presente: o mundo chega 
ao seu fim e o Reino vem até nós quando o fiel vive a Eucaristia. A Eucaristia é fonte e cume de 
toda a vida cristã. Ela traz para o presente o passado e o futuro de Jesus. “Anunciamos, Senhor, 
a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!” Ao vir a nós no 
mistério do pão e do vinho, o Senhor morto e ressuscitado torna-se nosso alimento para tornar-
nos capazes de viver uma vida pascal na espera e na esperança da sua volta. 

-  Todos e cada um de nós – sobretudo quem, na comunidade, desempenha um 
ministério, qualquer que seja – é chamado a viver como administrador sábio e fiel, despojado 
de toda ganância, atento ao serviço dos irmãos e irmãs. 
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Santos do dia: Severino de Colônia (IV/V século); Oda de Amay (+634); Romano de Rouen 
(+640); João de Mântua (1168-1249); Henrique de Colônia (1200-1229); João de Capistrano 
(1386-1456). 

Testemunhas do Reino: Marco Antonio Ayerbe Flores (1981, Peru). Nativo da Natividade 
(Carmo do Rio Verde, GO, 1985). Vilmar José de Castro (1986, Brasil). João “Ventinha” (1987, Brasil).

Datas comemorativas: Dia de Santos Dumont. Dia da Asa. Dia do Aviador. Dia da Aviação. 
Dia da FAB. Nascimento de Pelé.

24 QUARTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O tema do Evangelho de hoje é a morte. É 
vista como um ladrão para quem encara a vida 
como tempo de possuir sempre mais e, 
assim, preencher o vazio que todo ser humano 
experimenta. Para quem espera o Senhor, 
porém, a vinda desse ‘ladrão’ é o encontro 
desejado com o Esposo esperado. É abrir a 
porta Àquele que bate para entrar em 
comunhão com ele. O problema é que nunca 
estamos preparados. É preciso preparar-se. A 
preparação é ação. A preparação é espera 
ativa. A vida – não só os últimos dias, que 
ninguém sabe quando e como serão – é 
preparação para o encontro.

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-
me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à 
sombra das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração. 

Leitura - Ef 3,2-12

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios 

2Irmãos:  Se ao menos soubésseis da 

graça que Deus me concedeu para realizar o 
3seu plano a vosso respeito,  como, por 

revelação, tive conhecimento do mistério, tal 
4como o esbocei rapidamente.  Ao ler-me, 

podeis conhecer a percepção que eu tenho do 
5mistério de Cristo.  Este mistério, Deus não o 

fez conhecer aos homens das gerações 
passadas mas acaba de o revelar agora, pelo 
Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas: 
6 os pagãos são admitidos à mesma herança, 
são membros do corpo, são associados à 
mesma promessa em Jesus Cristo, por meio 

7do Evangelho.  Disto eu fui feito ministro pelo 
dom da graça que Deus me concedeu no 

8exercício do seu poder.  Eu, que sou o último 
de todos os santos, recebi esta graça de 
anunciar aos pagãos a insondável riqueza de 

9Cristo  e de mostrar a todos como Deus 
realiza o mistério desde sempre escondido 

10nele, o criador do universo.  Assim, doravan-
te, as autoridades e poderes nos céus conhe-
cem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria 

11de Deus,  de acordo com o desígnio eterno 
que ele executou em Jesus Cristo, nosso 

12Senhor.  Em Cristo nós temos, pela fé nele, a 
liberdade de nos aproximarmos de Deus com 
toda a confiança. - Palavra do Senhor.

Cântico - Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R/. cf. 3)

R. Com alegria bebereis do manan-
cial da salvação.

 
1.  Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 
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perado e numa hora imprevista, ele o partirá 
ao meio e o fará participar do destino dos 

47infiéis.  Aquele empregado que, conhecendo 
a vontade do senhor, nada preparou, nem agiu 
conforme a sua vontade, será chicoteado 

48muitas vezes.  Porém, o empregado que não 
conhecia essa vontade e fez coisas que 
merecem castigo, será chicoteado poucas 
vezes. A quem muito foi dado, muito será 
pedido; a quem muito foi confiado, muito 
mais será exigido! - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus nos exorta a estar preparados para a 
chegada do Filho do homem. Peçamos-lhe a 
graça de estar atentos aos sinais que Ele nos 
dá: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Pai inspire a Igreja de seu 
Filho a anunciar o Evangelho da esperança e a 
caminhar decidida para o Reino, rezemos.

2.  Para que o Pai inspire os que andam 
aflitos a dirigirem-lhe as mais instantes sú-
plicas, por si próprios e por outros como eles, 
rezemos.

3.  Para que o Pai inspire seus filhos e fi-
lhas a crescer na fé, na esperança e na 
caridade e em santidade irrepreensível diante 
dele, rezemos.

4.  Para que o Pai inspire os servos mal-
tratados pelos que foram seus antigos com-
panheiros a não perderem sua confiança em 
Deus, rezemos. 

Pai todo-poderoso, fazei que, vigiando e 
orando, nos preparemos para o feliz encontro 
convosco, cuja hora só vós sabeis. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

nada temo; o Senhor é minha força, meu lou-
vor e salvação. Com alegria bebereis do 
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 can-
tando alegres, habitantes de Sião, porque é 
grande em vosso meio o Deus Santo de 
Israel!” R.

 
Aclamação ao Evangelho - Mt 24, 
42a.44

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia 

em que não esperais, o vosso Senhor há de 
vir. R.

Evangelho - Lc 12,39-48

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
39discípulos:  “Ficai certos: se o dono da casa 

soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, 
40não deixaria que arrombasse a sua casa.  Vós 

também ficai preparados! Porque o Filho do 
Homem vai chegar na hora em que menos o 

41esperardes”.  Então Pedro disse: “Senhor, tu 
contas esta parábola para nós ou para todos?” 
42 E o Senhor respondeu: “Quem é o adminis-
trador fiel e prudente que o senhor vai colocar 
à frente do pessoal de sua casa para dar 

43comida a todos na hora certa?  Feliz o empre-
gado que o patrão, ao chegar, encontrar 

44agindo assim!  Em verdade eu vos digo: o 
senhor lhe confiará a administração de todos 

45os seus bens.  Porém, se aquele empregado 
pensar: 'Meu patrão está demorando’, e co-
meçar a espancar os criados e as criadas, e a 

46comer, a beber e a embriagar-se,  o senhor 
daquele empregado chegará num dia ines-
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Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxilia-
dos pelos bens terrenos, possamos conhecer 
os valores eternos.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

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

SANTO ANTÔNIO MARIA CLARET, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Pastores (Bispos) - MR, 754)

os povos, dai que, por sua intercessão, 
busquemos o que é vosso, e nos apliquemos 
com todo empenho em conquistar nossos 
irmãos para Cristo.

Oração do dia

Ó Deus, que fortalecestes o bispo Sano 
Antônio Maria Claret com caridade e paciên-
cia admirável para propagar o Evangelho entre 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,39-48

Leia, primeiro, o comentário ao Evangelho de ontem (Lc 12,35-38), com o qual o de 
hoje está em continuidade, antecipando os seus grandes temas, que são o retorno do 
Senhor, a espera, a vigilância. 

-  O discípulo, conhecedor dos três níveis da escatologia, não ignora a “hora”, pois toda 
hora é hora. A hora é o presente. A Eucaristia – pão nosso de cada dia! – fá-lo viver toda hora à 
luz da hora pascal, à espera do retorno do Senhor. O tempo presente não é mero passatempo, 
mas tempo grávido de ressurreição.

-  A morte é vista como um ladrão para quem encara a vida como tempo de possuir 
sempre mais e, assim, preencher o vazio que todo ser humano experimenta. Se a razão da vida é 
o acúmulo de bens, a desrazão da morte é roubo. Para quem espera o Senhor, porém, a vinda 
desse ‘ladrão’ é o encontro desejado com o Esposo esperado. É abrir a porta Àquele que bate 
para entrar em comunhão com Ele.

-  Não se está preparado. É preciso preparar-se. É preciso tornar-se preparados. A 
preparação é ação. A preparação é espera ativa. A vida – não só os últimos dias, que ninguém 
sabe quando e como serão – é preparação para o encontro.

-  O momento e a modalidade do fim nos são desconhecidos. Pode ser em criança, pode 
ser na maturidade dos dias, pode ser na mais avançada velhice. De doença, num acidente, num 
enfarte fulminante, após doença prolongada. O que se sabe – e isso é o que definitivamente 
importa – é que é o encontro com o Filho do Homem que vem, transformando toda a vida num 
caminho rumo a Ele.

-  Essa palavra é dita aos discípulos e às multidões, ou seja, aos já discípulos e aos que, 
no futuro, se unirão a eles, deixando a “massa” para tornar-se “povo”. Vale para cada um de uma 
maneira diferente, de acordo com a responsabilidade que cada um assumiu (Lc 12,42-46) e o 
conhecimento que tem do Senhor (Lc 12,47-48).

-  A nossa relação com os bens deste mundo não pode ser a de proprietário (Lc 12,16-
21.42) – só o Criador é proprietário de tudo (cf. Gn 1,28ss.) – mas a de administrador, 
ecônomo, fiel depositário dos bens. Dono é Deus, e tem que ser assim, para que o mundo seja 
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(para nós) aquilo e só aquilo que deve ser.
-  É fiel o administrador que atua conforme a vontade do proprietário, que é o Senhor. É 

sábio o administrador que sabe, compreende e aceita essa vontade. Na parábola, o 
administrador avisado diz: “Sei o que vou fazer!” (Lc 16,4.8). Já o outro é chamado de “tolo” 
(cf. Lc 12,20).

-  Os destinatários primeiros desse Evangelho são os responsáveis pela comunidade. 
Não devem deixar faltar “pão”. Sua responsabilidade é dar o que lhes foi dado, como na 
multiplicação (Lc 9,16) e na ceia (Lc 22,19). “No seu momento” é na primeira vigília, quando o 
dia declina e a noite vem, pois aí a sua necessidade é maior (cf. Lc 9,12; 11,5-8; 24,29). É a 
hora da Eucaristia, a vida do Filho.

-  A sorte final do administrador sábio e fiel é receber como dom tudo aquilo que Deus é 
por natureza. A misericórdia o tornou filho, ele entrará na alegria do seu Senhor (Mt 25,21.23) e 
participará do amor que circula entre o Pai e o Filho (Lc 10,21ss.). Esta é a vida eterna (Lc 
10,25.28), que não depende do que se tem (Lc 12,15), mas do que se dá (Lc 12,33), pois quem 
perde sua vida a salva eternamente (Lc 9,24). 

Santos do dia: Evergísio (+593); Antônio Maria Claret (1807-1870); Luís Guanella (1842-
1915).

Testemunhas do Reino: Juán Caballero (1977, Porto Rico). Víctor Gálves (2009, 
Guatemala).

Memória histórica: Criação da ONU (1945).  

Datas comemorativas: Dia Mundial das Nações Unidas (ONU). Dia Mundial da 
Informação sobre o Desenvolvimento. Dia Mundial dos Clubes de Serviço. Semana do 
Desarmamento (ONU) (24-30 de outubro).

25 QUINTA-FEIRA - SANTO ANTONIO DE SANT'ANA GALVÃO
(Cor branca - Comum dos Pastores ou Religiosos - Ofício da memória)

Antônio de Sant’Anna Galvão nasceu no 
dia 10 de maio de 1739, na cidade de 
Guaratinguetá (SP). O ambiente familiar era 
profundamente religioso. Antônio viveu com 
seus irmãos numa casa grande e rica. Seus 
pais gozavam de prestígio social e influência 
política. O pai, querendo dar-lhe uma boa 
formação humana e cultural, mandou Antônio, 
com a idade de 13 anos, à Bahia, a fim de 
estudar no seminário dos padres jesuítas. Em 
1760, Antônio ingressou no noviciado da Pro-
víncia Franciscana da Imaculada Conceição, 
no Convento de São Boaventura do Macacu, 
na Capitania do Rio de Janeiro. Foi ordenado 
sacerdote no dia 11 de julho de 1762, sendo 

transferido para o Convento de São Francisco 
em São Paulo. Em 1774, fundou o Reco-
lhimento de Nossa Senhora da Conceição            
da Divina Providência, hoje Mosteiro da 
Imaculada Conceição da Luz, das Irmãs 
Concepcionistas da Imaculada Conceição. 
Cheio do espírito da caridade, não media 
sacrifícios para aliviar os sofrimentos alheios. 
Por isso o povo a ele recorria em suas neces-
sidades. A caridade de Frei Galvão brilhou, 
sobretudo, como fundador do mosteiro da 
Luz, pelo carinho com que formou as religio-
sas e pelo que deixou nos estatutos do então 
recolhimento da Luz. Às 10 horas do dia 23 de 
dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz de  
São Paulo, havendo recebido todos os 
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e curar os corações contritos.

Oração do dia 

Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes 
de Santo Antônio de Sant'Ana Galvão um 
instrumento de caridade e de paz no meio dos 
irmãos, concedei-nos, por sua intercessão, 
favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém.

Leitura - Ef 3,14-21

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

14Irmãos:  Eu dobro os joelhos diante do 
15Pai,  de quem toda e qualquer família recebe 

16 seu nome, no céu e sobre a terra. Que ele vos 
conceda, segundo a riqueza da sua glória, 
serdes robustecidos, por seu Espírito, quanto 

17ao homem interior,  que ele faça habitar, pela 
fé, Cristo em vossos corações, que estejais 

18enraizados e fundados no amor.  Tereis assim 
a capacidade de compreender, com todos os 
santos, qual a largura, o comprimento, a 

19altura, a profundidade,  e de conhecer o amor 
de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimen-
to, a fim de que sejais cumulados até receber 

20toda a plenitude de Deus.  Aquele que tudo 
pode realizar superabundantemente, e muito 
mais do que nós pedimos ou concebemos, e 

21cujo poder atua em nós,  a ele a glória, na 
Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gera-
ções, para sempre. Amém. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),1-2.4-
5.11-12.18-19 (R/. 5b)

R. Transborda em toda a terra a bon-
dade do Senhor!

1.  Ó justos, alegrai-vos no Senhor! aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao 
Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas 
celebrai-o! R.

sacramentos, adormeceu santamente no 
Senhor, próximo aos 84 anos de idade. Foi 
sepultado na Capela-Mor da Igreja do 
Mosteiro da Luz, e sua sepultura ainda hoje 
continua sendo visitada pelos fiéis. Sobre a 
lápide do sepulcro de Frei Galvão está escrito: 
“Aqui jaz Frei Antônio de Sant’Anna Galvão, 
ínclito fundador e reitor desta casa religiosa, 
que tendo sua alma sempre em suas mãos, 
placidamente faleceu no Senhor no dia 23 de 
dezembro do ano de 1822”. Frei Galvão foi um 
religioso cujo coração é de Deus, mas as 
mãos e os pés são dos irmãos. Toda a sua 
pessoa era caridade, delicadeza e bondade: 
testemunhou a doçura de Deus entre os ho-
mens. Era o homem da paz, e como encontra-
mos no Registro dos Religiosos Brasileiros: “O 
seu nome é, em São Paulo, mais que em 
qualquer outro lugar, ouvido com grande con-
fiança e não uma só vez, de lugares remotos, 
muitas pessoas o vinham procurar nas suas 
necessidades”. Beatificado em 1998 por João 
Paulo II, foi canonizado por Bento XVI em 11 de 
maio de 2007.

Comentário inicial - O Evangelho de 
hoje amplia nossos horizontes sobre a questão 
do fim. Não existe apenas um fim individual, 
que termina na morte e desemboca na Vida, 
mas também um fim coletivo. Não só a história 
de cada um está sob o julgamento de Deus. 
Também a história humana está submetida ao 
julgamento divino. De todos os evangelistas, 
Lucas é o que mais e melhor nos ajuda a re-
fletir sobre este fim social, coletivo e cósmico. 
Unamo-nos a Santo Antônio de Santana 
Galvão, o primeiro santo integralmente brasi-
leiro, que compreendeu a largura, o compri-
mento, a altura, a profundidade do amor de 
Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a 
fim de sermos cumulados com ele de toda a 
plenitude de Deus.

Antífona da entrada - Lc 4,18

Repousa sobre mim o Espírito do Senhor; 
ele me ungiu para levar a boa-nova aos pobres 
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provocam. Peçamos ao Pai celeste que nos 
ajude: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos catecúmenos e fiéis do mundo 
inteiro, para que neles se acenda o fogo da 
palavra de Deus e todos aceitem seguir a 
Cristo, carregando a própria cruz, rezemos, 
irmãos.

2.  Pelos homens que deixaram os con-
selhos dos ímpios e começaram a ouvir a 
palavra do Senhor que é vida, para que se 
sintam verdadeiramente livres, rezemos, 
irmãos.

3. Pelos membros das famílias divididas 
por causa da aceitação e da recusa do 
Evangelho, para que não deixem extinguir a 
amizade humana, rezemos, irmãos.

4. Por nós próprios que escutamos a 
Palavra, para que a nossa conversão à sua 
mensagem ajude outros homens e mulheres a 
encontrar a Cristo, rezemos, irmãos.

Abri, Pai santo, os nossos ouvidos à Palavra 
que escutamos na leitura do Evangelho e 
aquecei com ela os nossos corações. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

Antífona da comunhão - Mc 10,45

O Filho do homem veio dar a sua vida para 
a salvação dos homens. 

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxilia-
dos pelos bens terrenos, possamos conhecer 
os valores eternos.

 

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

3.  Mas os desígnios do Senhor são para 
sempre, e os pensamentos que ele traz no co-
ração, de geração em geração, vão perdurar. 
Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação 
que escolheu por sua herança! R.

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

Aclamação ao Evangelho - Fl 3, 8-9

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu tudo considero como perda e como 

lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado 
nele! R.

Evangelho - Lc 12,49-53

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo disse Jesus aos seus 
49discípulos:  "Eu vim para lançar fogo sobre a 

terra, e como gostaria que já estivesse aceso! 
50 Devo receber um batismo, e como estou 

51ansioso até que isto se cumpra!  Vós pensais 
que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo 
contrário, eu vos digo, vim trazer divisão.                
52 Pois, daqui em diante, numa família de 
cinco pessoas, três ficarão divididas contra 

53duas e duas contra três;  ficarão divididos: o 
pai contra o filho e o filho contra o pai; a mãe 
contra a filha e a filha contra a mãe; a so-              
gra contra a nora e a nora contra a sogra".                
- Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

A leitura evangélica de hoje é toda em 
linguagem simbólica: o fogo da palavra de 
Deus, o batismo no sangue da cruz, as 
divisões que a opção por Jesus ou contra Ele 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,49-53

O
 discípulo vive debaixo do julgamento de Deus, que o vacina contra toda hipocrisia (Lc 
12,1-9). O julgamento se revela no mistério pascal de Jesus, que, dando-nos o 
Espírito, nos batiza no fogo do mesmo Espírito, depois que ele próprio foi mergulhado 

nas águas da morte (Lc 12,49-50). É a sua vinda escatológica, já realizada na cruz, que julga o 
mundo para salvá-lo (Lc 12,51-53). Na Eucaristia, fazemos dela o centro da nossa vida. É ali 
que buscamos força para o discernimento do mal (Lc 12,54-57) – interpessoal (Lc 12,58-59), 
social (Lc 13,1-3) e natural (Lc 13,4-5) – como apelo para mudar os critérios de vida, 
convertendo-nos do fermento dos fariseus ao fermento do Reino.

-  O capítulo 12 – já acenamos a isso – é uma catequese sobre o que significa “agora” ter 
fé na volta daquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e nos deu o seu Espírito. 

-  Lucas, o mais histórico de todos os evangelistas, reflete sobre a fé como história e 
sobre a história como história da fé. Para o terceiro Evangelho, a história é memória de um 
passado e projeto para um futuro que se realiza no presente. Aquele que ainda virá (futuro) já 
vem agora no testemunho de quem caminha (presente) como ele caminhou quando esteve 
entre nós (passado).

-  Assim como Jesus teve que atravessar as águas e o fogo para cumprir o amor do Pai, o 
discípulo deve passar pela água e pelo fogo da decisão, optando com determinação por Jesus.

-  O presente é o tempo da conversão. A conversão é o verdadeiro discernimento. Tendo 
como referencial a conversão, os seres humanos se dividem em duas categorias: de um lado, 
os que se acham justos (podem ser religiosos ou ateus) e, por isso, não têm necessidade de 
salvação e não se convertem; do outro, os pobres pecadores, que sabem que sozinhos não 
podem chegar a lugar nenhum e, por isso, se convertem ao dom de Deus. Assim – e só assim – 
cessa a presunção ou... o desespero e vem a salvação.

-  O fogo é o fogo do juízo final (Lc 3,9) ou o fogo de Pentecostes (At 2,3)? Na realidade, 
trata-se da mesma coisa. O julgamento definitivo de Deus é o dom do seu Espírito. Marca o 
início dos últimos tempos, em que somos chamados à conversão e à vida nova no batismo (At 
2,17.38-40; cf. Lc 3,16). Pedro, tomando a palavra em Pentecostes, diz que estamos nos 
últimos dias (At 2,17). É o último fruto da sua missão, realização de todo o desígnio de Deus. Na 
Eucaristia, recebemos o Espírito. “Na comunhão, recebemos o Espírito Santo...”. Esse fogo, 
que água nenhuma pode extinguir (Ct 8,6ss.), é o amor de Deus por nós, que se revela e brota da 
morte do Filho.

-  A paz que Jesus veio nos trazer passa pela divisão, pela escolha, pelo discernimento. 
Não é uma paz qualquer, que possa comprar numa liquidação. Ela custou o caro preço da vida 
doada de Jesus (1Cor 6,20; 7,23; Rm 3,24). Mas renova todas as coisas (2Cor 5,17; Ap 21,5). 
Essa divisão é a decisão que o seguimento de Jesus e o compromisso com o Reino exigem. 
Essa decisão comporta cortes e lacerações profundas, rasgando, muitas vezes, o que nos é 
mais caro, como as relações familiares. É o preço da liberdade e da vida nova. 

Santos do dia: Miniato (+250); Crispim e Crispiniano (+287); Crisanto e Dária (+304); 
Marciano e Martírio (300-358); Gaudêncio (+410). Margarida de Roskilde (+1176); Luís III de 
Arnstein (1109-1185). Antônio de Sant'Anna Galvão (1739-1822).

Testemunhas do Reino: Antonio Llido (1974, Chile). Wladimir Herzog (1975, Brasil). 
Carlos Páez, Salvador Ninco, Nevardo Fernández (1987, Colômbia). Alejandro Rey e Jacinto 
Quiroga (1988, Colômbia). Jorge Párraga (1989, Peru). Richard Shaull (2002).
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Memória histórica: Nascimento de Pablo Picasso (1881). Um setor do Exército brasileiro 
nega-se a ser utilizado para destruir os quilombos dos negros (1887). 

Datas comemorativas: Dia da Saúde Dentária. Dia do Cirurgião Dentista Brasileiro. Dia da 
Democracia. Dia do Sapateiro. Dia Mundial do Macarrão. 

26 SEXTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O Evangelho de hoje fala dos “sinais dos 
tempos”. Se vocês são capazes, diz Jesus, de 
ler os sinais da terra, por que não são capazes 
de ler os sinais de Deus? Sabemos, pela cara 
da terra e pelas mudanças do céu, dizer o que 
vai acontecer. Discernimos bem nas coisas 
materiais, mas somos falhos de discernimento 
nas coisas espirituais. Paulo diz que o homem 
animal não consegue captar o que é do 
Espírito de Deus. Discernir o tempo presente 
decisivo, mas não sabemos fazê-lo. Então, é 
preciso aprender, identificando o que há de 
bom e o que há de ruim na realidade, e ouvir o 
que Deus quer nos falar a partir dos sinais da 
sua presença.

Antífona da entrada - Sl 16,6.8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-
me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à 
sombra das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Ef 4,1-6

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

1Irmãos:  Eu, prisioneiro no Senhor, vos 
exorto a caminhardes de acordo com a 

2vocação que recebestes:  Com toda a 
humildade e mansidão, suportai-vos uns aos 

3 outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a 
guardar a unidade do espírito pelo vínculo da 

4paz.  Há um só Corpo e um só Espírito, como 
também é uma só a esperança à qual fostes 

5chamados.  Há um só Senhor, uma só fé, um 
6só batismo,  um só Deus e Pai de todos, que 

reina sobre todos, age por meio de todos e 
permanece em todos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23(24),1-2.3-
4ab.5-6 (R/. cf. 6)

R. É assim a geração dos que 
buscam vossa face, ó Senhor, Deus de 
Israel.

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, o mundo inteiro com os seres que o 
povoam; porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inabalá-
vel. R.

2.  ”Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação?” ”Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem 
não dirige sua mente para o crime. R.

3.  Sobre este desce a bênção do Senhor 
e a recompensa de seu Deus e Salvador”. ”É 
assim a geração dos que o procuram, e do 
Deus de Israel buscam a face”. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e 

da terra, pois revelaste os mistérios do teu 
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o bem é o mal que praticam, para que a graça 
de Deus os liberte de si próprios, rezemos ao 
Senhor. 

3.  Pelos que interiormente sentem prazer 
na Lei de Deus mas estão sujeitos a outras leis 
que os escravizam, para que a experiência da 
sua fraqueza os torne humildes, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos catequistas que ensinam aos 
mais novos as palavras com que Jesus quer 
renovar os corações, para que procurem viver 
de acordo com o que ensinam, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, nosso Deus, ensinai-nos a inter-
pretar os sinais dos tempos e a descobrir a 
vossa presença na história humana. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, 
purificados pela vossa graça, sejamos 
renovados pelos mistérios que celebramos 
em vossa honra.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

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

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxilia-
dos pelos bens terrenos, possamos conhecer 
os valores eternos.

Reino aos pequeninos, escondendo-os aos 
doutores! R.

Evangelho - Lc 12,54-59

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

54Naquele tempo:  Jesus dizia às multi-
dões: "Quando vedes uma nuvem vinda do 
ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim 

55acontece.  Quando sentis soprar o vento do 
sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim 

56acontece.  Hipócritas! Vós sabeis interpretar 
o aspecto da terra e do céu. Como é que não 

57sabeis interpretar o tempo presente?  Por que 
           não julgais por vós mesmos o que é justo? 

58 Quando, pois, tu vais com o teu adversário 
apresentar-te diante do magistrado, procura 
resolver o caso com ele enquanto estais a 
caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te 
entregará ao guarda, e o guarda te jogará na 

59cadeia.  Eu te digo: daí tu não sairás, enquan-
to não pagares o último centavo". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai celeste que nos leve a 
perceber o sentido do tempo presente como o 
tempo em que Jesus  continua a convidar-nos 
para o seu Reino, e digamos: R. Senhor, 
convertei o nosso olhar.

1.  Pelos Bispos, presbíteros e diáconos, 
para que celebrem de tal modo os Sacra-
mentos, que os homens descubram neles os 
sinais de Cristo, rezemos ao Senhor. 

2.  Por todos aqueles que como Paulo 
reconhecem que muitas vezes querendo fazer 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,54-59

D
epois de ter trabalhado com as imagens do fogo e da água, o Evangelho as retoma, 
modificando-as nas imagens chuva/seca, nuvem/vento. Jesus amava falar com 
imagens, um tipo de linguagem extremamente apto a dizer a realidade sem confiná-la 
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nem limitá-la.
-  O raciocínio de Jesus é muito simples. Se vocês são capazes de ler os sinais da terra, 

por que não são capazes de ler os sinais de Deus. Sabemos, pela cara da terra, dizer o que vai 
acontecer. Discernimos bem nas coisas materiais, mas somos falhos de discernimento nas 
coisas espirituais. Paulo vai dizer que o homem animal não consegue captar o que é do Espírito 
de Deus (1Cor 2,14).

-  Jesus, por isso, recorre a uma palavra forte: hipócritas! Essa palavra abre e fecha o 
capítulo 12 (cf. v. 1 e v. 56). O nosso juízo não é o juízo de Deus. Conhecemos bem o que é útil 
para a vida animal, mas ignoramos o que é necessário para a vida eterna. Discernimos a cara da 
terra, mas não percebemos a face do Senhor. Qual fermento será o nosso?

-  Discernir o tempo presente – o agora! – é decisivo, mas não sabemos fazê-lo. O agora é 
o tempo da vida de Jesus, que vivemos na Eucaristia. A sua vinda no mistério do pão e do vinho 
e o nosso encontro com ele é o tempo propício, o momento decisivo para a conversão. A 
Eucaristia, através da comunidade, da palavra e do pão, nos torna contemporâneos do grande 
mistério, nos dá luz para o discernimento e força para viver a decisão por Jesus e pelo seu 
Reino.

-  A celebração da Eucaristia dá e exige o julgamento justo. Ela torna presente o 
julgamento injusto que levou Jesus à morte e o julgamento justo que o tirou da morte, 
exaltando-o e colocando-o à direita do Pai. Na Eucaristia, o julgamento do mundo é anulado 
pelo julgamento de Deus, que acolhe e aprova a vida doada do Filho.

-  A nossa vida é pontilhada de adversidades. Os inimigos, o inferno, nós mesmos, os 
outros. Sartre exprimiu, com rara felicidade, o desencontro que é o encontro com o outro: “O 
inferno são os outros”. Em virtude, porém, da Eucaristia, o tempo presente nos é dado para a 
reconciliação e o entendimento, vivendo com o outro como irmão e tornando-nos, assim, 
misericordiosos como o Pai (Lc 6,36). Discernimento válido é o que vê na inimizade um apelo à 
conversão do próprio mal à misericórdia consigo mesmo e com os outros. 

Santos do dia: Evaristo (+105); Demétrio de Tessalônica (+304); Amando de Estrasburgo 
(290-355); Siguebaldo de Metz (+741); Albuíno (700-760). 

Testemunhas do Reino: Filipe Nicolai, Joahann Heermann, Paul Gerhard. Ramón 
Valadares (1980, El Salvador). Herbert Anaya (1987, El Salvador).

Datas comemorativas: Dia do Trabalhador na Construção Civil. Fundação da Cruz 
Vermelha (Genebra, 1863).

27 SÁBADO DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O Evangelho de hoje contém dois fatos            
de crônica. Os fatos de crônica são um 
massacre perpetrado por Herodes e o 
desabamento de uma torre, que resultaram 
em grande número de vítimas. No caso do 
massacre, estão em cena a liberdade e a 

maldade humanas; no caso da torre, a ine-
vitabilidade e a violência da natureza; em 
ambos, o horizonte da morte, vivida por nós 
como violência indevida. Diante desses fatos, 
a pergunta é inevitável: por que Deus permite 
as injustiças e as violências, os desastres e os 
acidentes? Uma pequenina parábola dá a 
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medida de cada membro, para a sua edifica-
ção no amor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 121(122),1-2. 
3-4a.4b-5 (R/. cf. 1)

R. Que alegria quando me disseram: 
Vamos à casa Senhor!

1.  Que alegria, quando ouvi que me 
disseram: “Vamos à casa do Senhor!” E agora 
nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas 
portas. R.

2.  Jerusalém, cidade bem edificada num 
conjunto harmonioso; para lá sobem as tribos 
de Israel, as tribos do Senhor. R.

3.  Para louvar, segundo a lei de Israel, o 
nome do Senhor. A sede da justiça lá está  e o 
trono de Davi. R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 33,11

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Não quero a morte do pecador, diz o 

Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha 
vida. R

Evangelho - Lc 13,1-9

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1 Naquele tempo, vieram algumas pessoas 
trazendo notícias a Jesus a respeito dos 
galileus que Pilatos tinha matado, misturando 
seu sangue com o dos sacrifícios que ofere-

2ciam.  Jesus lhes respondeu: "Vós pensais 
que esses galileus eram mais pecadores do 
que todos os outros galileus, por terem sofrido 

 3tal coisa?  Eu vos digo que não. Mas se vós 
não vos converterdes, ireis morrer todos do 

4mesmo modo.  E aqueles dezoito que 
morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre 
eles? Pensais que eram mais culpados do que 

5todos os outros moradores de Jerusalém?  Eu 
vos digo que não. Mas, se não vos conver-

6terdes, reis morrer todos do mesmo modo".  E 

resposta; fiquemos atentos.

Antífona da entrada - Sl 16, 6.8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-
me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à 
sombra das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Ef 4,7-16

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

7Irmãos:  Cada um de nós recebeu a graça 
 8 na medida em que Cristo lha deu. Daí esta 

palavra: “Tendo subido às alturas, ele captu-
rou prisioneiros, e distribuiu dons aos ho-

9mens”.  “Ele subiu”! Que significa isso, se-
não que ele desceu também às profundezas 

10da terra?  Aquele que desceu é o mesmo que 
subiu mais alto do que todos os céus, a fim de 

11encher o universo.  E foi ele quem instituiu 
alguns como apóstolos, outros como pro-
fetas, outros ainda como evangelistas, outros, 

12enfim, como pastores e mestres.  Assim, ele 
capacitou os santos para o ministério, para 

13edificar o corpo de Cristo,  até que chegue-
mos todos juntos à unidade da fé e do 
conhecimento do Filho de Deus, ao estado do 
homem perfeito e à estatura de Cristo em sua 

14plenitude.  Assim, não seremos mais 
crianças ao sabor das ondas, arrastados por 
todo vento de doutrina, ludibriados pelos 

          homens e induzidos por sua astúcia ao erro. 
15 Motivados pelo amor queremos ater-nos à 
verdade e crescer em tudo até atingirmos 

16aquele que é a Cabeça, Cristo.  Graças a ele, 
o corpo, coordenado e bem unido, por meio 
de todas as articulações que o servem, realiza 
o seu crescimento, segundo uma atividade à 
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4. Para que os membros desta assembleia 
eucarística creiam que o Espírito de Deus nos 
ressuscitará da morte, rezemos ao Senhor.

Senhor,  escutai as súplicas dos membros 
da Igreja do vosso Filho, que se reuniram para 
escutá-lo e celebrar a sua Páscoa. Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purifi-
cados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

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

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxilia-
dos pelos bens terrenos, possamos conhecer 
os valores eternos.

Jesus contou esta parábola: "Certo homem 
tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi 

7até ela procurar figos e não encontrou.  Então 
disse ao vinhateiro: 'Já faz três anos que venho 
procurando figos nesta figueira e nada en-
contro. Corta-a! Por que está ela inutilizando a 

8terra?'  Ele, porém, respondeu: 'Senhor, deixa 
a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta 

9dela e colocar adubo.  Pode ser que venha                 
a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás".                   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Invoquemos o Pai para que nos converta e, 
pela força da Palavra, nos torne capazes de dar 
frutos neste tempo de graça que nos é dado, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja prossiga a obra de 
Jesus, dirigindo aos homens e mulheres um 
contínuo apelo à conversão, rezemos ao 
Senhor.

2.  Para que as tragédias, os atos violentos 
e os acidentes nos tornem atentos e agra-
decidos pelo dom da vida, rezemos ao Senhor.

3.  Para que a parábola da figueira estéril 
nos recorde que Deus é paciente e espera que 
demos frutos e não só folhas, rezemos ao 
Senhor.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,1-9

O
 capítulo 13 se assemelha literariamente a uma grande “inclusão”: começa e termina 
com o tema da “morte” (cf. 13,1 e 13,35). A morte deveria atingir os pecadores – que 
somos todos (vv. 1-5) – mas recai sobre Jesus (vv. 31-35). No centro do capítulo, 

estão as comparações do grão de mostarda e do punhado de fermento (vv. 18-21), que, 
morrendo, dão vida!

-  O Evangelho de hoje contém dois fatos de crônica (vv. 1-5) e uma parábola (vv. 6-9). 
Os fatos de crônica são um massacre perpetrado por Herodes e o desabamento de uma torre, 
que resultaram em grande número de vítimas. No caso do massacre, estão em cena a liberdade 
e a maldade humanas; no caso da torre, a inevitabilidade e a violência da natureza; em ambos, o 
horizonte da morte, vivida por nós como violência indevida. 

-  Diante desses fatos, a pergunta é inevitável: por que Deus permite as injustiças e as 
violências, os desastres e os acidentes? A história com suas injustiças e a natureza com seus 
desmandos parecem comandados pelo mal (cf. Lc 4,6) ou pelo acaso. 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
7 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
áb

ad
o 

da
 2

9ª
 S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

102

-  No primeiro caso, espera-se que Jesus julgue e se posicione entre bons e maus; na 
segunda, visualiza-se uma objeção que não cala: como se pode confiar no Pai se os inocentes 
sofrem?

-  Jesus não foge à problemática levantada; toma os dois casos como modelos de difícil 
discernimento e procura dar ao crente uma chave de leitura para os acontecimentos históricos e 
naturais (cf. Sl 136) que gritam aos céus e questionam a Deus, como, em nossos dias, o 
holocausto dos judeus (a Shoá) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

-  O mal está misteriosamente ligado ao pecado, mas não foge ao controle daquele Deus 
que sustenta em suas mãos os abismos da terra (Sl 95,4) e recolhe num odre as águas do mar 
(Sl 33,7). É verdade que todos pecamos (Rm 3,23), mas o nosso mal agora é lugar de salvação. 
Como diz Paulo: “onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rm 5,20). 

-  Apesar da inegável misterioridade que envolve esses acontecimentos, a indicação 
deixada por Jesus é clara: é preciso ler os acontecimentos a um nível mais profundo, em termos 
de perdição e salvação. Eles, na verdade, desvelam a perdição da qual a conversão ao Senhor 
nos salva! 

-  É preciso evitar toda leitura maniqueísta: de um lado, o bem; do outro, o mal; de um 
lado, os bons; do outro, os maus. Ao invés, é preciso olhar para o mal que está aninhado dentro 
de nós, de modo que, reconhecendo-o e vendo nele um apelo do Senhor, nos convertamos. Os 
males fora de nós – que são reais – são um convite para reconhecermos os males dentro de nós 
e nos perguntarmos qual o fermento que movimenta nossa vida!

-  A parábola da figueira estéril (vv. 6-9) é transparente. O Pai e o Filho cuidam do ser 
humano e não esperam senão que ele responda ao seu amor. Esta resposta não é nenhuma 
injunção do exterior nem uma imposição da qual não se pode fugir, mas é a própria realização 
do ser humano, como realização da figueira é produzir figos! Mas, assim como a figueira é 
estéril, também o ser humano não se decide a produzir frutos de conversão (cf. Lc 3,8). A uma 
visão matemática da história, com a vinda de Jesus, o tempo da espera estaria terminado e o 
julgamento, realizado. Mas Deus dá ao ser humano “ainda um ano” e se desdobra para que ele 
frutifique e não seja cortado. Deus não se alegra com o fracasso, mas com a conversão do ser 
humano (cf. Ez 18,23-32; 33,11). A conversão do ser humano é o único motivo teológico para 
que o machado, já fincado na raiz da árvore (Lc 3,9), não a corte, mas provoque a reação que a 
salvará!

-  A parábola da figueira estéril como que substitui a história da figueira cortada porque 
improdutiva (cf. Mc 11,12-14.20-25). O significado de fundo é, de fato, o mesmo. Com a 
diferença, porém, que, aqui, na parábola, a figueira não é cortada. Se a história foi inapelável, a 
parábola a reabre, mostrando que, enquanto não soa a última trombeta, o julgamento pode ser 
adiado, pois Deus continua o seu trabalho com vistas à conversão de todos!

Santos do dia: Frumêncio (300-360); Wolfhard (1070-1127); Clara Isabel Gherzi (1742-
1800).

Testemunhas do Reino: Miguel Servet (1553, Suíça).

Memória histórica: Morre na fogueira Miguel Servet, condenado tanto por católicos 
quanto por protestantes, mártir da liberdade de pensamento, consciência e expressão (1553). 
Paz de Black Hills entre cheyennes, sioux e navajos com o exército dos EUA (1866).  

Datas comemorativas: Dia Oficial do Músico. Dia Mundial da Oração pela Paz. 
Nascimento de Graciliano Ramos (1892).
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Comentário inicial - O cego Bartimeu do 
Evangelho de hoje sou eu, é você, somos 
todos nós. O caminho do discípulo vai da 
cegueira total à visão de Jesus. Ver Jesus com 
os olhos da fé – com os olhos de Deus – 
revoluciona a nossa vida. É a esta experiência 
profunda que nos convida e ajuda a liturgia 
deste domingo. Só a faz, porém, quem sabe 
que não pode ficar como está e grita pedindo o 
socorro de Deus.

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai 
sem cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-
nos amar o que ordenais para conseguirmos o 
que prometeis.
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28 30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Leitura - Jr 31,7-9

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

7 Isto diz o Senhor: Exultai de alegria por 
Jacó, aclamai a primeira das nações; tocai, 
cantai e dizei: 'Salva, Senhor, teu povo, o resto 

8de Israel'.  Eis que eu os trarei do país do 
Norte e os reunirei desde as extremidades da 
terra; entre eles há cegos e aleijados, mulhe-
res grávidas e parturientes: são uma grande 

9multidão os que retornam.  Eles chegarão 
entre lágrimas e eu os receberei entre preces; 
eu os conduzirei por torrentes d'água, por um 
caminho reto onde não tropeçarão, pois 
tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu 
primogênito". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 125(126),1-
2ab.2cd-3.4-5.6 (R/. 3) 

R. Maravilhas fez conosco o Senhor, 
exultemos de alegria!

1.  Quando o Senhor reconduziu nossos 
cativos, parecíamos sonhar; encheu-se de 
sorriso nossa boca, nossos lábios, de can-
ções. R

2.  Entre os gentios se dizia: "Maravilhas 
fez com eles o Senhor!" Sim, maravilhas fez 
conosco o Senhor, exultemos de alegria! R

3.  Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como 
torrentes no deserto. Os que lançam as se-
mentes entre lágrimas, ceifarão com alegria. R

4.  Chorando de tristeza sairão, espalhan-
do suas sementes; cantando de alegria volta-
rão, carregando os seus feixes! R.

Leitura - Hb 5,1-6

Leitura da Carta aos Hebreus 

1 Todo sumo sacerdote é tirado do meio 
dos homens e instituído em favor dos homens 
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gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem pie-
49dade de mim!"  Então Jesus parou e disse: 

"Chamai-o". Eles o chamaram e disseram: 
50"Coragem, levanta-te, Jesus te chama!"  O 

cego jogou o manto, deu um pulo e foi até 
51Jesus.  Então Jesus lhe perguntou: "O que 

queres que eu te faça?" O cego respondeu: 
52"Mestre, que eu veja!"  Jesus disse: "Vai, a    

tua fé te curou". No mesmo instante, ele recu-
perou a vista e seguia Jesus pelo caminho.             
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus, que deu vista ao cego Bartimeu, 
também dá nova luz às nossas vidas. Ilumi-
nados por sua presença na mesa da Palavra 
anunciada e acolhida, supliquemos: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Pelos fiéis das paróquias da nossa 
diocese, para que não impeçam os que ainda 
não creem de chegar a Jesus, rezemos ao 
Senhor

2.  Pelos que exercem algum serviço na 
Igreja, para que nenhuma dificuldade ou 
fraqueza humana os desanime, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelo povo de Israel e seus chefes, para 
que não esqueçam os compromissos da 
Aliança e as promessas da Escritura, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelos órfãos, os abandonados e os 
cativos, para que o encontro com Jesus lhes 
dê a força de que necessitam, rezemos ao 
Senhor.

5.  Pelos fiéis desta assembleia eucarís-
tica, para que, no meio das angústias, clamem  
“Jesus, Filho de Davi, tende piedade”, reze-
mos ao Senhor.

6.  Pelo Sínodo sobre os Jovens, para que 
traga novas luzes à Igreja, novo estímulo aos 
jovens e novas esperanças ao mundo, 
rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, que nos amais como 
a menina dos olhos, fazei regressar à pátria os 

nas coisas que se referem a Deus, para 
oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.                 
2 Sabe ter compaixão dos que estão na 
ignorância e no erro, porque ele mesmo está 

 3cercado de fraqueza.  Por isso, deve oferecer 
sacrifícios tanto pelos pecados do povo, 

4quanto pelos seus próprios.  Ninguém deve 
atribuir-se esta honra, senão o que foi 

5chamado por Deus, como Aarão.  Deste 
modo, também Cristo não se atribuiu a si 
mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas 
foi aquele que lhe disse: "Tu és o meu Filho, eu 

6hoje te gerei".  Como diz em outra passagem: 
"Tu és sacerdote para sempre, na ordem de 
Melquisedec".- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10

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

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

Evangelho - Mc 10,46-52 

A cura do cego de nascença é a culmi-
nância do encontro salvador entre Jesus e o 
homem não-homem. O cego grita por Jesus. 
Jesus pergunta o que ele quer. “Senhor, que 
eu veja”, é a resposta. Seus olhos se abrem e 
ele vê face a face o seu Senhor. A fé é encontro 
e visão, acolhida da boa notícia e seguimento. 
O discípulo chega finalmente à fé e à entrega 
total a Jesus. Jesus lhe estende a mão para 
que ele possa dar este final e decisivo passo.

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

46Naquele tempo:  Jesus saiu de Jericó, 
junto com seus discípulos e uma grande 
multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e 
mendigo, estava sentado à beira do caminho. 
47 Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, 
estava passando, começou a gritar: "Jesus, 

48filho de Davi, tem piedade de mim!"  Muitos 
o repreendiam para que se calasse. Mas ele 
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Antífona da comunhão - Sl 19,6

Com a vossa vitória então exultaremos, 
levantando as bandeiras em nome do Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos.

refugiados e cativos e dai colheitas abun-
dantes aos que semeiam entre lágrimas. Por 
Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que realizamos.

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,46-52 

E
nquanto caminha para Jerusalém com seus seguidores, Jesus chega em Jericó e na 
saída encontra um cego sentado à beira do caminho. O cego não enxerga, mas ao 
ouvir que era Jesus que passava, grita por compaixão e mais uma vez Jesus responde 

a quem lhe pede dizendo: “Que queres que te faça?” (Mc 10,36.51). Bartimeu, um mendigo 
cego, vê quem Jesus é com mais clareza do que os discípulos e a multidão que têm estado com 
ele o tempo todo, tornando-se assim o modelo ideal de discípulo na estrada de Jesus. 

-  Significa “o vale da lua”. A cidade de Jericó fica cerca de 24 km de Jerusalém. É Jericó: 
provavelmente, segundo dados arqueológicos, a cidade mais antiga do mundo. Biblicamente, é 
muito importante, pois foi a primeira cidade que o povo de Deus, liderado por Josué, tomou 
posse depois de sair da escravidão do Egito e fazer a longa caminhada no deserto rumo a Terra 
Prometida (Js 5,13ss). A caminhada de Jesus que começou em Cesareia de Filipe (Mc 8,27) 
está chegando ao seu destino.

-  Jesus está no caminho, seus discípulos e as multidões Sentado à beira do caminho:
também estão no caminho, mas alguém está à margem do caminho. É interessante notar 
porque Bartimeu está fora do caminho e as reações das pessoas que este Evangelho nos narra. 
Bartimeu está cego e sua condição é de penúria, tudo o que possui é um manto, provavelmente 
era o pano que o cego estendia para receber suas esmolas. Todos caminham, mas Bartimeu 
está parado. Ele não enxerga, mas escuta e por isso sabe que é Jesus que está ali. 

-  Significa “o filho de Timeu”. O cego não tem nome, ele é conhecido pelo  Bartimeu:
nome do pai dele. Isso demonstra a real exclusão deste homem: é cego, mendigo, não tem 
nome, vive à beira do caminho... 

-  Bartimeu grita pedindo compaixão e faz sua profissão de fé. Tem compaixão de mim: 
Jesus está indo para Jerusalém, mas está atento ao clamor dos que precisam da sua ajuda, por 
isso para, conversa com o cego, põe-se a disposição para ajudá-lo. Por outro lado, no caminho 
também estão aqueles que se incomodam com os menos favorecidos e nem se importam com 
seus problemas, ao contrário, querem silenciar seu grito. 

-  Rabbuni ou Rabôni: Bartimeu é a única pessoa no Evangelho de Marcos que chama 
Jesus de Rabbuni. Expressa a afeição do discípulo pelo seu mestre, uma maneira muito 
especial de dirigir-se a Jesus. Esta palavra (Rabbuni) aparece no Novo Testamento apenas aqui 
e em Jo 20,16, quando Maria de Magdala encontra Jesus ressuscitado perto do túmulo vazio.

-  É preciso ter fé em Jesus para voltar a enxergar. O Coragem! Ele te chama. Levanta-te: 
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cego pede para Jesus que o cure, quer ver novamente. É preciso ser ousado na fé quando não se 
tem clareza nas situações da vida, quando tudo está escuro e parece que não tem mais jeito. 
Deus escuta o grito dos oprimidos e cura a cegueira de quem já não consegue ver mais nada 
porque perdeu a razão de viver. Porém, para mudar de situação, voltar a ver, é preciso ter 
coragem e responder ao chamado de Jesus. Bartimeu acreditou em Jesus, deixou seu manto 
pra trás e com um pulo lançou-se até Jesus. Converteu-se, largou tudo e seguiu Jesus no 
caminho para o Calvário (Mc 10,52). Bartimeu se uniu a Jesus em sua experiência da paixão, foi 
capaz de reconhecer e aceitar o Messias Sofredor. 

Hoje também somos encorajados a seguir Jesus pelo caminho. Nesta certeza de caminhar 
com ele está a fonte da coragem e a semente da vitória sobre a cruz. Pois a cruz não é uma 
fatalidade, nem uma exigência de Deus. A cruz é a consequência do compromisso assumido 
com Deus de servir aos irmãos e de recusar o privilégio. Mas na estrada de Jesus todos podem 
caminhar. Ninguém pode ficar para trás. Como nos pede o Papa Francisco, é necessário sair em 
direção aos outros para chegar às periferias humanas, mas isso não significa correr pelo mundo 
sem direção nem sentido. Ao contrário disso, “muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr à 
parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar 
quem ficou caído à beira do caminho” (EG 46).

CURA-NOS DA CEGUEIRA

José Antonio Pagola

O que podemos fazer quando a fé vai se apagando em nosso coração? É possível reagir? 
Podemos sair da indiferença? Marcos narra a cura do cego Bartimeu para animar seus leitores a 
viver um processo que possa mudar suas vidas.

Não é difícil reconhecer-nos na figura de Bartimeu. Vivemos às vezes como “cegos”, sem 
luz para olhar a vida como Jesus a olhava. “Sentados”, instalados numa religião convencional, 
sem força para seguir seus passos. Desencaminhados, “à beira do caminho” que Jesus 
percorre, sem aceita-lo como guia de nossa vida.

O que podemos fazer? Apesar de sua cegueira, Bartimeu “fica sabendo” que por sua vida 
esta passando Jesus. Não pode deixar escapar a ocasião e começa a gritar seguidamente: “Tem 
compaixão de mim!” Esta é sempre a primeira coisa: abrir-se a qualquer chamado ou 
experiência que nos convida a curar nossa vida.

O cego não sabe recitar orações feitas por outros. Só sabe gritar e pedir compaixão, porque 
se sente mal. Este grito humilde e sincero, repetido do fundo do coração, pode ser o começo de 
uma vida nova. Jesus não passará ao largo.

O cego continua no chão, longe de Jesus, mas escuta atentamente o que lhe dizem seus 
enviados: “Coragem! Levanta-te, porque ele te chama”. Primeiro se deixa animar, abrindo uma 
pequena brecha para a esperança. Depois ouve o chamado a levantar-se e reagir. Por último, já 
não se sente sozinho: Jesus o está chamando. Isto muda tudo.

Bartimeu dá três passos que vão mudar a sua vida. “Jogando fora o manto”, porque o 
impede de encontrar-se com Jesus. Depois, embora ainda se mova entre trevas, “dá um salto” 
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decidido. Desta maneira “se aproxima” de Jesus. É o que precisamos muitos de nós: libertar-
nos de amarras que emperram nossa fé; tomar, por fim, uma decisão sem deixa-la para mais 
tarde e colocar-nos diante de Jesus com confiança simples e nova.

Quando Jesus lhe pergunta o que quer dele, o cego não duvida. Sabe muito bem do que 
precisa: “Mestre, que eu possa ver novamente”. É o mais importante, quando alguém começa a 
ver as coisas de maneira nova, sua vida se transforma. Quando uma comunidade recebe luz de 
Jesus, ela se converte.

Santos do dia: Judas Tadeu (I século). Simão Zelota (I século). Faro de Meaux (600-672). 
Alfredo o Grande (848-900).

Testemunhas do Reino: Maurício Maraglio (1986, Brasil).

Memória histórica: Cristóvão Colombo chega a Cuba (1492). 

Datas comemorativas: Dia do Funcionário Público. Procissão do Senhor Negro dos 
Milagres, tradição afro-peruana, em Lima, Peru. 1º Encontro Mundial dos Movimentos Populares 
com o Papa Francisco (Roma, 2014). 

29 SEGUNDA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A mulher do Evangelho de hoje se parece 
com a figueira estéril. Fechada e encurva-      
da sobre si mesma durante anos, pode agora 
se pôr de pé diante daquele de quem é 
imagem e semelhança. A mulher recurvada 
curada por Jesus é imagem do ser humano 
livre. Brilha em sua face a salvação que vem de 
Deus.

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai 
sem cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-
nos amar o que ordenais para conseguirmos o 
que prometeis.

Leitura - Ef 4,32 – 5,8

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

 4,32Irmãos:  Sede bons uns para com os 
outros, sede compassivos; perdoai-vos 
mutuamente, como Deus vos perdoou por 

5,1meio de Cristo.  Sede imitadores de Deus, 
2como filhos que ele ama.  Vivei no amor, 

como Cristo nos amou e se entregou a si 
mesmo a Deus por nós, em oblação e sacri-

3fício de suave odor.  A devassidão, ou qual-
quer espécie de impureza ou cobiça sequer 
sejam mencionadas entre vós, como convém 

4a santos.  Nada de palavras grosseiras, 
insensatas ou obscenas, que são inconve-
nientes; dedicai-vos antes à ação de graças.   
5 Pois, sabei-o bem, o devasso, o impuro, o 
avarento – que é um idólatra – são excluídos 

6da herança no reino de Cristo e de Deus.  Que 
ninguém vos engane com palavras vazias.  
Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que 
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13“Mulher, estás livre da tua doença”. Jesus 
colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a 
mulher se endireitou, e começou a louvar a 

14Deus.  O chefe da sinagoga ficou furioso, 
porque Jesus tinha feito uma cura em dia de 
sábado. E, tomando a palavra, começou a 
dizer à multidão: “Existem seis dias para 
trabalhar. Vinde, então, nesses dias para 

 serdes curados, mas não em dia de sábado”. 
15 O Senhor lhe respondeu: “Hipócritas! Cada 
um de vós não solta do curral o boi ou o 
jumento, para dar-lhe de beber, mesmo que 

16seja dia de sábado?  Esta filha de Abraão, que 
Satanás amarrou durante dezoito anos, não 
deveria ser libertada dessa prisão, em dia de 

17sábado?”  Esta resposta envergonhou todos 
os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se 
alegrava com as maravilhas que ele fazia.             
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus ensinou que não basta cumprir a 
letra da lei, mas é preciso agir segundo o seu 
espírito. Peçamos ao Pai que nos ensine a 
sabedoria do Evangelho, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Pelos que na Igreja interpretam a Lei de 
Deus à luz do Espírito, para que não lhes faltem 
sabedoria e fortaleza, rezemos, irmãos.

2.  Por aqueles que vivem segundo a 
carne, para que se convertam e se deixem 
conduzir pelo Espírito de Deus, rezemos, 
irmãos.

3.  Pelas mulheres que sofrem por po-
breza, doenças graves, violência doméstica ou 
qualquer discriminação, rezemos, irmãos.

4.  Pelos presbíteros que visitam os 
doentes, pelos médicos que os tratam e pelos 
bombeiros que os atendem, rezemos, irmãos. 

Senhor, Pai de infinita bondade, que, para 
sermos santos, nos libertastes da escravidão 
do pecado, fazei que vivamos sempre em ação 
de graças. Por Cristo, nosso Senhor.

7lhe desobedecem.  Não sejais seus cúmpli-
8ces.  Outrora éreis trevas, mas agora sois luz 

no Senhor. Vivei como filhos da luz. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 
(R/. cf. Ef 5,1) 

R. Sejamos, pois, imitadores do 
Senhor, como convém aos amados filhos 
seus.

1.  Feliz é todo aquele que não anda  
conforme os conselhos dos perversos; que 
não entra no caminho dos malvados, nem 
junto aos zombadores vai sentar-se; mas 
encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, 
dia e noite, sem cessar. R.

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais 
as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que 
ele faz vai prosperar, R.

3.  mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca   
espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus 
vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17ba

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

nos na verdade! R.

Evangelho - Lc 13,10-17

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas

10Naquele tempo:  Jesus estava ensinando 
11numa sinagoga, em dia de sábado.  Havia aí 

uma mulher que, fazia dezoito anos, estava 
com um espírito que a tornava doente.                 

                                   Era encurvada e incapaz de se endireitar. 
12 Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: 
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levantando as bandeiras em nome do Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que realizamos.

Antífona da comunhão - Sl 19,6

Com a vossa vitória então exultaremos, 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,10-17

A
 mulher do Evangelho de hoje se parece com a figueira estéril. A “figueira estéril”, 
segundo São Gregório, simboliza o ser humano que, não querendo produzir o fruto da 
obediência, ao invés de crescer reto, entortou-se. Os dezoito anos de doença 

simbolizam o mal do ser humano, criado no sexto dia nos três momentos da história da 
salvação: antes, durante e depois da Lei, até o momento em que ouve a palavra do Senhor que 
declara sua liberdade. Seis multiplicados por três dá dezoito! Graças a Jesus, o ser humano, 
fechado e encurvado sobre si mesmo, pode se pôr finalmente de pé diante daquele de quem é 
imagem e semelhança. A mulher recurvada curada por Jesus é imagem do ser humano livre. 
Brilha em sua face a salvação que vem de Deus (Sl 42,12).

-  O milagre da mulher encurvada nos mostra o que pode acontecer neste “ano de graça” 
(de que fala Jesus na sinagoga de Nazaré) que a paciência de Deus concede para a nossa 
conversão. É o anúncio da salvação já dada em Jesus, para nos voltarmos para ela e a 
acolhermos. O sábado, dia do repouso de Deus, está em ação no mundo. A mulher encurvada 
ergue-se como um símbolo de Deus, que, mandando e oferecendo seu Filho, se encurva sobre 
o ser humano. Toda criatura encurvada pode endireitar-se e refletir em sua face a glória do Filho. 
A história está objetivamente salva; o anúncio visa a conhecer, reconhecer e acolher livremente 
a salvação dada em Cristo.

-  Em Lc 13,10-17, fala-se cinco vezes de “sábado” e duas de “é necessário”. O centro 
do relato é a salvação dada a uma filha de Abraão. Com Jesus chegou entre nós o “sábado” e 
realiza-se a “necessidade” de Deus, que é salvar o ser humano. 

-         O Reino é pequeno como uma sementinha e escondido como o fermento ou o sal (Lc 
13,18-21), mas movimenta e transforma o mundo. O sábado que Deus quer estender ao 
homem, inaugurado na sinagoga de Nazaré (cf. Lc 4), se realiza toda vez que hoje o ser humano 
recupera a posição “de pé” diante de Deus.

-  Ler a história é ler nela a salvação que Deus realiza por meio de Jesus. Quem olha a 
história com esses olhos é curado, alegra-se e glorifica a Deus como a mulher ‘endireitada’ e a 
multidão entusiasmada. Quem vê a história com outros olhos continua dobrado sobre si 
mesmo, se enraivece e se cobre de vergonha, como o chefe da sinagoga e os adversários de 
Jesus.

-  Podem-se notar semelhanças entre Lc 13,10-17 e Lc 6,6-11 (cura, na sinagoga, de um 
homem com a mão direita seca) e Lc 14,1-6 (cura de um homem hidrópico).* E deve-se notar 
que, diferentemente da cura da mulher com fluxo de sangue (Mt 9,20), a mulher do Evangelho 
de hoje não se esforça para tocar Jesus. Ao contrário, a mulher do Evangelho de hoje é buscada 
e tocada por Jesus. Lá, se sublinhava a fé insistente da mulher; aqui, se chama a atenção para a 
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iniciativa paciente de quem veio para procurar os filhos de Abraão que estavam perdidos (Lc 
19,9ss.). 

-  A palavra-chave é a palavra de Jesus à mulher: “Estás desligada da tua enfermidade”. 
Isso é tudo o que Jesus fez na história. O milagre é declarado antes de ser realizado. O anúncio 
da Igreja faz tomar consciência da novidade e permite que a pessoa ainda encurvada se 
endireite. A condição é a fé! 

Santos do dia: Narciso (100-depois de 212); Ferrúcio (III/IV século); Berengário da Baviera 
(+1108); Ermelinda (510-590). 

Memória histórica: Os holandeses compraram dos índios a Ilha de Manhattan (Nova York) 
por 24 dólares. 

Testemunhas do Reino: Manuel Chin Sooj e companheiros (1987, Guatemala). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Livro. Dia da Vacina. Dia da Universidade Católica.

30 TERÇA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O Reino é pequeno como a semente e 
pouco como o fermento. Mas cresce e faz 
crescer. Sua meta não é o espetáculo nem o 
triunfo, mas a transformação deste mundo 
apequenado pelo egoísmo e incapaz de 
crescer sem o vigor e os valores transforma-
dores do Reino de Deus.

Antífona da entrada -  Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-
nos amar o que ordenais para conseguirmos o 
que prometeis.

Leitura - Ef 5,21-33

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios 

21Irmãos:  Vós que temeis a Cristo, sede 

22solícitos uns para com os outros.  As mu-
lheres sejam submissas aos seus maridos 

23como ao Senhor.  Pois o marido é a cabeça 
da mulher, do mesmo modo que Cristo é a 
cabeça da Igreja, ele, o Salvador do seu 

24Corpo.  Mas como a Igreja é solícita por 
Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo 

25pelos seus maridos.  Maridos, amai as 
vossas mulheres, como o Cristo amou a Igreja 

26e se entregou por ela.  Ele quis assim torná-la 
santa, purificando-a com o banho da água 

27unida à Palavra.  Ele quis apresentá-la a si 
mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, 
nem defeito algum, mas santa e irrepre-

28ensível.  Assim é que o marido deve amar a 
sua mulher, como ao seu próprio corpo. 
Aquele que ama a sua mulher ama-se a si 

29mesmo.  Ninguém jamais odiou a sua pró-
pria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a 
de cuidados, como o Cristo faz com a sua 

30Igreja;  e nós somos membros do seu corpo! 
31 Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe 
e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só 

32carne.  Este mistério é grande, e eu o 
33interpreto em relação a Cristo e à Igreja.  Em 

todo caso, cada um, no que lhe toca, deve 
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Preces dos fiéis

Invoquemos o Senhor Jesus, que falou do 
Reino de Deus, como semente lançada no 
coração de cada um, onde germina e cresce, e 
peçamos-lhe com fé: R. Jesus, Filho de 
Deus, venha a nós o Reino de Deus.

1.  Pelos que cooperam com Jesus, o 
semeador, e pelos que espalham, onde vivem, 
o fermento do Reino, rezemos, irmãos.

2.  Pelos que vivem atentos ao Espírito de 
Deus, e por aqueles que transformam o mun-
do com a oração e a ação, rezemos, irmãos.

3.  Pelos que anseiam pela gloriosa liber-
dade dos filhos de Deus, e pelos que já a 
antecipam no dia a dia, rezemos, irmãos.

4. Pelos que nas comunidades são 
membros ativos do Reino de Deus, e pelos 
que vivem segundo a consciência, rezemos, 
irmãos.

Senhor Jesus, que comparastes o Reino à 
semente, fazei que ela germine, cresça e dê 
fruto abundante. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que realizamos.

Antífona da comunhão - Sl 19,6

Com a vossa vitória então exultaremos, 
levantando as bandeiras em nome do Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 

amar a sua mulher como a si mesmo; e a 
mulher deve respeitar o seu marido. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 127(128),1-2. 
3.4-5 (R/. 1a) 

R. Felizes todos que respeitam o 
Senhor!

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e 

da terra, pois revelaste os mistérios do teu 
Reino! R.

Evangelho - Lc 13,18-21

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

18 Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é 
semelhante o Reino de Deus, e com que 

19poderei compará-lo? Ele é como a semente 
de mostarda, que um homem pega e atira no 
seu jardim. A semente cresce, torna-se uma 
grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos 

20 nos seus ramos". Jesus disse ainda: "Com 
que poderei ainda comparar o Reino de Deus? 
21 Ele é como o fermento que uma mulher pega 
e mistura com três porções de farinha, até     
que tudo fique fermentado". - Palavra da 
Salvação.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,18-21

S
e a perícope precedente (Lc 13,10-17) mostrava que o Reino está ativo no mundo, a de 
hoje mostra “como.” O Reino de Deus tem uma aparência insignificante, é quase 
invisível e, sem o discernimento da fé, é impossível percebê-lo. Atua na história 

conforme o estilo de Jesus, que nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre, imerso na 
irrelevância religiosa e política. O Evangelho de hoje alude a essa realidade do messianismo de 
Jesus com a rica linguagem das parábolas.

-  O Reino de Deus, preferencialmente destinado aos pequenos, pecadores e pobres, aos 
olhos dos grandes, justos e prósperos, é uma realidade insignificante e destinada à falência. 
Uma semente que apodrece debaixo da terra! Mas aqui está o paradoxo. A semente que 
apodrece debaixo da terra revela, assim, a sua força vital, espontânea e específica. Vira planta, 
outra planta, nova planta, carregada de dezenas, centenas de sementes. Uma massa imunda e 
desprezível! O Reino, dado aos pecadores, aos olhos dos justos, é como o fermento: um pouco 
de farinha que estragou! Mas, de novo, aqui está o paradoxo. O fermento tem a força de 
transformar em pão leve e saboroso a massa seca e dura do trigo considerado bom.

-  Se quisermos perceber a presença do Reino, precisamos lançar o nosso olhar sobre 
aquilo que aparentemente não conta. Deus, o Deus diferente de Jesus, realiza o seu plano com o 
que é pequeno, desprezado, nada (1Cor 2,4ss.). 

-  A atuação do Reino não nega nem anula a liberdade de o homem fazer a história. A 
interpretação última, porém, escapa ao ser humano. Esta está na cruz do Filho. Esta é revelada 
no mistério do Filho do Homem. Ele foi pego e lançado fora. A semente inane foi sepultada 
debaixo da terra. Mas aqui está o paradoxo. Ele se tornou a árvore da vida que, pela força do 
Espírito, frutifica para todos os homens. Foi pego e escondido depressa, como algo imundo, 
para celebrar a festa que se aproximava (Jo 19,31ss.). Mais uma vez, porém, aí está o paradoxo. 
Ele tornou-se, assim, fermento de novidade que fez crescer a terra dura, estourando seus 
sepulcros de pedra. 

-  O fermento do Reino é muito diferente do fermento dos fariseus: no lugar do medo da 
morte (Lc 12,1ss.), o amor do Pai (Lc 12,32ss.); no lugar da acumulação, o dom (Lc 12,13ss.; 
22ss.); no lugar do ladrão que rouba a vida (Lc 12,39), o Esposo que bate à porta para o 
encontro das núpcias (Lc 12,35)!

- Por isso, é preciso discernir. As parábolas de hoje oferecem os critérios de 
discernimento, para que possamos contemplar a história do alto, como Deus mesmo a vê. São 
parábolas cristológicas, pois ajudam a ler na história humilde, humilhante e perdida de Jesus a 
força libertadora de Deus. São parábolas eclesiológicas, pois a Igreja deve seguir Jesus e seu 
estilo para dar testemunho de sua missão. 

-  Os Atos dos Apóstolos mostram a verdade dessas duas parábolas. Em Filipos, uma 
única mulher acolheu o pequeno Paulo. Essa mulher foi a pequena semente que frutificou na 
grande árvore da Igreja que se alastrou pela Europa (At 16,11-15). 

Santos do dia: Teonesto de Filipos (+425); Foillan (600-655); Afonso Rodrigues (1531-
1617).

Testemunhas do Reino: Alonso Rodríguez (1526-1616). Santo Dias da Silva (1979, 
Brasil). Dorcelina Oliveira Folador (1999, Brasil).

Datas comemorativas: Dia do Balconista. Dia do Comerciário.
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31 QUARTA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

sabeis: o bem que cada um tiver feito, seja ele 
escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do 

9Senhor.  E vós, senhores, fazei o mesmo para 
com os escravos. Deixai de lado a ameaça; 
vós sabeis que o Senhor deles e vosso está 
nos céus e diante dele não há acepção de 
pessoas. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144(145),10-
11.12-13ab.13cd-14 (R/. 13c)

R. O Senhor cumpre sempre suas 
promessas!

1.  Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glorifiquem, e os vossos santos com louvores 
vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor 
do vosso reino e saibam proclamar vosso 
poder!  R. 

2.  Para espalhar vossos prodígios entre 
os homens e o fulgor de vosso reino esplen-
doroso. O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. R.

3.  O Senhor é amor fiel em sua palavra, é 
santidade em toda obra que ele faz. Ele 
sustenta todo aquele que vacila e levanta todo 
aquele que tombou. R.

Aclamação ao Evangelho -  2Ts 2,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a 

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

Evangelho - Lc 13,22-30 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

22Naquele tempo:  Jesus atravessava 
cidades e povoados, ensinando e prosse-

23guindo o caminho para Jerusalém.  Alguém 

O dom divino da salvação precisa ser 
acolhido pela mão aberta do ser humano. A 
porta é estreita; é preciso queimar a gordura 
da arrogância e do egoísmo. A porta pode se 
fechar; o tempo é precioso e pode acabar 
quando menos esperamos. É preciso escolher 
a acolher já! 

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai 
sem cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-
nos amar o que ordenais para conseguirmos o 
que prometeis.

Leitura - Ef 6,1-9

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

1 Filhos, obedecei aos vossos pais, no 
2Senhor, pois isto é que é justo.  “Honra teu pai 

e tua mãe” - é o primeiro mandamento – que 
3vem acompanhado de uma promessa: “a fim 

de que tenhas felicidade e longa vida sobre a 
4terra”.  Vós, pais, não revolteis os vossos 

filhos contra vós, mas, para educá-los, 
recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm 

5do Senhor.  Escravos, obedecei aos vossos 
senhores deste mundo com respeito e tremor, 

6de coração sincero, como a Cristo,  não para 
servir aos olhos, como quem busca agradar 
aos homens, mas como escravos de Cristo, 
que se apressam em fazer a vontade de Deus.     
7 Servi de boa vontade, como se estivésseis 

8servindo ao Senhor, e não a homens.  Vós o 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,22-30

S
omos filhos e filhas de Deus no Filho Jesus (cf. Lc 11). Ainda não estamos, porém, no 
céu, mas na terra, limitados pela densidade do espaço e pelo fluir do tempo. Por isso, 
temos que aprender a viver a filiação em todas as dimensões da nossa existência. O 

capítulo 12 nos ensinou a vivê-la em relação às coisas, que, sendo um dom do Pai, devem ser 
compartilhadas entre os filhos e filhas, que o Pai quer irmãos e irmãs.

-  O capítulo 13 nos ensina a viver a filiação no tempo. Dado que o dom é o sentido de 
tudo o que ocupa o espaço, a conversão é o sentido de cada instante do tempo. O presente, o 

entrar pela porta estreita do amor, da miseri-
córdia, da solidariedade e da justiça, oremos.

3.  Para que os cristãos e cristãs acolham 
a Palavra, dela deem testemunho e a anun-
ciem com amor e coragem, oremos.

4.  Para que o Espírito Santo venha em 
socorro dos pobres e fracos, dos doentes, dos 
prisioneiros e dos pecadores, oremos. 

5.  Para que os participantes desta as-
sembleia eucarística cresçam no desejo de 
viver e morrer à mesa do Reino, oremos.

Deus de infinita misericórdia, atraí-nos, 
pelo Espírito Santo, para o vosso Reino, e 
tornai-nos dignos de estar sempre na vossa 
presença e vos servir. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que realizamos.

Antífona da comunhão - Sl 19,6

Com a vossa vitória então exultaremos, 
levantando as bandeiras em nome do Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 

 

lhe perguntou: "Senhor, é verdade que são 
poucos os que se salvam?" Jesus respondeu: 
24 "Fazei todo esforço possível para entrar pela 
porta estreita. Porque eu vos digo que muitos 

25tentarão entrar e não conseguirão.  Uma vez 
que o dono da casa se levantar e fechar a 
porta, vós, do lado de fora, começareis a             
bater, dizendo: 'Senhor, abre-nos a porta!'           

                            Ele responderá: 'Não sei de onde sois.' 
26 Então começareis a dizer: 'Nós comemos e 
bebemos diante de ti, e tu ensinaste em 

27nossas praças!'  Ele, porém, responderá: 
'Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim 

28todos vós que praticais a injustiça!'  Ali 
haverá choro e ranger de dentes, quando 
virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos 
os profetas no Reino de Deus, e vós, porém, 

29sendo lançados fora.  Virão homens do 
oriente e do ocidente, do norte e do sul, e to-

30marão lugar à mesa no Reino de Deus.  E 
assim há últimos que serão primeiros, e 
primeiros que serão últimos." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai misericordioso a graça de 
percorrer com alegria o caminho que a palavra 
de Deus nos vai mostrando, para chegarmos    
à pátria bem-aventurada: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que os pastores e os demais fiéis 
imitem Jesus que sai de sua cidade e anuncia 
o Evangelho por toda parte, oremos.

2.  Para que tenhamos a sabedoria de 
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único tempo que realmente nos é dado – pois o passado não existe mais e o futuro ainda não 
existe – nos é dado para nossa conversão, para voltarmos para o verdadeiro sentido da vida no 
espaço e no tempo.

-  Converter-se não é um esforço hercúleo para tornamo-nos “melhores”, mas girar o 
foco da nossa “miséria” para a Sua “misericórdia”, do mal que fazemos para o bem que Ele nos 
quer, da autojustificação à aceitação da Sua graça livre e gratuita, única fonte de vida 
autenticamente nova. Deixando-nos introduzir nesse processo, entramos num dinamismo de 
alegria e ação de graças. O “sábado” se antecipa para cada fração do tempo! O “sábado” se 
antecipa no tempo e celebra-se na Eucaristia, o banquete de alegria daqueles e daquelas que o 
Amor salvou.

-  O “xis” é como entrar na sala onde se come o pão do Reino na alegria da salvação. O 
Evangelho de hoje descreve o esforço insano para se estar entre os convidados. Lembra aquele 
desesperado bater à porta, tarde da noite, para conseguir o pão (cf. Lc 11,5-8). Evoca o pedido 
insistente do Espírito (cf. Lc 11,9-13; cf. Lc 18,1ss.). 

-  A porta não é a lei, nem a tradição, nem as obras, nem o esforço sobre-humano para 
atuá-las. A porta é alguém, uma pessoa, Jesus. Através dele (porta é, ao mesmo tempo, espaço 
fechado e vão aberto) todos somos salvos, pois, em sua caminhada para Jerusalém, ele vai ao 
encontro de todo fugitivo. Cada um pode entrar, mesmo o desesperado, o imundo, o incurável. 
Tíquete de ingresso é a necessidade, o reconhecimento da necessidade, a fé. Perguntei ao 
menino das chaves: “Você faz todo tipo de chaves?” “Faço”. “Você tem a chave do Reino dos 
céus?” “Tenho, claro que tenho”. “Qual é a chave para entrar no Reino dos céus?” “A fé. A chave 
é a fé!” Paulo estava de novo falando pela boca do menino.  

-  Fica do lado de fora só quem se considera bom e se sente bem com a própria bondade. 
A falsa segurança e a justiça presumida são o único impedimento. Mas como? Porque, para 
entrar, é preciso reconhecer-se pecador diante do perdão de Deus (cf. Lc 18,9ss.). Ninguém se 
salva pelos próprios méritos, mas todos – absolutamente todos, Maria inclusive, abrindo a fila 
– somos salvos pelo amor do Pai, pelos méritos do Filho, pelo dom do Espírito. 

-  O tempo presente – o tempo que a cada um é dado viver – é o ano de graça que nos é 
dado para converter-nos da nossa injustiça à Sua graça, do nosso pecado ao Seu perdão, da 
nossa miséria à Sua misericórdia. A porta é estreita porque o nosso “eu” e as suas presunções 
são enormes e, por isso, não passam pela porta do pequeno e humilde Jesus. Jesus já morreu 
para abrir-nos a porta. Agora, cada um precisa morrer – o nosso “eu” e as nossas presunções 
devem morrer – antes de entrar, para poder passar. Tarefa para uma vida!

-  O Evangelho de hoje, assim, dá início à segunda parte da viagem de Jesus a Jerusalém, 
viagem da misericórdia. Cada um de nós é convidado a identificar-se com as pessoas que o 
peregrino Jesus vai encontrando e salvando. Ele quer nos encontrar ao longo do Seu caminho 
para introduzir-nos, pela Cruz, na Sua glória. 

Santos do dia: Quintino (+300); Notburga de Colônia (+700); Wolfgang de Regensburg 
(924-994); Cristóvão de Cahors (+1272); Isabel da Hungria (1293-1336); Tomás Bellaci 
(1370-1447).

Testemunhas do Reino: José Matías Nanco (1973, Chile).

Memória histórica: Início da Reforma Protestante (Wittenberg, 1517). 

Datas comemorativas: Dia da Reforma Protestante. Dia Mundial do Comissário de Voo. Dia 
Mundial da Economia. Dia Mundial da Poupança. Dia da Dona de Casa. Dia do Repórter Policial. 
Dia da Decoração. Dia das Bruxas. Nascimento de Carlos Drummond de Andrade (1902). 
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ABC DA LITURGIA

MISSÃO E LITURGIA

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz, Nicarágua

A missão de anunciar o evangelho confiada por Jesus à Igreja envolve não somente a 
tarefa de proclamar o evangelho com a palavra, o testemunho e os sinais (cf. Mc 16,15; Lc 
24,47; Mt 28,20), mas também batizar (Mt 28,19; Mc 16,16) e "fazer discípulos" de Jesus (Mt 
28,19), criando comunidades de seguidores dele.

O rito do batismo e a formação da comunidade, que terá como centro a eucaristia, são 
essencialmente elementos litúrgicos da missão. "Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, ele, 
por sua vez, enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo. Ele não só os enviou a pregar o 
evangelho a toda criatura e proclamar que o Filho de Deus, com sua morte e ressurreição, nos 
livrou do poder de Satanás e da morte e nos levou ao reino do Pai, mas também a realizar a 
obra de salvação que proclamavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, em torno dos 
quais gira toda a vida litúrgica" (Sacrosanctum Concilium 6).

Desde o início a missão da Igreja tem esta dimensão querigmática e litúrgica juntamente: 
os missionários anunciam o evangelho e batizam, os neófitos formam uma comunidade em 
torno da eucaristia e ao ensinamento dos apóstolos. Ao mesmo tempo, as novas 
comunidades reunidas e reforçadas pela vida litúrgica se abrem ao universalismo da missão.

A atividade missionária como liturgia no novo testamento

São Paulo apresenta o seu trabalho missionário não só como uma diakonia (serviço), mas 
também como uma autêntica liturgia. "Deus é testemunha, a quem presto um culto espiritual, 
anunciando o evangelho... de como me lembro de vós" (Rm 1,9). Dois verbos litúrgicos 
definem o trabalho missionário. Paulo presta culto (latréuo), anunciando a palavra àqueles de 
quem se lembra (daqueles de quem faz memória). A atitude apostólica é sempre de alegria, 
mesmo "se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé" (Fl 
2,17): aqui a vida do Apóstolo torna-se uma libação sacrificial. A vocação missionária entre 
os pagãos se descreve como uma graça "de ser ministro (leitourgón éinai) de Jesus Cristo 
junto aos gentios, a serviço do evangelho de Deus, afim de que os gentios se tornem oferta 
agradável (a Deus), santificada pelo Espírito Santo" (Rm 15,16). Paulo, missionário entre os 
pagãos, é um liturgo; a evangelização é uma função litúrgica, sagrada e, com sua conversão a 
Cristo, os neófitos chegam a ser uma oferenda santificada pelo Espírito e aceita por               
Deus.
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O fundamento dessa concepção da missão como liturgia se encontra no fato de que o 
missionário não só é um partícipe, como todo cristão, da morte e ressurreição de Cristo (Rm 
6,3), mas também carrega consigo e em si mesmo, de um novo modo, o mistério da redenção 
que deve anunciar e comunicar aos outros. "Agora regozijo-me nos meus sofrimentos por 
vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne pelo seu corpo que é a 
Igreja. Dela me tornei ministro, por encargo divino a mim confiado a vosso respeito, para levar 
a bom termo o anúncio da palavra de Deus, o mistério escondido desde os séculos e desde as 
gerações, mas agora manifestado aos seus santos" (Cl 1,24-26). Uma das notas 
características do trabalho do missionário é esta participação íntima na cruz de Cristo, 
"crucificado com Cristo" (Gl 2,19) em favor dos homens (cf. 2 Cor 4,10.12). Cristo, o enviado 
e o sacerdote que se ofereceu por todos, permanece para sempre com os missionários até o 
fim do mundo. E, por outro lado, o Espírito Santo, que ocupa uma posição tão importante na 
liturgia, está presente no missionário e o impele à missão entre os não-cristãos, onde o 
Espírito também está presente e prepara a futura oferenda que se tornará cristã. A missão 
torna-se assim uma verdadeira celebração.

A reforma litúrgica nas missões a partir do Concílio Vaticano II

A promulgação da constituição Sacrosanctum concilium (4 de dezembro de 1963) 
marcou o ponto de partida de uma verdadeira renovação litúrgica nas missões. Uma seção 
inteira da constituição (SC 37-40) oferece normas concretas para a adaptação da liturgia à 
mentalidade e às tradições dos povos, com uma referência explícita às missões (SC 38).

A partir de agora, a faculdade de decidir sobre a introdução e a extensão da língua vulgar 
(nacional) na liturgia (SC 36) não está mais reservada à Santa Sé, mas é competência das 
conferências episcopais nacionais; bem como a faculdade de determinar as adaptações, 
especialmente em relação à administração dos sacramentos, aos sacramentais, às 
procissões, à música sacra e às artes (SC 39); a faculdade de admitir eventuais elementos 
provenientes das tradições e da índole dos diferentes povos no culto divino (SC 40); a 
faculdade de preparar o mais breve possível os rituais particulares adaptados às necessidades 
de cada uma das regiões (SC 63); a faculdade de instituir uma comissão litúrgica e um 
instituto de liturgia pastoral, sem deles excluir membros leigos particularmente 
especializados sempre que for necessário (SC 44, Inter œcumenici 46). 

Em particular, nos lugares de missão, tem-se a faculdade de admitir, juntamente com os 
elementos próprios da tradição cristã, outros elementos da iniciação em uso entre cada povo 
(SC 65); de preparar um rito adequado para a celebração do matrimônio que responda aos 
usos dos lugares e povos (SC 77); de incentivar a prática penitencial de acordo com as 
possibilidades das diferentes regiões, e também de acordo com as condições dos fiéis (SC 
110); de revisar o ano litúrgico, desde que seja mantido seu caráter originário, para nutrir 
devidamente a piedade dos fiéis na celebração dos mistérios da redenção (SC 107); de 
revisar quanto se refere à construção digna e apropriada dos edifícios sagrados, a forma e a 
ereção dos altares, a funcionalidade do batistério, a matéria e a forma das vestimentas 
sagradas (SC 128); de admitir novos instrumentos musicais (SC 120; Musicam sacram 1, 
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12). Estas são as tarefas que o concílio encomendou às conferências episcopais das 
missões.

Além disso, o decreto Ad gentes sobre as missões lembra que as novas igrejas 
particulares, preservando toda a riqueza de suas tradições, juntamente com as qualidades 
específicas de cada comunidade nacional, terão seu lugar próprio na comunhão eclesial. 
Diante deste fato teológico e pastoral, "é desejável, mais ainda, é realmente conveniente que 
as conferências episcopais se unam entre si dentro dos limites de cada um dos grandes 
territórios socioculturais, de modo que possam obter de comum acordo esse objetivo de 
adaptação" (AG 22).

A partir desses pressupostos, foram feitos avanços notáveis nos campos da adaptação 
litúrgica nas Igrejas em territórios de missão, especialmente na África e na Ásia.

A liturgia, fonte e ápice das missões

A liturgia não é a única atividade da igreja; no entanto, ela está intimamente ligada a todas 
as outras, e é considerada a fonte e o ápice de todo o apostolado (SC 10) e, portanto, também 
das missões. Ápice, porque tudo na atividade missionária está ordenado a que os homens, 
através do batismo, se insiram na Igreja, onde, reunidos em comunidade, possam louvar a 
Deus e participar da mesa do Senhor. Todos os sacramentos se revelam como ápice do 
trabalho missionário. O objetivo da missão é a formação de uma comunidade ou igreja 
particular, e somente com a participação plena nos sacramentos esta finalidade pode ser 
alcançada.

Além disso, a liturgia é fonte de toda atividade missionária e, acima de tudo, de todo fruto 
missionário. A glorificação de Deus em Cristo, a conversão dos homens e sua santificação "se 
obtêm com a máxima eficácia" através da liturgia e, sobretudo, através da eucaristia, porque 
aqui se encontra a fonte da graça (SC 10). Não podemos esquecer que Cristo, o apóstolo, o 
enviado do Pai, está presente nas ações litúrgicas para continuar a sua obra salvífica universal: 
"Para realizar uma tão grande obra, Cristo está sempre presente em sua igreja, especialmente 
na ação litúrgica" (SC 7). Após sua ascensão ao céu, Cristo não esqueceu sua obra nem a 
deixou apenas nas mãos da Igreja. Ele permanece sempre conosco e conosco realiza a 
salvação hoje. Desta inserção em Cristo missionário e salvador, através da liturgia e 
concretamente através dos sacramentos, brota o direito e o dever de todo cristão ao trabalho 
missionário (cf. AG 36).

 
Finalmente, devemos continuar a aprofundar na redescoberta da dimensão missionária 

da liturgia. Posto que até agora a liturgia foi contemplada e vivida mais como um fato cultual. 
Sua dimensão missionária não foi advertida.

Devemos continuar com os temas da inculturação da liturgia na índole própria de cada 
povo e com a tarefa de traduzir os textos sagrados às línguas de cada cultura, coisa que agora 
recai diretamente nas conferências episcopais.
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A liturgia nas missões deve adquirir um caráter criativo, fruto de sua íntima relação com o 
Espírito Santo. A criatividade não se opõe à uniformidade substancial e a uma certa ordem, 
que deve ser determinada pela hierarquia. Sempre haverá uma porta aberta para que a 
estrutura da celebração responda melhor à natureza profunda do que a própria celebração 
proclama e opera.

Finalmente, a liturgia deve atualizar o mistério de Cristo, não somente nos rituais, mas 
também na vida, e assim deve retornar ao centro da vida cristã e de cada comunidade. A 
liturgia não pode ficar ausente da vida do neoconverso e da nova igreja ainda em processo de 
desenvolvimento e expansão.
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 1.1  -  SAUDAÇÃO

Pr.  -  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

AS. - Amém.  
Pr.  -  A graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco!

AS. - Bendito seja Deus que nos   
reuniu no amor de Cristo.

1.2 -  ATO PENITENCIAL

Pr. -  O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. (Pausa).

Confessemos os nossos pecados:
AS. -  Confesso a Deus todo-poderoso 

e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e pala-
vras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos 
e irmãs, que rogueis por mim a Deus, 
nosso Senhor.

Pr. -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. (Pausa).

AS. - Amém. 

Seguem as invocações:
Pr.  -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Cristo, tende piedade de nós.
AS. - Cristo, tende piedade de nós.  
Pr. -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
 ou

Pr.  -  Senhor, que viestes salvar os cora-
ções arrependidos, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós. 
Pr. -  Cristo, que viestes chamar os 

pecadores, tende piedade de nós. 
AS. - Cristo, tende piedade de nós.   
Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós 

junto do Pai, tende piedade de nós. 
AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 

AS. - Amém!   

1.3  -  HINO DE LOUVOR

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,
AS. - e paz na terra aos homens por   

ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, nós vos ado-
ramos,  nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho            
de Deus Pai.  Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós.  Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei a  
nossa súplica. Vós que estais à direita         
do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois 
o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o 
Altíssimo,  Jesus Cristo, com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr.  = presidente.
 AS. = assembleia.

RITO DA MISSA 
DA COMUNIDADE
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 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho , que agora          humano
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 
vida. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se vai 
tornar vinho da salvação. 

AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 
Pr.  -  Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício 

seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
AS.  -  Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja. 

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
Pr.  -  O Senhor esteja convosco!
AS.  - Ele está no meio de nós.  
Pr.  -  Corações ao alto!
AS.  - O nosso coração está em Deus.  
Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   
Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).
Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):
AS.  -  Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus 

do universo! O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o 
que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ
 Símbolo apostólico 

 Pr. -  Creio em Deus 

 AS. -  Pai, todo-poderoso, criador do céu e 
da terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho,  
nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; nasceu da virgem Maria, pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 

sepultado; desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

Creio Niceno-Constantinopolitano

 Pr. -  Creio em um só Deus 

 AS. -  Pai todo-poderoso, criador do céu e 
da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus,  luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (reverência) e 
se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da 
virgem Maria, e se fez homem. Também por nós 

foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e           
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai.  E de novo há de vir, 
em sua glória,  para julgar os vivos e os mortos; 
e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito 
Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e 
do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio 
na Igreja, una, santa, católica e apostólica. 
Professo um só batismo para remissão dos 
pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a 
vida do mundo que há de vir. Amém. 
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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 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

4 - Virgem Maria, II
A Igreja com as palavras de Maria entoa 
louvores a Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, proclamando as vossas 
maravilhas na perfeição de todos os santos. 
Celebrando a memória da Virgem Maria, 
proclamamos ainda mais a vossa bondade,
inspirando-nos no mesmo hino que ela 
cantou em vosso louvor. Na verdade, fizeste 
grandes coisas por toda a terra e estendestes a 
vossa misericórdia a toda as gerações,
quando, olhando a humanidade de vossa 
Serva, nos destes, por ela, o Salvador da 
humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e 
dos santos se alegra eternamente na vossa 
presença, cantando (dizendo) conosco a uma 
só voz:

5 - Apóstolos, I 
Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor 
eterno, vós não abandonais o rebanho, mas 
guardais constantemente pela proteção dos 
Apóstolos. E, assim a Igreja é conduzida pelos 
mesmos pastores que pusestes à sua frente 
como representantes de vosso Filho, Jesus 
Cristo, senhor nosso, Por ele, os anjos 
celebram a vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

PREFÁCIOS DO MÊS

1 - Domingos do Tempo Comum, VII 
A salvação pela obediência de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. De tal modo amastes o 
mundo, que enviastes, como Redentor, vosso 
próprio Filho, em tudo semelhante a nós, 
exceto no pecado. Amando-o até o fim, 
amastes nele nossa humilde condição. E ele, 
na obediência até à morte, restaurou o que 
nossa desobediência fizera perder. Por essa 
razão, com os anjos e com todos os santos, 
entoamos um cântico novo, para proclamar 
vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

2 - Domingos do Tempo Comum, VIII 
A Igreja reunida pela unidade da Santa 
Trindade

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. 
Quisestes reunir de novo, pelo sangue do 
vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os 
filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, 
unificada pela unidade da Trindade, é para o 
mundo o Corpo de Cristo e o Templo do 
Espírito Santo, para a glória da vossa 
sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

3 - Virgem Maria, I
A maternidade da Virgem Maria

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na festa (...) de Maria, 
sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. 
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9 - Virgens e Religiosos 
O sinal da consagração a Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Deus eterno e todo-poderoso. e 
celebrar a vossa admirável providência nos 
Santos e Santas que se consagraram ao 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles, 
chamais novamente os fiéis à santidade 
original e a experimentar, Já aqui na terra, 
construindo o vosso Reino, os dons 
reservados para o céu. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, proclamamos a vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:

10 - Mártires 
O testemunho do martírio

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que 
confessou o vosso nome e derramou seu 
sangue como Cristo, manifestais vosso 
admirável poder.  Vossa misericórdia sustenta 
a fragilidade humana e nos dá coragem para 
sermos as testemunhas de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com todos os 
vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

11 - Comum, V 
Proclamação do mistério de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Unidos na caridade, celebramos a morte do 
vosso Filho, proclamamos com fé a sua 
ressurreição e aguardamos, com firme 
esperança, a sua vinda gloriosa, no fim dos 
tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos 
santos se alegra eternamente na vossa 
presença, nós nos associamos aos seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

6 - Apóstolos II
O testemunho dos Apóstolos

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar. Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce 
dos Apóstolos, para que ela fosse, no mundo, 
um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse 
a todo o mundo o Evangelho da salvação. Por 
essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os 
homens da terra, unidos a todas as criaturas, 
proclamamos jubilosos vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

7 - Santos, II 
O exemplo dos Santos

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Pelo testemunho admirável de vossos Santos 
e Santas, revigorais constantemente a vossa 
Igreja, provando vosso amor para conosco. 
Deles recebemos o exemplo, que estimula na 
caridade, e a intercessão fraterna, que nos 
ajuda a trabalhar pela realização de vosso 
Reino. Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

8 - Santos Pastores 
A presença dos santos Pastores na Igreja

É nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós concedeis a alegria de 
celebrar a festa de S. N., e fortaleceis a vossa 
Igreja com o exemplo de sua vida, o 
ensinamento de sua pregação e o auxílio de 
suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e 
dos santos se alegra eternamente na vossa 
presença, nós nos associamos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
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Por ele, os anjos celebram vossa gran-
deza e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos a 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

AS. -  Santo, Santo, Santo... 
Pr. -  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 

fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. 

AS. -   Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Pr. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Ou: 
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos,  

vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição.

Pr. -  Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa 

12 - Dos féis defuntos I
A esperança da ressurreição em Cristo

Na Verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Nele brilhou para nós a esperança da feliz 
ressurreição. E, aos que a certeza da morte 
entristece, a promessa da imortalidade 
consola. Senhor, para os que creem em vós, a 
vida não é tirada, mas transformada. E, 
desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado, 
nos céus, um corpo imperecível. E, enquanto 
esperamos a realização de vossas promessas, 
com os anjos e com todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz...

13 - Fiéis Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, senhor nosso.
Um por todos, ele aceitou morrer na cruz para 
nos livrar a todos da sua morte. Entregou de 
boa vontade sua vida, para que pudéssemos 
viver eternamente. Por isso, com os anjos e 
todos os santos, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. 

Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo 
criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem Maria.

Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir 
um povo santo em vosso louvor, estendeu os 
braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a 
morte e manifestar a ressurreição.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Pr. -  Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes proclama o 
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas 
e não cessais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-
do-sol, um sacrifício perfeito.

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo!
Pr. -  Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a 
seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição.

presença e vos servir.
AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa 

oferta!
Pr. -  E  nós  vos  suplicamos  que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo,   
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só 
corpo. 

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que 
ela cresça na caridade, com o papa N., com 
nosso bispo N. e todos os ministros do vosso 
povo.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 
acrescentar: 

Pr. -  Lembrai-vos do vosso filho (da 
vossa filha) N.,  que (hoje) chamastes deste 
mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, 
tendo participado da morte de Cristo pelo 
batismo, participe igualmente da sua ressur-
reição.

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

Pr. -  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na 
luz da vossa face.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. -  Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos participar da 
vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos ser-
viram, a fim de vos louvar-mos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho...

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 
eleitos!

Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Amém. 
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AS.-  A todos saciai com vossa glória!
Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
                                                               
Pr. -  Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-

vos graças, é nossa salvação dar-vos glória: 
só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que 
existis antes de todo o tempo e permaneceis 
para sempre, habitando em luz inacessível. 
Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte 
da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de 
bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar 
com a vossa luz.

AS. -  Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa 
luz!

Pr. -  Eis, pois, diante de vós todos os 
anjos que vos servem e glorificam sem 
cessar, contemplando a vossa glória. Com 
eles, também, nós, e, por nossa voz, tudo o 
que criastes, celebramos o vosso nome 
cantando (dizendo) a uma só vós:

AS. -  Santo, santo, santo...
Pr. -  N ó s  p ro c l a m a m o s  a  v o s s a 

grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com 
que fizestes todas as coisas: criastes o 
homem e a mulher à vossa imagem e lhes 
confiastes todo o universo, para que, servindo 
a vós, seu Criador, dominassem toda criatura. 
E quando pela desobediência perderam a  
vossa amizade, não os abandonastes ao poder 
da morte, mas a todos socorrestes com 
bondade, para  que, ao procurar-vos, vos 
pudessem encontrar.

AS. -  Socorrei com bondade os que  
vos buscam.

Pr. -  E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mulheres e os 
instruístes pelos profetas na esperança da 
salvação.  E de tal modo, Pai santo, amastes o 
mundo que, chegada a plenitude dos tempos, 
nos enviastes vosso próprio Filho para ser o 

Pr. -  Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, 
da sua gloriosa ressurreição e da sua 
ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de 
graças este sacrifício de vida e santidade.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Pr. -  Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia  convosco  e  concedei  que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do 
vosso Filho, sejamos repletos do Espírito 
Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e 
um só espírito.

AS. -  Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

Pr. -  Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com 
os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo do dia ou o 
padroeiro) e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença.

AS. -   Fazei  de  nós  uma  perfeita 
oferenda!

Pr. - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso 
servo o papa N., o nosso bispo N., com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

Pr. -  Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reuni em 
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos 
filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

Pr. -  Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na vossa 
amizade. Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso. 
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Pr. - Eis o mistério da fé!  
AS. -  Anunciamos, Senhor a vossa  

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Ou:
AS. - Salvador do mundo, salvai-nos,  

vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição.

Pr. -  Celebrando, agora, ó Pai, a memória 
da nossa redenção, anunciamos a morte de 
Cristo e sua descida entre os mortos, 
proclamamos a sua ressurreição e ascensão à 
vossa direita, e, esperando a sua vinda 
gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e 
Sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação 
do mundo inteiro.

AS. - Recebei, ó Senhor, a nossa  
oferta!

Pr. - Olhai, com bondade, o sacrifício que 
destes à vossa Igreja e concedei aos que 
vamos participar do mesmo pão e do mesmo 
cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo, nos tornemos em Cristo um 
sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.

AS. - Fazei de nós um sacrifício de   
louvor!

Pr. -  E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos 
pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o 
vosso servo o , o nosso bispo N.,  os papa N.
bispos do mundo inteiro, os presbíteros e 
todos os ministros, os fiéis que, em torno 
deste altar, vos oferecem este sacrifício, o 
povo que vos pertence e todos aqueles que 
vos procuram de coração sincero.

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos! 

Pr. -  Lembrai-vos também dos que mor-
reram na paz do vosso Cristo e de todos os 
mortos dos quais só vós conhecestes a fé. 

AS. - A todos saciai com vossa glória! 
Pr. -  E a todos nós, vossos filhos e filhas, 

concedei, ó Pai de bondade, que, com a 
Virgem Maria, mãe de Deus, com São José, 

nosso Salvador.
AS. - Por amor nos enviastes vosso  

Filho!
Pr. -  Verdadeiro homem, concebido do 

Espírito Santo e nascido da Virgem  Maria, 
viveu em tudo a condição humana, menos o 
pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos 
oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E, 
para realizar o vosso plano de amor, entregou-
se à morte e, ressuscitando dos mortos, 
venceu a morte e retornou a vida.

AS. -  Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!

Pr. -  E, a fim de não mais vivermos para 
nós, mas para ele, que por nós morreu e 
ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito 
Santo,  como primeiro dom aos vossos fiéis 
para santificar todas as coisas levando à 
plenitude a sua obra.

AS. - Santificai-nos pelo dom do  
vosso Espírito!

Pr. -  Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique estas oferen-
das, a fim de que se tornem o Corpo  e o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso,  para celebrarmos este grande 
mistério que ele nos deixou em sinal da eterna 
aliança.

AS. - Santificai nossa oferenda pelo  
Espírito!

Pr. -  Quando, pois, chegou a hora em que 
por  vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado 
os seus que estavam no mundo, amou-os até 
o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu  
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo:

 TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, Ele tomou em 
suas mãos o  cálice com vinho, deu graças 
novamente e o deu a seus discípulos dizendo:

 TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
AS. -  Toda vez que se come deste 

Pão, toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica 
esperando sua volta.

Pr. -  Recordamos, ó Pai, neste momento,     
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, 
este Vinho que nos salva e dá coragem.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Pr. -  E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito 
nos una num só corpo, pra sermos um só povo 
em seu amor.

AS. -  O Espírito nos una num só 
corpo!

Pr. -  Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, 
na vossa paz. 

AS. -  Caminhamos na estrada de 
Jesus!

Pr. -  Dai ao santo Padre, o Papa N., ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a N., que é 
Bispo desta Igreja, muita luz pra guiar o seu 
rebanho.

AS. -  Caminhamos na estrada de 
Jesus!

Pr. -  Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os 
apóstolos e todos os santos, que na vida 
souberam amar Cristo e seus irmãos.

AS. -  Esperamos entrar na vida 
eterna!

Pr. -  A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos marcados com o 
sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-
os. Que vivam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

AS. -  A todos dai a luz que não se 

seu esposo, com os Apóstolos e todos os 
Santos, possamos alcançar a herança eterna 
no vosso reino, onde, com todas as criaturas, 
libertas da corrupção do pecado e da morte,  
vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. 

AS. -  Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 

Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.

Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

Pr. -  É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, 
de dia e de noite, agradecendo com Cristo, 
vosso Filho, nosso irmão.

Pr. -  É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez naquela 
ceia derradeira.

Pr. -  Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, jun-
tando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):

AS.-  Santo...
Pr. -  Senhor, vós que sempre quisestes 

ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas 
se mudem no Corpo + e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

AS. -  Mandai vosso Espírito Santo!
Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o 
pão em suas mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
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nós!
Pr. - Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 

que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a fim 
de que se tornem para nós o Corpo e + o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. - Mandai o vosso Espírito Santo!
Pr. - Na véspera de sua paixão, durante a 

última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Pr. - Eis o mistério da fé!
AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa  

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. - Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Ou: 
AS. - Salvador do mundo, salvai-nos,  

vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição. 

Pr. - Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, nosso 
Salvador, que pela paixão e morte de cruz 
fizestes entrar na glória da ressurreição e 
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice da 
bênção.

Olhai com bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício 
pascal de Cristo, que vos foi entregue. E 
concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a 

apaga!
Pr. -  E a nós, que agora estamos reunidos 

e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que 
também é nosso.

Pr. - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. - Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA 
DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS I (IV-A)

A Igreja a caminho da unidade

Pr. - Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças e 
cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor, 
Pai de infinita bondade.

Pr. - Pela palavra do Evangelho do vosso 
Filho reunistes uma só Igreja de todos os 
povos, línguas e nações. Vivificada pela força 
do vosso Espírito não deixais, por meio dela, 
de congregar na unidade todos os seres 
humanos.

Pr. - Assim,  manifestando a aliança do 
vosso amor, a Igreja transmite constante-
mente a alegre esperança do vosso reino e 
brilha como sinal da vossa fidelidade que pro-
metestes para sempre em Jesus Cristo, 
Senhor nosso.

Pr. - Por esta razão, com todas as virtudes 
do céu, nós vos celebramos na terra, cantando 
(dizendo) com toda  Igreja a uma só voz:

AS. - Santo, Santo, Santo, 
Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
Pr. - Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós. 

AS. - O vosso Filho permaneça entre  
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Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 
peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos 
da história até a felicidade perfeita em vosso 
reino. Por essa razão, também nós, com os 
Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

AS. - Santo... 
Pr. - Na verdade, vós sois santo e digno 

de louvor, ó Deus, que amais os seres 
humanos e sempre os assistis no caminho da 
vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reuni-
mos por seu amor. Como outrora aos discípu-
los, ele nos revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

AS. - O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Pr. - Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso Espírito Santo 
para santificar estes dons do pão e do vinho, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e + o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. - Mandai o vosso Espírito Santo!
Pr. - Na véspera de sua paixão, durante a 

última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
 TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
 TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. - Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

eternidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.

AS. - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. - Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, 

a vossa Igreja (que está em N.). Fortalecei o 
vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em comunhão com o 
nosso Papa N., e o nosso Bispo N. e os bispos 
do mundo inteiro, para que o vosso povo, 
neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe 
como sinal profético de unidade e de paz.

AS. - Confirmai na caridade o vosso 
povo!

Pr. - Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé 
só vós conhecestes: acolhei-os na luz da 
vossa face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida. 

AS.- Concedei-lhes, ó Senhor, a luz  
eterna!

Pr. - Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N.: Santo do dia ou Patrono) 
e todos os Santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. - Amém.  

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA 
DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS II (VI-B)

Deus conduz sua Igreja pelo 
caminho da salvação  

Pr. - Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
criador do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo 
sempre no meio de nós. Com vosso braço 
poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo 
de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito 
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Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

A Amém. S. - 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA
DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS III (VI-C)

Jesus, caminho para o Pai

Pr. -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Pai santo, Senhor 
do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso.

Pela vossa Palavra criastes o universo e em 
vossa justiça tudo governais. Tendo-se 
encarnado, vós nos destes o vosso Filho 
como mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir seus 
passos.

Ele é o caminho que conduz para vós, a 
verdade que nos liberta e a vida que nos enche 
de alegria.

Por vosso Filho, reunis em uma só família 
os homens e mulheres, criados para a glória 
de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua 
cruz e marcados com o selo do vosso Espírito.

Por essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS. -  Santo....
Pr. -  Na verdade, vós sois santo e digno 

de louvor, ó Deus, que amais os seres 
humanos e sempre os assistis no caminho da 
vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos 
reunimos por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte 
o pão para nós.

AS. -  O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Pr. -  Nós vos supl icamos, Pai  de 
bondade, que envieis o vosso Espírito Santo 
para santificar estes dons do pão e do vinho, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e + o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. -  Mandai o vosso Espírito Santo!

Ou: 
AS. - Salvador do mundo, salvai-

nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição.
  Celebrando, pois, ó Pai santo, a Pr. -
memória de Cristo, vosso Filho, nosso 
Salvador, que pela paixão e morte de cruz 
fizestes entrar na glória da ressurreição e 
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice da 
bênção. Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos contados, 
agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.

AS.  - Aceitai, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Pr. - Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso Papa N. e o nosso 
Bispo N., com todos os Bispos, presbíteros, 
diáconos e com todo o vosso povo, possamos 
irradiar confiança e alegria e caminhar com fé 
e esperança pelas estradas da vida.

AS. - Tornai viva nossa fé, nossa 
esperança!

Pr.  - Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé 
só vós conhecestes: acolhei-os na luz da 
vossa face e concedei-lhes, no dia da ressu-
rreição, a plenitude da vida.

AS.  - Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pr. - Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, chegarmos 
todos à morada eterna, onde viveremos para 
sempre convosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, com os 
Apóstolos e Mártires, (com S.N.: Santo do dia 
ou patrono) e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

0

5

25

75

95

100



O
ra

çõ
es

 E
uc

ar
ís

ti
ca

s

XIII

semelhantes à imagem de vosso Filho. 
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa N. e o nosso Bispo N., com 
todos os Bispos, presbíteros e diáconos e 
todo o vosso povo.

AS. -  O vosso Espírito nos una num só 
corpo!

Pr. -   Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais 
dos tempos e empenhem-se, de verdade, no 
serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e 
disponíveis para todos, para que possamos 
partilhar as dores e as angústias, as alegrias e 
as esperanças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.

AS. -  Caminhamos no amor e na 
alegria!

Pr. -  Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé 
só vós conhecestes: acolhei-os na luz da 
vossa face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida.

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pr. -  Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, chegarmos 
todos à morada eterna, onde viveremos para 
sempre convosco. E em comunhão com a 
bem-aventu rada Virgem Maria, com os -
Apóstolos e Mártires, (com S.N.: santo do dia 
ou patrono)  e todos os Santos, vos  
louvaremos e glorificare mos, por Jesus -
Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA 
DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS IV (VI-D)

Jesus que passa fazendo o bem

Pr. - Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e 

Pr. -  Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Pr. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e 
ressur reição.-

Pr. -  Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, nosso 
Salvador, que pela paixão e morte de cruz 
fizestes entrar na glória da ressurreição e 
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice da 
bênção.

Olhai com bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício 
pascal de Cristo, que vos foi entregue. E 
concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.

AS. -  Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Pela participação neste mistério, ó 

Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo 
Espírito e concedei que nos tornemos 
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Ou:
AS. - Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto espera mos a vossa vinda!-

Ou:
AS. - Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e 
ressur reição.-

Pr. - Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso filho, nosso 
salvador, que pela paixão e morte de cruz 
fizestes entrar na glória da ressurreição e 
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice da 
bênção. Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do  
Espírito do vosso amor, sejamos contados, 
agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.

AS. - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. - Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 

perfeição na fé e no amor, em comunhão com 
o nosso papa (...), o nosso bispo (...), com 
todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo 
o povo que conquistastes. 

AS.-  Confirmai  o  vosso  povo  na  
unidade! 

Pr. - Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos irmãos e 
irmãs; inspirai-nos palavras e ações para 
confortar os desanimados e oprimidos; fazei 
que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu 
mandamento, nos empenhemos lealmente no 
serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha 
viva da verdade e da liberdade, da justiça e da 
paz, para que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo.

AS. - Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

Pr. - Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (...), que adormeceram na paz do vosso 
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós 

Deus fiel. Vós nos destes vosso filho, Jesus 
Cristo, nosso Senhor e redentor. Ele sempre 
se mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos e pobres, pelos doentes e peca-
dores, colocando-se ao lado dos perseguidos 
e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de 
todos como filhos e filhas. Por essa razão, 
com todos os anjos e santos, nos vos lou-
vamos e bendizemos, e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

AS. - Santo, santo, santo...
Pr. - Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistir no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós.

AS. - O vosso filho permaneça entre 
nós!

Pr. - Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a fim 
de que se tornem para nós o Corpo † e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. - Mandai o vosso Espírito Santo! 
Pr. - Na véspera de sua paixão, durante a 

última ceia, ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS, PRA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Pr. - Eis o mistério da fé!
AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!
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 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.
 Pr. -    Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus. 
 AS. -  Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro 
de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 
   Felizes os convidados para a ceia Pr.  -
do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. que tira o 
pecado do mundo.
 AS. -  Senhor, eu não sou digno (a) de 
que entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo (a).

 - 4.2 ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
(própria do dia)

 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.

 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
 AS - Pai nosso que estais nos céus.... 
    Livrai-nos de todos os males, ó Pai, Pr. -
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres do 
pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo salvador.
 AS. -  Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
 Pr. -    Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo. 
 AS. -  Amém.

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL
 Pr. -    O Senhor esteja convosco.
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho + e Espírito Santo.
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aventurada virgem Maria, com os apóstolos e 
mártires (santo do dia ou padroeiro) e todos os 
santos, vos louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso filho.

Pr. - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. - Amém! 

conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pr. - Concedei-nos, ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
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Novembro - 2018

EDIÇÃO

Pela evangelização:  A serviço da paz
Para que a linguagem do coração e do 
diálogo prevaleçam sempre sobre a lingua-
gem das armas.

Dia 02 -  Comemoração de Todos os Defuntos 
Dia 04 -  31º Domingo do Tempo Comum
 Solenidade de Todos os Santos e Santas 
Dia 09 -  Dedicação da Basílica do Latrão 

(Catedral da Diocese de Roma)
Dia 10 -  São Leão Magno
Dia 11 -  32º Domingo do Tempo Comum
Dia 18 -  33º Domingo do Tempo Comum 
Dia 19 -  Ss. Roque González, Afonso Rodríguez e 

João del Castillo
Dia 21 -  Apresentação de Nossa Senhora
Dia 22 -  Santa Cecília
 Dia Nacional de Ação de Graças
Dia 24 -  Santo André Dung-Lac e Companheiros
Dia 25 -  34º Domingo do Tempo Comum 
 Solenidade de Cristo Rei
 Abertura da Campanha para a Evange-

lização
Dia 30 -  Santo André Apóstolo

Rito da Missa da comunidade

Cantos para a liturgia do mês

Liturgia de Novembro

ABC do cristianismo

ABC da liturgia

I

XII

02

33, 42, 63, 95

109

S U M Á R I O INTENÇÕES DO MÊS

AGENDAS IMPORTANTES

Novembro 2018
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01 QUINTA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

LITURGIA DE NOVEMBRO

Jesus não recua diante da ameaça da mor-
te. Continua seu caminho rumo a Jerusalém. 
“Jerusalém, Jerusalém! Tu que matas os 
profetas e apedrejas os que te foram enviados! 
Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como 
a galinha reúne os pintainhos debaixo das 
asas, mas tu não quiseste!” O mesmo ele 
poderia dizer hoje de nossa cidade, de nosso 
país, de nosso Planeta.

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-
nos amar o que ordenais para conseguirmos o 
que prometeis.

Leitura - Ef 6,10-20

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

10 Para terminar, irmãos, confortai-vos no 
11Senhor, e no domínio de sua força,  revesti-

vos da armadura de Deus, para estardes em 
condições de enfrentar as manobras do diabo. 
12 Pois não é a homens que enfrentamos, mas 
as autoridades, os poderes, as dominações 
deste mundo de trevas, os espíritos do mal 

13que estão nos céus.  Revesti, portanto, a 
armadura de Deus, a fim de que no dia mau 
possais resistir e permanecer firmes em tudo. 
14 De pé, portanto! Cingi os vossos rins com a 
verdade, revesti-vos com a couraça da justiça 
15 e calçai os vossos pés com a prontidão em 

16anunciar o Evangelho da paz.  Tomai o es-
cudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas 

17as flechas ardentes do Maligno.  Tomai, 
enfim, o capacete da salvação e o gládio do 

18espírito, isto é, a Palavra de Deus.  Com 
preces e súplicas de vária ordem, orai em 
todas as circunstâncias, no Espírito, e vigiai 
com toda a perseverança, intercedendo por 

19todos os santos.  Orai também por mim, para 
que a palavra seja colocada em minha boca 
para anunciar corajosamente o mistério do 

20Evangelho,  do qual sou embaixador acor-
rentado. Possa eu, como é minha obrigação, 
proclamá-lo com toda a ousadia. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 143(144),1.2. 
9-10 (R/. 1a)

R. Bendito seja o Senhor, meu roche-
do!

1.  Bendito seja o Senhor, meu rochedo, 
que adestrou minhas mãos para a luta, e os 
meus dedos treinou para a guerra! R.

2. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, 
fortaleza e abrigo; É meu escudo: é nele que 
espero, ele submete as nações a meus pés. R.

3.  Um canto novo, meu Deus, vou 
cantar-vos, nas dez cordas da harpa louvar-
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vos, vós que dais a vitória aos reis e salvais 
vosso servo Davi. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 19,38;2,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Bendito é o Rei que vem em nome do 

Senhor! Glória a Deus nos altos céus e na terra 
paz aos homens! R.

Evangelho - Lc 13,31-35

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

31 Naquela hora, alguns fariseus aproxima-
ram-se e disseram a Jesus: “Tu deves ir 
embora daqui, porque Herodes quer te matar”. 
Jesus disse:  “Ide dizer a essa raposa: eu 32

expulso demônios e faço curas hoje e amanhã; 
e no terceiro dia terminarei o meu trabalho.                  
33 Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e 
depois de amanhã, porque não convém que 
um profeta morra fora de Jerusalém.                                     
34 Jerusalém, Jerusalém! Tu que matas os 
profetas e apedrejas os que te foram enviados! 
Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como 
a galinha reúne os  debaixo das pintainhos
asas, mas tu não quiseste! Eis que vossa casa 
ficará abandonada. Eu vos digo: não me ve-35 

reis mais, até que chegue o tempo em que vós 
mesmos direis: Bendito aquele que vem em 
nome do Senhor”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

No Evangelho, vimos os inimigos de Jesus 
tramando a sua morte, e Jesus, seguindo 
firme e consciente para Jerusalém. Enquanto 
Herodes pensava matar Jesus, o Pai prepa-

rava misteriosamente a Redenção. Dirijamos-
lhe as nossas súplicas, dizendo: R. Livrai-
nos de todo o mal, Senhor.

1.  Para que a Igreja denuncie o mal que 
há no mundo e tome sempre a defesa da vida e 
da liberdade, rezemos.

2.  Para que as autoridades imitem o 
Senhor, pondo-se ao serviço do bem, da paz e 
da justiça, rezemos.

3.  Para que nada separe os cristãos de 
Jesus Cristo, que por todos morreu, ressus-
citou e subiu ao Céu, rezemos.

4.  Para que os membros das nossas 
comunidades vejam no rosto dos sofredores o 
rosto do próprio Cristo, rezemos.

Pai santo, que fizestes da entrega total de 
Jesus o sacramento da nossa redenção,  
fazei-nos seguir os seus passos, custe o que 
custar. Ele que vive e reina pelos séculos dos 
séculos.

 
Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que realizamos.

Antífona da Comunhão - Ef 5,2

O Cristo nos amou e por nós se entregou a 
Deus como oferenda e sacrifício santo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,31-35

 

O
problema de fundo dessas duas parábolas está ligado a alguns dos interrogativos mais 
profundos do ser humano: por que o bem é tão “pequeno” (vv. 31-32) e até “imundo” 
(v. 33)? Por que o Reino, iniciado com Jesus, recolheu em torno de si tão pouca gente e 
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gente tão insignificante: pobres, marginalizados, pecadores? O que será de um reino que só 
pode contar com pessoas socialmente fracas e religiosamente desclassificadas?

-  A perícope contém duas parábolas simétricas (13,31-32.33) e uma interpretação geral 
do uso de parábolas: revelação de Deus aberta e acessível a todos e todas (13,34-35).

-  A comparação do Reino com a semente de mostarda (vv. 31-32) e com o punhado de 
fermento (v. 33) não corresponde ao imaginário corrente do Reino. De modo geral, o Reino é 
imaginado como algo grande, triunfal, maravilhoso. Imagina-se o Reino como uma grande 
árvore: esquece-se que esta se desenvolve a partir de um galhinho (Ez 17,22s.; cf. Dn 4,1ss.; Ez 
31,1ss.). Imagina-se como uma conquista grandiosa do mundo (Is 49,23; 60,1ss.): esquece-
se de quando se fala de um povo de pecadores exilados e do Servo de Deus humilhado. O 
imaginário de Israel submete-se à lei psicológica pela qual nossa memória consciente grava o 
positivo e ‘deleta’ o negativo.

-  Nessas duas parábolas, Jesus joga com o contraste entre a pequenez da semente e a 
grandeza da planta, entre o caráter impuro do fermento e sua capacidade de contaminar a massa 
toda. A insignificância da semente produzirá uma árvore grandiosa; um punhado de farinha 
‘apodrecido’ fermenta o bom trigo. 

-  De fato – ensina Jesus – faz parte dos mistérios do Reino (Mt 13,11) esse contraste 
entre a insignificância atual e o esplendor futuro. Entre as duas situações, porém, há uma 
continuidade real, parecida com a que existe entre a semente e a planta, o fermento e a massa 
crescida. Paulo vai dizê-lo sem parábolas ao escrever à humanamente insignificante 
comunidade de Corinto: “Aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso 
Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante” (1Cor 1,18). Segundo o 
Deuteronômio, Israel não foi escolhido por suas qualidades, mas justamente por ser “o menor 
dos povos da terra” (Dt 7,7). Manifestam-se aí a liberdade Deus e a nossa libertação: liberdade 
de Deus, porque é amor, e o amor se faz pequeno e humilde; nossa libertação, porque somos 
pequenos e, assim, somos libertados de nossa mania de grandeza. 

-  Não convém aprisionar as duas parábolas numa interpretação única e definitiva. A 
parábola, por sua própria natureza – falamos da parábola em geral – é sugestiva: indica, insinua, 
sugere interpretações diversas em situações diversas. Todas são legítimas, desde que não 
anulem a linguagem da cruz, que não foi um acaso, um acidente de percurso, mas o “sinal” do 
Filho do Homem (Mt 24,30). E não se pense que o futuro glorioso do Reino seja intra-histórico, 
depois, quem sabe, de um novo Constantino, como outra Idade Média, sob algum Inocêncio III 
e similares. Não, absolutamente. “Vade retro, satana”! (Mt 16,23).

Santos do dia: Dietburg (856-924); Wolfhold von Admont (+1137); Gudmund von Hólar 
(1161-1237); Leopoldo (+1250); Raniero del Santo Sepolcro (+1304).

Testemunhas do Reino: Florinda Soriano (“Dona Tingó”) (República Dominicana, 1974). 
Simón Hernández (Guatemala, 1981). 

Memória histórica: Massacre de “Todos os Santos” (La Paz, Bolívia). Independência de 
Antigua e Barbuda (1981).

ANOTAÇÕES PARA O DIA DE FINADOS

1. Neste dia, não se ornamenta o altar com flores; e o toque do órgão e de outros instrumentos 
só é permitido para sustentar o canto.
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2. Aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos defuntos, 
concede-se uma Indulgência Plenária, só aplicável aos defuntos: diariamente, do dia 1º ao dia 
8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é: confissão sacramental, comunhão eucarística 
e oração nas intenções do Sumo Pontífice; nos restantes dias do ano, Indulgência Parcial. 

3. Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semi-públicos, igualmente 
lucra-se uma Indulgência Plenária, só aplicável aos defuntos: a obra que se prescreve é a 
piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar a Oração dominical e o Símbolo (Pai 
nosso e Creio), confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do Sumo 
Pontífice (que pode ser um Pai nosso e Ave Maria, ou qualquer outra oração conforme inspirar 
a piedade e devoção).

4. Por Constituição Apostólica do Papa Bento XV, de 1915, amanhã, todos os sacerdotes 
podem celebrar três Santas Missas, das quais, porém, uma deve ser por todos os Defuntos 
e uma pelas intenções do Santo Padre.

02 6ª-FEIRA - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
(Cor roxa - Ofício próprio) 

Comentário inicial - A morte nos rouba 
os entes queridos. Sofremos ao perdê-los. 
Sua partida nos empobrece, deixa em nós um 
vazio, um oco no estômago, uma angústia in-
contida. Ficam a dor, a lembrança, a saudade, 
em difícil convivência com a certeza da 
ressurreição, da vitória sobre a morte e a fé na 
vida eterna. A liturgia de hoje nos convida a 
trazer os que já partiram de volta à nossa me-
mória, ao nosso coração, ao nosso convívio. É 
dia de agradecer, de pedir perdão, de afirmar 
nossa certeza na misericórdia divina. A vida 
não nos é tirada, mas transformada. O Senhor 
ressuscitado está em nós e entre nós e, um 
dia, todos nos encontraremos com o Pai e com 
os irmãos e irmãs que chegaram antes à casa 
do Pai. Celebremos, com fé e amor, a 
esperança que nos anima, esperança mais 
forte do que a morte.

Antífona da entrada - 1 Ts 4,14; 1Cor 
15,22

Como Jesus morreu e ressuscitou, Deus 
ressuscitará os que nele morreram. E, como 
todos morrem em Adão, todos em Cristo terão 
a vida.

Oração do dia

Ó Deus, escutai com bondade as nossas 
preces e aumentai a nossa fé no Cristo 
ressuscitado, para que seja mais viva a nossa 
esperança na ressurreição dos vossos filhos e 
filhas. 

Leitura - Sb 3,1-6.9

Leitura do Livro da Sabedoria 

1 A vida dos justos está nas mãos de Deus, 
2e nenhum tormento os atingirá.  Aos olhos 

dos insensatos parecem ter morrido; sua saí-
da deste mundo é considerada uma desgraça, 
3 e sua morte uma destruição, mas eles estão 

4na paz!  Aos olhos dos homens parecem ter 
sido castigados, mas sua esperança é cheia 

5de imortalidade;  tendo sofrido leves corre-
ções, serão cumulados de grandes bens, 
porque Deus os pôs à prova e os achou dignos 

6de si.  Provou-os como se prova o ouro no fo-
go e aceitou-os como ofertas de holocausto.         
9 Os que nele confim compreenderão a verda-
de, e os que perseveram no amor ficarão junto 
dele, porque a graça e a misericórdia são para 
seus eleitos - Palavra do Senhor.
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por sua livre vontade, mas por sua dependên-
21cia daquele que a sujeitou;  também ela 

espera ser libertada da escravidão da corrup-
ção e, assim, participar da liberdade e da 

22glória dos filhos de Deus.  Com efeito, 
sabemos que toda a criação, até ao tempo 
presente, está gemendo como que em dores 

23de parto.  E não somente ela, mas nós 
também, que temos os primeiros frutos do 
Espírito, estamos interiormente gemendo, 
aguardando a adoção filial e a libertação para 
o nosso corpo. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Quem vê o Filho e nele crê esse tem a 

vida eterna, e eu o farei ressuscitar n’último 
dia, diz Jesus. R.

Evangelho - Jo 14,1-6

Não nascemos para morrer, mas morre-
mos para nascer... para a vida eterna, na plena 
comunhão com Deus e com os irmãos. Neste 
Dia de Finados, que nosso olhar não pare na 
morte, mas na vida eterna que o Deus vivo nos 
dá!

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
1cípulos:  "Não se perturbe o vosso coração. 

Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. 
2 Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se 
assim não fosse, eu vos teria dito. Vou pre-

3parar um lugar para vós,  e quando eu tiver ido 
preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei 
comigo, a fim de que onde eu estiver estejais 

4também vós.  E para onde eu vou, vós co-
5nheceis o caminho".  Tomé disse a Jesus: 

"Senhor, nós não sabemos para onde vais. 
                                Como podemos conhecer o caminho?" 

6 Jesus respondeu: "Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão 
por mim". - Palavra da salvação. 

Salmo responsorial - Sl 41

R. A minh’alma tem sede de Deus e 
deseja o Deus vivo.

1.  Assim como a corça suspira pelas 
águas correntes, suspira igualmente minh'alma 
por vós, ó meu Deus! R.

2.  A minh’alma tem sede de Deus, e de-
seja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver 
a face de Deus? R.

3.  Peregrino e feliz caminhando para a 
casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da 
multidão jubilosa. R.

4.  Enviai vossa luz, vossa verdade: elas 
serão o meu guia; que me levem ao vosso 
Monte santo, até a vossa morada! R.

5.  Então irei aos altares do Senhor, Deus 
da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao 
som da harpa, meu Senhor e meu Deus! R.

6.  Por que te entristeces, minh'alma a 
gemer no meu peito? Espera em Deus! Lou-
varei novamente o meu Deus Salvador! R.

Leitura - Rm 8,14-23

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

14Irmãos:  Todos aqueles que se deixam 
conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de 

15Deus.  De fato, vós não recebestes um 
espírito de escravos, para recairdes no medo, 
mas recebestes um espírito de filhos adotivos, 

16no qual todos nós clamamos: Abbá - ó Pai!  O 
próprio Espírito se une ao nosso espírito para 

17nos atestar que somos filhos de Deus.  E, se 
somos filhos, somos também herdeiros - 
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo; se 
realmente sofremos com ele, é para sermos 

18também glorificados com ele.  Eu entendo 
que os sofrimentos do tempo presente nem 
merecem ser comparados com a glória que 

19deve ser revelada em nós.  De fato, toda a 
criação está esperando ansiosamente o 

      momento de se revelarem os filhos de Deus. 
20 Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não 
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mas terá a vida eterna», dignai-vos manter 
viva a nossa esperança, para que possamos 
saborear na terra a glória a que nos chamais 
no Céu. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por 
nossos irmãos e irmãs que partiram, para que 
sejam introduzidos na glória com o Cristo, que 
une os mortos e os vivos no seu mistério de 
amor.

Prefácio dos defuntos

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Jo 11,25

  Eu sou a ressurreição e a vida, diz o 
Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que 
tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e 
crê em mim não morrerá para sempre.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, 
pelos quais celebramos este sacramento 
pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa.

Preces dos fiéis

Unidos na mesma fé, roguemos a Jesus 
Cristo pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, 
pela Igreja, pela paz no mundo e pela nossa 
salvação, dizendo: R. Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, atendei-nos.

1.  Para que a Igreja cuide sempre dos 
seus filhos neste mundo e interceda por 
aqueles que já partiram, rezemos. 

2.  Para que os nossos irmãos e irmãs 
defuntos possam contemplar o rosto de Cristo 
glorioso, rezemos. 

3.  Para que todas as famílias que estão 
tristes recordem os seus defuntos com amor, 
rezemos.

4.  Para que todos os discípulos missio-
nários se empenhem em viver como ele viveu, 
rezemos.

5.  Para que o Pai misericordioso ilumine 
todos os mortos em sua caminhada para ele, 
rezemos. 

6.  Para que os membros das nossas 
comunidades sejam testemunhas da vida 
nova do Reino, rezemos.

Senhor Jesus Cristo que dissestes: «Todo 
aquele que vive e crê em Mim não morrerá 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,21-27

O
 capítulo 14 do Evangelho de João é uma unidade. É um longo discurso de Jesus, 
somente com poucas perguntas dos discípulos. Está situado depois do lava-pés e do 
anúncio da traição de Judas (Jo 13). O tema gira em torno da partida de Jesus e da 

preparação dos discípulos para que continuem a caminhada com fé em Jesus e aponta para a 
vivência no amor e na espera escatológica. O texto de hoje reflete apenas os primeiros seis 
versículos deste ensinamento.

-  Dois motivos, com razão, deixaram os discípulos Não se perturbe o vosso coração: 
perturbados: a) Jesus anunciou a sua partida (eles vão ficar sem Jesus); b) o anúncio da traição 
de Judas que rompe com a comunidade (já não são mais Doze). Por isso, Jesus pede que o seu 
coração se acalme e não se perturbe. A frase será repetida e alongada mais adiante: “Não se 
perturbe e não se intimide o vosso coração” (Jo 14,27).

-   A partida de Jesus é necessária. Ele precisa retornar ao seio do Pai. Assim Tendes fé:
como os sinais fizeram com que os discípulos cressem em Jesus, a sua partida não deve ser 
vista como uma ausência, mas o cumprimento da missão. Isso pode ser entendido á luz da fé. 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
2 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 -

 C
om

em
or

aç
ão

 d
e 

To
do

s 
os

 F
ié

is
 D

ef
un

to
s

8

Não é qualquer fé: eles devem ter fé em Deus e fé em Jesus!
-   Jesus vai partir, mas não vai para qualquer lugar. Retorna de onde Na casa de meu Pai:

veio. Assim como veio ao encontro dos primeiros discípulos (Jo 1,35-51), estará lá também 
aguardando quando chegar a hora deles partirem e irem ao encontro do Pai. Jesus retorna para a 
casa do Pai. A casa é o lugar do aconchego, da segurança, do bem estar.

-   Jesus irá preparar um “lugar”. Os judeus diziam que o Templo era o “lugar” Um lugar:
da morada de Deus (ver Jo 11,48), onde deviam encontrar segurança, era cópia da morada 
verdadeira de Deus. Mas Jesus já havia denunciado que eles fizeram da casa do Pai um lugar de 
comércio (Jo 2,16). Portanto, este novo lugar misterioso não será mais construído por mãos 
humanas, como dirá a Carta aos Hebreus (9,15-5), mas pelo próprio Jesus, e lá haverá muitos 
lugares, isto é, lugar para todos.

-  Os judeus sabiam que no Antigo Testamento o Senhor havia Conhecer o caminho: 
caminhado com eles, feito caminho da escravidão para a Terra Prometida. A Lei dada por Deus 
ao povo era como um caminho a seguir (ver o Salmo 119) e uma das estrofes dizia: “Tua Palavra 
é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho” (Sl 119,105). Com Jesus, há uma nova 
Lei, o caminho do Amor (Jo 13,34; 15,12) que deve ser seguido pelos discípulos.

-  É também chamado Dídimo que significa “gêmeo”. Ele já havia se manifestado Tomé: 
por ocasião da morte de Lázaro quando convidou os discípulos para irem a Judeia e “morrer 
com Jesus” (11,16). E irá aparecer sem fé e depois confessar sua crença na ressurreição de 
Jesus (20,24-29) e  por fim  na pesca milagrosa (21,2). É o modelo do discípulo que precisa , ,
perguntar e ver para crer.

-   No Evangelho de João  por sete vezes, utiliza o verbo com complemento: Eu Eu sou...: ,
sou o Pão da Vida (6,36.41.48.51); Eu sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu sou a Porta 
(10,7.9.11.14); Eu sou o Bom Pastor (10,11.14); Eu sou a Ressurreição e a Vida (11,25); Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida (14,6); Eu sou a Videira Verdadeira (15,1.5). Ou seja, por 
sete vezes (o número perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

-   Quando Jesus afirma que é o Caminho não quer dizer que é uma             O Caminho:
mudança de lugar, mas é uma maneira de entrar na intimidade do Pai. Ele define também a sua 
missão. Ele é o caminho que conduz a Deus. É por meio dele que chegamos a Deus.                       
Os primeiros cristãos, com razão, diziam que seguiam o “Caminho” (At 9,3; 18,25-26; 
19,9.23). 

-  Jesus é a Verdade porque revelou o verdadeiro rosto de Deus Pai, e A verdade e a Vida: 
revelou também quem é o ser humano. Ele é também a Vida porque ele comunica a vida que 
está em Deus e faz de nós filhos de Deus (1,4; 5,26; 6,57) e porque veio “para que todos tenham 
a vida e a tenham em abundância” (10,10).

Jesus inaugura a sua partida que é também o início do nosso retorno ao Pai. Ao mesmo 
tempo ele prepara os discípulos para a caminhada da Igreja que deve seguir suas pegadas. Na 
Oração Eucarística proclamamos: “Caminhamos na estrada de Jesus!”. Nós sabemos que ele é 
o Caminho e que ele está presente nesta caminhada. E nos dá a segurança que quando nossa de 
missão também se cumprir temos um lugar garantido, temos a nossa morada, o nosso 
“cantinho”. Este caminho que iniciamos quando aderimos à fé e entramos nesta “vida eterna” 
da qual tanto fala o Evangelho de João. Esta só se concretiza em sua plenitude na Casa do Pai.         
É com fé na ressurreição que celebramos o Dia de Finados. Celebramos com esperança a vida e 
o testemunho daqueles que já partiram e encontraram seu “lugar” que Jesus preparou na Casa 
do Pai.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
3 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

áb
ad

o 
da

 3
0ª

 S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

9

SABEMOS O CAMINHO

 José Antonio Pagola

Só tinham convivido com Ele dois anos e uns meses, mas ao lado dele aprenderam a viver 
com confiança. Agora, ao separar-se, Jesus quer deixar bem gravado em seus corações: “Não 
se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim”. É seu grande desejo.

Jesus começa então a dizer-lhes palavras que jamais foram pronunciadas assim na terra 
por ninguém: “Vou preparar-vos um lugar na casa de meu Pai”. A morte não vai destruir nossos 
laços de amor. Um dia estaremos de novo juntos. “E para onde eu vou, já sabeis o caminho”.

Os discípulos o escutam desconcertados. Como não vão ter medo? Se até Jesus, que havia 
despertado neles tanta confiança, vai ser-lhes arrebatado em seguida, de maneira injusta e 
cruel. Afinal, em quem podemos pôr nossa esperança última?

Tomé intervém com realismo: “Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos 
saber o caminho?” Jesus contesta sem duvidar: “Eu sou o Caminho que leva ao Pai”. O 
Caminho que conduz desde agora a experimentar Deus como Pai. Os outros não são caminhos, 
são evasões que nos afastam da verdade e da vida. Isto é o fundamental: seguir os passos de 
Jesus até chegar ao Pai.

Filipe percebe que Jesus não está falando de qualquer experiência religiosa. Não basta 
confessar um Deus poderoso demais para sentir sua bondade, grande demais e longínquo para 
experimentar sua misericórdia. O que Jesus quer infundir-lhes é diferente. Por isso Filipe pede: 
“Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta”.

A resposta de Jesus é inesperada e grandiosa: “Quem me viu, viu o Pai”. 

A vida de Jesus, sua bondade, sua liberdade para fazer o bem, seu perdão, seu amor aos 
últimos... tornam visível e digno de fé o Pai. A vida de Jesus também nos revela que no mais 
profundo da realidade há um mistério último de bondade e de amor. Ele o chama “Pai”.

Nós cristãos vivemos desta palavra de Jesus: “Não se perturbe o vosso coração, não 
tenhais medo, porque eu vou preparar-vos um lugar na casa de meu Pai”. “Quem me vê, está 
vendo o Pai”. Sempre que nos atrevemos a viver algo da bondade, da liberdade, da 
compaixão... que Jesus veio trazer a este mundo, estamos fazendo mais crível um Deus Pai, 
último fundamento de nossa esperança.

Santos do dia: Rathold von Aibling (IX-X séculos); Wichmann von Arnstein (1185-1270); 
Margarida de Lothringen (1463-1521).

Memória histórica: Primeiro Encontro das Nacionalidades e Minorias (Cuzco, Peru, 1979).

Datas comemorativas: Dia dos Mortos.

03 SÁBADO DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A vontade de aparecer dos chefes dos 

fariseus é um espelho para vermos nossa 
própria busca de reconhecimento, prestígio, 
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honrarias. A parábola de Jesus é um apelo à 
humildade, a base de todas as boas relações.

Antífona da entrada Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-
nos amar o que ordenais para conseguirmos o 
que prometeis.

Leitura - Fl 1,18b-26

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

18bIrmãos:  De qualquer maneira, com 
segundas intenções ou com sinceridade, 
Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso, e 

19sempre me alegrarei.  Pois eu sei que isso 
resultará na minha salvação graças à vossa 
oração e à assistência do Espírito de Jesus 

20Cristo.  Segundo a minha viva expectativa e a 
minha esperança, não terei de corar de 
vergonha. Se a minha firmeza continuar total, 
como sempre, então Cristo vai ser glorificado 
no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela 

21minha morte.  Pois para mim, o viver é Cristo 
22e o morrer é lucro.  Entretanto, se o viver na 

carne significa que meu trabalho será fru-
                tuoso, neste caso, não sei o que escolher. 

23 Sinto-me atraído para os dois lados: tenho o 
desejo de partir, para estar com Cristo - o que 

24para mim seria de longe o melhor –  mas 
para vós é mais necessário que eu continue 

25minha vida neste mundo.  Por isso, sei com 
certeza que vou ficar e continuar com vós 
todos, para que possais progredir e alegrar-

26vos na fé.  Assim, com a minha volta para 
junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos 
gloriardes em Cristo Jesus. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 41 (42),2.3. 
5bcd(R/. 3a)

R. Minha alma tem sede de Deus, do 
Deus vivo!

1.  Assim como a corça suspira pelas 
águas correntes, suspira igualmente minh'alma 
por vós, ó meu Deus! R.

2.  Minha alma tem sede de Deus, e 
deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de 
ver a face de Deus? R.

3.  Recordo saudoso o tempo em que ia 
com o povo. Peregrino e feliz caminhando 
para a casa de Deus, entre gritos, louvor e 
alegria da multidão jubilosa. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,29ab

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

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

Evangelho - Lc 14,1.7-11 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1 Aconteceu que, num dia de sábado, 
Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos 

7fariseus. E eles o observavam.  Jesus notou 
como os convidados escolhiam os primeiros 

                   lugares. Então contou-lhes uma parábola:
8 "Quando tu fores convidado para uma festa 
de casamento, não ocupes o primeiro lugar. 
Pode ser que tenha sido convidado alguém 

9mais importante do que tu,  e o dono da casa, 
que convidou os dois, venha te dizer: 'Dá o 
lugar a ele'. Então tu ficarás envergonhado e 

10irás ocupar o último lugar.  Mas, quando tu 
fores convidado, vai sentar-te no último lugar. 
Assim, quando chegar quem te convidou, te 
dirá: 'Amigo, vem mais para cima'. E isto vai 
ser uma honra para ti diante de todos os 

11convidados.  Porque quem se eleva, será 
humilhado e quem se humilha, será elevado". 
- Palavra da Salvação.
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SÃO MARTINHO DE LIMA, Religioso 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício do dia de semana) 

(Missa: comum dos santos [religiosos] - MR, 777)

peste, socorreu sozinho os 60 dominicanos 
que, na época, viviam em Lima. Fundou um 
colégio para educação das crianças pobres. 
Curou milagrosamente o arcebispo do México. 
O povo o vê, ainda em vida, como santo. 
Martinho de Porres morreu em Lima em 1639. 
Apesar de o processo de beatificação ter sido 
aberto em 1660, Martinho só foi canonizado 
por João XXIII, em 1962. Paulo VI o declarou 
patrono dos barbeiros e cabeleireiros. 

Oração do dia

Ó Deus, que conduzistes São Martinho de 
Lima à glória do céu pelos caminhos da 
humildade, dai-nos seguir de tal modo seus 
exemplos na terra, que sejamos com ele 
exaltados no céu.

São Martinho nasceu em Lima em 1579. É 
filho de uma ex-escrava e de um aristocrata 
espanhol, Juan de Porres, que, depois de uma 
breve estadia no Equador, foi feito governador 
do Panamá. Com os recursos deixados pelo 
pai, Martino freq enta as lições de um u
barbeiro-cirurgião e aprende algumas noções 
de farmácia e medicina. Deseja tornar-se domi-
nicano, mas, sendo negro, só pode ingressar 
na Ordem Terceira, onde lhe são confiadas 
tarefas humildes. Os dominicanos perce-           
bem, porém, sua grande energia espiritual                       
e acolhem-no como Irmão cooperador. 
Martinho, ao mesmo tempo em que se vê 
rodeado de pobres e doentes, aconselha 
governantes como o vice-rei do Peru e homens 
de Igreja, como o arcebispo de Lima. Durante a 

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai que nos inspire, pelo seu 
Espírito, a buscar a humildade e a simpli-
cidade, como Jesus viveu e ensinou, dizendo: 
R. Ensinai-nos, ó Pai, a ser humildes.

1.  Para que a Igreja, pela vida e pela 
palavra dos seus pastores, dê testemunho da 
humildade e da simplicidade de Jesus, 
rezemos ao Senhor. 

2.  Para que as pessoas que ocupam 
posições importantes na sociedade coloquem 
seu poder e sua competência a serviço de 
todos, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que aqueles que têm condições 
de dar banquetes cumpram, em primeiro 
lugar, seus deveres de justiça, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Para que as palavras de São Paulo nos 
ensinem que o sentido da vida é dar a vida pelo 
bem dos irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e onipo-
tente, acolhei as súplicas que vos dirigimos 
com fé, na esperança de sermos atendidos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que realizamos.

Antífona da Comunhão - Ef 5,2

O Cristo nos amou e por nós se entregou a 
Deus como oferenda e sacrifício santo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
3 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

áb
ad

o 
da

 3
0ª

 S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

12

A SEMENTE NA TERRA - Lc 14,1.7-11

O fermento dos fariseus enche o ser humano de ânsias de apoderamento e rapina (Lc 
11,39). Não o leva a ser mais, mas a querer ter sempre mais (Lc 12,15). Acaba como 
um (cf. Lc 14,1-6), que transforma em água podre tudo o que come e bebe. hidrópico* 

Incha tanto que não consegue mais passar pela porta estreita! O fariseu leva essa situação ao 
paroxismo, mas, na verdade, essa é a situação de todo ser humano: ninguém pode se salvar (Lc 
18,26ss.); todos somos salvos. Todos, menos o auto suficiente, que não quer saber da mão s
estendida, pois tem a pretensão de salvar-se sozinho.

-  No Evangelho de hoje, Jesus mostra o espírito novo de quem é curado da hidropisia. 
Esse espírito é a humildade, o contrário daquele protagonismo dos hidrópicos – pequenos ou 
grandes – que escolhem os primeiros lugares no banquete da vida. Ao fermento dos fariseus 
Jesus contrapõe o fermento do Reino. Não são normas de civilidade ou táticas mais ou menos 
inteligentes: é a revelação do julgamento de Deus, cujos critérios são muito diferentes dos 
nossos. Jesus escolheu o último lugar, fez-se servo de todos e humilhou-se até o ponto de ser 
lançado debaixo da terra. Somos chamados a fazer o mesmo, se quisermos ser seus amigos e 
ser reconhecidos como tais (v. 10). Somos convidados a ocupar o último lugar, que é o lugar do 
Filho. O Filho não teme ocupar o último lugar, pois sabe que ocupa o primeiro no coração do Pai! 
É por isso que o Pai ama os últimos e nós também devemos amá-los (vv. 12-14). Na verdade, só 
eles participam do banquete do Reino (vv. 15-24), aquele que a Misericórdia prepara para o 
Filho perdido que voltou à casa do Pai (Lc 15). 

-  É a lição do  (Lc 1,46-56). Cura-nos do inchaço do “ego” para viver de Deus.  Magnificat
Liberta-nos dos delírios de onipotência. Limpa nossos olhos. Só assim podemos ver como 
Deus age na história. Só o humilde dá glória a Deus e de Deus recebe glória, pois só ele 
reconhece o próprio nada e sabe que tudo lhe vem de Deus. O soberbo – hidrópico da própria 
falsa imagem – dá glória a si mesmo e resiste Àquele que lhe dá tudo. A humildade, disse a 
grande doutora da Igreja, Santa Teresa de Ávila, é a verdade do homem, húmus que Deus 
iluminou com a Sua glória. Mas é também a verdade de Deus, que, sendo amor, não pode ser 
soberbo. Em Deus, a humildade não é uma virtude – que dá sempre a ideia de uma conquista – 
mas o específico do Deus que se revelou em Jesus de Nazaré. Ao invés de encher-se e inchar-se 
e subir como um balão, Ele se esvaziou, mergulhou na terra, colocou-se a serviço de todos até à 
morte e morte de cruz. Por isso, diz o hino cristológico pré-paulino da carta aos Filipenses, foi-
lhe dado um nome que está acima de todo nome (Fl 2,5-11). Só o humilde pode conhecer a 
Deus; só Deus pode conhecer o humilde!

-  Um santo dos tempos modernos ensina que finalidade de todo apostolado é levar as 
pessoas à humildade! A humildade, com a humilhação e a pobreza, é o distintivo de Cristo. O 
cavaleiro Inácio de Loyola dizia: são as cores da sua bandeira. A bandeira do inimigo ostenta as 
cores opostas: soberba, vanglória e riqueza. É preciso escolher debaixo da bandeira de qual 
senhor queremos servir (cf. Exercícios Espirituais, 146). 

Santos do dia: Vitorino de Pettau (+304); Sílvia de Roma (520-592); Hubert von 
Maastricht-Tongern-Luttich (655-727); Pirmino (690-753); Malaquias de Armagh (1095-
1148); Odrada de Baelen (+1150); Bertoldo de Engelberg (+1197); Ida de Toggenburg 
(+1226); Simão Ballachi (1250-1319); Martinho de Porres (1569-1639). 

Memória histórica: A Província do Panamá separa-se da Colômbia com o apoio dos 
Estados Unidos (1903). Instituição do voto feminino no Brasil (1930).

Datas comemorativas: Dia do Cabeleireiro. Dia do Guarda Florestal.
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04
31º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
TODOS OS SANTOS - Solenidade

(Cor branca - Ofício solene próprio) 

Comentário inicial - Celebramos hoje a 
solenidade de todos os Santos e Santas. Não 
somente aqueles que a Igreja conhece e 
reconhece como tais. Hoje, nosso olhar se 
volta para todos aqueles que, “desde Abel, o 
justo, até o último eleito”, viveram santamente 
e estão na glória de Deus. Independentemente 
de época, cultura e religião, viveram, em 
virtude da graça universal salvadora de Cristo, 
os valores do reino. Eles e elas nos lembram 
que todos os seres humanos são chamados à 
santidade, vivendo em comunhão com Deus e 
com os irmãos e irmãs. 

Antífona da entrada

Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando 
a festa de todos os Santos. Conosco alegram-
se os Anjos e glorificam o Filho de Deus.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que nos 

dais celebrar numa só festa os méritos de 
todos os Santos, concedei-nos por interces-
sores tão numerosos a plenitude da vossa 
misericórdia.

Leitura - Ap 7,2-4.9-14

Leitura do Livro do Apocalipse de               
São João 

2Eu, João,  vi um outro anjo, que subia do 
lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do 
Deus vivo e gritava, em alta voz, aos quatro 
anjos que tinham recebido o poder de da-

 3nificar a terra e o mar, dizendo-lhes:  "Não 
façais mal à terra, nem ao mar nem às arvores, 
até que tenhamos marcado na fronte os servos 

 4do nosso Deus".  Ouvi então o número dos 
que tinham sido marcados: eram cento e 
quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos 

9filhos de Israel.  Depois disso, vi uma 
multidão imensa de gente de todas as nações, 
tribos, povos e línguas, e que ninguém podia 
contar. Estavam de pé diante do trono e do 
Cordeiro; trajavam vestes brancas e traziam 

10palmas na mão.  Todos proclamavam com 
voz forte: "A salvação pertence ao nosso Deus, 

                 que está sentado no trono, e ao Cordeiro". 
11 Todos os anjos estavam de pé, em volta do 
trono e dos Anciãos e dos quatro Seres vivos e 
prostravam-se, com o rosto por terra, diante 

                             do trono. E adoravam a Deus, dizendo: 
12 "Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a 
ação de graças, a honra, o poder e a força 
pertencem ao nosso Deus para sempre. 

13Amém"  E um dos Anciãos falou comigo e 
perguntou: "Quem são esses vestidos com 

14roupas brancas? De onde vieram?"  Eu 
respondi: "Tu é que sabes, meu senhor". E 
então ele me disse: "Esses são os que vieram 
da grande tribulação. Lavaram e alvejaram        
as suas roupas no sangue do Cordeiro".                
- Palavra do Senhor.
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ele veio renovar. É o Sermão da Montanha. 
Jesus declara “felizes” aqueles que nós con-
sideramos “infelizes”. É uma revolução total, a 
sua revolução, o reinado de Deus que ele 
anuncia aproximar-se de nós. O Sermão da 
Montanha estende-se por três capítulos. É a 
“constituição” do Reino: declara seus cida-
dãos, estipula sua condição, apresenta seus 
critérios. Os santos souberam acolher o dom 
do Reino e vivê-lo com generosidade. 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

1Naquele tempo:  Vendo Jesus as multi-
dões, subiu ao monte e sentou-se. Os dis-

2cípulos aproximaram-se,  e Jesus começou a 
3ensiná-los:  "Bem-aventurados os pobres  

em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.             
4 Bem-aventurados os aflitos, porque serão 

5consolados.  Bem-aventurados os mansos, 
6porque possuirão a terra.  Bem-aventurados 

os que têm fome e sede de justiça, porque 
7serão saciados.  Bem-aventurados os mise-

 ricordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
8 Bem-aventurados os puros de coração, 

9porque verão a Deus.  Bem-aventurados os 
que promovem a paz, porque serão chamados 

10filhos de Deus.  Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça, porque 

11deles é o Reino dos Céus.  Bem-aventurados 
sois vós, quando vos injuriarem e persegui-
rem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal 

 12contra vós, por causa de mim.  Alegrai-vos e 
exultai, porque será grande a vossa recom-
pensa nos céus. Do mesmo modo persegui-
ram os profetas que vieram antes de vós.             
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na solenidade de Todos os Santos e 
Santas, oremos ao Único pode saciar a nossa 
fome de vida em plenitude, dizendo: R. Por 
intercessão dos vossos Santos, salvai-
nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 

Salmo responsorial - Sl 23(24),1-2.3-
4ab.5-6(R/. cf. 6)

R. É assim a geração dos que pro-
curam o Senhor!

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, o mundo inteiro com os seres que o 
povoam; porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inabalá- 
vel. R.

2.  "Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação?" "Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem 
não dirige sua mente para o crime. R.

3.  Sobre este desce a bênção do Senhor 
e a recompensa de seu Deus e Salvador". "É 
assim a geração dos que o procuram, e do 
Deus de Israel buscam a face". R.

Leitura - 1Jo 3,1-3

Leitura da Primeira Carta de São João 

1Caríssimos,  vede que grande presente de 
amor o Pai nos deu: de sermos chamados 
filhos de Deus! E nós o somos! Se o mundo 
não nos conhece, é porque não conheceu o 

2Pai.  Caríssimos, desde já somos filhos de 
Deus, mas nem sequer se manifestou o que 
seremos! Sabemos que, quando Jesus                  
se manifestar, seremos semelhantes a ele, 

3porque o veremos tal como ele é.  Todo o que 
espera nele, purifica-se a si mesmo, como 
também ele é puro.- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde a mim, todos vós que estais 

cansados e penais a carregar pesado fardo, e 
descanso eu vos darei, diz o Senhor. R.

Evangelho - Mt 5,1-12a 

Jesus, como Moisés, sobe à montanha e, 
sentado, como mestre, comunica a ‘Nova Lei’ 
aos discípulos, semente do povo de Deus que 
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O
 belo discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças abre o longo Sermão da Montanha 
(Mt 5-7). A exemplo de Moisés no Sinai, Jesus também sobe o monte e com o seu 
ensinamento dá pleno cumprimento e sentido à Lei. O discurso das bem-aventuranças 

não é simplesmente uma bela poesia, é um projeto de vida de Jesus e também para quem quer 
segui-lo. Em todo o NT vamos encontrar mais de 50 bem-aventuranças. A mensagem do 
Evangelho, mesmo na perseguição, não pode nunca deixar de ser uma proposta de felicidade 
para seus seguidores.

-   As montanhas, na Bíblia, eram vistas como lugares Jesus subiu à montanha:
privilegiados do encontro com Deus. Podemos enumerar sete montanhas em momentos 
importantes e cruciais na vida de Jesus: o monte da tentação (Mt 4,8); a montanha da 
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dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Festejamos, hoje, a cidade do céu, a 
Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos 
irmãos, os santos, vos cercam e cantam 
eternamente o vosso louvor. Para essa cidade 
caminhamos, pressurosos, peregrinando na 
penumbra da fé. Contemplamos, alegres, na 
vossa luz, tantos membros da Igreja, que nos 
dais como exemplo e intercessão. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com os anjos e 
todos os santos, proclamamos vossa bon-
dade, cantando (dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Mt 5,8ss

Bem-aventurados os corações puros, 
porque eles verão a Deus. Bem-aventurados 
os que constroem a paz, porque serão 
chamados Filhos de Deus. Bem-aventurados 
os que são perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o reino dos céus.

Oração depois da comunhão

Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos, 
nós vos adoramos e admiramos, porque só 
vós sois o Santo, e imploramos que a vossa 
graça nos santifique na plenitude do vosso 
amor, para que, desta mesa de peregrinos, 
passemos ao banquete do vosso reino.

dê ao mundo testemunho de santidade em 
todos os seus membros, oremos. 

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que possam, um dia, contemplar no         
Céu os que serviram como pastores na terra, 
oremos. 

3.  Pelos que regem os destinos das 
nações, para que Deus lhes dê o dom da 
sabedoria, da verdade e da honestidade, 
oremos.

4.  Pelos que sofrem algum tipo de opres-
são, para que encontrem em Cristo salvador 
luz para enxergar e força para lutar, oremos. 

5.  Por todos nós aqui reunidos, para que 
vivamos, testemunhemos e anunciemos as 
bem-aventuranças, oremos. 

Deus eterno e onipotente, dignai-vos ouvir 
as nossas súplicas e conduzi-nos, pelo vosso 
Espírito, para a bem-aventurança que nos 
prometeis. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas 
apresentadas em honra de todos os Santos. 
Certos de que eles já alcançaram a imorta-
lidade, esperamos sua intercessão contínua 
pela nossa salvação.

Prefácio de todos os santos
A Jerusalem celeste

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,1-12a
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instituição dos Doze (Mc 3,13); o monte das bem-aventuranças (Mt 5,1); da transfiguração no 
Tabor (Mt 17,1; Mc 9,2: Lc 9,28); da agonia no monte das Oliveiras (Mt 26,30; Mc 14,26; Lc 
22,39); a crucifixão e morte no monte Calvário (Mt 27,33; Mc 15,22; Lc23,33); a ascensão no 
monte de Betânia (Lc 24,50).

-   Sentar-se é a posição do Mestre que ensina seus Sentou-se e começou a ensinar:
discípulos (Mt 13,1-2; 23,2; 24,3). E então Jesus começou a ensinar. Literalmente o texto diz: 
“tomando a palavra ou abrindo a boca começou a ensinar...”. Jesus é o Mestre e tem 
autoridade. Fala em nome de Deus. É ele que vem dar pleno sentido à Lei (Mt 5,17).

-   Em Lc 6,20 são os Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus:
pobres. Em Mt não somente os pobres materiais, mas aqueles que não fazem dos bens 
materiais ou da sua condição um motivo de orgulho. Mas todos os humildes e que se colocam a 
serviço do Reino e do Evangelho. Para a mentalidade semita, “em ou no espírito” significa a 
totalidade do ser. Não confundir com “pobres de espírito”. Notar que a recompensa já é dada no 
presente: deles “é” o Reino dos Céus (como na oitava bem-aventurança). As demais têm sua 
recompensa no futuro.

-   O pranto deve se transformar em Felizes os que choram, porque serão consolados:
alegria, para isso é preciso curar as feridas que fazem chorar. A boa notícia do Reino é também o 
fim do anti-reino. É alimentar a utopia e a esperança.

-  A mansidão é uma atitude Felizes os mansos, porque receberão a terra como herança: 
de quem é pobre. É na relação com os outros que é percebida. Jesus atualiza a promessa do 
Salmo 37,11: “os pobres possuirão a terra, e se deleitarão com paz abundante”.

-  Junto com a oitava, Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados: 
esta bem-aventurança se refere à justiça. Não se trata de seguir o rigor da Lei, mas um valor a ser 
vivido e praticado. Jesus é o primeiro a viver a justiça (Mt 3,15). E a justiça do Reino deve ser a 
busca fundamental de cada pessoa (6,33).

-  A misericórdia é outra Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia: 
virtude que é exercida em relação aos outros, mas sobretudo em relação aos mais fracos. Em 
Lucas Jesus pedirá: “Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36).

-   Para os hebreus, o coração é a sede Felizes os puros de coração, porque verão a Deus:
dos sentimentos e dos pensamentos. Somente um coração puro pode ter um bom 
relacionamento com Deus. Porque diante dele não pode haver falsidade. Somente quem tem 
bom coração pode entrar no “coração” de Deus.

-   Sem paz não Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus:
haverá justiça, este é sentido do  para os hebreus. Segundo Isaías: “A Paz é fruto da o Shalom
Justiça” (Is 32,17); para o salmista: “Justiça e Paz se abraçam” (Sl 85,11). Portanto, aquele que 
se torna promotor da paz, torna-se verdadeiro filho de Deus.

-   Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus:
Diante de um mundo corrupto e marcado pela ganância de quem pode mais, a prática da justiça 
traz, como consequência lógica, a perseguição. Os ímpios e injustos, não suportam os justos, 
por isso buscarão sempre eliminá-los (Sb 2,10-12). Mais uma vez o prêmio já é neste mundo: 
deles “é” o Reino dos Céus.

-  Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo disserem todo mal 
contra vós por causa de mim: Diferente das demais, esta bem-aventurança é dirigida 
diretamente aos discípulos de Jesus. Se a perseguição e a cruz estão no caminho do Mestre, é 
natural também que faça parte da vida dos discípulos. Não é qualquer perseguição que é 
recompensada: mas aquela por causa de Jesus e do Reino.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
4 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
31

º 
D

om
in

go
 d

o 
Te

m
po

 C
om

um
 -

 T
od

os
 o

s 
S

an
to

s 
- 

S
ol

en
id

ad
e.

 

17

-  Quando vier a Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus: 
perseguição por causa de Jesus e do Reino, esta deve ser acolhida com alegria. Foi assim que 
os discípulos se manifestaram nas primeiras perseguições à Igreja. Os Apóstolos se sentiram 
felizes por sofrer por causa de Cristo (At 5,41; Cl 1,24; Hb 10,34). Foi este testemunho que 
impulsionou o crescimento e expansão da Igreja e da mensagem de Jesus.

As Bem-aventuranças são a Carta Magna de Jesus. O itinerário catequético dos seus 
seguidores. São a reviravolta à mentalidade egoísta do mundo e dos dominantes. Jesus nos 
ensina uma nova lógica. Inverte a pirâmide social. Valoriza aqueles o mundo julga infelizes que 
e inúteis. E nos ensina que não viemos ao mundo para sofrer. Viemos para um projeto de 
felicidade. O convite está feito: felizes de vós! Aqueles que o mundo exclui agora, são os 
preferidos de Jesus. Eles já participam do Reino dos Céus. O convite final é de festa: “alegrai-
vos e regozijai”! 

A FELICIDADE DE JESUS

 José Antonio Pagola

Não é difícil desenhar o perfil der uma pessoa feliz na sociedade do tempo de Jesus. Seria o 
caso de um homem adulto e de boa saúde, casado com uma mulher honesta e fecunda, com 
filhos homens e terras ricas, observante da religião e respeitado em seu povoado. O que mais 
se podia pedir?

Certamente não era este o ideal ao qual Jesus aspirava. Sem esposa nem filhos, sem terra 
nem bens, percorrendo a Galileia como um ambulante, sua vida não correspondia a nenhum 
tipo de felicidade convencional. Sua maneira de viver era provocativa. Se era feliz, o era de 
maneira contra cultural, ao revés do estabelecido.

Na verdade, Ele não pensava muito em felicidade. Sua vida girava muito mais em torno de 
um projeto que o entusiasmava e o fazia viver intensamente. Esse projeto se chamava “Reino de 
Deus”. Parece que só era feliz quando podia fazer felizes os outros. Sentia-se bem devolvendo 
às pessoas a saúde e a dignidade que lhes foram arrebatadas injustamente. 

Não buscava seu próprio interesse, mas vivia criando novas condições de felicidade para 
todos. Não sabia ser feliz sem incluir os outros. Propunha a todos critérios novos, mais livres e 
radicais, para construir um mundo mais digno e feliz.

Acreditava num “Deus feliz”, o Deus Criador que olha com amor entranhável todas as suas 
criaturas, o Deus amigo da vida e não da morte, mais atento ao sofrimento das pessoas do que a 
seus pecados.

A partir da fé nesse Deus, rompia os esquemas religiosos e sociais. Não pregava “Felizes 
os justos e piedosos, porque receberão o prêmio de Deus”. Não dizia “Felizes os ricos e 
poderosos, porque contam com a bênção de Deus”. Seu clamor era desconcertante para todos: 
“Felizes os pobres, porque Deus será sua felicidade”.

O convite de Jesus vem a dizer isto: “Não busqueis a felicidade na satisfação de vossos 
interesses, nem na prática interessada de vossa religião. Sede felizes trabalhando de maneira 
fiel e paciente por um mundo mais feliz para todos”.
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Santos do dia: Vital e Agrícola (+300); Modesta de Trier (600-660); Gregório de Cerchiara 
(+999); Egelberto de Frísinga (+1039); Francisca de Amboise (1427-1485); Carlos Borromeu 
(1538-1564).

Memória histórica: Os índios ottawa atacam Detroit, Estados Unidos (1763). Revolta dos 
Tupac Amaru contra os espanhóis (Peru, 1780). 

Datas comemorativas: Dia do Turismo. Dia do Inventor. Dia do Escoteiro do Brasil.

05 SEGUNDA-FEIRA DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício do dia de semana)

A palavra de Jesus, no Evangelho de hoje, 
não se dirige aos convidados, mas ao dono do 
banquete: “quando deres uma festa, convida 
os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos.” 
O nosso comportamento deve se pautar pelo 
comportamento de Jesus, que se deixa rodear 
por pobres e pecadores, para manifestar-lhes 
a bondade misericordiosa de Deus e oferecer-
lhes o banquete do Reino, que é vida e 
liberdade para todos. Se somos filhos, deve-
mos viver como irmãos e irmãs, partilhando os 
bens que o Pai colocou em nossas mãos para 
a vida de todos. 

Antífona da Entrada - Sl 37,22-23

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

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, que 
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de 
vos servir como devem, fazei que corramos 
livremente ao encontro das vossas promessas.

Leitura - Fl 2, 1-4

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

1Irmãos:  Se existe consolação na vida em 

Cristo, se existe alento no mútuo amor, se 
existe comunhão no Espírito, se existe ternura 

2e compaixão,  tornai então completa a minha 
alegria: aspirai à mesma coisa, unidos no 
mesmo amor; vivei em harmonia, procurando 

3a unidade.  Nada façais por competição ou 
vanglória, mas, com humildade, cada um 

4julgue que o outro é mais importante,  e não 
cuide somente do que é seu, mas também do 
que é do outro. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 130(131), 
1.2.3

R. Guardai-me, em paz, junto a vós, ó 
Senhor!

1.  Senhor, meu coração não é orgulhoso, 
nem se eleva arrogante o meu olhar; não ando 
à procura de grandezas, nem tenho pretensões 
ambiciosas! R.

2.  Fiz calar e sossegar a minha alma; ela 
está em grande paz dentro de mim, como a 
criança bem tranquila, amamentada no regaço 
acolhedor de sua mãe. R.

3.  Confia no Senhor, ó Israel, desde 
agora e por toda a eternidade! R. 

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,31b-32

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Se guardais minha palavra, diz Jesus, 

realmente vós sereis os meus discípulos. R.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 14,12-14

Enquanto a palavra de Lc 14,7-11 se dirigia aos convidados, a de hoje se dirige ao dono 
do banquete. Se àqueles Jesus diz que devem escolher os últimos lugares, a esses ele 
ensina a escolher os últimos sociais. O motivo aparece na imediata sequência do 

Evangelho de hoje: é assim que Deus age! (Lc 14,15-24) A regra é a seguinte: a nossa relação 
com os irmãos deve refletir a de Jesus, que nos convida a comportar-nos com os outros como 
ele se comporta conosco. É o tema dominante de Lucas, (escriba scriba mansuetudinis Christi 
da mansidão de Cristo): a graça e a misericórdia, que nos transformam na imagem de Cristo, 
igual ao Pai rico em misericórdia (Lc 6,32-38). 
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3.  Pelos judeus e cristãos que creem no 
Deus único e fiel, para que adorem em suas 
vidas e o louvem em suas liturgias, oremos ao 
Senhor.

4.  Pelos pobres, os aleijados, os coxos e 
os cegos, para que possam contar com a 
solidariedade dos cristãos, oremos ao Senhor. 

5.  Pelos que sentem compaixão pelos 
que sofrem e os acolhem em suas casas e nas 
celebrações da comunidade, oremos ao 
Senhor.

Senhor Jesus, que nos ensinais por vossa 
palavra e vosso comportamento a ternura e a 
compaixão, a comunhão e a partilha, a 
colaboração e a humildade, dai-nos a graça 
de imitar o que fizestes e de praticar o que 
ensinastes. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto de vós, felicidade sem limites!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a 
fim de que, preparados por vossos sacra-
mentos, possamos receber o que prometem.

Evangelho - Lc 14,12-14

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

12Naquele tempo, Jesus  disse também a 
quem o tinha convidado: "Quando tu deres um 
almoço ou um jantar, não convides teus 
amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, 
nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam 
também convidar-te e isto já seria a tua 

13recompensa.  Pelo contrário, quando deres 
uma festa, convida os pobres, os aleijados, os 

14coxos, os cegos.  Então tu serás feliz! Porque 
eles não te podem retribuir. Tu receberás          
a recompensa na ressurreição dos justos."                  
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus nos convida para o banquete do 
reino, onde não haverá fome nem sede, pois a 
fome e sede de justiça terá sido saciada no 
amor, no serviço, na igualdade e na verdadeira 
liberdade. Peçamos a graça da conversão, 
dizendo: R. Jesus, Filho de Deus, ouvi-
nos.

1.  Pelo Papa Francisco, pelos bispos e 
pelos presbíteros, para que sejam pastores 
humildes e servidores dedicados, oremos ao 
Senhor.

2.  Por todos aqueles que conhecem a 
palavra do Evangelho, para que se convertam 
a Jesus e a ponham em prática, oremos ao 
Senhor.
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Santos do dia: Isabel e Zacarias (I século); Bertila de Chelles (630-705); Emmerich da 
Hungria (+1031); Gomidas Keumurgian (1656-1707). 

Testemunhas do Reino: Fanny Abanto (Peru, 1980). Araceli Romo Álvarez e Pablo Vergara 
Toledo (Chile, 1988). 

Memória histórica: Independência de Honduras (1838). Maior desastre ecológico do 
Brasil, em Mariana, MG (2015).

Datas comemorativas: Dia do Radioamador. Dia da Cultura e da Ciência. Dia do Cinema 
Brasileiro. Dia do Escrivão de Polícia. Dia do Técnico em Eletrônica.

-  A palavra de Jesus sobre a gratuidade do banquete toca o centro da vida cristã, cujo 
alimento é o dom da Eucaristia. Quem a vive encontrou o caminho da felicidade, pois já lhe foi 
“amplamente aberta a entrada no Reino” (2Pd 1,11), passou pela porta estreita (Lc 13,22ss.) e 
faz parte do mundo dos ressuscitados, junto com o Filho.

-  O convite aos excluídos, por sua vez, é sinal da salvação messiânica e antecipação da 
realidade definitiva. Assim, nos tornamos parecidos com Deus. No lugar da nossa deformação, 
temos a nossa ‘dei-formidade’, a nossa maneira humana de ser como Deus no mundo.

-  Nas décadas passadas, falou-se muito da opção preferencial pelos pobres. Hoje, se 
fala menos – com exceção, talvez, de Aparecida, onde a expressão recorre muitas vezes – ou até 
se cala, o que não significa que necessariamente se faça mais ou... menos. A opção, o 
compromisso e o serviço cristão pelos pobres não são instrumento de domínio ou de 
propaganda, que substitui uma dominação por outra, mais sutil. Nem pode ser tirar da 
consciência um sentimento de culpa ao mesmo tempo real e ineficaz. Deve brotar do 
conhecimento de Deus, que, por ser amor e misericórdia, escolheu os pobres e se identificou 
com eles. Toda outra motivação é como o ouro que brilha, sim, mas o tempo escurece e corrói.

-  Mesmo que não se fale mais – ou se fale menos – o pobre continua a ser “lugar 
teológico” por excelência. “Lugar teológico” é onde Deus se manifesta e onde podemos 
encontrá-lo. No pobre, encontramos o Salvador que se fez o último de todos. A sua presença 
mostra que estou sempre em dívida e apela ao respeito e à estima que lhe devo. Deve ser o valor 
que inspira meus pensamentos, conduz meus julgamentos, dita as minhas decisões. Não é 
nem pode ser jamais o desvalor que procuro remediar com as minhas contidas ações. É a 
presença do Crucificado, homem das dores, chagado de amor, transido de dor. 

-  Não foi por doente masoquismo ou ascese desmiolada que S. Francisco beijou o 
leproso. O beijo de Francisco foi guiado por um amor que se purificava à medida que crescia 
dentro e fora dele. Beijar – já vimos num ABC da Liturgia – é um gesto de “ad-oração”. “Ad-
orar” (que vem da preposição “ad” e do substantivo “os-oris”, que quer dizer “boca”) significa 
levar à boca, em sinal de carinho, veneração, afeto. Aqui, a adoração devida só a Deus se 
manifesta no amor dado ao pobre, pois tudo o que vocês fizeram por um desses pequeninos foi 
a mim que o fizestes (cf. Mt 25).- Se é verdade que faço algo pelo pobre, é muito mais verdade o 
que ele faz por mim. Muitas vezes, se ainda lhe resta um mínimo de dignidade, o que faço é 
apenas humilhá-lo com algumas moedas, enquanto ele me julga e, julgando-me, salva-me (cf. 
Mt 25,31-46).

"Na casa do meu Pai, há muitas moradas"
 (Jo 14,2)
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06 TERÇA-FEIRA DA 31  SEMANA DO TEMPO COMUM ª
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Jesus, no Evangelho de hoje, lembra que 
os primeiros convidados para o banquete do 
reino de Deus muitas vezes andam tão ocu-
pados com seu trabalho, com sua propriedade 
e com sua vida particular que o convite precisa 
ser alargado a outros. O projeto do reino, 
então, sai das mãos dos chamados da pri-
meira hora e encontra imediata adesão dos 
pobres, aleijados, cegos e coxos. Afinal, não 
são eles os destinatários privilegiados do 
Reino?

Antífona da entrada - Sl 37,22-23

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

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, que 
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de 
vos servir como devem, fazei que corramos li-
vremente ao encontro das vossas promessas.

Leituras - Fl 2,5-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

5Irmãos:  Tende entre vós o mesmo senti-
6mento que existe em Cristo Jesus.  Jesus 

Cristo, existindo em condição divina, não fez 
7do ser igual a Deus uma usurpação,  mas ele 

esvaziou-se a si mesmo, assumindo a con-
dição de escravo e tornando-se igual aos 

          homens. Encontrado com aspecto humano, 
8 humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obe-

9diente até a morte, e morte de cruz.  Por isso, 
Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o 

10Nome que está acima de todo nome.  Assim, 

ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no 
11céu, na terra e abaixo da terra,  e toda língua 

proclame: "Jesus Cristo é o Senhor" - para a 
glória de Deus Pai. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 21(22),26b-
27.28-30a.31-32(R/. 26a)

R. Ó Senhor, sois meu louvor em 
meio à grande assembleia!

1.  Cumpro meus votos ante aqueles que 
vos temem! Vossos pobres vão comer e 
saciar-se, e os que procuram o Senhor o 
louvarão; "Seus corações tenham a vida para 
sempre!" R.

2.  Lembrem-se disso os confins de toda 
a terra, para que voltem ao Senhor e se 
convertam, e se prostrem, adorando, diante 
dele todos os povos e as famílias das nações. 
Pois ao Senhor é que pertence a realeza; ele 
domina sobre todas as nações. Somente a ele 
adorarão os poderosos. R. 

3.  Toda a minha descendência há de 
servi-lo; às futuras gerações anunciará, o 
poder e a justiça do Senhor; ao povo novo que 
há de vir, ela dirá: "Eis a obra que o Senhor 
realizou!" R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,28

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Vinde a mim, todos vós que estais can-

sados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. R.

Evangelho - Lc 14,15-24

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

15Naquele tempo:  Um homem que estava à 
mesa, disse a Jesus: "Feliz aquele que come o 

16pão no Reino de Deus!"  Jesus respondeu: 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 14,15-24

O
 Evangelho de hoje encerra a seção da refeição, em que Jesus, convidado por um 
fariseu, tenta curá-lo da hidropisia , para que aceite o convite ao banquete do Reino. O 
alvo, na verdade, é o fariseu que mora em todo discípulo – em mim e em você! – de 

modo que o seu “comer pão” de sábado (cf. Lc 14,1) se torne um “comer pão no Reino de Deus” 
(cf. Lc 14,15). O pano de fundo é a última ceia, em que ele escolheu o último lugar (cf. Lc 22,24-
27). A intenção é que escolhamos os últimos (vv. 7-11) e, assim, escolhamos a Ele (vv. 12-14).

-  Se há uma razão divina para a escolha dos últimos, há também uma razão humana: 
enquanto os “primeiros” recusam o convite, os “últimos” o aceitam. A porta do banquete, 
estreita para o ‘barrigudo’, enfastiado de si, mostra-se larga e escancarada para o ‘magricela’, 

"Um homem deu um grande banquete e 
17convidou muitas pessoas.  Na hora do ban-

quete, mandou seu empregado dizer aos 
                 convidados: 'Vinde, pois tudo está pronto'. 

18 Mas todos, um a um, começaram a dar 
desculpas. O primeiro disse: 'Comprei um 
campo, e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites 

19minhas desculpas'.  Um outro disse: 'Com-
prei cinco juntas de bois, e vou experimentá-

         las. Peço-te que aceites minhas desculpas'. 
20 Um terceiro disse: 'Acabo de me casar e, por 

21isso, não posso ir'.  O empregado voltou e 
contou tudo ao patrão. Então o dono da casa 
ficou muito zangado e disse ao empregado: 
'Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. 
Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos 

22e os coxos'.  O empregado disse: 'Senhor, o 
que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há 

 23lugar'.  O patrão disse ao empregado: 'Sai 
pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a 
virem aqui, para que minha casa fique cheia.   
24 Pois eu vos digo: nenhum daqueles que 
foram convidados provará do meu banquete." 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ao Senhor do Reino, que convida todos 
para a vida e a liberdade, apresentemos nossa 
oração, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pelo nosso Bispo (...) e por seus 
presbíteros, para que não se cansem de 
convidar a todos para o banquete do reino, 
rezemos ao Senhor. 

2. Pelos governantes e pelos cidadãos e 
cidadãs, para que abram o seu coração, suas 
vidas e suas decisões à voz do Espírito, 
rezemos ao Senhor. 

3.  Pelas comunidades cristãs espalhadas 
pelo mundo, para que abram suas portas e 
coloquem seus bens ao serviço dos mais 
necessitados,rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos participantes desta nossa as-
sembleia, para que imitem Jesus em seu 
esvaziamento e o sigam em sua entrega, 
rezemos ao Senhor. 

Deus de amor e de bondade, fazei que, 
respondendo com alegria ao vosso convite, 
tomemos parte no banquete do banquete do 
vosso Reino com os pobres, os aleijados, os 
cegos e os coxos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto de vós, felicidade sem limites!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a 
fim de que, preparados por vossos sacra-
mentos, possamos receber o que prometem.
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que morre de fome. 
-  As causas da não-aceitação do convite são a posse, o comércio e o prazer (cf. Lc 14,1-

20). O banquete, porém, foi anunciado e tem que acontecer. Se Israel, o primeiro chamado, não 
aceita o convite, os últimos e os impedidos (v. 21) haverão de aceitá-lo. É justamente a eles que 
o Jesus de Mateus dirige os seus cuidados: sendo que ainda existem lugares (v. 22), o convite 
se estende aos pagãos (v. 23). Temos como que três chamados, que correspondem aos três 
momentos da história da salvação. O primeiro é o tempo da Lei, que não salva ninguém, mas 
leva ao Senhor (Gl 3,24), mostrando, ao mesmo tempo, o caminho e o pecado. O segundo é o 
tempo de Jesus,  (tempo breve), veloz como um raio que corta o céu (cf. v. 21) e “tempus breve”
que conduz à salvação os impedidos. O terceiro, o nosso, é o tempo da Igreja, em que os 
excluídos (os pagãos) são *. Revela-se, assim, o mistério de Deus, Pai e  “forçados a entrar”
Mãe de todos, que quer salvar a todos (cf. 1Tm 2,4).

-  Os impedidos não só são chamados, mas “conduzidos” (v. 21), enquanto os excluídos 
são forçados a entrar” (v. 23). Observa-se que há como que um crescendo na ação amorosa de 
Deus, que, no lugar de se fechar diante da recusa, responde a esta com uma insistência ainda 
maior na proposta. 

-  O banquete do Reino é imagem poderosíssima da salvação (cf. Lc 13,22-30). Ao 
responder se são poucos os que salvam (cf. Lc 13,23), Jesus ensina que todos são se 
chamados, ainda que os tempos sejam diversos. O banquete do Pai é como coração de mãe: 
sempre tem lugar. Na casa do Pai, há sempre lugar, até quando não tiver chegado o último filho. 
O Pai de todos não exclui ninguém. Quem rejeita o convite é que se autoexclui. Até os primeiros 
convidados poderão entrar, desde que se sintam impedidos e excluídos por sua própria recusa, 
e, então, entrem, na condição de últimos. A porta da salvação é estreita, só passando por ela 
quem tiver espírito de humildade (vv. 7-11) e de gratuidade (vv. 12-14). Humildade e 
gratuidade são o remédio que desinflama a hidropisia do fariseu, dando-lhe condição de entrar 
no banquete do reino.

-  O pão do Reino (v. 15) é uma alusão à Eucaristia. Na comunidade primitiva de 
Jerusalém, os pobres a celebram com alegria e simplicidade de coração (cf. At 2,46). São os 
felizes convidados ao banquete nupcial do Cordeiro (cf. Ap 19,9)! Ao confessarem, como nós 
hoje, que não são dignos, descobrem que o Pai dirige-se aos filhos não de acordo com o seu 
mérito, mas de acordo com a sua necessidade (cf. Lc 5,27ss.; 7,36ss.; 15,11ss.; 19,1ss.; 
23,41ss.). É o drama do Pai, origem da missão do Filho e da missão da Igreja. Para que o drama 
não se transforme em tragédia, o convite do Pai, três vezes rejeitado, é três vezes alargado. 
Mestre Fausti diz magistralmente: “Até que falte um filho, a casa está vazia, porque falta o 
Primeiro, que se fez o último de todos. E quer que a sua casa esteja cheia”! 

Santos do dia: Iltut (450-530); Leonardo de Limoges (+559); Protásio de Lausanne (VI-VII 
séculos); Cristina de Stommeln (1242-1312).

Testemunhas do Reino: José Ecelino Forero (Colômbia, 1988). 

Memória histórica: Decreto imperial declara livres os negros escravos dispostos a 
defender o Brasil na Guerra contra o Paraguai (Brasil, 1866).

Datas comemorativas: Dia Internacional para a prevenção da exploração do Meio 
Ambiente em tempo de guerra e de conflito armado (ONU, 2001).

"Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus." (Fl 2,5)
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07 QUARTA-FEIRA DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O discípulo missionário é um ser humano 
normal. Tem pai e mãe, irmãos e irmãs, pode 
ser casado ou solteiro. Mas tem que ser capaz 
de doar-se totalmente - até sua sua própria vida 
- a Jesus e ao Reino de Deus. Não é à toa que o 
texto de hoje repete três vezes que quem não 
deixa tudo não pode ser discípulo de Jesus. 

Antífona da entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depressa, vin-
de em meu auxilio, ó Senhor; minha salvação!

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, que 
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de 
vos servir como devem, fazei que corramos li-
vremente ao encontro das vossas promessas.

Leitura - Fl 2,12-18

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

12 Meus queridos: como sempre fostes 
obedientes, não só em minha presença, mas 
ainda mais agora na minha ausência, trabalhai 
para a vossa salvação, com temor e tremor.       
13 Pois é Deus que realiza em vós tanto o querer 
como o fazer, conforme o seu desígnio 

14 benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou 
15murmurar,  para que sejais livres de repreen-

são e ambiguidade, filhos de Deus sem 
defeito, no meio desta geração depravada e 
pervertida, na qual brilhais como os astros no 

16universo.  Conservai com firmeza a palavra 
da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória 
de não ter corrido em vão, nem trabalhado 

17inutilmente.  E ainda que eu seja oferecido 
em libação, no sacrifício que é o sagrado 
serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com 

18todos vós.  Vós também, alegrai-vos pelo 
mesmo motivo e congratulai-vos comigo.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26(27),1.4. 
13-14 (R/. 1a)

R. O Senhor é minha luz e salvação!

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

2.  Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, 
e é só isto que eu desejo: habitar no santuário 
do Senhor por toda a minha vida; saborear a 
suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu 
templo. 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 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes sereis vós, se fordes ultraja-

dos, por causa de Jesus pois, repousa sobre 
vós, o Espírito de Deus. R.

Evangelho - Lc 14,25-33

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

25Naquele tempo:  Grandes multidões 
acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes 

 26disse:  "Se alguém vem a mim, mas não se 
desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e 
seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da 
sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 
27 Quem não carrega sua cruz e não caminha 
atrás de mim, não pode ser meu discípulo.             
28 Com efeito: qual de vós, querendo construir 
uma torre, não se senta primeiro e calcula os 
gastos, para ver se tem o suficiente para 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 14,25-33

 capítulo 14 de Lucas apresenta os pobres e aqueles que ocupam os últimos lugares (Lc O14,7-14) como os convidados privilegiados ao banquete do Senhor (Lc 14,15-24). O 
Evangelho de hoje apresenta diante de nós uma grande balança. De um lado, colocamos o 

amor que temos por nossas seguranças terrenas e o quanto dependemos dessas nossas riquezas. 
No outro prato, está o amor que temos por Jesus e pelo projeto do Reino de Deus. Quem ama mais 
sua vida terrena e não deixou tudo por amor a Deus ainda não alcançou a pobreza evangélica e, como 
o próprio evangelho repete por três vezes, não pode ser seu discípulo!

-  Se alguém vem a mim: O Evangelho é aberto com uma frase condicional. Este “se” inicial 
dá o tom que Lucas vai seguir em todo o final do capítulo 14: são exigências para que alguém seja 
um discípulo, que não podem ser opcionalmente retiradas da definição do discipulado. A passagem 
anterior mostrava que o banquete dado por Deus é oferecido a todos, indistintamente (Lc 14,15-24), 
mas que nem todos estão dispostos a ir comê-lo. Portanto, o que é necessário para sensibilizar o 

29terminar? Caso contrário,  ele vai lançar o 
alicerce e não será capaz de acabar. E todos os 
que virem isso começarão a caçoar, dizendo: 
30 'Este homem começou a construir e não foi 

31capaz de acabar!'  Ou ainda: Qual o rei que ao 
sair para guerrear com outro, não se senta 
primeiro e examina bem se com dez mil ho-
mens poderá enfrentar o outro que marcha 

32contra ele com vinte mil?  Se ele vê que não 
pode, enquanto o outro rei ainda está longe, 
envia mensageiros para negociar as condi-

33ções de paz.  Do mesmo modo, portanto, 
qualquer um de vós, se não renunciar a tudo         
o que tem, não pode ser meu discípulo!"        
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Quem quiser seguir Jesus deve preferi-lo a 
tudo e a todos e pôr o amor a ele acima de   
tudo o mais. Peçamos ao Pai que nos ensine         
a nos desapegar generosamente, dizendo:          
R. Ensinai-nos, ó Pai, a seguir Jesus.

1.  Por todos aqueles e aquelas que Jesus 
convida a segui-lo, para que sejam generosos 
em sua resposta, oremos, irmãos e irmãs.

2.  Pelos catecúmenos, pelos batizados e 
pelos que recebem o primeiro anúncio, para 
que avaliem sua disposição em seguir Jesus, 
oremos, irmãos e irmãs. 

3. Pelas crianças que veem em Jesus um 
amigo e pelos jovens que olham para ele com 

admiração, para que possam se encontrar 
com ele, oremos, irmãos e irmãs.

4.  Pelos que vivem sua vida impregnados 
pelo amor a Jesus, para que testemunhem 
que é possível unir a fé e a vida, oremos, 
irmãos e irmãs.

5.  Pelos participantes de nossa assem-
bleia, para que se alimentem do corpo de 
Cristo para ser o Corpo de Cristo, oremos, 
irmãos e irmãs.

Pai santo, não permitais que o nosso amor 
a Jesus seja um amor como tantos outros, 
mas o maior de todos os amores. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto de vós, felicidade sem limites!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a 
fim de que, preparados por vossos sacra-
mentos, possamos receber o que prometem.
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Santos do dia: Rufo de Metz (+400); Willibrord (658-739); Florêncio de Estrasburgo (VI-
VII séculos); Antonio Baldinucci (1665-1717). 

Testemunhas do Reino: John Christian Frederik Heyer. Antonio Ciani (Guatemala, 1978).

Datas comemorativas: Dia Nacional dos Tribunais de Conta.

coração do discípulo e lançá-lo à mesa do Pai?
-  Mas não se desapega de seu pai e sua mãe...: A primeira grande exigência refere-se aos 

laços mais íntimos do homem. Trata de todas as relações humanas que ajudaram a construir sua 
identidade, a começar pelo pai e mãe, mas passando por aqueles vínculos construídos pela própria 
pessoa: a mulher e os filhos.

-  e até da própria vida: Em última instância, chega-se à relação consigo mesmo, porque 
também é preciso renunciar à própria vida para seguir a Jesus. Essas palavras lembram a dedicação 
sem reservas que o grupo dos levitas oferecia para servir à Palavra de Deus e à aliança (cf. Dt 33,8-
11). Naturalmente, a afirmação não pode ser tomada em sentido literal para os leigos. Mas a ideia é 
que, no núcleo mais profundo do coração do homem, o que deve ser fonte de sentido e vida é Deus, 
que gera as outras relações que o homem constrói. Em última instância, Deus é a relação que deve 
ser buscada em primeiro lugar!

-  Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim: Quando se caminha atrás de 
alguém, fica fácil ver o que o outro faz para, assim, poder imitá-lo. Por isso, o discípulo sequer é 
chamado a caminhar ao lado do Mestre. Ele precisa perceber onde está o caminho a trilhar, quais 
foram as pegadas que seu Senhor deixou, para poder viver um verdadeiro seguimento. Na 
perseguição que marca o momento em que o Evangelho de Lucas foi escrito, era fundamental ter 
sempre na lembrança que a vida de Jesus não foi marcada pelo triunfalismo, mas experimentou as 
mesmas dores e perseguições. Só assim seria possível encontrar sentido para as dores que o 
discípulo experimentava por consequência de sua opção cristã.

-  O exemplo da torre e da guerra: Jesus dá dois exemplos que fazem os ouvintes pensar na 
preparação necessária para um empreendimento. Ao construir uma torre, é necessário antes 
certificar-se de ter tudo o que precisa para fazê-lo. Ao ir para uma guerra, é preciso comparar seu 
exército com o inimigo para confirmar a viabilidade da vitória ou elaborar um plano alternativo. Com 
isso, Jesus quer mostrar que a proposta do reino não pode ser admitida com um “sim” da boca para 
fora, mas que deve ser um processo muito mais profundo, que envolve olhar para dentro de si, para 
nossas possibilidades e desejos, sonhos e realidades. Só assim, será possível perceber se, de fato, 
vale a pena entregar-se para o Reino e se o coração alcançou um amor por Jesus e seu projeto forte o 
suficiente que o leve a chamar-se de “discípulo.

-  Se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo! Jesus oferece um dom 
totalmente gratuito para o homem, mas acolher tudo isso não depende de Deus. É uma ação da 
liberdade do homem, que pode acolher a graça ou encolher-se na sua recusa. Jesus pede uma 
pobreza motivada pelo amor a ele e, nele, ao Pai. A pobreza de Jesus toca todos os níveis do nosso 
ser. Aliás, é a única virtude que, quanto mais material, tanto mais é espiritual. Implica privação e 
humilhação, mas é escolha necessária e cordial para o discípulo que se dispõe a tudo perder para 
não perder o Senhor.

O evangelho de hoje é o coração da catequese lucana sobre o discipulado. Quem poderá atingir 
uma intimidade tão grande com o Senhor que todos os afetos terrenos são reassumidos no amor ao 
Senhor, que se torna para ele pai, mãe, irmão, irmã, mulher, marido? Quem pode tomar a decisão de 
abandonar tudo para abraçar o Reino? O terceiro evangelista quer que tomemos consciência da 
nossa dificuldade para assumir a pobreza evangélica como opção de vida, especialmente diante de 
nossas dificuldades para aprender a esperar no Senhor, a depender dele, não como uma 
passividade vazia, mas a partir de uma íntima relação de amor e confiança que se constrói com 
Jesus, tornando-nos verdadeiros humildes e pobres.
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08 QUINTA-FEIRA DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus é o Bom Pastor. Ele cuida e quer 
salvar todas as ovelhas. Se uma se perde, ele 
deixa as 99 no curral e vai ao encontro da 
perdida. Que a Igreja de Jesus seja uma Igreja 
em saída, missionária, misericordiosa.

 
Antífona da entrada - Sl 37,22-23

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

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, que 
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de 
vos servir como devem, fazei que corramos li-
vremente ao encontro das vossas promessas.

Leitura - Fl 3,3-8a

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

3Irmãos:  Os verdadeiros circuncidados 
somos nós, que prestamos culto pelo Espírito 
de Deus, colocamos a nossa glória em Cristo 

4Jesus e não pomos confiança na carne.  Aliás, 
também eu poderia pôr minha confiança na 
carne. Pois, se algum outro pensa que pode 

5confiar na carne, eu mais ainda.  Fui cir-
cuncidado no oitavo dia, sou da raça de Israel, 
da tribo de Benjamim, hebreu filho de 

6hebreus. Em relação à Lei, fariseu,  pelo zelo, 
perseguidor da Igreja de Deus; quanto à 
justiça que vem da Lei, sempre irrepreensível. 
7 Mas essas coisas, que eram vantagens para 
mim, considerei-as como perda, por causa de 

8ªCristo.  Na verdade, considero tudo como 
perda diante da vantagem suprema que 
consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu 

Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104(105),2-
3.4-5.6-7(R/. 3b)

R. Exulte o coração dos que buscam 
o Senhor!

1.  Cantai, entoai salmos para ele, publi-
cai todas as suas maravilhas! Gloriai-vos em 
seu nome que é santo, exulte o coração que 
busca a Deus! R.

2.  Procurai o Senhor Deus e seu poder, 
buscai constantemente a sua face! Lembrai as 
maravilhas que ele fez, seus prodígios e as 
palavras de seus lábios! R.

3.  Descendentes de Abraão, seu servi-
dor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mes-
mo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas 
leis em toda a terra. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde a mim, todos vós que estais 

cansados, e descanso eu vos darei, diz o 
Senhor. R.

Evangelho - Lc 15,1-10

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

1Naquele tempo:  Os publicanos e pe-
cadores aproximavam-se de Jesus para o 

2escutar.  Os fariseus, porém, e os mestres da 
Lei criticavam Jesus. "Este homem acolhe os 

3 pecadores e faz refeição com eles." Então 
4 Jesus contou-lhes esta parábola:  "Se um de 

vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa 
as noventa e nove no deserto, e vai atrás 
daquela que se perdeu, até encontrá-la?                
5 Quando a encontra, coloca-a nos ombros 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 15,1-10 

L
c 15 contém – fisicamente – três parábolas – a das cem ovelhas (15,4-7), a das dez 
moedas de prata (15,8-10) e a do ‘filho pródigo’ (15,11-32) – mas, olhado em seu 
conjunto, todo este capítulo constitui uma única parábola, sendo a das cem ovelhas 

sua primeira cena.
-  Este capítulo é dirigido ao justo, para que seu lugar à mesa do Pai não fique vazio. Para 

não ficar vazio, ele tem que participar – convertido ao amor do Pai e dos irmãos – da festa que o 
Pai oferece ao filho que estava morto e reviveu! Lc 15 fala de conversão, não do pecador à justiça 
(cf. Sl 119,176), mas do justo à misericórdia.

-  Como as duas outras, as parábolas da ovelha e da dracma perdidas revela  o centro do m
evangelho: Deus é Pai de ternura e misericórdia, muito diferente daquele “deus” do qual Adão 
fugiu de vergonha e medo (cf. Gn 37-10). É um Deus que explode de alegria quando o filho 
perdido volta para casa e ocupa o lugar vazio guardado para ele. É um Deus que convida todo 
mundo a se alegrar com ele numa festa que entra madrugada a dentro: “É preciso fazer festa” 
(cf. Lc 14,15-24)!

-  “Feliz aquele que come o pão no reino de Deus” (Lc 14,15). Feliz, na verdade, é, antes 

6com alegria,  e, chegando a casa, reúne os 
amigos e vizinhos, e diz: 'Alegrai-vos comigo! 

 Encontrei a minha ovelha que estava perdida!' 
7 Eu vos digo: Assim haverá no céu mais 
alegria por um só pecador que se converte, do 
que por noventa e nove justos que não 

 8precisam de conversão.  E se uma mulher tem 
dez moedas de prata e perde uma, não acende 
uma lâmpada, varre a casa e a procura 

9cuidadosamente, até encontrá-la?  Quando a 
encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: 
'Alegrai-vos comigo! Encontrei a moeda que 

10tinha perdido!"  Por isso, eu vos digo, haverá 
alegria entre os anjos de Deus por um só 
pecador que se converte." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus ensinou aos seus discípulos que os 
pecadores não são abandonados à sua sorte, 
mas são procurados sem descanso. Peçamos 
ao Pai que nos receba em seu amor e 
misericórdia: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que nenhum pecado diminua em 
nós a confiança em Cristo que nos procura 
para nos trazer de volta, rezemos.

2.  Para que os que os governantes não 

governem só para alguns, mas para todos os 
cidadãos, rezemos. 

3. Para que ninguém despreze ou julgue 
o outro, mas o ajude a ser melhor, rezemos.

4.  Para que os ministros da Reconciliação 
sejam tão humanos, que os pecadores sintam 
neles a bondade do Pai, rezemos.

Senhor, Pai santo, que conheceis melhor 
do que nós o que precisamos, acrescentai às 
nossas súplicas o que não soubemos pedir. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto de vós, felicidade sem limites!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a 
fim de que, preparados por vossos sacra-
mentos, possamos receber o que prometem.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
9 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 -

 D
ed

ic
aç

ão
 d

a 
B

as
íli

ca
 d

o 
La

trã
o*

 -
 F

es
ta

29

de tudo, Jesus, que o come, desde o início, com os pecadores (cf. Lc 5,27-32).  Agora, ele 
convida os justos a se sentarem à mesa com os pecadores. O que ele pretende é convertê-los. 
Mas como, se são justos? Na verdade, não o são – pois todos pecaram (Rm 3,23) – mas se 
consideram tais!

-  É mais difícil converter um justo que um pecador. Os pecadores, por causa da sua 
miséria, sentem necessidade da misericórdia. Os justos, porém, aquartelados na “sua” justiça, 
são autossuficientes. Enquanto condenam os irmãos pecadores, ignoram e rejeitam o Pai que 
ama gratuita, livre e necessariamente todos os seus filhos e filhas. O amor do Pai não é 
proporcional aos méritos, mas à miséria. Se fosse proporcional aos méritos, seria uma miséria! 
É por isso que os primeiros convidados – que se julgam no direito de obter a salvação – se 
excluem (Lc 14,17ss.). Já os pecadores – que sabem que não têm condições de salvar-se – 
acolhem o dom.

-  A Igreja de Lucas – e a nossa – precisa saber que não é uma seleção de justos, mas uma 
comunidade de pecadores abertos ao perdão (Lc 6,27-38). A Carta aos Efésios traz uma boa 
síntese da catequese batismal: “Sejam bondosos uns com os outros, misericordiosos, 
agraciando-vos mutuamente como Deus vos agraciou em Cristo” (Ef 4,32). 

-  A Eucaristia, alimento e vida nova do cristão, é também o pão do perdão: comida pelo 
pecador, é rejeitada por aqueles que estão satisfeitos consigo mesmos. A misericórdia de Deus 
o  despede de mãos vazias (Lc 1,53) para que possa  estar entre os famintos que são saciados s m
(Lc 6,21).

-  A graça que Deus usou em relação a nós deve refletir-se no nosso relacionamento com 
os pecadores (Lc 6,27-36) e com os irmãos e irmãs (Lc 6,36-38). Assim como o Pai não exclui 
de seu coração nenhum filho, os filhos não podem excluir nenhum irmão ou irmã. Só se exclui 
em relação ao Pai quem exclui um irmão ou irmã. O único justo, Cristo, não se incha da própria 
justiça, mas se esvazia e, fazendo-se cordeiro perdido e imolado por nós, vem ao encontro da 
nossa miséria para justificar-nos. Jesus, o Filho que conhece o Pai, quer recuperar até mesmo 
quem, como os justos, excluindo o irmão, se exclu  em relação ao Pai.em

Santos do dia: Cláudio de Roma (+305); Quatro Coroados (+305); Willehad de Bremen 
(745-789); Gregório de Einsiedeln (+996); Godofredo de Amiens (1065-1115); João Duns 
Scoto (1265/1266-1308). 

Testemunhas do Reino: Augusto Ramírez (Guatemala, 1983). Mártires indígenas de Pai 
Tavyeterá (Paraguai, 1987).

Memória histórica: Rebelião dos cupules e dos chichuncheles contra os espanhóis em 
Yucatán (México, 1546).

Datas comemorativas: Dia Mundial do Urbanismo. Dia do Radiologista.

09 6ª-FEIRA - DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DO LATRÃO* - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício festivo do Comum da Dedicação)

“Onde vocês se reúnem?” “Onde cada um 
pode e prefere; pensas que todos nos reuni-
mos num mesmo lugar, mas não é assim, 

porque o Deus dos cristãos, que é invisível, 
não pode ser limitado a um lugar, mas preen-
che o céu e a terra, e é venerado e glorificado 
em toda parte pelos seus fiéis”. Este diálogo, 
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do Pai, vivendo o amor aos irmãos e irmãs. 
Que nossas igrejas, de uma maneira especia-
líssima a Catedral de Roma, tenham o coração 
e as portas abertas para todos, como, aliás, 
pede insistentemente o Papa Francisco.

 
Antífona da entrada - Ap 21,2

Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, 
descendo do céu, de junto de Deus, ornada 
como a noiva que se preparou para o seu 
noivo.

Oração do dia

Ó Deus, que edificais o vosso templo 
eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi 
na vossa Igreja o Espírito que lhe destes, para 
que o vosso povo cresça sempre mais, 
construindo a Jerusalém celeste.

Leitura - Ez 47,1-2.8-9.12

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1Naqueles dias:  O homem fez-me voltar 
até a entrada do Templo e eis que saía água da 
sua parte subterrânea na direção leste, porque 
o Templo estava voltado para o oriente; a água 
corria do lado direito do Templo, a sul do altar. 
2 Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, 
e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que 
dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do 

8lado direito.  Então ele me disse: "Estas águas 
correm para a região oriental, descem para o 
vale do Jordão, desembocam nas águas 
salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. 
9 Onde o rio chegar, todos os animais que ali 
se movem poderão viver. Haverá peixes em 
quantidade, pois ali desembocam as águas 
que trazem saúde; e haverá vida onde chegar o 

 12 rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os 
lados, crescerá toda espécie de árvores 
frutíferas; suas folhas não murcharão e seus 
frutos jamais se acabarão: cada mês darão 
novos frutos, pois as águas que banham as 
árvores saem do santuário. Seus frutos 

entre o prefeito Rústico e Justino, o filósofo 
(+165), consta nas Atas do Martírio de São 
Justino e Companheiros, e reflete a situação 
dos lugares de culto cristão nos três primeiros 
séculos do cristianismo. Nos primeiros tem-
pos, os cristãos se reuniam para a celebração 
da Eucaristia em casa particulares; mais tarde, 
passaram a se reunir em lugares um pouco 
mais amplos, de propriedade de um deles, ou 
no nome de alguma associação – geralmente, 
funerária – pois a Igreja não era reconhecida; 
só a partir do século IV, com os decretos de 
liberdade religiosa (312-313), os cristãos 
puderam se reunir em edifícios oficialmente 
pertencentes à Igreja. O modelo basilical – 
emprestado dos edifícios públicos romanos – 
passou a predominar. Uma das mais antigas 
basílicas cristãs é a de São João do Latrão, em 
Roma. Foi fundada pelo Papa Melquíades 
(311-314), nos terrenos doados para esta 
finalidade pelo Imperador Constantino, mais 
precisamente, ao lado do Palácio Lateranense, 
que, até então, tinha sido residência imperial 
e, agora, passava a ser residência do bispo de 
Roma, o papa. A basílica de São João do 
Latrão é, portanto, a catedral do papa. Várias 
vezes construída e reconstruída, nela foram 
celebrados cinco concílios ecumênicos 
(1123; 1139; 1179; 1215; 1512). “Mas o 
templo vivo e verdadeiro de Deus, devemos 
ser nós mesmos”, diz São Cesário de Arles 
(470-543), pois os verdadeiros adoradores 
do Pai devem adorá-lo em espírito e verdade, 
como ensina Jesus à Samaritana (cf. Jo 4,      
21-24).

Comentário inicial - Em Caná, onde 
realizou seu primeiro “sinal”, Jesus mostrou 
onde mora: na alegria e no amor. Enquanto 
isso, no Templo, sua casa por excelência, o 
mesmo Jesus faz um gesto de indignação: 
encontra o que não quer, e faz um chicote para 
varrer tudo e todos. De fato, Jesus, comunhão 
perfeita entre o céu e a terra, entre Deus e o 
homem, é o novo Templo, não feito por mãos 
humanas, mas pelo próprio Deus. Neste novo 
Templo, a oração consiste em fazer a vontade 
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V. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para 
nela estar meu nome para sempre. R.

Evangelho - Jo 2,13-22

+ Leitura do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

13 Estava próxima a Páscoa dos judeus e 
14Jesus subiu a Jerusalém.  No Templo, en-

controu os vendedores de bois, ovelhas e 
pombas e os cambistas que estavam aí 

15sentados.  Fez então um chicote de cordas e 
expulsou todos do Templo, junto com as 
ovelhas e os bois; espalhou as moedas e 

16derrubou as mesas dos cambistas.  E disse 
aos que vendiam pombas: "Tirai isto daqui! 
Não façais da casa de meu Pai uma casa de 

17comércio!"  Seus discípulos lembraram-se, 
mais tarde, que a Escritura diz: "O zelo por tua 

18casa me consumirá".  Então os judeus 
perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras 

19para agir assim?"  Ele respondeu: "Destruí, 
20este Templo, e em três dias o levantarei."  Os 

judeus disseram: "Quarenta e seis anos foram 
precisos para a construção deste santuário e 

21tu o levantarás em três dias?"  Mas Jesus 
                      estava falando do Templo do seu corpo. 

22 Quando Jesus ressuscitou, os discípulos 
lembraram-se do que ele tinha dito e acredi-
taram na Escritura e na palavra dele. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Em comunhão com a Igreja de Roma e 
recordando a dedicação da basílica do Latrão, 
sua Catedral, mãe de todas as igrejas do 
mundo, rezemos: R. Santificai, Senhor, a 
vossa Igreja.

1.  Pela santa Igreja católica e apostólica, 
para que o Espírito a faça produzir frutos de 
vida e liberdade, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce 
dos Apóstolos, rezemos ao Senhor. 

servirão de alimento e suas folhas serão 
remédio". - Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - 1Cor 3,9c-11.16-17 

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

9c                 Irmãos:  Vós sois construção de Deus. 
10 Segundo a graça que Deus me deu, eu 
coloquei - como experiente mestre de obra - o 
alicerce, sobre o qual outros se põem a 
construir. Mas cada qual veja bem como está 

11construindo.  De fato, ninguém pode colocar 
outro alicerce diferente do que está aí, já 

16colocado: Jesus Cristo.  Acaso não sabeis 
que sois santuário de Deus e que o Espírito de 

17Deus mora em vós?  Se alguém destruir o 
santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o 
santuário de Deus é santo, e vós sois esse 
santuário. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 45(46),2-3.5-
6.8-9(R/. 5)

R. Os braços de um rio vêm trazer 
alegria à Cidade de Deus, à morada do 
Altíssimo.

1.  O Senhor para nós é refúgio e vigor, 
sempre pronto, mostrou-se um socorro na 
angústia; assim não tememos, se a terra 
estremece, se os montes desabam, caindo 
nos mares. R.

2.  Os braços de um rio vêm trazer alegria 
à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. 
Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! 
Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. R.

3.  Conosco está o Senhor do universo! O 
nosso refúgio é o Deus de Jacó! Vinde ver, 
contemplai os prodígios de Deus e a obra 
estupenda que fez no universo reprime as 
guerras na face da terra. R. 

Aclamação ao Evangelho - 2Cr 7,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
nos concedeis construir esta casa visível, 
onde sempre acolheis a vossa família 
peregrina. Nela, de modo admirável, 
simbolizais e realizais a união conosco. Na 
verdade, nós somos a vossa casa e, na 
unidade do Corpo de Cristo, fazeis crescer a 
Igreja, presente no mundo inteiro, até atingir a 
plenitude da paz, na Jerusalém celeste. 
Unidos aos anjos e aos santos, entoamos um 
cântico novo, cantando (dizendo) a uma só 
voz: 

Antífona da comunhão - 1Pd 2,5

Como pedras vivas, formai um templo 
espiritual, um sacerdócio santo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos destes a Igreja neste 
mundo como imagem da Jerusalém celeste, 
concedei que, por esta comunhão, sejamos 
templos da vossa graça e habitemos um dia 
em vossa glória.

3.  Para que os cristãos da nossa Diocese 
tenham em Deus o seu refúgio e sua fortaleza, 
rezemos ao Senhor. 

4.  Para que o Espírito Santo que habita 
em nós suscite a paz nos corações dos seus 
fiéis,  rezemos ao Senhor. 

5.  Para que os religiosos, as religiosas e 
os leigos, aprofundem a sua vocação de filhos 
e filhas de Deus, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no 
corpo do vosso Filho feito homem construístes 
o templo da vossa glória, transformai a vossa 
Igreja em fonte de bênção para todos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e 
concedei-nos receber nesta igreja os frutos 
dos sacramentos e das preces.

Sugestão: Oração Eucarística II

Prefácio - A Igreja, templo de Deus 

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 2,13-22

E
m Caná, onde realizou, segundo João, seu primeiro “sinal”, Jesus mostrou onde tem 
casa: na alegria e no amor. Em Jerusalém, tendo entrado no Templo, sua casa por 
excelência (cf. 1Sm 7), o mesmo Jesus faz um gesto de indignação: encontra o que 

não quer e faz um chicote parra varrer tudo e todos.
-  Os discípulos não quiseram apagar nem remover essa imagem, cara a reformadores e 

perturbadora para conservadores. Puseram-na em posição privilegiada, os Sinóticos no final do 
ministério, João bem no início. Qual a intenção dos que nos conservaram esse episódio que, 
devotamente, chamamos de “purificação do templo”? 

-  Para termos uma resposta, devemos imaginar Jesus fazendo esse gesto não há 2000 
anos, em Jerusalém, no Templo, mas aqui e agora. A pergunta seria: o que diríamos se o 
víssemos hoje com um chicote, nos muitos e vários templos religiosos e laicos? Que é um 
louco varrido, que surtou? No mínimo, um desajustado que vive fora da realidade? Colocaria 
em crise nossos hábitos em relação ao templo, quer dizer, a Deus mesmo e ao modo de 
relacionar-nos com ele?

-  O gesto de Jesus é profético em dois sentidos. Os profetas sempre foram críticos em 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
9 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 -

 D
ed

ic
aç

ão
 d

a 
B

as
íli

ca
 d

o 
La

trã
o*

 -
 F

es
ta

33

relação às instituições, voltadas mais para os interesses dos que detêm o poder do que para as 
finalidades para as quais foram criadas (Is 1,10-17; Jr 7,1-15; Ml 3,1ss.; cf. Hb 11,32-40!). O 
gesto de Jesus se parece, por outro lado, com os de Jeremias (Jr 13,1ss.; 19,1ss.; 27,1ss.; 
32,1ss.), que antecipa, no gesto, a ação futura. As duas dimensões estão presentes no gesto 
profético de Jesus. Antes de tudo, Ele denuncia a corrupção do Templo e a deformação do seu 
significado. Depois, ele revela que o flagelo, que, agora, ele usa contra o templo, se abaterá, no 
fim, sobre ele: ele realiza agora o que acontecerá contra ele no fim!

-  Israel tem três símbolos da sua identidade: a aliança, a lei e o templo. O rei e os 
sacerdotes são os guardiães dessas instituições. Ao invés, porém, de guardá-las, comportam-
se como seus proprietários. É por isso que, em Israel, além dos reis e dos sacerdotes, emergiu e 
adotou-se a instituição dos profetas. 

-  Profetas e profetisas são a consciência crítica de Israel, gritando contra a hipocrisia, a 
mentira e a opressão. Jesus, que não foi sacerdote (Hb 7,14) nem, muito menos, rei (Jo 6,15), 
exercia uma forma de ministério muito semelhante ao dos profetas. Seu poder tem a força do 
instrumento que usa: a palavra! Seu corpo torna-se tenda da Palavra!

-  O profeta Jesus encontra diante de si uma situação difícil: em Caná, onde se celebra 
uma festa-símbolo da Aliança, falta vinho; em Jerusalém, o templo virou um covil de ladrões 
(Mc 11,17; cf. Jr 7,11). Então, da mesma forma que, em Caná, fez da água “o belo vinho” da 
nova Aliança, em Jerusalém, fará do templo mercantilizado a ca a do Pai. s

-  Ele, o pequeno, pobre e humilde Jesus, Palavra que se fez carne (Jo 1,14), é o novo e 
definitivo templo, lugar pessoal de comunhão entre Deus e os seres humanos. O verdadeiro 
santuário será o seu corpo, morto e ressuscitado, onde se adora o Pai em Espírito e verdade (Jo 
4,24). Uma inversão sem precedentes marcará, desde então e para sempre, as relações entre 
Deus e os homens: o sacrifício de Deus ao homem tomará o lugar dos sacrifícios do homem a 
Deus. A busca de Deus por parte do homem foi definitivamente superada pela busca do homem 
por parte de Deus. 

Santos do dia: Teodoro de Euchaíta (+306); Ranulfo (+700); Isabel de Dijon (1880-
1906).

Testemunhas do Reino: Justo Mejía (El Salvador, 1977). 

Memória histórica: Noite dos “Cristais Quebrados”, que marca o início da violência contra 
os judeus pelos nazistas (Alemanha, 1938). Queda do Muro de Berlim (1989). Primeiro encontro 
dos religiosos, seminaristas e padres negros (Brasil, 1984). 

Datas comemorativas: Invenção da Telegrafia sem Fio (1880) por Rudolph Heinrich Hertz. 
Dia Nacional do Hoteleiro. Dia do Manequim. Dia do Município.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Latrão. São João do Latrão (San Giovanni in Laterano) é uma das quatro basílicas de Roma. 
(As outras são São Pedro, São Paulo-Fora-dos-Muros e Santa Maria Maior). É a catedral de Roma, 
portanto, a catedral do papa. Aí foram celebrados quatro concílios ecumênicos na Idade Média 
(1123, 1139, 1179, 1215) e um na Idade Moderna (1512-1517). O adjetivo é 'lateranense'.
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10 SÁBADO - SÃO LEÃO MAGNO PAPA, Doutor - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Não se conhece com certeza a data de 
nascimento de São Leão Magno, que, pro-
vavelmente, porém, é o ano 400. Primeiro 
acontecimento documentado da vida de São 
Leão é sua ação, por mandado do Imperador 
Valentiniano III (424-455), para pacificar as 
Gálias. Em 440, desenrola-se, na Gália, quase 
uma guerra civil entre as duas mais impor-
tantes autoridades romanas: o general Ézio e o 
prefeito do pretório, Albino. São tempos de 
invasões ‘bárbaras’. O poder imperial é tão 
fraco que, para conseguir a paz, manda em 
embaixada um diácono: o sábio diácono 
romano Leão. Este conselheiro dos papas 
Celestino I [422-432] e Xisto III [432-440], 
enviado pelo Imperador Valentiniano III para 
pacificar as Gálias, foi eleito papa no ano 440 
(com uma pequena margem de erro para mais 
ou para menos). Foi papa durante 21 anos,  
um dos mais longos papados da história.        
Nesses 21 anos passam quatro imperadores:          
Avito, que não chegou a esquentar o tro-         
no, Valentiniano III, Petrônio Máximo e 
Maggioriano, assassinados. Devido às inva-
sões, o Império está afundado em crise. 
Devido a um pulular de heresias e cismas, a 
Igreja – ainda jovem (o que são trezentos e 
poucos anos?) – se vê atravessada por 
desencontros doutrinais, discussões intermi-
náveis, dissensões que, às vezes, resultam em 
cismas de alguma monta. Leão – o nome é 
uma missão! – reforça a autoridade da Igreja 
de Roma e de seu bispo, o papa. É o primeiro 
papa a explicitar a autoridade universal, não só 
moral, mas também jurídica, do bispo de 
Roma. O abade Êutiques, muito influente em 
Constantinopla, no Oriente, defende que, em 
Cristo, existe uma só natureza (monofisismo) 
– a divina – contra a doutrina da Igreja, que fala 
de duas naturezas de Cristo, distintas, mas não 
separadas, na mesma pessoa, a divina. 
Êutiques consegue que o Imperador Teodósio 

convoque um concílio, em 449, em Éfeso, na 
Ásia Menor, atual Turquia. Neste Concílio, 
falam só os eutiquianos, que não dão ouvidos 
aos legados de Leão. Ao invés de resolver o 
problema, a situação complica, pois aumen-
tam os sequazes de Êutiques. O Papa nega 
validade a esse Concílio e convence o novo 
imperador, Marciano, a convocar outro, para 
451. Será o grande Concílio de Calcedônia – 
cidade perto de Constantinopla – que aprova 
solenemente a doutrina das duas naturezas, 
em Cristo, a divina e a humana, na unidade da 
pessoa, a divina. Nem todos, porém, aceitam 
os termos de Calcedônia, o que gera protestos 
com direito a pau e pedra, sobretudo na 
Palestina, que, assim, vai treinando para 
confusões maiores no futuro. Enquanto isso, 
no Ocidente, impera o terror. O Império não 
dispõe mais de um exército. Os Hunos, que 
tinham recebido duro golpe das mãos de Ézio 
em 451, se reorganizam e avançam sobre o 
Norte da Itália em 452. Impotente, o Estado 
pede a ninguém menos que a Leão – aquele 
mesmo que Valentino enviou para negociar a 
paz nas Gálias quando era só diácono! – a 
negociar, acompanhado por uma delegação 
do Senado, a paz com Átila. Leão e Átila 
encontravam-se nas cercanias de Mantova 
(= Mântua, na Itália). Leão o convence Átila a 
deixar a Itália. Os hunos afastam-se, mas, em 
455, será a vez dos vândalos africanos de 
Genserico fazerem o cerco de Roma. Única 
autoridade a levantar-se para defender os 
romanos é Leão, que, porém, não conseguiu 
evitar o saque em troca da incolumidade dos 
cidadãos. A Cidade também não foi 
incendiada. Esse romano de tradição – talvez 
até de nascimento – é, acima de tudo, um 
grande cristão e esse grande cristão sente, 
nesta quadra difícil da história, todo o peso de 
sua responsabilidade de sucessor dos 
apóstolos Pedro e Paulo, que derramaram seu 
sangue naquela cidade cuja Igreja ele agora 
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viver em toda e qualquer situação, estando 
farto ou passando fome, tendo de sobra ou 

13sofrendo necessidade.  Tudo posso naquele 
14 que me dá força. No entanto, fizestes bem 

                     em compartilhar as minhas dificuldades. 
15 Filipenses, bem sabeis que, no início da 
pregação do evangelho, quando parti da 
Macedônia, nenhuma Igreja, a não ser a 
vossa, se juntou a mim numa relação de 

16crédito.  Já em Tessalônica, mais de uma 
17vez, me enviastes o que eu precisava.  Não 

que eu procure presentes, porém, o que eu 
            busco é o fruto que cresça no vosso crédito. 

18 Agora, tenho tudo em abundância. Tenho até 
de sobra, desde que recebi de Epafrodito o 
vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício 

19aceito e agradável a Deus.  O meu Deus 
proverá esplendidamente com sua riqueza a 
todas as vossas necessidades, em Cristo 
Jesus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 111(112),1-
2.5-6.8a.9(R/. 1a)

R. Feliz aquele que respeita o Senhor!

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

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

3.  Seu coração está tranquilo e nada 
teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele 
reparte com os pobres os seus bens, 
permanece para sempre o bem que fez, e 
crescerão a sua glória e seu poder. R.

Aclamação ao Evangelho - 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.

preside. Leão enriquece a Igreja com seu 
ensinamento, especialmente sobre a Encar-
nação. Pede obediência aos bispos, mas os 
reforça com sua proximidade e seus conse-
lhos. Seus escritos são vazados num latim 
impecável, harmonioso, a um tempo simples 
e solene. É um dos papas que receberam o 
apóstrofo de “magno”, não sem motivo. A 
história do papado, na Igreja antiga, se divide 
em “antes” e “depois” de Leão!

Comentário inicial - “Não podeis ser 
escravos de Deus e do dinheiro”, nos diz Jesus 
hoje. Passar da lógica do ter para a lógica do 
ser; da lógica do ter para a lógica do partilhar: 
da lógica do poder para a lógica do serviço. 
Este é o projeto de Jesus, sua vida, sua 
escolha, nossa escola

Antífona da entrada

O Senhor o escolheu para a plenitude do 
sacerdócio e, abrindo seus tesouros o cumu-
lou de bens.

Oração do dia

Ó Deus, que jamais permitis que as 
potências do mal prevaleçam contra a vossa 
Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos 
Apóstolos, dai-lhe, pelos méritos do papa são 
Leão, permanecer firme na verdade e gozar 
paz para sempre.

Leitura - Fl 4,10-19

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

10Irmãos:  Grande foi minha alegria no 
Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto 
por mim. Na verdade estava sempre vivo mas 

                 faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. 
11 Não é por necessidade minha que vos digo, 
pois aprendi muito bem a contentar-me em 

 12qualquer situação.  Sei viver na miséria e sei 
viver na abundância. Eu aprendi o segredo de 
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2.  Para que os donos do dinheiro e do 
poder não comprem as consciências dos mais 
pobres, oremos.

3.  Para que os discípulos missionários de 
Jesus se lembrem sempre de que ninguém 
pode servir a Deus e ao dinheiro, oremos.

4.  Para que os cristãos e as cristãs que 
arriscam a própria vida por Jesus, recebam 
palavras e gestos de apoio de toda a Igreja, 
oremos.

5.  Para que a Carta aos Romanos que 
estamos ouvindo nestes dias nos ensine a 
viver o Evangelho em comunidade e no meio 
do mundo, oremos.

Senhor, fazei que os vossos fiéis não 
esqueçam que as coisas que são preciosas 
aos olhos dos homens podem não o ser aos 
vossos olhos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Pelas oferendas que vos apresentamos, 
iluminai, ó Deus, a vossa Igreja, para que o 
vosso rebanho cresça por toda parte e seus 
pastores sejam de vosso agrado. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão - Jo 10,11

O bom pastor dá a vida por suas ovelhas.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, governai com amor a vossa Igreja, 
que alimentastes nesta sagrada ceia, para 
que, conduzida por vossa mão poderosa, veja 
crescer a sua liberdade e conserve a integri-
dade da fé. Por Cristo, nosso Senhor.

Evangelho - Lc 16,9-15 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
9discípulos:  Usai o dinheiro injusto para fazer 

amigos, pois, quando acabar, eles vos rece-
10berão nas moradas eternas.  Quem é fiel nas 

pequenas coisas também é fiel nas grandes, e 
quem é injusto nas pequenas também é 

11injusto nas grandes.  Por isso, se vós não 
sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos 

12confiará o verdadeiro bem?  E se não sois 
fiéis no que é dos outros, quem vos dará 

13aquilo que é vosso?  Ninguém pode servir a 
dois senhores. porque ou odiará um e amará o 
outro, ou se apegará a um e desprezará o 
outro. Vós não podeis servir a Deus e ao 

14dinheiro."  Os fariseus, que eram amigos do 
             dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. 

15 Então, Jesus lhes disse: "Vós gostais de 
parecer justos diante dos homens, mas Deus 
conhece vossos corações. Com efeito, o que é 
importante para os homens, é detestável para 
Deus." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Os bens deste mundo são dons de Deus e 
do trabalho humano para o nosso bem e o 
bem de todos. Peçamos ao Pai que nos livre 
do ídolo da riqueza e da ganância de ter.              
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Senhor preserve a sua 
Igreja das tentações de amar as riquezas, o 
poder e a glória, oremos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 16,9-15

ão podeis ser escravos de Deus e do dinheiro” (Lc 16,13). Se o Evangelho de 

Nontem nos convidava a passar da economia da acumulação à economia do dom, 
para nos tornarmos misericordiosos como o Pai celeste (Lc 6,36), o Evangelho 

de hoje desenvolve sobretudo o v. 9 (“fazei amigos com o dinheiro da injustiça”). 
-  Os versículos 10-12 ensinam como, administrando bem a realidade terrestre 

“
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(chamada por diversos nomes: “o mínimo”, “o dinheiro injusto”, “o que é dos outros”), 
conseguimos a celeste (chamada de “o muito”, “a coisa verdadeira”, “o que é vosso”). A 
alternativa em relação à qual temos que nos decidir está no versículo 13: ou Deus ou 
“Mammona”, normalmente traduzido por “dinheiro”. A finalidade da nossa vida não pode ser 
uma coisa e outra, mas uma só! Os vv. 14-15 falam do pecado de quem escolhe a si mesmo e, 
por causa dessa escolha, o dinheiro. É a “abominação da desolação”*: o ídolo ocupa o lugar de 
Deus!

-  O centro do Evangelho de hoje é justamente o versículo 13, que esconjura a tentação de 
ter um pé em cada canoa. Se os vv. 10-12 ensinam a não demonizar os bens e os vv. 14-15 a 
não os absolutizar, o v. 13 alerta para o fato de que Deus é o único Senhor e deve sê-lo 
efetivamente. 

-  No Evangelho de hoje, aparecem com frequência as palavras “fiel”, “confiar”, parentes 
da palavra “fé”. Uma das dimensões da fé consiste justamente em ser fiel àquilo que o Senhor 
nos confiou. Temos que fugir quela astúcia enganadora que nos leva a pôr nossa confiança da
nas criaturas ao invés de no Criador. Trata-se de uma deformação, de uma perversão mesmo, 
que muda os meios em fim, e nos leva a servi-los em vez de servirmo-nos deles. Aqui se toca a 
raiz daquele pecado – portanto, do pecado! – que, depois de Agostinho, se chamou “original”. 

-  É essa mesma falsa sabedoria que nos leva a considerar o bem-estar, o conforto, o 
chamado ‘progresso’ como finalidade do homem e da vida social. Na verdade, essa sabedoria 
não passa de doente miopia, cega à verdade da vida e do homem. Sua consequência é a 
injustiça, a escravização de uns pelos outros, que acaba sacrificando o verdadeiro bem do 
homem, inclusive – por paradoxal que possa parecer – o bem material. O noticiário desses dias 
(em que estou escrevendo) espalha que mais de 50% da humanidade estão acima do peso, 
enquanto alguns bilhões ainda não dispõem das calorias necessárias para a alimentação 
quotidiana! 

-  Verdadeiramente astuto e sábio é quem sabe que tudo é dom de Deus e meio para se 
construir a comunhão com Deus e com os outros, verdadeiro fim da vida humana. Dessa astúcia 
e dessa sabedoria jorram, como de única fonte, a ação de graças em relação a Deus e a partilha 
em relação aos irmãos e irmãs.

-  Os bens – que, em nosso astigmatismo – consideramos de tanto valor, são – segundo 
o olhar correto da fé – uma coisa mínima se confrontados com o verdadeiro Bem. Não devem, 
porém, ser anulados nem desprezados, pois são necessários para atingirmos o verdadeiro Bem. 
De fato, o nosso futuro se decide aqui e agora, dependendo do uso – correto ou errado – que 
fazemos desses bens. A fidelidade ao Deus transcendente se verifica na concretude da matéria. 
A falência, no preencher o coração com aquilo que não preenche o coração!

Santos do dia: Trifão (III século); Ninfa (+305); Leão I Magno (400-461); John Scotus 
(990-1066); André Avelino (1521-1608).

Testemunhas do Reino: Policiano Albeño López (El Salvador, 1980). Jafeth Morales López 
(Colômbia, 1996). 

Memória histórica: Nascimento de Martinho Lutero em Eisleben (Alemanha) em 1483. O 
governo do general Médici proíbe notícias sobre negros, índios, Esquadrão da Morte e guerrilha 
(1969). Entrega ao presidente do Chile as provas de mais de 35.000 vítimas da ditadura Pinochet 
(2004).

"Não podei servir a Deus e ao dinheiro" (Lc 19,13)
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11 32º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A viúva do Evangelho 
é o ideal a que todos somos chamados. Ela  
deu tudo o que tinha para viver; ela deu a si 
própria. Sua única riqueza, agora, é o Senhor. 
Que a liturgia deste domingo nos ensine a 
escancarar nosso coração e a abrir nossas 
mãos no serviço a Deus e aos outros, sobretudo 
os pequenos, os pobres e os pecadores. 

Antífona da entrada - Sl 87,3

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, afastai de 
nós todo obstáculo para que, inteiramente dis-
poníveis, nos dediquemos ao vosso serviço.

Primeira leitura - 1Rs 17,10-16 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

10 Naqueles dias: 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 

11água numa vasilha para eu beber".  Quando 
ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, 
traze-me também um pedaço de pão em tua 

12mão".  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 de-

13pois esperar a morte".  Elias replicou-lhe: 
"Não te preocupes! Vai e faze como disseste. 
Mas, primeiro, prepara-me com isso um 
pãozinho, e traze-o. Depois farás o mesmo 

14para ti e teu filho.  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 

15sobre a face da terra' ".  A mulher foi e fez 
como Elias lhe tenha dito. E comeram, ele e 

16ela e sua casa, durante muito tempo.  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 145(146),7.8-
9a.9bc-10(R/.1)

R. Bendize, minh' alma, bendize ao 
Senhor!

1.  O Senhor é fiel para sempre, faz jus-
tiça aos que são oprimidos; ele dá alimento 
aos famintos, é o Senhor quem liberta os 
cativos. R.

2.  O Senhor abre os olhos aos cegos o 
Senhor faz erguer-se o caído; o Senhor ama 
aquele que é justo É o Senhor quem protege o 
estrangeiro. R.

3.  Ele ampara a viúva e o órfão mas 
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esteja no seu lugar de Mestre.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

38Naquele tempo:  Jesus dizia, no seu 
ensinamento a uma grande multidão: "Tomai 
cuidado com os doutores da Lei! Eles gostam 
de andar com roupas vistosas, de ser cumpri-

39mentados nas praças públicas;  gostam das 
primeiras cadeiras nas sinagogas e dos me-

40lhores lugares nos banquetes.  Eles devoram 
as casas das viúvas, fingindo fazer longas 
orações. Por isso eles receberão a pior con-

41denação".  Jesus estava sentado no Templo, 
diante do cofre das esmolas, e observava 
como a multidão depositava suas moedas no 
cofre. Muitos ricos depositavam grandes 

42quantias.  Então chegou uma pobre viúva que 
deu duas pequenas moedas, que não valiam 

43quase nada.  Jesus chamou os discípulos e 
disse: "Em verdade vos digo, esta pobre viúva 
deu mais do que todos os outros que ofere-

44ceram esmolas.  Todos deram do que tinham 
de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo aquilo que possuía para viver".    
- Palavra da Salvação.

Evangelho - Mc 12,41-44 (mais breve)

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

41Naquele tempo:  Jesus estava sentado no 
Templo, diante do cofre das esmolas, e 
observava como a multidão depositava suas 
moedas no cofre. Muitos ricos depositavam 

42grandes quantias.  Então chegou uma pobre 
viúva que deu duas pequenas moedas, que 

43não valiam quase nada.  Jesus chamou os 
discípulos e disse:  "Em verdade vos digo, 
esta pobre viúva deu mais do que todos os 

44outros que ofereceram esmolas.  Todos 
deram do que tinham de sobra, enquanto ela, 
na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que 
possuía para viver". .- Palavra da Salvação

confunde os caminhos dos maus. O Senhor 
reinará para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos! R.

Leitura - Hb 9,24-28

Leitura da Carta aos Hebreus 

24 Cristo não entrou num santuário feito por 
mão humana, imagem do verdadeiro, mas no 
próprio céu, a fim de comparecer, agora, na 

25presença de Deus, em nosso favor.  E não foi 
para se oferecer a si muitas vezes, como o 
sumo sacerdote que, cada ano, entra no 

26Santuário com sangue alheio.  Porque, se 
assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, 
desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na 
plenitude dos tempos, que, uma vez por 
todas, ele se manifestou para destruir o 

27pecado pelo sacrifício de si mesmo.  O 
destino de todo homem é morrer uma só vez, e 

28depois vem o julgamento.  Do mesmo modo, 
também Cristo, oferecido uma vez por todas, 
para tirar os pecados da multidão, aparecerá 
uma segunda vez, fora do pecado, para salvar 
aqueles que o esperam. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 24,44

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  É preciso vigiar e ficar de prontidão; 

em que dia o Senhor há de vir, não sabeis        
não! R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os pobres em espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus. R.

Evangelho - Mc 12,38-44

Se o primeiro milagre de Jesus foi a cura 
da sogra de Pedro, a Sua última instrução é 
mostrar o exemplo de uma pobre viúva que 
deu tudo o que tinha. Os fariseus consideram-
se mestres, mas Jesus os critica. Esta viúva, 
sim, é mestra da Lei. Jesus a coloca na 
cátedra, para que – quando ele partir – ela 
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Deus da vida, o dom mais precioso dado 
aos homens e às mulheres, tocai os nossos 
corações e abri as nossas mãos, para que 
cada um de nós faça tudo o que estiver ao 
nosso alcance em prol de um mundo menos 
injusto, desigual e excludente. Por Cristo, 
nosso Senhor.

 
Oração sobre as oferendas

Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício 
um olhar de perdão e de paz, para que, 
celebrando a paixão do vosso Filho, possa-
mos viver o seu mistério.

Sugestão: Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 22,1s

O Senhor é o pastor que me conduz, não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e cam-
pinas verdejantes ele me leva a descansar.

Oração depois da comunhão

Fortificados por este alimento sagrado, 
nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos 
a vossa clemência; fazei que perseverem na 
sinceridade do vosso amor aqueles que 
fortalecestes pela infusão do Espírito Santo.

Preces dos fiéis

Tanto a viúva de Sarepta como a viúva do 
Evangelho deram tudo o que tinham. Somos 
um dom de Deus. O que somos e o que temos 
não é para ser retido, mas para ser partilhado. 
Peçamos ao Pai a graça de fazer de nossa vida 
um dom, sobretudo para os mais pobres, 
dizendo: R. Senhor, vinde em nosso 
auxílio.

1.  Pela Igreja, que tem a missão de 
anunciar o Evangelho do Reino especialmente 
aos pobres e pecadores, como fez Jesus, 
oremos, irmãos.

2.  Pelos países mais pobres, esquecidos 
pelo mundo mais desenvolvido, especial-
mente os situados no Sul do nosso Planeta, 
oremos, irmãos.

3.  Pelos milhões de pessoas que 
sobrevivem abaixo da linha da pobreza, 
especialmente os sem-trabalho, sem-salário, 
sem-teto, oremos, irmãos.

4.  Pelos que lutam contra a miséria e a 
injustiça, em nome do bem comum, especial-
mente os que são incompreendidos e critica-
dos. oremos, irmãos.

5.  Pelos doentes sem acesso a um trata-
mento digno e adequado, especialmente as 
vítimas de doenças incuráveis e os terminais, 
oremos, irmãos.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 12,38-44

O
 Evangelho de hoje é como um díptico: um conjunto formado por dois quadros, um 
re  ao outro. Os quadros são, de um lado, o comportamento dos fariseus (cf. lacionado
Mc 12,38-41); do outro, a atitude da viúva (cf. Mc 12,42-44). A mensagem é clara: é 

preciso ter cuidado com os doutores da Lei – falsos mestres que admiramos, porque, no fundo, 
os cultivamos dentro de nós – e imitar a viúva, mestra verdadeira da qual desviamos o olhar.

-  Os doutores da Lei amam a si mesmos acima de todas as coisas e servem-se de tudo e 
de todos – inclusive de Deus – para ocupar os primeiros lugares. São idólatras de si mesmos. 
São o melhor exemplo do pecado fundamental que se apodera do coração humano: o 
protagonismo de si mesmo, que coloca o próprio eu no lugar de Deus.

-  A pobre viúva é exatamente a imagem contrária: pobre, humilde, sozinha, longe dos 
refletores. Ela não dá muito – como faziam os ricos (v. 41) – mas tudo. Ela dá toda a sua vida. É 
como Jesus, que se fez último e deu a própria vida para o bem de todos. Se os doutores da Lei 
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são a imagem de Adão no paraíso – que queria ser como Deus, como ele O imaginava – a viúva 
é a imagem de Cristo na cruz!

-  A viúva de hoje, aliás, forma outro díptico: com a sogra de Pedro, curada na primeira 
semana de Jesus. A sogra de Pedro, curada, pôs-se a servir; a viúva pôs toda a sua vida no 
gazofilácio*. 

-  Se o primeiro milagre de Jesus foi a cura da sogra de Pedro (cf. Mc 1,29-31) – talvez 
viúva também – a Sua última instrução é mostrar o exemplo desta viúva (cf. Mc 12,43). Ela, sim, 
é mestra da Lei. Jesus a coloca na cátedra, para que – quando ele partir – ela esteja no seu lugar 
de Mestre.

-  Ela dá tudo para o Templo, mesmo sem ainda saber que o templo é o próprio Jesus. 
Mas Jesus vê no gesto da viúva a semelhança com o Seu gesto: caminho que salva, estrada que 
realiza o ser humano, doação que dá sentido à vida. 

CONTRASTE

 José Antonio Pagola

O contraste entre as cenas é total. Na primeira, Jesus põe as pessoas em guarda contra os 
escribas do templo. A religião destes é falsa: utilizam-na para buscar sua própria glória e 
explorar os mais fracos. Não se deve admirá-los nem seguir seu exemplo. Na segunda, Jesus 
observa o gesto de uma pobre viúva e chama seus discípulos. Desta mulher eles podem 
aprender algo que os escribas nunca lhes ensinarão: uma confiança total em Deus e uma 
generosidade sem limites.

A crítica de Jesus aos escribas é dura. Em vez de orientar o povo para Deus buscando sua 
glória, eles atraem a atenção das pessoas para si, buscando sua própria honra. Gostam de 
“andar com roupas compridas”, buscando saudações e reverências das pessoas. Na liturgia 
das sinagogas e nos banquetes procuram “as primeiras cadeiras” e “os lugares de honra”.

Mas existe algo que, sem dúvida, dói a Jesus mais do que este comportamento insensato e 
pueril de ser contemplados, saudados e reverenciados. Enquanto aparentam uma piedade 
profunda em suas “longas orações” em público, aproveitam-se de seu prestígio religioso para 
viver à custa das viúvas, os seres mais fracos e indefesos de Israel de acordo com a tradição 
bíblica.

Precisamente uma destas viúvas vai pôr em evidência a religião corrupta destes dirigentes 
religiosos. Seu gesto passou despercebido a todos, mas não a Jesus. A pobre mulher só 
depositou no cofre das oferendas duas pequenas moedas, mas Jesus chama imediatamente 
seus discípulos, porque dificilmente encontrarão no ambiente do templo um coração mais 
religioso e mais solidário com os necessitados.

Esta viúva não anda buscando honras nem prestígio algum; age de maneira silenciosa e 
humilde. Não pensa em explorar ninguém; pelo contrário, dá tudo o que tem, porque outros 
podem precisar. De acordo com Jesus, ela deu mais que todos os outros, porque não dá do que 
lhe sobra, mas sim “tudo o que tem para viver”.

Não nos enganemos. Estas pessoas simples, mas de coração grande e generoso, que 
sabem amar sem reservas, são o que temos de melhor na Igreja. Elas são as que mantêm vivo o 
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Espírito de Jesus no meio de outras atitudes religiosas falsas e interessadas, são as que creem 
verdadeiramente em Deus, são as que fazem o mundo mais humano. Destas pessoas 
precisamos aprender a seguir Jesus. São as que mais se parecem com ele.

Santos do dia: Menas (+295); Martinho de Tours (316-397); Verano de Vence (400-475); 
Teodoro Studita (759-826); Deusdedit (+834); Hademunda (+1029); Henrique de Heisterbach 
(1180-1242).

Testemunhas do Reino: Sören Kierkegaard (Copenhague,1813-1855). Guillermo Woods 
(Guatemala, 1976). Sebastián Acevedo (Chile, 1983). 

Memória histórica: Fim da 1ª Guerra Mundial (1918). 

Datas comemorativas: Dia da Indústria Automobilística. Dia Nacional do Supermercado. 
Dia Internacional da Qualidade.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Gazofiláceo. Essa palavra recorre em Lc 21,1, onde se diz que Jesus “vê os que lançavam 
na caixa do tesouro (= gazofiláceo) os seus dons” (a tradução é quase literal). Diante o tesouro do 
Templo, num lugar acessível a todos, havia treze caixas para as ofertas. Um sacerdote controlava o 
valor das moedas – na Palestina, no tempo de Jesus, circulavam moedas de vários países e de 
valores diferentes – e, em alta voz, declara o valor e a intenção da oferta, jogando-a na caixa 
correspondente. Na caixa de número 13, faziam-se as ofertas espontâneas e sem intenção 
declarada. Essa caixa número 13 era fruto de finíssima argúcia: não se constrangia o pobre e não se 
deixava de receber sua doação. Depois, falam de Macchiavelli! As anteriores doze caixas não eram 
menos astuciosas: alimentavam a ganância do templo com a vaidade dos ricos. Os ricos querem 
ser vistos, mas Jesus não olha para eles, porque escolheu os pobres do mundo, para dar a eles o 
seu Reino (Tg 2,5). Os olhos do Mestre estão cheios de uma coisa só: a viúva que, doando dois 
centésimos, doou mais que todos, pois deu de sua penúria (Lc 21,2-4)!

12 SEGUNDA-FEIRA - SÃO JOSAFÁ, Bispo, Mártir - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Josafá Kuncewycz é natural de Wologymir, 
na Volynia (Ucrânia). Nasceu em 1580. Seus 
pais eram Ortodoxos. Mas ele aderiu à Igreja 
Rutena, unida a Roma. A Igreja é una, mas não 
uniforme: tem diversos ritos; Josafá não é do 
rito latino, mas um Oriental de rito grego. Em 
1604, tornou-se basiliano, uma ordem mo-
nástica que segue a Regra de São Basílio 
(330-379), colocando em prática os exercí-
cios e as mortificações aí previstos. Aos 27 
anos, tornou-se arcebispo de Polok, sem 
jamais abandonar as duras penitências, 

suscitando a admiração de seu povo, e atra-
indo, com o seu testemunho, muitos jovens, 
exortando-os a viver de acordo com a fé que 
professavam. Trabalhou incansavelmente pela 
promoção religiosa e social dos povos e pela 
unidade dos cristãos. Josafá trabalhou para 
superar as rupturas causadas pelo grande 
Cisma (século XI) na “veste inconsútil” (= 
sem costura) da Igreja, Corpo e Esposa de 
Cristo. Fez isto com amabilidade e persuasão, 
sobretudo através do exemplo de uma vida 
santa. Mas também com o estudo aprofun-
dado da doutrina cristã, com escritos e 
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4salvador.  A Tito, meu legítimo filho na fé 
comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de 

5Jesus Cristo nosso Salvador.  Eu deixei-te em 
Creta, para organizares o que ainda falta e 
constituíres presbíteros em cada cidade, 

6conforme o que te ordenei:  todo candidato 
deve ser irrepreensível, marido de uma só 
mulher, com filhos crentes, e não acusados de 

7levianos ou insubordinados.  Porque é 
preciso que o epíscopo seja irrepreensível, 
como administrador posto por Deus. Não seja 
arrogante nem irascível nem dado ao vinho 
nem turbulento nem cobiçoso de lucros 

8desonestos,  mas hospitaleiro, amigo do 
bem, ponderado, justo, piedoso, continente,          
9 firmemente empenhado no ensino fiel da 
doutrina, de sorte que seja capaz de exortar 
com só doutrina e refutar os contraditores.            
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23(24),1-2.3-
4ab.5-6(R/. cf. 6)

R. É assim a geração dos que buscam 
vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, o mundo inteiro com os seres que o 
povoam; porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inabalá-
vel. R.

2.  “Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação?" "Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem 
não dirige sua mente para o crime. R.

3.  Sobre este desce a bênção do Senhor 
e a recompensa de seu Deus e Salvador". "É 
assim a geração dos que o procuram, e do 
Deus de Israel buscam a face". R.

Aclamação ao Evangelho - Fl 2,15

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

gando a Palavra da vida! R.

pregações. Combatia as heresias, mas respei-
tava e amava os heréticos. Por isso, teve que 
enfrentar a hostilidade dos poderosos, que o 
assassinaram em Vitebsk, na Bielo-Rússia. 
Sua obra foi, portanto, coroada com a entrega 
martirial da vida. Bandidos invadiram a sua 
casa. Josafá defendeu os familiares – amea-
çados e torturados – que viviam com ele, 
oferecendo-se a si mesmo para poupá-los da 
morte. Foi torturado, crivado de flechadas e 
terminou morto a machadadas. Seu sangue 
derramou-se sobre seus assassinos, que 
abjuraram. Mas teve efeitos mais benéficos 
ainda para os fiéis de seu rebanho. Era o dia 12 
de dezembro de 1623. Josafá foi canonizado 
pelo Papa Pio IX, sendo o primeiro Oriental 
canonizado segundo o procedimento previsto 
a partir de 1234. 

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

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

Oração do dia

Suscitai, ó Deus, na vossa Igreja o Espírito 
que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por 
suas ovelhas e concedei que, por sua 
intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, 
estejamos prontos a dar a nossa vida pelos 
nossos irmãos.

Leitura - Tt 1,1-9 
 
Início da Carta de São Paulo a Tito 

1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus 
Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a 

2conhecerem a verdade da piedade  que se 
apoia na esperança da vida eterna. Deus, que 
não mente, havia prometido esta vida desde 

3os tempos antigos,  e, no tempo marcado, 
manifestou a sua palavra por meio do anúncio 
que me foi confiado por ordem de Deus nosso 
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dê o arrependimento aos que caíram e os 
ajude a converter-se, oremos.

2. Para que o Filho de Deus ensine os 
governantes a respeitarem a Lei de Deus, 
amarem a justiça e defenderem a verdade, 
oremos.

3. Para que o Espírito Santo suscite pro-
fetas que denunciem as injustiças e apontem 
caminhos de esperança, oremos.

4. Para que a ciência e a tecnologia sejam 
usadas para o bem e nunca para o mal, para a 
vida e não para a morte, mas escasseia a 
Sabedoria de Deus, oremos.

5. Para que nas nossas famílias, em nossas 
comunidades e toda a Igreja as crianças e os 
adolescentes sejam integralmente respei-
tados. 

Pai todo-poderoso no amor, dai-nos a 
graça de nunca escandalizar, a capacidade de 
acolher os pequenos e frágeis e uma fé capaz 
de superar todo obstáculo. É o que vos 
pedimos, em nome de Jesus na unidade do 
espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de clemência, derramai vossa 
bênção sobre as nossas oferendas e fortificai-
nos na fé que São Josafá proclamou, ao 
derramar o próprio sangue.

Antífona da comunhão - Sl 22,1s

O Senhor é o pastor que me conduz, não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e 
campinas verdejantes ele me leva a descansar. 

Oração depois da comunhão

Possamos encontrar, ó Deus, nesta mesa 
celeste, o Espírito da força e da paz, para que, 
a exemplo de São Josafá, consagremos 
alegremente nossa vida à honra e à unidade da 
Igreja. 

Evangelho - Lc 17,1-6

O Evangelho de hoje contém três impor-
tantes mensagens. A primeira é sobre o 
escândalo). Deus não pode impedi-lo, pois 
nos criou livres e respeita a nossa liberdade. A 
segunda é sobre a correção fraterna. A corre-
ção fraterna é ajuda para o irmão sair do 
pecado que o enredou. A terceira dirige-se 
aos apóstolos, que pedem um aumento de sua 
fé. Ela é, ao mesmo tempo, fonte da vida nova 
da comunidade e da missão aos distantes. 
Dirigidas a nós, contam com a abertura de 
nosso coração.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo,  Jesus disse a seus dis-
cípulos: "É inevitável que aconteçam escân-
dalos. Mas ai daquele que produz escândalos! 
2 Seria melhor para ele que lhe amarrassem 
uma pedra de moinho no pescoço e o 
jogassem no mar, do que escandalizar um 

3desses pequeninos.  Prestai atenção: se o teu 
irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, 

4perdoa-lhe.  Se ele pecar contra ti sete vezes 
num só dia, e sete vezes vier a ti, dizendo: 

5'Estou arrependido', tu deves perdoá-lo".  Os 
apóstolos disseram ao Senhor: "Aumenta a 

6nossa fé!"  O Senhor respondeu: "Se vós 
tivésseis fé, mesmo pequena como um grão 
de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: 
'Arranca-te daqui e planta-te no mar', e ela vos 
obedeceria". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na sua peregrinação na terra a caminho da 
Pátria, os cristãos estão sujeitos a mil 
tentações, escândalos, injúrias, infidelidades, 
pecados. Imploremos de Deus a graça de 
trilhar os seus caminhos: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que o Pai livre do mal a sua Igreja, 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 17,1-6

J
esus continua à mesa, cercado por discípulos e pecadores. À mesa, revelou aos fariseus 
e aos escribas a misericórdia do Pai (Lc 15,1ss.) e ensinou aos discípulos como pô-la 
em prática (Lc 16). Nessa altura, antes de iniciar a última etapa de sua caminhada para 

Jerusalém, aponta a misericórdia como ‘alma’ da comunidade, nas suas relações internas e 
externas. Seu ensinamento materializa-se em quatro palavras: duas aos discípulos (17,1) e 
duas aos apóstolos (17,5), que, para Lucas, são só os Doze.

-  A primeira palavra é sobre o  (vv. 1-2). Deus não pode impedi-lo, pois nos escândalo
criou livres e respeita a nossa liberdade. O escândalo, evidentemente, é um mal, aliás, um mal 
muito grave, pois induz o irmão ao erro. Mas, porque Deus nos ama – sobretudo quando 
erramos, na esperança de converter-nos – o escândalo torna-se o lugar da máxima 
misericórdia. Da boca de Jesus sai, portanto, não uma palavra de maldição, como, às vezes, 
pensamos, mas uma palavra de lamento e dor por aquele que erra: “ai de mim por vós!”

-  A segunda palavra é sobre a  (vv. 3-4). A correção fraterna é ajuda para correção fraterna
o irmão sair do pecado que o enredou. A comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus não 
é uma seita de puros, mas uma santa comunidade de pecadores. Ainda pode pecar e, de fato, 
peca. Por isso, entre seus membros, deve existir aquele perdão que o Pai nos dá assim como o 
damos aos irmãos que erram (Lc 11,4). Devemos perdoar-nos uns aos outros como o Senhor 
nos perdoou em Cristo (Ef 4,32). A acolhida incondicional do irmão que erra (Lc 15) não 
contradiz nem elimina a correção fraterna. A acolhida é mãe da correção fraterna, filha do seu 
coração e da sua mente. A correção fraterna exprime, ao mesmo tempo, a caridade e a verdade, 
unidas para trazer de volta o irmão que erra.

-  A terceira palavra dirige-se aos  que pedem um aumento de sua fé (vv. 5-6). apóstolos,
A fé não é outra coisa senão experiência da misericórdia de Deus, que leva a amar o irmão 
pecador como fomos, primeiro, amados por Deus. Ela é, ao mesmo tempo, fonte da vida nova 
da comunidade e fonte da missão aos distantes.

-  A última palavra (Evangelho de amanhã) é sobre a gratuidade do ministério apostólico 
(vv. 7-10), cuja finalidade é prolongar no tempo e no espaço a misericórdia do Pai, que mostrou 
sua face humana em Cristo. A gratuidade é sinal essencial do amor e, por isso, é marca 
registrada dos que pertencem a Cristo. Ela nos torna como ele, que se fez livremente servo de 
todos. Torna-nos como ele, escravos por amor e, assim, livres como o Pai. 

-  A misericórdia que o discípulo precisa ter para superar o escândalo e perdoar de 
verdade (vv. 1-4) não só não é alheia à fé, mas é justamente aquela experiência radical de fé da 
qual brota a missão, que outra coisa não é senão testemunho do amor livre e gratuito do Pai (vv. 
5-10). Temos, portanto, que fazer nosso o pedido dos discípulos: “Senhor, aumentai a nossa 
fé!” (Lc 17,5). 

Santos do dia: Arsácio de Milão (III-IV séculos); Emiliano de la Cogolla (474-574); 
Cuniberto (600-663); Levino (+780); Diego de Alcalá (1400-1463); Josafá Kunzewitsch 
(1580-1623).

Testemunhas do Reino: Nicolás Tum Quistán (Guatemala, 1980).

Memória histórica: Nascimento de Tiradentes (1746). Abolição da escravidão na 
Guatemala (1838). 

Datas comemorativas: Dia do Diretor de Escola.
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13 TERÇA-FEIRA DA 32ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A última palavra do Evangelho de hoje é 
sobre a gratuidade do ministério apostólico, 
cuja finalidade é prolongar no tempo e no 
espaço a misericórdia do Pai, que mostrou sua 
face humana em Cristo. A gratuidade é sinal 
essencial do amor e, por isso, é marca 
registrada dos que pertencem a Cristo. Ela nos 
torna como ele, que se fez livremente servo de 
todos. Torna-nos como ele, escravos por 
amor e, assim, livres como o Pai. Somos 
generosos em dar como fomos enriquecidos 
ao receber?

Antífona da entrada - Sl 87,3

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, afastai de 
nós todo obstáculo para que, inteiramen-              
te disponíveis, nos dediquemos ao vosso 
serviço.

Leitura - Tt 2,1-8,11-14

Leitura da Carta de São Paulo a Tito 

1Caríssimo:  O teu ensino seja conforme à 
2sã doutrina.  Os mais velhos sejam sóbrios, 

ponderados, prudentes, fortes na fé, na cari-
3dade, na paciência.  Assim também as 

mulheres idosas observem uma conduta 
santa, não sejam caluniadoras nem escravas 

4do vinho, mas mestras do bem.  Saibam 
ensinar as jovens a amarem seus maridos, a 

5cuidarem dos filhos,  a serem prudentes, 
castas, boas donas-de-casa, dóceis para os 
maridos, bondosas, para que a palavra de 

6Deus não seja difamada.  Exorta igualmente 
7os jovens a serem moderados  e mostra-te 

em tudo exemplo de boas obras, de inte-
8gridade na doutrina, de ponderação,  de 

palavra sã e irrepreensível, para que os 
adversários se confundam, não tendo nada de 

11mal para dizer de nós.  Pois a graça de Deus 
se manifestou trazendo salvação para todos os 

12homens.  Ela nos ensina a abandonar a 
impiedade e as paixões mundanas e a viver 
neste mundo com equilíbrio, justiça e 

13piedade,  aguardando a feliz esperança e a 
manifestação da glória do nosso grande Deus 

14e Salvador, Jesus Cristo.  Ele se entregou por 
nós, para nos resgatar de toda a maldade e 
purificar para si um povo que lhe pertença e 
que se dedique a praticar o bem. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36(37),3-4. 
18.23.27.29(R/. 39a)

R. A salvação de quem é justo, vem 
de Deus!

1.  Confia no Senhor e faze o bem, e sobre 
a terra habitarás em segurança. Coloca no 
Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu 
coração. R.

2.  O Senhor cuida da vida dos honestos, 
e sua herança permanece eternamente. É o 
Senhor quem firma os passos dos mortais e 
dirige o caminhar dos que lhe agradam; R.

3.  Afasta-te do mal e faze o bem, e terás 
tua morada para sempre. mas os justos her-
darão a nova terra e nela habitarão eterna-
mente. 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.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 17,7-10

O
 Evangelho de hoje é o desenvolvimento lógico – em forma de parábola – do Evangelho 
que ouvimos e meditamos ontem, sobre a misericórdia (Lc 17,1-6).

-  A questão abordada aqui é a da gratuidade do ministério apostólico, à qual já acenamos 
no comentário de ontem, que seria bom reler, pois constitui seu contexto antecedente. 

-  O apóstolo é comparado ao “escravo”, pois, como este, não pertence a si, mas ao 
Senhor e aos outros. Esta sua “escravidão” é a mais alta realização da liberdade, que consiste 

Evangelho - Lc 17,7-10

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

7Naquele tempo, disse Jesus:  Se algum 
de vós tem um empregado que trabalha a terra 
ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, 
quando ele volta do campo: 'Vem depressa 

8para a mesa?'  Pelo contrário, não vai dizer ao 
empregado: 'Prepara-me o jantar, cinge-te e 
serve-me, enquanto eu como e bebo; depois 

9disso tu poderás comer e beber?'  Será que 
vai agradecer ao empregado, porque fez o que 

10lhe havia mandado?  Assim também          
vós: quando tiverdes feito tudo o que vos 
mandaram, dizei: 'Somos servos inúteis; 
fizemos o que devíamos fazer'." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo 
não para ser servido, mas para servir. 
Peçamos-lhe que nos dê o espírito do serviço, 
dizendo: R. Jesus, servo de Deus, ouvi-
nos. 

1.  Por todos os que estão ao serviço da 
Igreja, para que sirvam os irmãos com a 
humildade de Jesus, oremos. 

2.  Pelos que ganham o pão nos serviços 
mais humildes, para que sejam respeitados e 
valorizados como todos os demais, oremos.

3.  Pelos homens e mulheres, criados por 
Deus à sua imagem, para que descubram em 

Jesus a face humana do Pai, oremos.
4.  Pelos que pensam que tudo acaba 

com a morte, para que se abram à esperança 
de uma nova vida e de um novo mundo, 
oremos.

5.  Pelos que, nesta igreja, fazem os 
serviços mais simples, para que possam, um 
dia, ouvir do Senhor: “Vinde, servos bons e 
fiéis!” oremos ao Senhor. 

Jesus, Filho de Deus, que viestes não para 
ser servido, mas para servir, ensinai-nos que 
tudo coopera para a glória do Pai e a salvação 
de todos, na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício 
um olhar de perdão e de paz, para que, 
celebrando a paixão do vosso Filho, pos-
samos viver o seu mistério.

Antífona da comunhão - Sl 22,1s

O Senhor é o pastor que me conduz, não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e cam-
pinas verdejantes ele me leva a descansar. 

Oração depois da comunhão

Fortificados por este alimento sagrado, 
nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos 
a vossa clemência; fazei que perseverem na 
sinceridade do vosso amor aqueles que 
fortalecestes pela infusão do Espírito Santo.
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justamente na liberdade de amar. Ela o torna semelhante ao seu Senhor, que – no amor – é todo 
do Pai e todo dos irmãos e irmãs. 

-  As ações típicas do apóstolo são descritas plasticamente com termos tirados da 
atividade agrícola (semear) e da atividade pastoril (pastorear): o anúncio (= semear a Palavra) 
e o cuidado dos irmãos (= pastorear).

-  Para inculcar que o apóstolo é um servidor, Jesus diz que um empregado (= o ministro 
apostólico) não dá ordens ao patrão (= os destinatários da missão), mas o contrário. Um patrão 
não serve (Lc 22,25). Mas o nosso Senhor está no meio de nós como aquele que serve (Lc 
22,27)! Está aqui um princípio revolucionário tão esquecido quanto incompreensível, pois é 
mais fácil submeter-se aos padrões do mundo do que se submeter aos patrões da Igreja, os 
simples cristãos! Para o mundo, de fato, a liberdade consiste em fazer-se servir, enquanto, para 
Deus, ela consiste na necessidade de servir por amor!

-  O trabalho do escravo não pode ser objeto de reconhecimento e gratidão, pois é, ao 
mesmo tempo, devido e gratuito. Seu trabalho pertence ao seu patrão como ele pertence ao seu 
patrão. Não se paga uma máquina por trabalhar. Além de pagar-se, a máquina tem que render 
além do seu valor, para pagar outras máquinas e o bem-estar do seu patrão!

-  Da mesma forma que o escravo pertence ao patrão, assim o apóstolo pertence ao 
Senhor, que o liberta para que ele possa ser como Ele, tornando-se seu co-laborador, 
associado ao ministério (cf. 1Cor 3,9; 2Cor 6,1). A escravidão por amor é libertação total do 
egoísmo que, esse sim, escravizando, desumaniza: “Vós, de fato, irmãos, sois chamados  à
liberdade”, que não consiste em viver segundo o egoísmo, mas em ser, mediante a caridade, 
escravos uns dos outros (cf. Gl 5,13). 

-  “Somos simplesmente escravos”! Algumas traduções dizem “somos servos inúteis”, 
mas essa tradução não é boa. Primeiro, porque o serviço do escravo não é “inútil”. Depois, 
porque a palavra grega  – que, literalmente, seria traduzida por “inútil” ou “sem “achreîos”
proveito”, no sentido de “sem ganho” – deve ser interpretada, no contexto, como “somos 
simplesmente escravos”. Ou seja: não fazemos o nosso trabalho em vista de um ganho ou de 
alguma utilidade, mas por dever e gratuitamente, simplesmente porque somos dEle e 
pertencemos a Ele. Em outras palavras: como escravos!

-  Textos correlatos do Novo Testamento corroboram essa interpretação: quem ara ou 
pastoreia não o faz visando o lucro (1Pd 5,2), mas impulsionado pelo Senhor que morreu por 
todos (2Cor 5,14); o ministério apostólico é, por natureza, gratuito, pois o que de graça foi 
recebido de graça deve ser dado (cf. Mt 10,8); segundo Paulo, aliás, a maior recompensa é 
pregar gratuitamente o Evangelho (1Cor 9,18). 

Santos do dia: Brício de Tours (+444); Leoniano de Vienne (V-VI séculos); Himério 
(+610); Eugênio de Toledo (600-657); Nicolau I (800-867); Homobono de Cremona 
(1150—1197); Estanislau Kostka (1550-1568); Agostinha Lívia Pietrantoni (1864-1894).

Testemunhas do Reino: Indalécio Oliveira da Rosa (Uruguai, 1969).

Memória histórica: Francisco Pizarro toma Cuzco, capital do Império Inca (Peru) (1533).

"Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer"
 (Jo 17,10)
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14 QUARTA-FEIRA DA 32ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus curou dez leprosos, mas só um 
voltou para agradecer. A salvação não é ser 
curado de alguma doença, mas se encontrar 
com Aquele que nos cura. Nenhum copo 
d'água mata a sede, que sempre volta; é 
preciso encontrar a fonte, de onde jorra a água 
viva. Além disso, ao dom deve corresponder o 
dar graças. O dom só é completo quando 
acolhido com gratidão. A salvação é como a 
amizade, feita de dom e gratidão, de confiança 
e liberdade, de doação e acolhida.

Antífona da entrada - Sl 87,3

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, afastai de 
nós todo obstáculo para que, inteiramente dis-
poníveis, nos dediquemos ao vosso serviço.

Leitura - Tt 3,1-7

Leitura da Carta de São Paulo a Tito 

1Caríssimo:  Admoesta a todos que vivam 
submissos aos príncipes e às autoridades, 
que lhes obedeçam e estejam prontos para 

2qualquer boa obra.  Não injuriem a ninguém, 
sejam pacíficos, afáveis e deem provas de 

3mansidão para com todos os homens. Porque 
nós outrora éramos insensatos, rebeldes, 
extraviados, escravos de toda sorte de paixões 
e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, 

                   dignos de ódio e odiando uns aos outros. 
4 Mas um dia manifestou-se a bondade de 
Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos ho-

5mens:  Ele salvou-nos não por causa dos atos 
de justiça que tivéssemos praticado, mas por 
sua misericórdia; quando renascemos e 
fomos renovados no batismo pelo Espírito 

6Santo,  que ele derramou abundantemente 
sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus 

7Cristo.  Justificados, assim, pela sua graça, 
nos tornamos na esperança herdeiros da vida 
eterna. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-
3a.3b-4.5.6 (R/. 1)

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

1.  O Senhor é o pastor que me conduz; 
não me falta coisa alguma. Pelos prados e 
campinas verdejantes ele me leva a descan-
sar. Para as águas repousantes me encaminha, 
e restaura as minhas forças. R.

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - 1Ts 5,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Em tudo dai graças, pois esta é a 

vontade de Deus para convosco, em Cristo, o 
Senhor. R.

Evangelho - Lc 17,11-19

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

11 Aconteceu que, caminhando para 
Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a 

12Galileia.  Quando estava para entrar num 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 17,11-19

Com o Evangelho de hoje, começa a terceira e última etapa da viagem a Jerusalém. 
Passagem obrigatória é Jericó, cidade mais antiga do mundo, porta da terra prometida 
(Js 6). 

-  Só quem tem as mãos limpas e o coração puro pode subir o monte do Senhor (Sl 
24,3ss.). Só o Justo tem forças para fazer a santa viagem (Sl 84,6). Não é o nosso caso. Mesmo 
assim, pecadores e fugitivos, temos que subir a Jerusalém. A Sua palavra nos envia a fazer o que 
para nós é impossível. Mas Ele, único peregrino em condições de fazer essa viagem, no-la torna 
possível. Ele, com efeito, é o samaritano que vem ao nosso encontro, para assumir nossa lepra.

-  Lucas quer levar o seu leitor à invocação que os leprosos de hoje (Lc 17,13) e o cego da 
semana que vem (Lc 18,38) farão Àquele que pode salvá-los: “Jesus, Senhor, tem piedade”! A 
invocação dos leprosos será coletiva; a do cego, pessoal. É a invocação do Nome, que o 

povoado, dez leprosos vieram ao seu encon-
13tro. Pararam à distância,  e gritaram: "Jesus, 

14Mestre, tem compaixão de nós!"  Ao vê-los, 
Jesus disse: "Ide apresentar-vos aos sacer-
dotes." Enquanto caminhavam, aconteceu 

15que ficaram curados.  Um deles, ao perceber 
que estava curado, voltou glorificando a Deus 

16em alta voz;  atirou-se aos pés de Jesus, com 
o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era 

17um samaritano.  Então Jesus lhe perguntou: 
"Não foram dez os curados? E os outro nove, 

18onde estão?  Não houve quem voltasse para 
dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?" 
19 E disse-lhe: "Levanta-te e vai! Tua fé te 
salvou". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Como os leprosos que Jesus curou, levan-
temos nós também as nossas mãos para Deus 
Pai, que a todos quer salvar, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Para que os pastores e os fiéis da 
nossa Diocese acolham a todos sem distin-
ções nem preconceitos, oremos, irmãos e 
irmãs.

2.  Para que os médicos e os demais 
profissionais da saúde vejam no doente uma 
vida, uma pessoa, um filho de Deus, oremos, 
irmãos e irmãs.

3.  Para que os leprosos e os doentes 
incuráveis encontrem pessoas que os animem 
e que os amem, oremos, irmãos e irmãs.

4.  Para que os que recebem algum 
benefício não se esqueçam de agradecer e 
saibam retribuir, oremos, irmãos e irmãs.

5.  Para que os membros mais ativos e 
comprometidos de nossa comunidade saibam 
repartir responsabilidades, oremos, irmãos e 
irmãs.

Pai do Céu, que enviastes o vosso Filho 
para nos curar do pecado e de todo o mal, dai-
nos um coração agradecido e generoso. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício 
um olhar de perdão e de paz, para que, 
celebrando a paixão do vosso Filho, 
possamos viver o seu mistério.

Antífona da comunhão - Sl 22,1s

O Senhor é o pastor que me conduz, não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e cam-
pinas verdejantes ele me leva a descansar. 

Oração depois da comunhão

Fortificados por este alimento sagrado, 
nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos 
a vossa clemência; fazei que perseverem na 
sinceridade do vosso amor aqueles que 
fortalecestes pela infusão do Espírito Santo.
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15 QUINTA-FEIRA DA 32ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A meta não é o triunfo da morte, mas a 
festa da vida. É o Reino de Deus, que não é 

Deus dos mortos, mas dos vivos. O Reino está 
já presente entre nós, mas sob o signo da cruz. 
Por isso, temos muitas vezes a impressão que 
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monaquismo oriental, sobretudo russo, popularizou sob o nome de “Oração de Jesus”.
-  A narração da cura dos leprosos é extremamente dinâmica: muda de cena a cada 

versículo; contém uma dezena de verbos de movimento; fala não da possibilidade, mas da 
realidade do impossível. 

-  A salvação, que ninguém pode alcançar por si próprio, já foi dada àqueles dez leprosos. 
Agora, eles se encontram no mesmo caminho daquele que veio para procurar a todos. Por ora, 
porém, só um tem a fé que salva e encontra o Salvador e, por isso, torna-se responsável pelos 
outros nove, para que se sintam curados e voltem ao Salvador, reconhecendo o dom recebido e 
dando ação de graças. 

-  A salvação, na verdade, não é ser curado da lepra, mas encontrar-se com Aquele que 
nos cura. Nenhum copo d’água mata a sede, que sempre volta; é preciso encontrar a fonte, de 
onde jorra a água viva. 

-  Além disso, ao dom deve corresponder o dar graças. Na verdade, o dom só é completo 
quando acolhido com gratidão. Por isso, a salvação vive daquela dinâmica que alguém chamou 
do “já” e do “ainda não”. A salvação “já” está oferecida a todos, mas “ainda não” foi acolhida 
por todos. Estatisticamente, diríamos que 90% ainda não sabem que a sua vida “já” foi remida 
da morte e, consequentemente, “ainda” vivem e morrem como leprosos. Parecem o passarinho, 
preso na gaiola, que não sabe que... a porta está aberta. 

-  Aqueles 10% - na verdade, aquele 1 – que voltam para dar graças são enviados a todos 
os demais para levar a boa notícia: abram os olhos e vejam a luz! O anúncio deve levar a 
encontrar e a aceitar o dom com gratidão. O dom só é plenamente dom quando aceito num 
coração alegre e agradecido. 

-  Em Lucas, essa é a primeira vez que Jesus é chamado por nome, ressaltando o encontro 
verdadeiramente pessoal entre aquele que, impotente diante da sua necessidade, invoca aquele 
que é invocado. O Lucas dos Atos como que comenta o Lucas do Evangelho: “Em nenhum outro 
existe salvação; de fato, não há outro nome dado aos homens debaixo do céu no qual podemos 
ser salvos” (At 4,12). 

-  O apelo do Evangelho de hoje é límpido como os leprosos depois da cura: somos 
chamados a identificar-nos com os leprosos que se tornam crianças (Lc 18,15ss.; cf. 2Rs 5,14). 
Depois, teremos que nos tornar como o rico que se converte em Zaqueu (Lc 18,18ss.; 19,1ss.). 
Sobretudo, temos que ser transformados no cego de Jericó, que o encontro com Jesus iluminou 
(Lc 18,35ss.) como sol de meio-dia às portas da terra prometida. 

Santos do dia: Alberico de Utrecht (710-784); Lourenço de Dublin (1128-1180); Serapião 
(1200-1240); Nicolau Tavelic e companheiros (+1391). Diego de Alcalá (1400-1463). 

Memória histórica: Criação do Ministério da Educação e Cultura (1930). Morte da 
Princesa Isabel (1921). Greve nacional de 400 mil ferroviários, portuários e marítimos (Brasil, 
1960). 

Datas comemorativas: Dia do Diabético. Dia Nacional da Alfabetização.
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o mal está vencendo. Ledo engano. É só 
astúcia do bem, que vence perdendo. Tudo 
ficará claro quando vier o Filho do Homem. A 
sua vinda enche de esperança aqueles que 
creem e serve de critério para as decisões que 
devemos tomar entre o “já” e o “ainda não”. O 
crente conhece a palavra de Deus sobre o 
futuro, aposta nela e orienta por ela a própria 
vida. 

Antífona da entrada - Sl 87,3

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, afastai de 
nós todo obstáculo para que, inteiramente 
disponíveis, nos dediquemos ao vosso 
serviço.

Leitura - Fm 7-20

Leitura da Carta de São Paulo a 
Filêmon 

7Caríssimo:  Grande alegria e consolo tive 
por causa de tua caridade. Os corações dos 

8santos foram reanimados por ti, irmão.  Por 
este motivo, se bem que tenha plena autorida-
de em Cristo para prescrever-te tua obrigação, 
9 prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. 
Eu, Paulo, velho como estou e agora também 

10prisioneiro de Cristo Jesus,  faço-te um 
pedido em favor do meu filho que fiz nascer 

11para Cristo na prisão, Onésimo.  Antes, ele 
era inútil para ti; agora, ele é valioso para ti e 

12para mim.  Eu o estou mandando de volta 
para ti. Ele é como se fosse o meu próprio 

13coração.  Gostaria de tê-lo comigo, a fim de 
que fosse teu representante para cuidar de 
mim nesta prisão, que eu devo ao evangelho. 
14 Mas, eu não quis fazer nada sem o teu 
parecer, para que a tua bondade não seja 

15forçada, mas espontânea.  Se ele te foi 
retirado por algum tempo, talvez seja para que 

16o tenhas de volta para sempre,  já não como 

escravo, mas, muito mais do que isso, como 
um irmão querido, muitíssimo querido para 
mim quanto mais ele o for para ti, tanto como 
pessoa humana quanto como irmão no 

17Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé 
comigo, recebe-o como se fosse a mim mes-

18mo.  Se em alguma coisa te prejudicou ou se 
alguma coisa te deve, põe em minha conta.       
19 Eu, Paulo, de meu punho o escrevo; eu o 
pagarei, para não dizer que tu mesmo me 

20deves a própria vida.  Sim, irmão, deixa que 
eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo 
meu coração. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 145(146),7.8-
9a.9bc-10 (R/. 5a)

R. Feliz quem se apoia no Deus de 
Jacó!

1.  O Senhor faz justiça aos que são 
oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o 
Senhor quem liberta os cativos. R.

2.  O Senhor abre os olhos aos cegos, o 
Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama 
aquele que é justo. É o Senhor quem protege o 
estrangeiro; R.

3. Quem ampara a viúva e o órfão, mas 
confunde os caminhos dos maus. O Senhor 
reinará para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,5 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou a videira e vós sois os ramos, 

um fruto abundante vós haveis de dar. R.

Evangelho - Lc 17,20-25

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

20Naquele tempo:  Os fariseus perguntaram 
a Jesus sobre o momento em que chegaria o 
Reino de Deus. Jesus respondeu: "O Reino de 

 21Deus não vem ostensivamente.  Nem se 
poderá dizer: 'Está aqui' ou 'Está ali', porque o 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 17,20-25

E
 o trecho inicial – e principal – do “pequeno apocalipse” de Lucas, que vai de Lc 17,20 
a Lc 18,8. O “pequeno apocalipse” está enquadrado por duas palavras sobre a fé: “a 
tua fé te salvou” (Lc 17,19) e “o Filho do Homem, quando vier, encontrará talvez fé 

22Reino de Deus está entre vós."  E Jesus disse 
aos discípulos: "Dias virão em que desejareis 
ver um só dia do Filho do Homem e não 

23podereis ver.  As pessoas vos dirão: 'Ele está 
ali' ou 'Ele está aqui'. Não deveis ir, nem correr 

24atrás.  Pois, como o relâmpago brilha de um 
lado até ao outro do céu, assim também será o 

25Filho do Homem, no seu dia.  Antes, porém, 
ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta 
geração.” - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O Reino de Deus já está no meio. É vivo 
como uma semente lançada na terra. É 
pequeno como um grão de mostarda. É 
esperança de vida. É anúncio de plenitude.  
Peçamos ao Pai que o olhar da fé e o motor da 
esperança, dizendo: R. Senhor, venha a nós 
o vosso Reino.

1.  Para que a Igreja anuncie a esperança 
do Reino e suscite sinais de sua presença, 
oremos, irmãos.

2.  Para que a Igreja saiba que a vinda do 
Reino não está sujeita a cálculos, e motive as 
pessoas a pedi-lo e acolhê-lo, oremos, 
irmãos.

3.  Para que a Igreja não se deixe levar por 
ilusões, e busque sem cessar a verdade, a 
justiça e a paz, oremos, irmãos.

4.  Para que a Igreja não roube a espe-

rança dos jovens e dos pobres, e seja solidária 
com eles em suas buscas, fracassos e 
sucessos, oremos, irmãos.

Senhor da vida e da morte, do tempo e da 
eternidade, que nos convidais a ser no mundo 
cidadãos do Céu, conduzi-nos, entre as ale-
grias e as esperanças, as tristezas e angústias 
da hora presente, à Pátria da vida e da 
liberdade, vós que sois nossa vida e salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Pelas oferendas que vos apresentamos, 
iluminai, ó Deus, a vossa Igreja, para que o 
vosso rebanho cresça por toda parte e seus 
pastores sejam do vosso agrado.

Antífona da comunhão - Sl 22,1s

O Senhor é o pastor que me conduz, não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e cam-
pinas verdejantes ele me leva a descansar. 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, governai com amor a vossa Igreja, 
que alimentastes na sagrada ceia, para que, 
conduzida por vossa mão poderosa, veja 
crescer a sua liberdade e conserve a integri-
dade da fé. 

SANTO ALBERTO MAGNO, Bispo, Doutor
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício e missa da memória)

(Missa: comum dos pastores [bispos] - MR, 754, ou doutores - MR, 764)

Ó Deus, quisestes que o bispo Santo 
Alberto fosse grande porque soube conciliar a 
sabedoria humana e a verdadeira fé; dai-nos, 

na escola de tão grande mestre, conhecer-vos 
e amar-vos profundamente na medida em que 
progredimos nas ciências.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
5 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
32

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

54

sobre a terra?” (Lc 18,8).
-  A questão é o “quando” e o “onde” do Reino de Deus, isto é, qual o seu tempo e qual o 

seu lugar. A resposta de Jesus versará sobre “como” vem o Reino, ou, melhor, sobre “quem” é o 
Rei e sobre os “critérios” para se ler a história presente com os olhos da fé.

-  O “grande apocalipse” (Lc 21,5-36) tem um colorido mais cósmico, enquanto o 
“pequeno” tem um caráter mais individual. Fala do sentido da minha vida e da presença do 
Reino na decisão que tomo em favor de Jesus. 

-  É um “discurso escatológico”, literalmente, “última palavra”. Aquele que disse a 
primeira palavra reservou-se o direito de dizer também a última. Jesus revela onde vai 
desembocar toda a aventura do homem e do universo e, partindo do seu ponto de chegada, 
revela o sentido do presente. Pode parecer o contrário, pois o mal mostra todo o seu vigor, mas 
Aquele que contém, como num odre, os abismos do mar (Sl 33,7), não perdeu as rédeas da 
história humana. Aliás, serve-se de tudo – com sentido positivo ou negativo – para que, no fim, 
aconteça o que seu coração preordenou (At 4,28): o bem do ser humano (Rm 8,28).

-  A finalidade de tudo não é o triunfo da morte, mas a festa da vida. É o Reino de Deus, que 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O Reino está já presente entre nós, mas sob o signo da 
cruz. Por isso, tem-se, muitas vezes, a impressão que o mal está vencendo. Ledo engano. É só 
astúcia do bem, que vence perdendo. Tudo ficará claro quando vier o Filho do Homem (vv. 
22.24.26.30). A sua vinda enche de esperança aqueles que creem e serve de critério para as 
decisões que se devem tomar entre o “já” e o “ainda não”. O crente conhece a palavra de Deus 
sobre o futuro, aposta nela e orienta por ela a própria vida. 

-  Merece atenção a afirmação de Jesus segundo a qual “o Reino de Deus está em vós” (v. 
21). Pode significar “dentro de vós”: neste caso, o Reino está no coração do crente que se 
converteu à boa notícia. Mas pode também significar: “no meio de vós”. Neste caso, o Reino é a 
própria presença de Jesus entre os seus contemporâneos e, depois da ressurreição, entre os 
homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Em Mateus 23, 26, a preposição grega 
“entós” tem claramente o significado de “dentro”, indicando o interior do ser humano. Não se 
poderia, porém, dizer o mesmo de Lc 17,21. 

-  Seja como for, essa presença é como a da semente e do fermento: sem visibilidade, 
sem ostentação, no escondimento, na humildade. O Reino não só não pode ser localizado aqui 
ou ali (v. 21), mas também não deve ser lamentado com saudade (v. 22) ou sonhado como 
previsível futuro (vv. 23ss.). Deve, ao contrário, ser vivido como presente na pequenez, no 
sofrimento e no escondimento. Belo símbolo do Reino é aquele samaritano purificado da lepra 
que voltou para render graças e foi enviado aos seus irmãos!

-  Este é o mistério de Deus entre nós: a massa do mundo é fermentada pela presença do 
Filho do Homem, que, como a semente de mostarda, alguém pegou, lançou no jardim e 
cresceu até se tornar uma árvore para pouso das aves do céu. Ou como o punhado de fermento 
que a mulher pega e esconde na farinha até que toda a massa cresça e se encha de leveza (Lc 
13,19-21). O centro da história humana, para todos os efeitos, é Cristo, pelo qual e para o qual 
tudo foi feito, do qual tudo recebe vida (Jo 1,3ss.), no qual tudo subsiste (Cl 1,16ss.), o qual 
tudo em si recapitula (Ef 1,10). 

Santos do dia: Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná. Deusdério de Cahors (590-
655); Marino e Aniano (VII século); Findan de Rheinau (800-878); Leopoldo III (1075-1136); 
Alberto Magno (1193-1280); Helena da Hungria (+1270); José Pignatelli (1737-1811); Jean-
Claude Colin (1790-1875); Rafael José Kalinowski (1835-1907). 
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Testemunhas do Reino: Juán del Valle (Colômbia, 1562). Julián Apasa, “Tupac Katari” 
(1781). Fernando Vélez (Colômbia, 1987). 

Memória histórica: Dia da Proclamação da República (1891). 

Datas comemorativas: Dia do Esporte Amador. Dia do Joalheiro.

16 SEXTA- FEIRA DA 32ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O tema do Evangelho de hoje é a questão 
do valor dos bens deste mundo (comer, beber, 
casar-se, comprar, vender, plantar, edificar) 
diante do valor absoluto do Reino plenamente 
realizado. Os discípulos e as discípulas, evi-
dentemente, também se ocupam dessas coi-
sas. Esta é a expressão correta: “ocupam-se”. 
Mas “não se preocupam”, pois se deixam 
guiar por outro espírito. Procuram, em tudo e 
antes de tudo, o Reino, sabendo que o resto 
lhes será dado por acréscimo. 

Antífona da entrada - Sl 87,3

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, afastai de 
nós todo obstáculo para que, inteiramente 
dis-poníveis, nos dediquemos ao vosso 
serviço.

Leitura - 2Jo 4-9

Leitura da Segunda Carta de São João 

4 Muito me alegrei, Senhora, por ter encon-
trado alguns dos teus filhos que caminham 
conforme a verdade, segundo o mandamento 

5que recebemos do Pai.  E agora, Senhora, eu 
te peço - não que te esteja escrevendo a 
respeito de um novo mandamento, pois trata-
se daquele que temos desde o princípio - : 

6amemo-nos uns aos outros.  E amar consiste 
no seguinte: em viver conforme os seus 
mandamentos. Este é o mandamento que 
ouvistes desde o início para guiar o vosso 

7proceder.  Acontece que se espalharam pelo 
mundo muitos sedutores, que não confessam 
a Jesus Cristo encarnado. Está aí o Sedutor, o 

8Anticristo.  Tomai cuidado, se não quereis 
perder o fruto do vosso trabalho, mas sim, 

9receber a plena recompensa.  Todo o que não 
permanece na doutrina de Cristo, mas passa 
além, não possui a Deus. Aquele que 
permanece na doutrina é o que possui o Pai e o 
Filho. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),1.2. 
10.11.17.18(R/. 1b)

R. Feliz é quem na lei do Senhor 
Deus vai progredindo!

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

2. Feliz o homem que observa seus 
preceitos, e de todo o coração procura a  
Deus! R.

3.  De todo o coração eu vos procuro, não 
deixeis que eu abandone a vossa lei! R.

4.  Conservei no coração vossas palavras, 
a fim de que eu não peque contra vós. R.

5.  Sede bom com vosso servo, e viverei, 
e guardarei vossa palavra, ó Senhor. R.

6.  Abri meus olhos, e então contemplarei 
as maravilhas que encerra a vossa lei! R.
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digamos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Por todos aqueles que creem em 
Jesus Cristo, para que venham a constituir um 
só rebanho, oremos.

2.  Por todas pessoas que creem em 
Deus, para que o adorem, sejam santos e se 
respeitem, oremos. 

3.  Pelos que estudam as maravilhas do 
universo, para que encontrem seu Criador e a 
ele se entreguem, oremos.

4.  Pelas pessoas que se deixam fascinar 
pela beleza, para que se encantem com a 
beleza do Evangelho, oremos.

5.  Pelos que, na nossa comunidade, 
compram e vendem, plantam e constroem, 
para que em tudo busquem a Deus e aos 
irmãos, oremos.

Senhor, Pai santo, que conheceis como é 
grande a nossa fraqueza, sustentai-nos com a 
vossa graça até ao dia da vossa vinda. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício 
um olhar de perdão e de paz, para que, 
celebrando a paixão do vosso Filho, pos-
samos viver o seu mistério.

Antífona da comunhão - Sl 22,1s

O Senhor é o pastor que me conduz, não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e cam-
pinas verdejantes ele me leva a descansar. 

Oração depois da comunhão

Fortificados por este alimento sagrado, 
nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos 
a vossa clemência; fazei que perseverem                
na sinceridade do vosso amor aqueles             
que fortalecestes pela infusão do Espírito            
Santo.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Levantai vossa cabeça e olhai, pois, a 

vossa redenção se aproxima! R.

Evangelho - Lc 17,26-37

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
26discípulos:  Como aconteceu nos dias de 

Noé, assim também acontecerá nos dias do 
27Filho do Homem.  Eles comiam, bebiam, 

casavam-se e se davam em casamento, até ao 
dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o 

28 dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá 
como nos dias de Ló: comiam e bebiam, com-

         pravam e vendiam, plantavam e construíam. 
29 Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus 
fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer 

30 todos. O mesmo acontecerá no dia em que o 
31Filho do Homem for revelado.  Nesse dia, 

quem estiver no terraço, não desça para 
apanhar os bens que estão em sua casa. E 
quem estiver nos campos não volte para trás. 
32 33 Lembrai-vos da mulher de Ló.  Quem 
procura ganhar a sua vida, vai perdê-la; e 

34quem a perde, vai conservá-la.  Eu vos digo: 
nessa noite, dois estarão numa cama; um será 

35tomado e o outro será deixado.  Duas mu-
lheres estarão moendo juntas; uma será to-

36mada e a outra será deixada.  Dois homens 
estarão no campo; um será levado e o outro 

37será deixado."  Os discípulos perguntaram: 
"Senhor, onde acontecerá isso?" Jesus res-
pondeu: "Onde estiver o cadáver, aí se reu-
nirão os abutres." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O dia da vinda do Senhor ninguém o pode 
prever, mas está cada vez mais próximo. 
Peçamos ao Pai que esse dia nos encontre no 
caminho da verdade, da unidade e do bem, e 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
6 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
32

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

57

SANTA MARGARIDA DA ESCÓCIA, Leiga 
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício e missa da memória)

(Missa: Comum dos santos [obras de misericórdia] - MR, 702)

SANTA GERTRUDES, Virgem
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum das virgens - MR, 767, ou santos [religiosos] - MR, 777)

para com os pobres, dai-nos ser, por sua 
intercessão e exemplo, um reflexo da vossa 
bondade.

Gertrudes, iluminai, por suas preces, as trevas 
do nosso coração, para que experimentemos 
em nós a alegria da vossa presença e a força 
da vossa graça.

Oração do dia

Ó Deus, que tornastes santa Margarida da 
Escócia admirável por sua imensa caridade 

Oração do dia

Ó Deus, que preparastes para vós uma 
agradável morada no coração da virgem santa 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 17,26-37

C
ontinua o “pequeno apocalipse” de Lucas, que se estende de Lc 17,20 a Lc 18,8, que 
começamos a meditar na Liturgia de ontem. 

-  Tema de hoje é a questão do valor dos bens deste mundo (comer, beber, casar-se, 
comprar, vender, plantar, edificar) (vv. 26-29) diante do valor absoluto do Reino plenamente 
realizado.

-  Os discípulos e as discípulas, evidentemente, também se ocupam dessas coisas. Esta 
é a expressão correta: “ocupam-se”. Mas “não se preocupam” e se deixam guiar por outro 
espírito. Procuram, em tudo e antes de tudo, o Reino, sabendo que o resto lhes será dado por 
acréscimo (Lc 12,32ss.). 

-  No Antigo Testamento, são modelos dessa atitude Noé e Ló, que se preparam 
ativamente para a salvação, enquanto seus contemporâneos – será o mal dos contemporâneos? 
– não se dão conta de nada. Esquecidos de Deus e embodocados para a terra, vivem para 
trabalhar, trabalham para comer e beber, casar-se, comprar, vender, plantar e edificar (vv. 26-
29), tendo como único horizonte a “terra”. Como se isso fosse tudo e como se tudo fosse só 
isso!

-  O juízo final, na perspectiva do Evangelho, é antecipado no quotidiano presente, em 
que se come e se bebe, se casa, se compra e se vende... A história profana, em sua autonomia, 
mas, ao mesmo tempo, em sua ineliminável abertura, é o lugar da salvação oferecida por Deus. 
Basta vivê-la com o fermento do Reino, ao invés de contaminá-la com o fermento dos fariseus. 
Basta encará-la ‘com’ o sal dado pela sabedoria do Evangelho, ao invés de ‘sem’ o óleo das 
virgens imprudentes que não carregaram o óleo do amor – que vem do Espírito – em suas 
lâmpadas apagadas antes e depois.

-  Enquanto os fariseus querem saber “quando” se manifestará o Reino, os discípulos 
estão curiosos com o “onde” (vv. 20 e 37). Aos primeiros, Jesus responde: “agora, mas de 
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modo escondido”; aos segundos, “em todo lugar, e de modo manifesto”. Tempo e espaço são 
as coordenadas que delimitam a existência humana. Somos seres lançados no tempo e no 
espaço. O Reino, porém, não se situa num tempo e num espaço pontuais e exclusivos, pois está 
presente e emerge em todo momento e em todo lugar. E acontece toda vez que o ser humano 
orienta a sua vida de acordo com o juízo de Deus.

-  O cristão é convidado a abandonar toda nostalgia do passado e tod  ansiedade pelo a
futuro, para viver o “carpe diem”* cristão, ou seja, o presente com vigilância atenta e fidelidade 
responsável. O que conta é a vida atual: o destino de cada ser humano e de toda a criação se 
decide no momento presente, sem o qual o passado e o futuro são vazios. Este é o momento 
favorável, este é o dia da salvação (2Cor 6,2). É aqui e agora que temos que acolher e encarnar a 
palavra de Jesus, hoje eterno de Deus feito carne na pobreza e na humildade de quem se doou 
até à entrega sem limite e sem volta da Cruz. 

-  A memória constante do que Jesus fez e falou (At 1,1) é assumida como projeto que 
leva a testemunhá-Lo até os extremos confins da terra e até o fim dos tempos. O passado de 
Jesus move o nosso presente na direção do Seu futuro. A fé se torna esperança que se 
materializa na caridade. Assim, no Espírito, vem a nós o Seu Reino!

Santos do dia: Euquério de Lyon (+450); Otmar de St. Gallen (690-759); Margarida da 
Escócia (1046-1093); Hugo de Avalon (1140-1200); Edmundo de Abingdon (1180-1240). 
Gertrudes de Helfta (1256-1302). 

Memória histórica: Fundação da UNESCO (Londres, 1945). Fundação do Conselho 
Latino-Americano das Igrejas – CLAI (Huampani, Peru, 1982).

Testemunhas do Reino: Ignacio Ellacuría, SJ, companheiros jesuítas e funcionárias da 
Residência (San Salvador, 1889). 

Datas comemorativas: Dia Internacional da Tolerância (ONU).

OS 50 ERROS DA EQUIPE DE LITURGIA E CELEBRAÇÃO

1. Deixar tudo para a última hora
2. Não ensaiar as leituras com antecedência.
3. Ler tudo do folheto.
4. Rezar sem convicção.
5. Improvisar ao máximo
6. Ler por ler.
7. Quebrar o ritmo da celebração.
8. Fazer tudo de modo maquinal
9. Celebrar apenas para cumprir obrigação.
10. Tirar todo o mistério.
11. Reduzir a celebração a uma solenidade.
12. Reduzir a celebração a uma cerimônia religiosa.
13. Fazer bastante barulho antes da celebração.
14. Os músicos formarem um grupinho à parte.
15. Escolher músicas que o povo não conhece.
16. O coral cantar todas as canções.
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17. Volume dos instrumentos acima do volume das vozes.
18. Tossir ao microfone.
19. Usar trajes que chamem muito atenção.
20. Permitir que aconteça microfonia.
21. Afinar os instrumentos cinco minutos antes da missa.
22. Escolher os cantos durante a missa.
23. Todos mexerem no aparelho de som.
24. Ler bem rápido.
25. Evitar os momentos de silêncio.
26. Nunca explicar os sinais, gestos e palavras.
27. Fazer comentários muito demorados.
28. Não pronunciar as últimas sílabas.
29. Fazer os gestos de qualquer jeito.
30. Quando o povo está de pé, prolongar demais a celebração.
31. Cantar tudo o que for possível.
32. Cochichar no altar.
33. Não dizer ao padre que o “Santo” será cantado.
34. Ensaiar dez músicas novas antes da missa.
35. Fazer do casamento apenas um ato social.
36. Colocar letras religiosas em músicas populares.
37. Gritar ao microfone para incentivar o povo a cantar.
38. Repetir várias vezes o mesmo aviso.
39. Usar a prece dos fiéis para dar “lições de moral”.
40. Não se preocupar com a preparação do ambiente.
41. Colocar cantos novos a cada celebração.
42. Não ler o Evangelho antes da missa.
43. Não gastar tempo para aprender mais sobre liturgia.
44. Ignorar a realidade da assembleia.
45. Não organizar a Pastoral Litúrgica na paróquia.
46. Se o padre não pode vir, não acontece celebração.
47. Condenar todo tipo de expressão corporal.
48. Uma pessoa monopolizar todos os mistérios.
49. Ser sempre contrário à opinião do padre.
 50. Repetir a cada dia: Na Liturgia, de qualquer jeito está bom.

(Pe. Joãozinho, Curso de Liturgia, pp. 118-119)

17 SÁBADO - SANTA ISABEL DA HUNGRIA, Rlg -  Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

O cristão, segundo o Evangelho de hoje, é 
convidado a abandonar toda saudade do 
passado e todo ansiedade pelo futuro, para 
viver o aqui e agora, ou seja, o presente com 

vigilância atenta e fidelidade responsável. O 
que conta é a vida atual: o destino de cada ser 
humano e de toda a criação se decide no 
momento presente, sem o qual o passado e o 
futuro são vazios. Este é o momento favorável, 
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Antífona da entrada - Mt 25,34.36.40

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

Oração do dia

Ó Deus, que destes a Santa Isabel da 
Hungria reconhecer e venerar Cristo nos 
pobres, concedei-nos, por sua intercessão, 
servir os pobres e aflitos com incansável 
caridade.

Leitura - 3Jo 5-8

Leitura da Terceira Carta de São João 

5 Caríssimo Gaio, é muito leal o teu 
proceder, agindo assim com teus irmãos, 

6ainda que estrangeiros.  Eles deram tes-
temunho da tua caridade diante da Igreja. 
Farás bem em provê-los para a viagem de um 

7modo digno de Deus.  Pois, por amor do 
Nome, eles empreenderam a viagem, sem 

8aceitar nada da parte dos pagãos.  A nós, 
portanto, cabe acolhê-los, para sermos 
cooperadores da Verdade. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 111(112),1-2. 
3-4.5-6(R/. 1)

R. Feliz aquele que respeita o Senhor!

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

2.  Haverá glória e riqueza em sua casa, e 
permanece para sempre o bem que fez. Ele é 
correto, generoso e compassivo, como luz 
brilha nas trevas para os justos. R.

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

este é o dia da salvação. É aqui e agora que 
temos que acolher e encarnar a palavra de 
Jesus, hoje eterno de Deus feito carne na 
pobreza e na humildade de quem se doou até 
à entrega sem limite e sem volta da Cruz. 

Isabel viveu pouco, mas intensamente. 
Filha de André, rei da Hungria, e de Gertrudes, 
uma nobre de Merano, Isabel nasceu em 
Presburg (Bratislava) em 1207 e morreu em 
Marburg (Alemanha) em 1231. Com apenas 4 
anos de idade, foi prometida em casamento   
ao príncipe Luís, filho e herdeiro do rei da 
Turíngia. Por causa disso, ainda criança, foi 
levada para viver num castelo perto de 
Eisenach, entre Marburg e Wartburg, territó-
rios sob o domínio de seu futuro marido. De 
fato, casou-se, tornando-se Isabel da Turíngia, 
em 1221, aos catorze anos, mas, aos vinte, já 
estava viúva, com três filhos (Hermano, Sofia 
e Gertrudes, nascida, essa última, após a 
morte do pai). O marido, rei Luís de Turíngia, 
morre enquanto se preparava para a VI 
Cruzada*. O Papa Honório III lhe garantira 
liberá-lo das intromissões do arcebispo de 
Mainz (Mogúncia, Alemanha), que era 
também governante ‘civil’. O rei morreu em 
Otranto, sem, nem de longe, ver a Terra Santa. 
Após a morte do marido, Isabel se retirou, 
primeiro, para Eisenach, depois, para o 
castelo de Pottestein. O que Isabel queria era 
mais simples e essencial. Por isso, faz 
construir uma modesta casa para si e seus 
filhos em Marburg e, com o dinheiro da he-
rança, um hospital para os pobres, ao lado da 
casa. Vivendo pobremente, inscreve-se na 
Ordem Terceira Franciscana e dedica-se, de 
corpo e alma, aos pobres. Visita os doentes 
duas vezes ao dia, entrega-se à mendicância 
em favor dos pobres e, em ‘seu’ hospital, 
aceita os trabalhos mais humildes. Sua opção 
pela pobreza desatou o ódio dos cunhados, 
que chegaram a tirar-lhe os filhos. A rainha que 
se fez pobre e serva dos pobres morreu, leiga, 
em Marburg em 1231. O Papa Gregório IX a 
canonizou em 1235. 
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1.  Para que a Igreja tenha a alegria de ver 
muitas das suas filhas viver com ardor a 
vocação à santidade, oremos.

2.  Para que os membros da Ordem 
Terceira Franciscana saibam ver o seu Senhor 
nos mais humildes, oremos.

3.  Para que o ideal de vida humilde e po-
bre de São Francisco traga equilíbrio espiritual 
e humano aos lares cristãos, oremos.

4.  Para que os membros da nossa as-
sembleia imitem a caridade sem limites de 
Santa Isabel da Hungria, oremos.

Pai todo-poderoso, que ensinastes Santa 
Isabel da Hungria a pôr os seus bens ao 
serviço dos pobres, ensinai-nos a moderar o 
desejo dos bens da terra e a desejar arden-
temente as riquezas do Céu. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas 

Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, 
para que, recordando a imensa misericórdia 
do vosso Filho, sejamos confirmados no amor 
a Deus e ao próximo, a exemplo dos vossos 
Santos. 

Antífona da comunhão - Jo 15,13

Não há maior prova de amor que dar a vida 
pelos amigos.

Oração depois da comunhão

Renovados por estes sagrados mistérios, 
concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo de 
santa Isabel da Hungria, que vos serviu com 
filial constância e se dedicou ao vosso povo 
com imensa caridade.

Aclamação ao Evangelho - 2 Ts 2,14  

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a 

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

Evangelho - Lc 18,1-8

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

1Naquele tempo:  Jesus contou aos dis-
cípulos uma parábola, para mostrar-lhes a 
necessidade de rezar sempre, e nunca 

2desistir, dizendo:  "Numa cidade havia um juiz 
que não temia a Deus, e não respeitava 

3homem algum.  Na mesma cidade havia uma 
viúva, que vinha à procura do juiz, pedindo: 

                 'Faze-me justiça contra o meu adversário!' 
4 Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por 
fim, ele pensou: 'Eu não temo a Deus, e não 

5respeito homem algum.  Mas esta viúva já me 
está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para 

 6que ela não venha agredir-me!'"  E o Senhor 
acrescentou: "Escutai o que diz este juiz 

7injusto.  E Deus, não fará justiça aos seus 
escolhidos, que dia e noite gritam por ele? 

8Será que vai fazê-los esperar?  Eu vos digo 
que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas 
o Filho do homem, quando vier, será que 
ainda vai encontrar fé sobre a terra?" - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Iluminados pelo testemunho de Santa 
Isabel da Hungria, que sonhou viver no seu          
lar o ideal franciscano, elevemos as nossas 
preces até Deus, dizendo: R. Dai-nos, 
Senhor, o vosso Espírito.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 18,1-8

 a parte final do “pequeno apocalipse” de Lucas, que começa com uma palavra sobre 

Ea fé (“Levanta-te, caminha, a tua fé te salvou”) (17,19) e termina com uma palavra 
sobre a fé (“quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra?”) 
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(18,8). Responde à pergunta da Igreja: por que o Senhor ainda não vem? A fé é desejo de 
encontrá-lo e vive da invocação: “Maranà tha: Vem, Senhor” (1Cor 16,22). Longe dele, o (a) 
discípulo (a) é como a viúva, falta-lhe o Esposo. Ele, porém, parece insensível à insistência 
mais importuna e cede só para não continuar a ser perturbado, como o juiz iníquo da parábola. 

-  O Senhor se comporta como surdo para termos que gritar. Ele não precisa dos nossos 
gritos, mas nós precisamos gritar para Ele. Ele não precisa ouvir nossas palavras, mas nós 
precisamos ouvir a Sua. Na verdade, Esposo e esposa precisam ouvir um a voz do outro, porque 
a voz é a caixa de som do coração: “Deixa-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave” (Ct 
2,14). 

-  É necessário rezar, pois a oração opera a morte do “ego” para abrir espaço à 
‘ressurreição’ de Deus em nós. A oração produz o silêncio da criatura e vivifica este vazio com a 
palavra do Criador, que é a nossa identidade profunda. E deve-se rezar sempre (cf. também Lc 
21,36) porque todo momento é momento da sua vinda. A salvação acontece nesse tempo 
profano em que se come, se bebe, se casa, se compra, se vende... É como diz Paulo: “Quer 
comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus” (1Cor 
10,31). A decisão final é tomada na história. O destino definitivo é construído aqui e agora. Não 
há outro tempo senão este para o exercício da liberdade. O passado não existe mais, o futuro não 
existe ainda.

-  Pode-se, porém, rezar sempre? Será necessário deixar o mundo, onde se come, se 
bebe, se compra, se vende... para dedicar-se só à oração? Ao discípulo não resta outra 
alternativa senão se tornar monge? Não, absolutamente. Pode-se rezar sempre porque a oração 
não se sobrepõe à nenhuma ação. A oração ilumina todas e a todas orienta para o seu fim. O 
coração humano pode e deve estar sempre sintonizado com Deus e presente a Deus, porque 
feito por Ele e para Ele. Ação que não nasce da oração é como uma flecha atirada 
incidentalmente por um arco frouxo: sem mira e sem força, não vai atingir o alvo... a não ser 
casualmente!

-  A parábola da insistência atendida (vv. 2-5) quer ensinar que, embora a vinda do 
Senhor seja certa, é preciso, neste tempo intermédio, “importuná-lo”. Assim é a fé, assim se 
revela: um pedido insistente para que o Senhor volte. Esse pedido mantém alerta nosso desejo 
dEle e nos impede de cair na tentação radical de não o esperar mais. 

-  A aplicação que Jesus faz da parábola é clara: a salvação não vem porque não é 
invocada. O Salvador demora a vir porque não é desejado. Adia a sua volta porque não 
insistimos para que venha. A invocação do Pai-nosso “Venha nós o vosso Reino” (Lc 11,2) é, de 
fato, o coração da oração de Jesus. O ser humano não pode produzir o Reino, que é dom de 
Deus! O ser humano pode, porém, acolhê-lo. E o acolhe somente se o espera. E só o espera se o 
deseja. E só mostra que o deseja se o pede sem cansar. A nossa invocação permite a vinda de 
Deus ao homem e a acolhida de Deus pelo homem.

-  A oração, finalmente, é necessária para não se perder a fé na volta do Filho do Homem. 
A oração abre os nossos olhos para o Reino, vindo na pobreza, na humildade, no escondimento, 
e que, um dia, virá na glória. Nesse tempo intermédio, já está no meio de nós, aqui e agora, na 
luta e nas lutas pela fidelidade ao Senhor no serviço aos irmãos e irmãs. A oração não precisa 
ser atendida naquilo que pede. O maior fruto da oração é o próprio fato de se rezar, isto é, de 
entrar em comunhão com o Senhor. Esse fruto é maior que qualquer coisa que possamos pedir 
e receber. 
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Santos do dia: Isabel da Hungria (1207-1231) Dionísio de Alexandria (170-265); Gregório 
Taumaturgo (213-270); Gregório de Tours (538/539-594); Hilda de Streaneshalch (614-680); 
Florino de Vinschgau (+856); Salomé de Cracóvia (1210-1268). 

Testemunhas do Reino: Luís Che (Guatemala, 1985). 

Datas comemorativas: Dia da Criatividade. Dia do Tribunal de Contas. Dia da Sociedade 
Teosófica.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] “Carpe diem”. “Aproveite (desfrute, curta, goze...) o dia de hoje”. São as primeiras 
palavras de um verso do poeta romano Horácio em: Odes, Livro I, 11, 8. Esse verso é completado 
por : “Confie o menos possível no de amanhã”! A advertência, “nec minimum credula postero”
dirigida, originariamente, a uma moça, de tempos em tempos, sobretudo nos de crise da esperança 
e do futuro, torna-se bandeira, sentido da vida mesmo, para inteiras gerações. Os horizontes se 
encurtam e, só sobrando o presente, não resta senão sugá-lo com sofreguidão e tédio.

Amanhã, anúncio e motivação para a abertura da Campanha para a 
Evangelização, no próximo domingo, dia 20.

18 33º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I Semana do SALTÉRIO - Ofício do dia de semana)

Comentário inicial - Aproxima-se o fim 
do Ano Litúrgico. A liturgia chama a nossa 
atenção para o fim. Céus e terra passarão. Só 

o amor não passa, pois é maior do que a 
morte. Deus é Amor e, amados por ele, nele e 
com ele viveremos para sempre. Em nossa 
condição de peregrinos, construindo o nosso 
dia a dia e contribuindo para a construção de 
um mundo melhor, vamos deixando atrás de 
nós sinais deste amor que não passa. A liturgia 
de hoje nos ajude a olhar o futuro com espe-
rança e a não perder a esperança no tempo 
presente. É preciso ler os “sinais dos tempos” 
para perceber os sinais da passagem salva-
dora de Deus entre nós.

Antífona da entrada - Jr 29,11s.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei 
de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, 
de onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
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para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes 
os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar 

12os pecados.  Cristo, ao contrário, depois de 
ter oferecido um sacrifício único pelos 
pecados, sentou-se para sempre à direita de 

13Deus.  Não lhe resta mais senão esperar até 
que seus inimigos sejam postos debaixo de 

14 seus pés. De fato, com esta única oferenda, 
levou à perfeição definitiva os que ele san-

18tifica.  Ora, onde existe o perdão, já não se faz 
oferenda pelo pecado. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. É preciso vigiar e ficar de prontidão; 

em que dia o Senhor há de vir, não sabeis              
não! R.

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V.  Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, 

diz o Senhor; quem em mim permanece, esse 
dá muito fruto (Jo 15,4s) R.

Evangelho - Mc 13,24-32

A linguagem usada por Jesus pode nos 
assustar. Sua intenção, porém, é colocar em 
nós a semente de uma esperança que supera 
toda esperança. Deus quer nos dar não só um 
mundo melhor, mas um mundo novo, um 
novo céu e uma nova terra. Ler os “sinais dos 
tempos” para encontrar Deus na história e 
buscá-lo na glória. Esta é a nossa tarefa do 
começo ao fim do mundo, do nosso primeiro 
choro à nossa última lágrima.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

Naquele tempo: Jesus disse a seus dis-
24cípulos:  "Naqueles dias, depois da grande 

tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não 
25brilhará mais,  as estrelas começarão a cair 

                       do céu e as forças do céu serão abaladas. 
26 Então vereis o Filho do Homem vindo nas 

27nuvens com grande poder e glória.  Ele 
enviará os anjos aos quatro cantos da terra e 

alegria consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade completa, 
servindo a vós, o criador de todas as coisas.

Leitura - Dn 12,1-3

Leitura da Profecia de Daniel 

1 Naquele tempo, se levantará Miguel, o 
grande príncipe, defensor dos filhos de teu 
povo; e será um tempo de angústia, como 
nunca houve até então, desde que começaram 
a existir nações. Mas, nesse tempo, teu povo 
será salvo, todos os que se acharem inscritos 

2no Livro.  Muitos dos que dormem no pó da 
terra, despertarão, uns para a vida eterna, ou-

3tros para o opróbrio eterno.  Mas os que tive-
rem sido sábios, brilharão como o firmamen-
to; e os que tiverem ensinado a muitos 
homens os caminhos da virtude, brilharão 
como as estrelas, por toda a eternidade.                  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 15(16),5.8.9-
10.11(R/. 1a)

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

1.  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.

2.  Eis por que meu coração está em festa, 
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.

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

Segunda Leitura - Hb 10,11-14.18

Leitura da Carta aos Hebreus 

11 Todo sacerdote se apresenta diariamente 
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4.  Por todos os que esperam ativamente 
a vinda do Senhor, e pelos que já partiram 
deste mundo para a casa do Pai, rezemos ao 
Senhor.

5.  Senhor, nosso Deus, que sois o único a 
saber o dia e a hora em que vosso Filho vai 
chegar em glória e poder, ajudai-nos a 
construir convosco, desde agora, o Reino de 
justiça e de amor, de vida e liberdade. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor nosso Deus, que a 
oferenda colocada sobre o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recompensa 
de uma eternidade feliz.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstancias IV (VI-D)

Antífona da comunhão - Sl 72,28

Para mim só há um bem: é estar com 
Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o corpo e o 
sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa essa Eucaristia que ele mandou ce-
lebrar em sua memória fazer-nos crescer em 
caridade. 

reunirá os eleitos de Deus, de uma extremi-
28dade à outra da terra.  Aprendei, pois, da 

figueira esta parábola: quando seus ramos 
ficam verdes e as folhas começam a brotar, 

29sabeis que o verão está perto.  Assim tam-
bém, quando virdes acontecer essas coisas, 
ficai sabendo que o Filho do Homem está 

30próximo, às portas.  Em verdade vos digo, 
esta geração não passará até que tudo isto 

31aconteça.  O céu e a terra passarão, mas as 
32 minhas palavras não passarão. Quanto 

àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os 
anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Senhor que nos dê força            
para vivermos de tal modo neste mundo que, 
um dia, o encontremos no seu reino, dizendo: 
R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

1.  Pelo nosso bispo (...), os presbíteros e 
os diáconos, para que anunciem com suas 
vidas que este mundo é passageiro, rezemos 
ao Senhor.

2.  Pela humanidade, para que se renove 
na justiça, e pelos seus líderes, para que 
saibam que são servidores do povo, rezemos 
ao Senhor.

3.  Pelos cristãos, para que o Espírito os 
santifique, e pelos que sonham com um mun-
do de liberdade, diálogo e paz, rezemos ao 
Senhor.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 13,24-32

D
eus conduz a história com sabedoria e paciência ao encontro com o Filho do                 
Homem, Jesus. Nele, cada ser humano é filho e filha, na comunhão com o                            
Pai.

-  O fim do mundo não é a precipitação de tudo no nada, mas a realização de toda 
esperança além e acima de toda expectativa. A finalidade do mundo é alcançar uma plenitude 
que ninguém cismaria imaginar.

-  De um lado, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus (Rm 8,19-23); do 
outro, os crentes clamam (Vem, Senhor) pela vinda do Filho (1Cor 16,22). O “Maranà thà” 
encontro entre o Filho e as criaturas, especialmente os seres humanos, é a finalidade suprema 
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da criação. Com efeito, por ele, nele e para el  tudo foi feito (Cl 1,15ss.); ele é a vida de tudo o e
que existe (Jo 1,3-4).

-  Associamos fim do mundo com destruição, morte, aniquilação. Na visão bíblica, o 
“fim” é a “finalidade” mais desejada, a meta pela qual se luta, a felicidade que se busca e nunca 
se encontra: é o encontro entre o Pai e os filhos, entre o Filho e os irmãos, entre o Criador e as 
criaturas, entre o Amor e os amados, entre o Esposo e a esposa (Ap 22,17ss.).

-  Os primeiros cristãos – que ansiavam pelo encontro com o seu Senhor glorificado 
(2Cor 5,1-5) – viram na destruição do Templo o sinal do fim do mundo. Fugiram para as 
montanhas para escapar à espada dos destruidores e esperar o retorno de Jesus. Falsos 
profetas anunciavam a iminência do fim. Mas é preciso não se deixar enganar. Será “depois” de 
todas as violências, de todas as destruições, de todos os extermínios. Sobre as cinzas da morte 
Deus trará uma realidade totalmente nova, os novos céus e a nova terra, o Reino será entregue ao 
Pai, e Deus será tudo em todos!

-  Não vale a pena fazer cálculos, entregar-se a especulações, ir à caça de sinais 
premonitórios. É pura perda de tempo. Como é perda do juízo identificar nas crises da história 
humana a realização dos sinais precursores: “está na Palavra!” Crises sempre houve e sempre 
haverá, mas ainda não será o fim. A crise é ocasião para reassumirmos o desígnio de Deus, 
revelado em Jesus, que veio “para que todos tenham vida e vida em plenitude” (Jo 10,10).

-  O Evangelho de hoje, na verdade, se cumpriu na Cruz de Jesus e nas cruzes que, por 
Jesus e em Jesus, temos que abraçar para vir a nós o seu Reino e fazer a sua vontade. A Cruz é a 
entronização de Jesus, a sua vinda em poder e glória para dar a conhecer o juízo de Deus e a 
salvação do homem. 

-  O mistério de Jesus morto e ressuscitado constitui, na verdade, a sua primeira vinda. 
Vinda que continua na vida cotidiana dos seus discípulos e discípulas: é a sua segunda vinda. 
Vida que esconde, anuncia e antecipa o encontro definitivo e pleno com Ele: a terceira vinda.

-  Viver “no tempo que se chama hoje” o encontro que se deu “naquele tempo” entre 
Jesus e os discípulos é a única forma sensata de anunciar, preparar e antecipar o encontro que 
se dará no “fim dos tempos”, no abraço que nenhum braço poderá jamais desatar.

-  Ninguém sabe o dia final, mas todos podem viver cada dia como se fosse o último. Se 
sabemos ler os “sinais dos tempos” meteorológicos  podemos aprender também aprender a , a 
ler os “sinais dos tempos” históricos, onde o Senhor está presente e atuando na direção do seu 
Reino. Por onde passa hoje a salvação que não cessa de ser oferecida pelo Pai, que não quer a 
morte, mas a vida dos seus filhos e filhas?

NO FINAL VIRÁ JESUS

 José Antonio Pagola

Não era fácil para os primeiros cristãos perseverar fiéis a Jesus: Quando chegaria a 
implantar-se o reino de Deus? Quando os pobres e desvalidos deixariam de sofrer? Não 
terminariam nunca os abusos e injustiças dos poderosos?

No término de seu escrito, Marcos quis oferecer a seus leitores a visão do “final”. Queria 
infundir-lhes luz e esperança. Recolheu ditos autênticos de Jesus, recorreu também a escritos 
de caráter apocalíptico e lhes recordou o último segredo que a vida encerra: no final, Jesus, o 
“homem novo”, dirá a última palavra. 
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A cena é grandiosa. O sol “se transformará em trevas”, já não porá luz e calor no mundo. A 
lua “não dará sua claridade”, se apagará para sempre. As estrelas cairão do céu” uma depois da 
outra. As forças dos céus “serão abaladas”. Este mundo que parece tão seguro, estável e eterno 
desmoronará.

No meio desta escuridão total fará sua aparição Jesus, o “Filho do homem”, o “homem 
novo”, o verdadeiramente humano. Todos verão Jesus chegar com “grande poder e 
esplendor”. Já não haverá outros poderes nem impérios. Ninguém lhe fará sombra. Ele 
iluminará tudo, implantando verdade e justiça.

Não existe propriamente juízo. Basta “vê-lo chegar”. Ele é o “Homem novo”. Tudo fica 
confrontando com ele. Então aparecerá o que é realmente uma vida humana. Ver-se-á onde está 
a verdade e onde a mentira. Os que agiram com justiça e os que foram injustos e desumanos.

Então se revelará a realidade. As coisas ficarão em seu verdadeiro lugar. Ver-se-á o valor 
último do amor. Far-se-á justiça a todas as vítimas inocentes: os mortos por desnutrição, os 
escravos, os torturados, as mulheres maltratadas pelo varão, os excluídos da vida, os ignorados 
por todos.

Como diz um texto cristão: Deus “criará novos céus e uma nova terra onde habitará a 
justiça”. Então ver-se-á que a maneira mais humana de viver é trabalhar por um mundo mais 
humano. Esta vida, às vezes tão cruel e injusta, passará. As “palavras” de Jesus não passarão. 

Santos do dia: Oto de Cluny (878-942); Filipina Duchesne (1769-1852).

Testemunhas do Reino: Gil Tablada (Costa Rica, 1970). Iñigo Eguiluz Tellería (Colômbia, 
1999). 

Memória histórica: O Duque de Caxias escreve ao Imperador sobre a possibilidade de os 
negros virem a iniciar uma guerra interna pelos seus direitos (1867). O Panamá outorga aos 
Estados Unidos a construção do Canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico (1903). 

Datas comemorativas: Dia do Arrependimento.

19
2ª-FEIRA - SS. ROQUE GONZÁLEZ, AFONSO RODRÍGUEZ 
E JOÃO DEL CASTILLO, Presbíteros, Mártires - Memória

(Cor vermelha - Ofício da memória)

Roque González de Santa Cruz nasceu 
em Assunção, no Paraguai, em 1576. Foi 
padre diocesano por cerca de anos, após o 
que, em 1609, entrou na Companhia de 
Jesus. Foi o maior missionário jesuíta nas 
regiões do Paraguai, do Guairá e do Tape – 
atual Rio Grande do Sul – onde fundou quatro 
reduções. Em 15 de novembro de 1628, foi 
martirizado no Caaró, atual município de São 
Luís Gonzaga, RS. Seu coração é conservado 

em Buenos Aires; entre 1955 e 1957, esta 
relíquia passou por diversos lugares no sul do 
Brasil. 

Afonso Rodríguez nasceu em Zamora, 
na Espanha, no ano de 1598. Tornou-se 
jesuíta. Destinado à região do Rio da Prata, 
veio para o Brasil, em 1617, na esquadra de D. 
Luís de Souza, 11º Governador Geral. Ficou 
em Salvador da Bahia durante 15 dias. 
Terminou seus estudos de teologia em 
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Oração do dia

Senhor, que a vossa palavra cresça nas 
terras onde os vossos mártires a semearam e 
seja multiplicada em frutos de justiça e de 
paz.

Leitura - Ap 1,1-4; 2,1-5

Início do Livro do Apocalipse de              
São João 

1 Revelação que Deus confiou a Jesus 
Cristo, para que mostre aos seus servos as 
coisas que devem acontecer em breve. Jesus 
as deu a conhecer, através do seu anjo, ao seu 

2servo João.  Este dá testemunho que tudo 
quanto viu é palavra de Deus e testemunho de 

3Jesus Cristo.  Feliz aquele que lê e aqueles 
que escutam as palavras desta profecia e 
também praticam o que nela está escrito. Pois 

4o momento está chegando.  João às sete Igre-
jas que estão na região da Ásia: A vós, graça e 
paz, da parte daquele que é, que era e que vem; 
da parte dos sete espíritos que estão diante do 

2,1 trono de Deus. Ouvi o Senhor que me dizia: 
Escreve ao anjo da Igreja que está em Éfeso: 
Assim fala aquele que tem na mão direita as 
sete estrelas, aquele que está andando no 

2meio dos sete candelabros de ouro:  Conheço 
a tua conduta, o teu esforço e a tua perseveran-
ça. Sei que não suportas os maus. Colocaste à 
prova alguns que se diziam apóstolos e des-
cobriste que não eram apóstolos, mas men-

3tirosos.  És perseverante. Sofreste por causa 
4do meu nome e não desanimaste.  Todavia, há 

uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu 
 5primeiro amor.  Lembra-te de onde caíste! 

Converte-te e volta à tua prática inicial. Se, 
pelo contrário, não te converteres, virei 
depressa e arrancarei o teu candelabro do seu 
lugar. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 
(R/. Ap 2,7b)

R. Ao vencedor concederei, comer 

Córdoba, onde foi ordenado presbítero. Ini-
cialmente, trabalhou entre os guaicurus do 
Chaco e, depois, com os guaranis, nas duas 
margens do Rio Uruguai. Foi martirizado, com 
Roque González, em 1628. 

João de Castillo nasceu em Belmonte, 
Espanha. Membro da Companhia de Jesus, 
trabalhou como professor num colégio                
do Chile, estudou teologia em Córdoba, 
Argentina, onde foi ordenado presbítero. 
Mandado para o rio Grande do Sul, atuou 
como missionário entre os guaranis. Com o 
Pe. Roque González, fundou a redução de 
Assunção à margem direita do Rio Ijuí. Foi 
martirizado em 1628, dois depois de seus 
companheiros do Caaró. 

Em 1937, o Papa Pio XI beatificou esses 
três grandes missionários jesuítas que 
marcaram com seu testemunho heróico a 
história do sul do continente latino-americano. 
Os três foram canonizados no dia 16 de maio 
de 1988, em Assunção, quando da visita do 
Papa João Paulo II ao Paraguai, onde vive a 
maior concentração de guaranis da América 
do Sul. Ao lado do castelhano, o guarani é 
língua oficial do Paraguai. 

Comentário inicial - O cego de nascen-
ça é o protótipo do discípulo iluminado. Tem 
consciência de não ver, diferentemente do 
bobo que não sabe que não sabe. Mas escuta 
muito bem, como o cachorro que tem uma 
audição e um olfato mais desenvolvidos que 
os nossos. Por isso, grita, enfrenta os que 
querem dissuadi-lo, e chega até Jesus: 
reconhece Jesus como Messias e Senhor. Ele 
sabe o que quer e obtém o que pede: erguer 
os olhos para Jesus, ver a Luz que salva, 
segui-Lo como discípulo.

Antífona da entrada 
        
Por amor de Cristo, o sangue dos mártires 

foi derramado na terra. Por isso sua recom-
pensa é eterna.
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guia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, 
todo o povo deu louvores a Deus. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos féis

Apesar da luz da fé que nos foi dada, ainda 
são densas as trevas que nos envolvem. Como 
o cego de Jericó, invoquemos o Senhor, 
dizendo: R. Senhor, aumentai a nossa fé.

1.  Pelos fiéis que nas provações chamam 
por Jesus, e pelos catecúmenos que passo a 
passo o descobrem, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que resistem aos ditadores dos 
seus países, e pelos que dizem não ao que é 
contra a lei de Deus, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos cegos que vivem tristes e sem 
esperança, e pelos que recuperam a vista que 
tinham perdido, rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos fiéis que renovam as promessas 
batismais, e pelos que reconhecem que foram 
salvos pela fé, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Deus de misericórdia, que escu-
tais os que vos pedem o que não têm, acolhei 
as nossas súplicas e atendei-nos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Com alegria, Senhor, nós vos oferecemos 
os frutos da terra, a fim de que, pelo sacrifício 
que vosso Filho ofereceu por todos, nos 
concedais a bênção e a santidade. 

Antífona da comunhão - Sl 72,28

Para mim só há um bem: é estar com 
Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor.

Oração depois da comunhão

Senhor, que os vossos fiéis, vivam na fé e 
na caridade, pois repartem com os irmãos o 
pão da vida e, até a vossa vinda, bebam o 
cálice da salvação. 

da Árvore da Vida!

1.  Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; que 
não entra no caminho dos malvados, nem 
junto aos zombadores vai sentar-se; mas 
encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, 
dia e noite, sem cessar. R.

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore, 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais 
as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que 
ele faz vai prosperar. R.

3.  Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca espalha-
da e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o 
caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. 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 - Lc 18,35-43

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

35 Quando Jesus se aproximava de Jericó, 
um cego estava sentado à beira do caminho, 

36pedindo esmolas.  Ouvindo a multidão pas-
sar, ele perguntou o que estava acontecendo. 
37 Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava 

38passando por ali.  Então o cego gritou: 
"Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!"                
39 As pessoas que iam na frente mandavam 
que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais 

            ainda: "Filho de Davi, tem piedade de mim!" 
40 Jesus parou e mandou que levassem o cego 
até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus 

41perguntou:  "O que queres que eu faça por ti?" 
O cego respondeu: "Senhor, eu quero enxergar 

42de novo."  Jesus disse: "Enxerga, pois, de 
43novo. A tua fé te salvou."  No mesmo 

instante, o cego começou a ver de novo e se-
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 18,35-43

E
 a cura do cego de nascença, meta à qual todo discípulo deve chegar para poder ver e 
encontrar-se face a face com o seu Senhor. A fé, que entra pelo ouvido, leva à 
contemplação do Rosto do Filho e dos irmãos (ãs).

-  O lugar é Jericó, considerada a cidade mais antiga do mundo, porta de entrada na terra 
prometida, onde o êxodo da escravidão tem seu desfecho na conquista da liberdade e na 
construção da fraternidade. Os discípulos de Jesus, porém, estão ainda no Egito, incapazes de 
compreender e de cumprir a caminhada de Jesus (v. 34).

-  O cego é o protótipo do discípulo iluminado. Tem consciência de não ver, 
diferentemente do bobo que não sabe que não sabe. Mas escuta muito bem, como o cachorro 
que tem uma audição e um olfato mais desenvolvidos que os nossos. Por isso, grita, enfrenta os 
que querem dissuadi-lo, chega até Jesus: reconhece Jesus como Messias e Senhor. Ele sabe o 
que quer e obtém o que pede: erguer os olhos para Jesus, ver a Luz que salva, segui-Lo como 
discípulo.

-  No Evangelho de Lucas, esta é a única cura de um cego. Nos Atos, a continuação do 
Evangelho, Lucas apresentará a mais célebre de todas as curas de cegueira. Será a de Paulo, a 
caminho de Damasco, que será iluminado pelo cegamento, que durará três dias (At 9). 

-  Jesus, na verdade, veio a este mundo “para julgar, de modo que aqueles que veem não 
vejam e aqueles que veem fiquem cegos” (Jo 9,39). Em Lucas, no discurso inaugural – o 
manifesto de Jesus – e na resposta à embaixada de João Batista, a devolução da vista aos cegos 
aparece como primeiro sinal messiânico (Lc 4,18; 7,22). Jesus é, de fato, o Sol que vem 
iluminar os que jazem nas trevas da morte (Lc 1,78ss.). O mais interessante, porém, é que o 
primeiro milagre anunciado é o último a ser realizado. É o milagre definitivo, pois permite ver a 
salvação que já está dada (cf. Lc 13,12). Depois desse milagre, em Lucas, só o da cura da orelha 
de Malco, para que também o inimigo possa ouvir a Palavra que salva (cf. Lc 22,51)!

-  O cego de Jericó é curado par  ver o Rosto. A visão – a  (Lc 23,48) – é o tema a theoría
dominante, em Lucas, depois da transfiguração. Cume da contemplação será a visão do 
Crucificado, com o lado aberto, oferecida a todos, própria do IV Evangelho. A visão de Deus é a 
salvação do homem. Pela visão de Deus, o homem volta a ser o que é: reflexo daquela Glória da 
qual ele é imagem e semelhança. Na verdade, aonde chega a luz, criatura primogênita de Deus 
(cf. Gn 1,3), cessa o caos e tem início o mundo novo, inundado pela Luz (cf. Jo 1,4ss.). 

-  Centro deste Evangelho é o Nome de Jesus, luz do mundo (Jo 8,12). A invocação do 
Nome põe o discípulo em comunhão com ele. Vê-lo é o dom do sublime conhecimento do 
Mestre bom conhecido como o único bom. Esse reconhecimento transforma em filho de 
Abraão quem, fora da fé, jaz inerme e marginalizado, longe do caminho por onde escorre a vida.

-  O cego – que não tem nome (Bartimeu não é nome, pois significa “filho de Timeu”) – 
chama Jesus por nome. Chamar pelo nome significa ter uma relação pessoal de conhecimento 
e amor. É a relação nova criada pela fé e celebrada no batismo, que nos une pessoalmente a Ele. 
À medida que o chamamos pelo nome, temos o nosso verdadeiro nome, tornamo-nos novas 
criaturas. A nossa miséria encontra-se com a Sua misericórdia e, assim, somos salvos pela 
beleza do Amor. Sabemos que a beleza salvará o mundo (F. Dostoiévski)!

-  É a graça que o Evangelho de hoje quer nos dar: reconhecer em Jesus, o Nazareno que 
passa, o Messias (“filho de Davi” é título messiânico), aliás, o Senhor, que tem piedade de 
mim, justamente quando me acho cego, preso às minhas pernas, jogado à beira do caminho! 
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Santos do dia: Totto de Ottobeuren (+815); Isabel da Turíngia (1207-1231); Davi de 
Augsburg (1200-1272); Matilde de Hackeborn (1241-1299), Roque González, Afonso 
Rodríguez e João del Castillo (Paraguai, 1681). 

Testemunhas do Reino: Santos Jiménez Martínez e Jerônimo “Don Chomo, pastores 
protestantes e lavradores (Guatemala, 1980).

Memória histórica: Fujimori renuncia à presidência do Peru, por fax, do Japão (Japão, 
2000).

Datas comemorativas: Dia da Bandeira do Brasil. Dia Internacional do Xadrez.

20 TERÇA-FEIRA DA 33ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Se há um evangelho dos pobres, há tam-
bém uma evangelização dos ricos. Zaqueu é o 
protótipo acabado que o retratista Lucas se 
delicia em pintar. A cena é, juntamente com as 
parábolas do bom samaritano e do Pai miseri-
cordioso, um “evangelho no Evangelho”, tal a 
sua centralidade na proposta cristã. O encontro 
entre Jesus e Zaqueu realiza a salvação. Esta é 
impossível para todos, mas não para Deus, 
para o qual nada é impossível. Preparemo-nos 
para ouvir o recado de Deus!

Antífona da entrada - Jr 29,11.12.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei 
de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, 
de onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade completa, 
servindo a vós, o criador de todas as coisas.

Leitura - Ap 3,1-6.14-22

Leitura do Livro do Apocalipse de              
São João 

                         Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: 

1 Escreve ao anjo da Igreja que está em Sardes: 
'Assim fala aquele que tem os sete espíritos de 
Deus e as sete estrelas: - Conheço a tua 
conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás 

2morto.  Acorda! Reaviva o que te resta, e que 
estava para se apagar! Pois não acho sufi-
ciente aos olhos do meu Deus aquilo que 

3estás fazendo.  Lembra-te daquilo que tens 
aprendido e ouvido. Observa-o! Converte-te! 
Se não estiveres vigilante, eu virei como um 
ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou 

4surpreender!  Todavia, aí em Sardes existem 
algumas pessoas que não sujaram a roupa. 
Estas vão andar comigo, vestidas de branco, 

5pois merecem isso.  O vencedor vestirá a rou-
pa branca, e não apagarei o seu nome do livro 
da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai 

6 e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o 
14que o Espírito diz às Igrejas'.  Escreve ao anjo 

da Igreja que está em Laodiceia: 'Assim fala o 
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o 

15 princípio da criação de Deus: Conheço a tua 
conduta. não és frio nem quente. Oxalá fosses 

16 frio ou quente! Mas, porque és morno, nem 
frio nem quente, estou para vomitar-te de 

17minha boca.  Tu dizes: 'Sou rico e abastado e 
não careço de nada', em vez de reconhecer 
que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu! 
18 Dou-te um conselho: compra de mim ouro 
purificado no fogo, para ficares rico, e vestes 
brancas, para vestires e não aparecer a tua 
nudez vergonhosa; e compra também um 
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4pois era muito baixo.  Então ele correu à frente 
e subiu numa figueira para ver Jesus, que 

5devia passar por ali.  Quando Jesus chegou 
ao lugar, olhou para cima e disse: "Zaqueu, 
desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua 

6casa."  Ele desceu depressa, e recebeu Jesus 
7com alegria.  Ao ver isso, todos começaram a 

murmurar, dizendo: "Ele foi hospedar-se na 
8casa de um pecador!"  Zaqueu ficou de pé, e 

disse ao Senhor: "Senhor, eu dou a metade 
dos meus bens aos pobres, e se defraudei 

                       alguém, vou devolver quatro vezes mais." 
9 Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou 
nesta casa, porque também este homem é um 

10filho de Abraão.  Com efeito, o Filho do 
Homem veio procurar e salvar o que estava 
perdido." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O convite à conversão dirige-se a todos, 
como Jesus o dirigiu a Zaqueu, chamando-o 
do pecado à fé. Oremos ao Pai de bondade:    
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja de Deus e os seus 
ministros estejam sempre prontos a acolher os 
pecadores oremos, irmãos.

2.  Para que aqueles que se convertem ao 
Senhor sintam o acolhimento caloroso dos 
fiéis, oremos, irmãos.

3.  Para que os verdadeiros cristãos 
evitem fazer o mal e façam todo o bem de que 
são capazes, oremos, irmãos.

4.  Para que a descrença não prevaleça 
sobre a fé nem o mal seja mais forte do que o 
bem, oremos, irmãos.

5.  Para que todos nós, pecadores, peça-
mos a Deus os sentimentos de Zaqueu, ore-
mos, irmãos.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ponde      
no coração de todos os pecadores um gran- 
de desejo de ver Jesus e de O escutar. Ele que 
é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

colírio para curar os teus olhos, para que 
19enxergues.  Eu repreendo e educo os que eu 

20amo. Esforça-te, pois, e converte-te.  Eis que 
estou à porta, e bato; se alguém ouvir minha 
voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e 
tomaremos a refeição, eu com ele e ele 

21comigo.  Ao vencedor farei sentar-se comigo 
no meu trono, como também eu venci e estou 

22sentado com meu Pai no seu trono.  Quem 
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
Igrejas'". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 14(15),2-
3ab.3cd-4ab.5(R/. Ap 3,21)

R. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito 
de sentar-se comigo no meu trono.

1.  É aquele que caminha sem pecado e 
pratica a justiça fielmente; que pensa a 
verdade no seu íntimo e não solta em calúnias 
sua língua. R.

2.  Que em nada prejudica o seu irmão, 
nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá 
valor algum ao homem ímpio, mas honra os 
que respeitam o Senhor. R.

3.  Não empresta o seu dinheiro com usu-
ra, nem se deixa subornar contra o inocente.  
Jamais vacilará quem vive assim! R.

Aclamação ao Evangelho - 1Jo 4,10b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Por amor, Deus enviou-nos o seu Filho, 

como vítima por nossas transgressões. R.

Evangelho - Lc 19,1-10

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

1Naquele tempo  Jesus tinha entrado em 
2Jericó e estava atravessando a cidade.  Havia 

ali um homem chamado Zaqueu, que era 
chefe dos cobradores de impostos e muito 

3rico.  Zaqueu procurava ver quem era Jesus, 
mas não conseguia, por causa da multidão, 
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Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar 
em sua memória fazer-nos crescer em 
caridade.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor, nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recompensa 
de uma eternidade feliz.

Antífona da comunhão - Sl 72,28

Para mim só há um bem: é estar com 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 19,1-10

S
e há um evangelho dos pobres, há também uma evangelização dos ricos. Zaqueu é o 
protótipo acabado que o iconógrafo* Lucas se delicia em pintar. A cena é, juntamente 
com as parábolas do bom samaritano e do Pai misericordioso, um “evangelho no 

Evangelho”, tal a sua centralidade na proposta cristã.
-  O encontro entre Jesus e Zaqueu realiza a salvação. Esta é impossível para todos, mas 

não para Deus (Lc 18,27), para quem nada é impossível (Lc 1,37). Até que enfim o desejo do 
homem de ver o Filho do Homem se encontra com o “dever” de Deus de estar e repousar ju to n
da sua criatura. Finalmente, Deus e homem encontram casa um no outro e podem dizer um 
“basta” às suas procuras.

-  Este encontro é o face  face entre a criatura e seu Salvador, ao qual toda criatura é a
chamada. Antecipado num, estender-se-á a todos, desde Jericó, passando por Jerusalém, até 
os últimos confins da terra. Em Zaqueu – nome que quer dizer “o puro” ou “Deus recorda” – 
Deus se recorda de cada ser humano, por menor e imundo que seja, e o purifica para que possa 
fazer com Ele a santa viagem. 

-  Trata-se de um episódio chave. O encontro entre Jesus e Zaqueu é solução do que já 
veio e prelúdio do que virá. É o fio da meada daquele “evangelho da misericórdia” que Lucas vai 
desnovelando. É como um seu compêndio. Nele, cada palavra alude ao todo. Nele, cada palavra 
ressoa os temas caros ao evangelista da salvação universal. Nele, manjedoura de Belém e lenho 
do Calvário se juntam tematicamente naquela figueira em que Zaqueu sobe para ver o que, no 
chão, não conseguia. 

-  Chamam a atenção – em ordem de expressividade – as seguintes expressões: ‘passar’, 
‘chefe dos publicanos’, ‘rico’, ‘apressar-se’, ‘hoje’, ‘é preciso’, ‘ficar’, ‘acolher’, ‘alegrar-se’, 
‘extravasar’, ‘repousar’, ‘pecador’, ‘dar aos pobres’, ‘salvação’, ‘procurar’, ‘o que está perdido’. 
Centro do relato é o desejo de ver de Zaqueu e o olhar que Jesus lhe lança. Deste encontro de 
olhares brota o hoje da salvação: o Salvador nasce no coração do pecador pelo qual morreu!

-  Mas qual é a salvação, se ninguém pode alcançá-la? Zaqueu, o insalvável por 
excelência, encontra o Filho do Homem, que veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele 
precisa hoje – e quanto antes – ficar na sua casa! O insalvável – também isso é graça – tem o 
único requisito para a salvação: ele enxerga a própria miséria e “procura ver” a misericórdia do 
Senhor que passa. Está dado o princípio de toda iluminação! Dentro dessas condições, todos 
podem tornar-se discípulos e discípulas do Senhor.

-  Zaqueu é a Jericó que ninguém consegue derrubar. Por isso, Jesus vai vencendo Jericó 
aos poucos: primeiro, lhe cura o olho (Lc 18,35-43), doente de inveja. Agora, pode ver o seu 
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olhar que a todos seduz. Aberta a janela do coração, por ela entra e se apodera dele (cf. Fl 3,12). 
-  Desde o segundo anúncio da paixão, Lucas procura tornar-  “pequenos” (Lc 9,48). nos

Põe em nossa boca a palavra “papai” (Abbá)  que sai espontânea da boca d, os filhos                
(Lc 10,21). 

-  Lucas quer desinchar seus leitores e leitor s, doentes daquela egoística “hidropisia” a
que impede passar pela porta estreita do amor (Lc 14,1-6).

-  Zaqueu vive o que é preciso viver para herdar a vida (Lc 10,25ss.; 18,18ss.): ama a 
Deus de todo o coração porque finalmente O viu no Mestre bom que entrava em Jericó; ama o 
próximo porque ama os pobres, dando-lhes metade dos seus bens e administrando com 
sabedoria o que lhe resta (cf. Lc 12,13-21; 16,1-9).

-  As últimas palavras do evangelho de hoje – “o Filho do Homem veio procurar e salvar           
o que estava perdido” (v. 10) – são o programa de sempre de Jesus. Moveram a sua ação até 
aqui; moverão a sua paixão a partir daqui. A sua missão é dar salvação aos perdidos, quer dizer, 
a todos, a começar pelos últimos. Confirma-o Paulo, salvo no caminho de Damasco:                 
“Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro”                 
(1Tm 1,15).

Santos do dia: Crispim (Ecija - Astigi/Sevilha, século III). Edmundo de Ostanglien (840-
870); Bernardo de Hildesheim (960-1022); Félix de Valois (1127-1212); Maria Fortunata (Anna 
Felice Viti) (1827-1922).

Testemunhas do Reino: Zumbi de Palmares (1695).

Memória histórica: “Novas Leis” regulam as contratações de índios na América espanhola 
(1542). 

Datas comemorativas: Dia Nacional da Consciência Negra. Dia do Auditor Interno. Dia do 
Profissional Liberal Universitário. Dia do Datiloscopista Brasileiro. Dia da Proclamação dos 
Direitos da Criança pela ONU. Dia Internacional dos Direitos da Criança. Dia do Biomédico.

21
QUARTA-FEIRA - APRESENTAÇÃO
 DE NOSSA SENHORA - Memória

(Cor branca - Ofício da memória)

A festa da Apresentação de Maria – intro-
duzida no século VI no Oriente – ocupa lugar 
importante na liturgia bizantina. Celebra a 
entrada de Maria no Templo de Jerusalém. A 
Filha de Sião exulta de alegria por sua consa-
gração ao Senhor. Festa de origem devo-
cional, inspirada no Proto-Evangelho de Tiago, 
começou a ser celebrada no Ocidente, mais 
precisamente em Avinhão (França), durante o 
pontificado de Gregório XI (1370-1378). A 
partir de 1585, sob o pontificado de Sisto V, 
estendeu-se para toda a Igreja. 

Comentário inicial - O anúncio do Reino 
e o chamamento dos discípulos vão pouco a 
pouco formando a nova família de Jesus. Não 
uma família de sangue, mas de adesão livre, 
de compromisso consciente, de fé. Há uma 
ruptura com a família de Nazaré, não se pode 
negar. Mas, na medida em que aquela família, 
sobretudo, Maria, adere ao Pai e faz a sua 
vontade, ela faz parte da nova família também. 
Aliás, os discípulos irão perceber com toda a 
clareza, Maria estará no centro, no coração, da 
nova família de Jesus.
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De bens saciou os famintos e despediu, sem 
nada, os ricos. R.

4.  Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu 
amor, como havia prometido aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos, para 
sempre. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

R.  Aleluia, aleluia, aleluia. 
V.  Feliz quem ouve e observa a palavra de 

Deus! R. 

Evangelho - Mt 12,46-50

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

46Naquele tempo,  Enquanto Jesus estava 
falando às multidões, sua mãe e seus irmãos 
ficaram do lado de fora, procurando falar com 

47ele.  Alguém disse a Jesus: "Olha! Tua mãe e 
teus irmãos estão aí fora, e querem falar 

48contigo".  Jesus perguntou àquele que tinha 
falado: "Quem é minha mãe, e quem são meus 

49irmãos?"  E, estendendo a mão para os 
discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e 

50meus irmãos.  Pois todo aquele que faz a 
vontade do meu Pai, que está nos céus, esse  
é meu irmão, minha irmã e minha mãe".            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Elevemos as nossas orações ao Pai todo-
poderoso e, por intercessão da santa Virgem 
Maria, invoquemos a divina misericórdia, 
dizendo: R. Interceda por nós a Virgem 
cheia de graça.

1.  Para que a celebração da dedicação da 
Virgem Maria nos aproxime do mistério de 
Cristo, oremos.

2.  Para que a apresentação da Virgem 
Maria nos faça contemplar nela o ideal de 
todos os cristãos, oremos.

3.  Para que a Virgem cheia de graça e de 

Antífona da entrada - Jt 13,23.25

O Senhor Deus vos abençoou, Virgem 
Maria, mais que a todas as mulheres. Ele 
exaltou o vosso nome: que todos os povos 
cantem vosso louvor.

 
Oração do dia

Ao celebrarmos, ó Deus, a gloriosa me-
mória da Santa Virgem Maria, concedei-nos, 
por sua intercessão, participar da plenitude da 
vossa graça.

Leitura - Zc 2,14-17

Leitura da Profecia de Zacarias 

14 ‘Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis 
que venho para habitar no meio de ti, diz o 

15Senhor.  Muitas nações se aproximarão do 
Senhor, naquele dia, e serão o seu povo. Ha-
bitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor 

16dos exércitos me enviou a ti.  O Senhor en-
trará em posse de Judá, como sua porção na 
terra santa, e escolherá de novo Jerusalém.               
17 Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele 
acaba de levantar-se de sua santa habitação'.    
- Palavra do Senhor.

Cântico evangélico - Lc 1,46-47.48-
49.50-51.52-53.54-55 (R/. 49)

R. O Senhor fez por mim maravilhas, 
e Santo é o seu nome. 

1.  A minh'alma engrandece ao Senhor, e 
se alegrou o meu espírito em Deus, meu 
Salvador, pois, ele viu a pequenez de sua ser-
va, desde agora as gerações hão de chamar-
me de bendita. R.

2.  O Poderoso fez por mim maravilhas e 
Santo é o seu nome! Seu amor, de geração em 
geração, chega a todos que o respeitam. R.

3.  Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. Derrubou os pode-
rosos de seus tronos e os humildes exaltou. 
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dade. E fazei que ele, apagando os nossos 
pecados, vos torne agradáveis nossas oferen-
das. 

 Prefácio de Nossa Senhora, I ou II

Antífona da comunhão - Lc 1,49

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

Oração depois da comunhão

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

pureza seja o modelo dos que se abrem ao 
ideal do Evangelho, oremos.

4.  Para que a Virgem de Nazaré seja 
modelo dos que se consagram ao serviço de 
Deus e da Igreja, oremos.

Senhor, nosso Deus, estendei a vossa 
misericórdia sobre os filhos que vos amam e 
suplicam e que humildemente entregam as 
suas preces nas mãos da Virgem Mãe de 
Nazaré. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do 
vosso Filho, que, ao nascer da Virgem Mãe, 
não diminuiu, mas consagrou a sua integri-

A SEMENTE NA TERRA - Mt 12,46-50

M
ãe, irmãos e irmãs de Jesus são todos aqueles e aquelas que estendem a mão                
para comer o alimento de Jesus, que consiste em fazer a vontade de Deus                       
(Jo 4,34).

-  Nos cinco versículos do Evangelho de hoje, se fala de mãe, de irmão, de irmã de Jesus. 
Fala o narrador e fala o próprio Jesus, Jesus por três vezes. A questão é ser ou não 
“consanguíneo” de Jesus, que deve ter sido importante no primeiro século de nossa era. Basta 
acenar ao tema dos “irmãos” e “irmãs” de Jesus, alguns ocupando posição de destaque na 
Igreja.

-  Marcos aborda essa questão de forma dura e crítica (Mc 3,20-35). Tem-se a impressão 
que até Maria fica mal posicionada na posição de Marcos. Mateus, porém, tira a conclusão 
positiva – a conclusão que fica implícita em Marcos.

-  Jesus nos traz o conhecimento e o amor recíproco que circula entre o Pai e o Filho (Mt 
11,25-30). Esse dom sublime supera toda expectativa, mesmo a do Batista (Mt 11,2-15). Os 
contemporâneos de Jesus não o entendem (Mt 11,16-24). Os fariseus tomam a decisão de 
matá-lo (Mt 12,14). Motivo? Acusam-no de colaboração com satanás (Mt 12,24) e pedem-lhe 
sinais (Mt 12,38ss.). Os parentes de Jesus consideram-no louco (Mc 3,21). Mateus migra da 
cristologia para a antropologia (e a eclesiologia): quem faz parte da família de Jesus.

-  Na verdade, a essa altura do ministério, Jesus não está mais só. O parentesco da carne é 
superado pelo parentesco no Espírito: “Ainda que tenhamos conhecido o Cristo segundo a 
carne, agora não o conhecemos mais assim” (2Cor 5,16). Desponta uma nova família, a família 
que o Deus-Amor sonhou desde o coração do Pai. Nasce a família do Filho, com mãe, irmãos, 
irmãs. 

-  Não existe só uma consanguinidade física. Existe uma “consanguinidade” espiritual. 
Há um parentesco com Deus, aberto a todo ser humano, próximo ou distante. Seu DNA consiste 
em fazer a vontade do Pai, que se exprime na Palavra, no Filho, na palavra humana do Filho 
divino. 
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-  Se é verdade que nos tornamos a palavra que ouvimos e fazemos, ela é uma semente 
que gera segundo a própria espécie (Mt 13,1ss.). Por isso, a palavra de Deus nos gera da 
espécie de Deus e torna-nos participantes da natureza divina (1Pd 1,23; 2Pd 1,4). Quem acolhe 
a Palavra tem o poder de tornar-se filho de Deus, filho gerado não pela carne ou pelo querer do 
ser humano, mas pelo próprio Deus (Jo 1,12ss.). Discípulo verdadeiro não é o que confessa 
Jesus como Senhor (Mt 7,21), mas o que faz a vontade do Pai, tendo em si o Espírito do Filho. 
Aqui está a nossa verdadeira filiação, a nossa nova identidade, os nossos laços de família! 

Santos do dia: Rufo (I século); Gelásio I (+496); Emanuel de Alzon (1810-1880).

Memória histórica: A Colômbia se proclama Estado soberano, separando-se da Grande 
Colômbia, que era formada pela Venezuela, Nova Granada (atual Colômbia), Panamá e Equador 
(1831). Fundação da Organização Nacional de Mulheres de Chicago (1966). Massacre de La 
Unión (Honduras, 1975). 

Datas comemorativas: Dia da Homeopatia. Dia das Saudações. Dia Mundial da Televisão 
(ONU).

22 QUINTA-FEIRA -  CECÍLIA, Virgem, Mártir - Memória S.
 (Cor vermelha - Ofício próprio da memória)

O adiamento da volta de Jesus é chance 
que nos é dada em vista da nossa salvação. A 
história continua porque Deus generosamente 
dá aos homens e às mulheres mais um ano 
para se converterem. É uma demonstração de 
que realmente “Deus quer que todos se 
salvem e cheguem ao conhecimento da ver-
dade”. Na verdade, “o Senhor não atrasa no 
cumprimento da sua promessa, como creem 
alguns, mas usa de paciência conosco, não 
querendo que ninguém pereça, mas que 
todos tenham a oportunidade de arrepender-
se” (2Pd 3,9). O tempo presente deve ser bem 
administrado para render frutos de conversão 
e vida, na fidelidade a Deus e no serviço aos 
irmãos e irmãs.

Chegando à meta de sua viagem – 
Jerusalém – Jesus se desmancha em lágri-
mas. Não se trata de fraqueza, mas do mistério 
maior do coração de Deus. O nosso Deus é um 
Deus apaixonado por nós. Isso mesmo: Deus 
é louco de amor por nós, como dizia um santo 
teólogo ortodoxo do século XV: Nicolau 
Cabasilas! E aquela menina mística, Catarina 

de Sena, o repetia: Deus é “apaixonado pela 
sua criatura”!

A vida de Santa Cecília – datável entre os 
séculos II e III – constitui um problema sério 
para a hagiografia. Um grande estudioso diz 
que “talvez não haja questão mais intrincada, 
em toda a hagiografia romana” do que a desta 
santa (cf. E. Delehaye, Étude sur le légendier 
romain, Bruxelles, 1936, pp. 73-96). Na 
verdade, tudo é questionado: os dados do 
Martyrologium hieronimianum; as afirmações 
do Sínodo Romano de 499; a menção da festa 
no dia 22 de novembro de 545 na biografia do 
Papa Virgílio e, sobretudo, a sua Paixão (quer 
dizer, o relato do seu martírio). Nem mesmo a 
cripta da Santa nas Catacumbas de São 
Calisto são totalmente fidedignas. A conse-
quência é que é muito difícil, com esses pres-
supostos, chegar a conclusões certas. Igual-
mente, a história das suas relíquias, suas 
vicissitudes durante a Idade Média, a sua 
descoberta em 1599, colocam mais proble-
mas do que pistas para uma solução. Por isso, 
alertam os estudiosos que toda conclusão em 
relação às origens do culto de Santa Cecília é 
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as ameaças dos juízes e conquistou o reino do 
céu.

Oração do dia

Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas 
e dignai-vos atender as nossas preces pela 
intercessão de Santa Cecília.

Leitura - Ap 5, 1-10

Leitura do Livro do Apocalipse de            
São João 

1Eu, João,  vi um livro na mão direita 
daquele que estava sentado no trono. Era um 
rolo escrito por dentro e por fora, e estava 

2lacrado com sete selos.  Vi então um anjo 
forte, que proclamava em voz alta: "Quem é 

                       digno de romper os selos e abrir o livro?" 
3 Ninguém no céu nem na terra nem debaixo 
da terra era digno de abrir o livro ou de ler o 

4que nele estava escrito.  Eu chorava muito, 
porque ninguém foi considerado digno de 

5abrir ou de ler o livro.  Um dos anciãos me 
consolou: "Não chores! Eis que o Leão da tribo 
de Judá, o Rebento de Davi, saiu vencedor. Ele 

6pode romper os selos e abrir o livro".  De fato, 
vi um Cordeiro. Estava no centro do trono e 
dos quatro Seres vivos, no meio dos Anciãos. 
Estava de pé como que imolado. O Cordeiro 
tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete 

           Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. 
7 Então, o Cordeiro veio receber o livro da mão 

               direita daquele que está sentado no trono. 
8 Quando ele recebeu o livro, os quatro Seres 
vivos e os vinte e quatro Anciãos prostraram-
se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e 
taças de ouro cheias de incenso, que são as 

9orações dos santos.  E entoaram um cântico 
novo: "Tu és digno de receber o livro e abrir 
seus selos, porque foste imolado, e com teu 
sangue adquiriste para Deus homens de toda a 

10tribo, língua, povo e nação.  Deles fizeste 
para o nosso Deus um reino de sacerdotes. E 
eles reinarão sobre a terra". - Palavra do 
Senhor.

fortemente incerta. Delehaye, por exemplo, 
sugere que Cecília pertencesse à família 
romana dos Caecilii, mas isso também não vai 
além de uma conjectura. O que é certo é a 
popularidade que gozou desde, pelo menos, o 
momento em que entrou no legendário roma-
no. Mesmo assim – e apesar de todos os 
‘fundadores’ dos ‘títulos’ romanos terem sido 
supressos do Calendário universal da Igreja, 
bem como, na revisão do Calendário, terem 
sido supressos nomes de muitos mártires que 
apresentavam graves dificuldades históricas – 
o nome de Cecília permaneceu. Diz-se – mas 
só se diz – que João XXIII interveio pessoal-
mente para mantê-lo. E João XXIII era doutor 
em História da Igreja! Dois fatos, contudo, 
relacionados com Santa Cecília, são antiquís-
simos: o ‘titulus’ basilical de Santa Cecília (sua 
basílica fica no famoso bairro romano de 
Trastevere), com certeza anterior ao ano 313 
(quando terminaram as perseguições); a festa 
de Santa Cecília era celebrada, em sua 
basílica do Trastevere, já no ano de 545. É 
também digno de nota que Cecília foi sepul-
tada nas Catacumbas de São Calixto, num 
lugar de honra, ao lado da chamada “cripta 
dos papas”. Consta que o Papa Pasqual I, 
fervoroso devoto da santa, transferiu seus 
restos mortais para a cripta da basílica da 
Santa no Trastevere. Exagero e mitificação à 
parte, diz-se também que, quando, no final do 
século XVI, o sarcófago foi aberto, o corpo de 
Cecília apresentava um excepcional estado de 
conservação. Foi nesta ocasião que Maderna, 
um competente escultor italiano, executou 
aquela imagem da Mártir bastante difundida: 
Cecília deitada de lado, envolta num vestido de 
seda, escondendo o rosto, o talho do verdugo 
no pescoço, o dedo indicador sobressaindo 
na mão esquerda (indicando um só Deus) e, 
na direita, o polegar, o indicador e o anular 
(simbolizando a Trindade). 

Antífona da entrada

Eis uma verdadeira testemunha, que 
derramou seu sangue pelo Cristo. Não temeu 
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definitivamente em sua última fase. Peçamos 
ao Pai sensibilidade para ler os sinais dos 
tempos. R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, sinal 
levantado entre as nações, para que realize a 
missão que o Senhor lhe confiou, oremos. 

2.  Pelos que são enganados em sua boa-
fé e pelas vítimas de terremotos, para que Deus 
as fortaleça e lhes dê esperança, oremos.

3.  Por todos os que correm atrás de 
ilusões, para que procurem o Reino de Deus, 
pois tudo o mais é mais frágil do que o barro, 
oremos.

4.  Pelas pessoas futuro angustiadas com 
o futuro ou tentadas pelos ídolos do ter-poder-
prazer, para que Jesus lhes mostre o caminho 
da vida, oremos.

5.  Pelos que se dedicam à música, para 
que a vida e a morte de Santa Cecília os inspire 
a louvar a Deus e elevar os irmãos, oremos. 

Senhor, nosso Pai, fazei-nos viver de tal 
modo o tempo presente, que possamos vos 
encontrar nos dias e nas noites da vida 
presente e no hoje sem fim da eternidade.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 24,10

Chegou o esposo, e as virgens que esta-
vam preparadas entraram com ele para as 
núpcias.

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, fortalecidos pela 
participação nesta Eucaristia, fazei que, a 
exemplo de santa Cecília, nos esforcemos por 
servir unicamente a vós, trazendo em nosso 
corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus.

Salmo responsorial - Sl 149,1-2.3-4. 
5-6a.9b(R/. Ap 5,10)

R. Fizestes de nós, para Deus, sacer-
dotes e povo de reis.

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
e o seu louvor na assembleia dos fiéis! Alegre-
se Israel em Quem o fez, e Sião se rejubile no 
seu Rei! R.

2. Com danças glorifiquem o seu nome, 
toquem harpa e tambor em sua honra! Porque, 
de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com 
vitória os seus humildes. R.

3. Exultem os fiéis por sua glória, e can-
tando se levantem de seus leitos, com 
louvores do Senhor em sua boca Eis a glória 
para todos os seus santos. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 9, 8ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz, Não 

fecheis os corações como em Meriba! R.

Evangelho - Lc 19,41-44

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

41Naquele tempo:  Quando Jesus se 
aproximou de Jerusalém e viu a cidade, 

42começou a chorar. E disse:  "Se tu também 
compreendesses hoje o que te pode trazer a 
paz! Agora, porém, isso está escondido aos 

43teus olhos!  Dias virão em que os inimigos 
farão trincheiras contra ti e te cercarão de 

44todos os lados.  Eles esmagarão a ti e a teus 
filhos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. 
Porque tu não reconheceste o tempo em que 
foste visitada." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus anuncia a destruição do Templo de 
Jerusalém, símbolo de um período-chave na 
história da salvação, que, com Jesus, entrou 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 19,41-44

O iconógrafo Lucas dá mais um retoque no retrato de Jesus, ícone perfeito do Pai. Seu 
rosto de peregrino, absolutamente único (Lc 19,29) – que ele endureceu ao encetar a 
viagem para Jerusalém – agora que ele chega à meta, desmancha-se em lágrimas. Não 

se trata de fraqueza, mas do mistério maior do coração de Deus. O nosso Deus é um Deus 
apaixonado por nós. Outro dia, um padre me observou que poucos leitores sabem do “manikós 
eros” (= amor louco) de N. Cabasilas, ao qual fiz referência com inocente naturalidade num dos 
últimos comentários ao Evangelho. Mas é isso mesmo: Deus é louco de amor por nós, como 
dizia o santo  do século XV! E aquela menina mística, Catarina de Sena, o teólogo ortodoxo*
repetia: Deus é “apaixonado pela sua criatura”!

-  Jesus, aclamado por todos os lados, aproxima-se de Jerusalém, enxerga a sua cidade. 
Ele, que é bem maior que Jonas (Lc 11,32)! Jonas parou diante de Nínive convertida, desgostoso 
por não lhe ter acontecido o mal que predissera. Desejou a morte (Jn 4,3.8.9). Jesus, ao 
contrário, parou diante de Jerusalém endurecida, desgostoso do mal que a atingiu. Desejou 
livrar-se da morte (Mc 14,36), mas, quando o mal não lhe deixou outro caminho para amar até o 
fim, abraçou a vontade de Deus até, de amor, morrer violentamente. 

-  A diferença entre Jesus e Jonas é simplesmente a que existe entre Deus e o homem: a 
misericórdia. Com a palavra, Oseias, o profeta do amor dado e não-recebido: “Meu coração se 
contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. Não executarei o ardor de minha ira, 
não tornarei a destruir Efraim, porque sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti, não 
retornarei com furor” (Os 11,8c-9).

-  O choro de Jesus é linguagem da impotência diante da recusa. Glória (= expressão) de 
um amor fiel diante da infidelidade. É o único modo – o modo divino – de criar liberdade onde 
reina a escravidão, de suscitar resposta até no coração mais teimosamente fechado, de oferecer 
uma possibilidade de conversão quando todas as cartas parecem ter sido jogadas.

-  As palavras de Jesus não são de ameaça, nem a destruição de Jerusalém, um castigo 
divino. Deus é misericordioso e perdoa (cf. Es 34,6ss.; Sl 86,15; 103,8; Jo 4,2). A mãe que alerta 
o filhinho – “cuidado ao atravessar a rua; uma hora, acaba debaixo de um carro!” – não ameaça 
nem deseja um castigo. As palavras de Jesus são uma constatação sofrida  que o povo, daquilo
desobedecendo, acaba fazendo contra si próprio. O mal, que ele quer evitar para Jerusalém, cairá 
sobre ele. Na Cruz, sitiado por toda a maldade do mundo, Ele será destruído pelo abandono de 
todos. Pode haver dor maior que a dor do abandono? Na Cruz, Deus se mostrará verdadeiramente 
Deus: se o seu poder nos criou, a sua impotência nos recriou!

-  Chorando sobre Jerusalém, realiza-se nele a bem-aventurança dos que choram (Lc 
6,21). Quem semeia entre lágrimas – como o semeador do Reino (Mt 13,3ss.) – colherá com 
alegria: “Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando ao 
levar a semente; ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes” (Sl 126,5-6). 

-  Somos convidados a discernir “hoje” a visita de Deus no seu Messias, o pequeno Jesus. 
Sua face é a do pobre e do pequeno humilhado pela arrogância do ‘grande’ e do ‘rico’. É o 
Samaritano que cuida do irmão caído. É o Peregrino que bate a cada porta, mendigando acolhida 
e oferecendo salvação (cf. Lc 9,46ss.; Mt 25,31-46). Jesus – que se esconde em todo ser 
humano necessitado de alguém – agora chora. Quando for acolhido – pelo irmão ou pela irmã 
que, talvez nada tendo, ainda tem um coração – sorrirá. A graça desse Evangelho é a de 
contemplar a face de Jesus na face de cada irmão e irmã que bate à nossa porta. Ele chora o Seu 
mal, para dar-nos, no Reino, o nosso bem. “No fim, no crepúsculo da vida, seremos julgados 
pelo amor” (São João da Cruz). 

Santos do dia:  Filemon (I século); Cecília (200-230); Salvador Lilli (1853-1895).
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Testemunhas do Reino: Trinidad Jiménez (Hacienda, El Salvador, 1980). 

Memória histórica: João Cândido lidera a Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro  (1910). 

Datas comemorativas: Dia Universal da Música.

23 SEXTA-FEIRA DA 33ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Jesus vai ao Templo e fica indignado com o 
que vê. Fizeram da casa do encontro com seu 
Pai um covil de ladrões. Tomado de santa ira, 
expulsa os que vendiam animais e trocavam 
dinheiro. Seus adversários acrescentam um 
motivo à lista que já têm para eliminá-lo. 

Antífona da entrada - Jr 29, 11.12.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei 
de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, 
de onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o cora-
ção, pois só teremos felicidade completa, 
servindo a vós, o criador de todas as coisas.

Leitura - Ap 10,8-11

Leitura do Livro do Apocalipse de            
São João

8 Aquela mesma voz do céu, que eu, João, 
já tinha ouvido, tornou a falar comigo: "Vai. 
Pega o livrinho aberto da mão do anjo que está 

9de pé sobre o mar e a terra."  Eu fui até ao anjo 
e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me 
falou: "Pega e come. Será amargo no estô-
mago, mas na tua boca, será doce como mel". 
10 Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. 
Na boca era doce como mel, mas quando o 
engoli, meu estômago tornou-se amargo.                   
11 Então ele me disse: "Deves profetizar ainda 

contra outros povos e nações, línguas e reis".      
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),14. 
24.72.103.111.131 (Cr/ . 103a) .

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

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

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

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

eu as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Lc 19, 45-48

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

45Naquele tempo:  Jesus entrou no Templo 
46e começou a expulsar os vendedores.  E 

disse: "Está escrito: 'Minha casa será casa de 
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SÃO CLEMENTE I, PAPA E MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires - MR, 745, ou pastores [papas] - MR, 752)

SÃO COLUMBANO, Abade
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Comum dos pastores [missionários] - MR, 761, ou santos [religiosos] - MR, 777)

Clemente, sacerdote e mártir do vosso Filho, 
que testemunhou com o seu sangue o mis-
tério que celebrava e confirmou suas palavras 
com o exemplo de sua vida.

são Columbano a solicitude pela pregação do 
Evangelho e o zelo pela vida monástica, 
concedei que, por sua intercessão e exemplo, 

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, admirável 
na força dos vossos santos, dai-nos come-
morar com alegria a festa do papa são 

Oração do dia

Ó Deus, que reunistes admiravelmente em 

oração'. No entanto, vós fizestes dela um antro 
47de ladrões."  Jesus ensinava todos os dias no 

Templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da 
Lei e os notáveis do povo procuravam modo 

48de matá-lo.  Mas não sabiam o que fazer, 
porque o povo todo ficava fascinado quando 
ouvia Jesus falar. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

As igrejas, como o templo, são casas de 
oração. Mas o verdadeiro templo de Deus               
é Cristo. Peçamos a graça de compreender              
e experimentar essa realidade, dizendo:                
R. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.

1.  Para que a Igreja se entregue sem ces-
sar à oração e ensine os jovens e as crianças a 
fazê-lo, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que os discípulos missionários 
preguem em todos os lugares, e ensinem a 
adorar a Deus em espírito e verdade, rezemos 
ao Senhor.

3.  Para que as igrejas de pedra sejam 
lugares de encontro de irmãos e nelas se 
ensine a Palavra de Deus, rezemos ao Senhor.

4.  Para que a fé na misericórdia de Deus 
que une judeus, cristãos e muçulmanos nos ensi-
ne a dialogar e a atuar juntos, rezemos ao Senhor. 

5.  Para que os que se reúnem nesta igreja 
cresçam na fé e na esperança e nos ensinem a 
viver como irmãos, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus, ensinai-nos a orar 
em todo tempo e lugar, no templo do universo 
e no templo do coração, sem jamais deixar de 
amar e servir a vós e a todos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor, nosso Deus, que a ofe-
renda colocada sob o vosso olhar nos alcance 
a graça de vos servir e a recompensa de uma 
eternidade feliz.

Antífona da comunhão - Sl 72,28

Para mim só há um bem: é estar com 
Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar 
em sua memória fazer-nos crescer em cari-
dade.
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nhemos no crescimento do vosso povo. vos procuremos acima de tudo e nos empe-

A SEMENTE NA TERRA - Lc 19,45-48

A
 vinda de Jesus ao Templo realiza a última promessa do Antigo Testamento: a visita de 
Deus à sua morada (Ml 3,1ss.). Ele a havia abandonado porque nela morava todo tipo 
de abominação, reduzida que fora a espelunca de ladrões (Jr 12,7; cf. 7,1ss.), onde o 

culto do dinheiro (= Mamona) havia substituído o culto do único Senhor. Agora, Jesus entra no 
Templo para purificá-lo e enchê-lo da sua Glória: varre para fora o ídolo imundo e o substitui por 
sua presença e palavra. Aqueles que O contemplam e escutam Sua palavra tornam-se as pedras 
vivas do novo Templo. Este se torna o que é: lugar de oração (Is 56,7); o homem entra em 
comunhão com Deus, presente em Jesus e na sua palavra.

-  O velho Templo era fadado a desaparecer, figura que era do novo. Terminará, de fato, por 
sua arrogância e pela segurança nele depositada. O fiel entra nele dizendo: “Este é o Templo do 
Senhor”. Presume-se receber dele salvação, quando, na verdade, ele é profanado por todo tipo 
de injustiça (Jr 7,1-14). Uma religiosidade formal não serve para nada, pois Deus não tolera 
“delito e solenidade” (Is 1,13). A sua graça não é uma capa sobre a nossa imoralidade (Jd 4). 
Diferente dos seus sacerdotes, Deus não se presta a negociações, não vende os seus favores 
em troca de bens religiosos ou de dinheiro. O pecado mais grave contra ele é o de pretender 
comprar o seu amor. Ele não é uma prostituta, com ponto e preço. Ele é Pai, cheio de graça, 
bondade e misericórdia. A salvação não se compra nem se conquista. É dom gratuito, ao qual se 
responde com uma vida filial, no Filho e à semelhança do Filho. Este, sim, é o verdadeiro templo 
e o verdadeiro culto, existencial, espiritual, agradável a Deus (cf. Rm 12,1).

-  O corpo de Jesus, que, por amor, se fez pecado por nós (2Cor 5,21), carregará sobre si 
a maldição do velho templo. Assim como deste não ficará pedra sobre pedra, também o corpo 
de Jesus será destruído e levantado em três dias. Este novo templo não será edificado por mão 
de homem, mas pelo poder de Deus. A pedra que foi desprezada pelos construtores tornou-se 
pedra angular do novo templo, onde habita, de verdade, a verdade de Deus. A sua Cruz – que em 
nada se parece com os altares onde se oferecem sacrifícios – marcará a distância infinita entre 
ele e os ídolos. Ele é, na inteireza do seu ser, o novo templo. Nele, imagem visível do Deus 
invisível (Cl 1,15), habita corporalmente a divindade (Cl 2,9). A sua santa humanidade 
crucificada é a única revelação de Deus. A sua paixão por nós revela a glória de Deus em si: 
amor infinito, dom e acolhida, sempre pronto a extravasar para além de si, em graça e 
misericórdia!

-  Com sua ação simbólica, o Senhor cumpriu o seu julgamento com água e fogo. As 
águas de suas lágrimas, que começaram fora da cidade, chegaram à colina do Templo e só 
terminaram quando, morto de sede, não tinha mais água para verter. O fogo da sua paixão, da 
dor por amor, do amor que toma sobre seus ombros a cruz até que a cruz o tome sobre seus 
braços. A destruição que deveria abater-se sobre a nossa casa abate-se sobre a Sua. 

Santos do dia: Clemente I Romano (I século); Felicidade e filhos (+166); Columbano de 
Bobbio (542-615); Wolftrud de Nivelles (610-669); Trudo de Haspengau (630-695); Rachildis 
(900-946); Margarida de Savoia (1390-1464); José Aloísio Faller (1816-1894).

Testemunhas do Reino: Miguel Agustín Pro (México,1927). Amílcar Oviedo (Paraguai, 
1974). Ernesto Abrego e seus quatro irmãos (El Salvador, 1980).

Datas comemorativas: Dia Nacional da Mobilização contra a Dengue.
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24
SÁBADO - SANTO ANDRÉ DUNG-LAC, 

Presbítero, e Companheiros, Mártires - Memória
 (Cor vermelha - Ofício da memória)

O evangelho entrou no Vietnam – onde, 
antes, ficava a região do Tonquino, Annam e 
Conchinchina – por obra de corajosos missio-
nários, no século XVI. A semente do evangelho 
foi fecundada pelo martírio. De fato, entre 
1625 e 1886, com raros intervalos de tranqui-
lidade, os cristãos foram duramente persegui-
dos. Os imperadores e os mandarins trama-
ram todo tipo de insídias e perfídias para 
arrancar a ainda tenra plantinha da Igreja. 
Pode parecer exagerado, mas não é: cerca de 
130.000 cristãos e cristãs morreram, nesses 
três séculos, por causa de sua fé. Decapita-
dos, crucificados, estrangulados, serrados, 
esquartejados, torturados nos cárceres e nas 
minas, a constância desses confessores da fé 
não se dobrou diante dos seus carnífices. 
Queriam apagar a chama da fé, mas só fizeram 
brilhar mais forte e a glória do Senhor “que 
revela nos fracos o seu poder e dá aos inermes 
a força do martírio”, como diz um dos prefá-
cios dos mártires. No dia 19 de junho de 1988, 
João Paulo II canonizou uma plêiade de 117 
mártires, de várias nações, raças e línguas. 
Eram padres, seminaristas, catequistas, sim-
ples leigos*, entre os quais uma mãe, diver-
sos pais de família, soldados, artesãos, 
pescadores, camponeses. Entre tantos, um 
destaque especial para André Dung-Lac, 
presbítero, que fora martirizado em 1839 e 
beatificado em 1900, Ano Jubilar, por Leão 
XIII. O dia de hoje foi estabelecido como dia da 
comemoração desses mártires 'vietnamitas' 
porque alguns deles foram, de fato, mortos no 
dia 24 de novembro. 

Comentário inicial - A fé na ressurreição 
da carne – do ser humano em sua totalidade – 
sempre foi um desafio para a fé. O recurso a 
objeções ridículas como as relatadas no 
Evangelho de hoje mostra a dificuldade em 
superar os obstáculos opostos pela razão 

humana à onipotência da vida, da liberdade e 
do amor divino.

Antífona da entrada

A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve 
ser a nossa glória: nele está nossa vida e 
ressurreição; para os salvos, como nós, ela é 
poder de Deus.

Oração do dia

Ó Deus, fonte e origem de toda paterni-
dade, que destes aos santos mártires André e 
seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso 
Filho até a efusão do sangue, concedei, por 
sua intercessão, que propagando o vosso amor 
entre os irmãos, possamos ser chamados 
vossos filhos e filhas e realmente o sejamos.

Leitura - Ap 11,4-12

Leitura do Livro do Apocalipse de          
São João 

4Disseram a mim, João:  Essas duas teste-
munhas são as duas oliveiras e os dois cande-

5 labros, que estão diante do Senhor da terra. Se 
alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da 
boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se 
alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai 

6 morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de 
modo que não caia chuva alguma enquanto 
durar a sua missão profética. Elas têm também 
o poder de transformar as águas em sangue. E 
quantas vezes elas quiserem, podem ferir a 

7terra com todo tipo de praga.  Quando elas 
terminarem o seu testemunho, a besta que 
sobe do Abismo vai combater contra elas, vai 

8vencê-las e matá-las.  E os cadáveres das 
duas testemunhas vão ficar expostos na praça 
da grande cidade, que se chama, simbolica-
mente, Sodoma e Egito, e na qual foi crucifi-
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Jesus alguns saduceus, que negam a ressur-
28reição,  e lhe perguntaram: "Mestre, Moisés 

deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão 
casado e este morrer sem filhos, deve casar-
se com a viúva a fim de garantir a descendên-

29cia para o seu irmão.  Ora, havia sete irmãos. 
O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. 
30 31 Também o segundo  e o terceiro se casa-
ram com a viúva. E assim os sete: todos mor-

32 reram sem deixar filhos. Por fim, morreu 
33também a mulher.  Na ressurreição, ela será 

esposa de quem? Todos os sete estiveram 
34casados com ela."  Jesus respondeu aos sa-

duceus: "Nesta vida, os homens e as mulheres 
35casam-se,  mas os que forem julgados 

dignos da ressurreição dos mortos e de 
participar da vida futura, nem eles se casam 

36nem elas se dão em casamento;  e já não 
poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, 

      serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. 
37 Que os mortos ressuscitam, Moisés tam-
bém o indicou na passagem da sarça, quando 
chama o Senhor 'o Deus de Abraão, o Deus        

38de Isaac e o Deus de Jacó'.  Deus não é     
Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos 

39vivem para ele".  Alguns doutores da Lei 
disseram a Jesus: "Mestre, tu falaste muito 

40bem".  E ninguém mais tinha coragem de 
perguntar coisa alguma a Jesus. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória dos mártires Santo André e 
seus Companheiros, que testemunharam o 
seu amor por Cristo em terras do Vietnam, 
oremos ao Pai todo-poderoso, dizendo:         
R. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, 
ouvi-nos.

1.  Para que os mártires da fé em nossos 
dias ponham toda a sua glória na Cruz de 
Cristo, oremos.

2.  Para que os catecúmenos e os fiéis 
estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo,  
oremos.

3.  Para que o exemplo dos santos már-
tires seja semente de novos discípulos 

9cado também o Senhor delas.  Gente de todos 
os povos, raças, línguas e nações, verão seus 
cadáveres durante três dias e meio, e não 

10deixarão que os corpos sejam sepultados.  Os 
habitantes da terra farão festa pela morte das 
testemunhas; felicitar-se-ão e trocarão pre-
sentes, pois estes dois profetas estavam 

11incomodando os habitantes da terra".  Depois 
dos três dias e meio, um sopro de vida veio de 
Deus, penetrou nos dois profetas e eles ficaram 
de pé. Todos aqueles que os contemplavam, 

12ficaram com muito medo.  Ouvi então uma 
voz forte vinda do céu e chamando os dois: 
"Subi para aqui!" Eles subiram ao céu, na 
nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 143(144),1.2. 
9-10(R/. 1a)

R. Bendito seja o Senhor, meu ro-
chedo!

1.  Bendito seja o Senhor, meu rochedo, 
que adestrou minhas mãos para a luta, e os 
meus dedos treinou para a guerra! R.

2.  Ele é meu amor, meu refúgio, liber-
tador, fortaleza e abrigo; é meu escudo: é nele 
que espero, ele submete as nações a meus 
pés. R.

3.  Um canto novo, meu Deus, vou cantar-
vos, nas dez cordas da harpa louvar-vos, a vós 
que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo 
Davi. R.

Aclamação ao Evangelho - 2 Tm 1,10

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

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

Evangelho - Lc 20,27-40

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo escrito por Lucas 

27Naquele tempo:  Aproximaram-se de 
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sempre fiéis a vós e apresentados como uma 
hóstia agradável. 

Antífona da comunhão - Mt 5,10

Bem-aventurados os que são perseguidos 
por causa da justiça, porque deles é o reino 
dos céus.

Oração depois da comunhão

Na comemoração dos vossos santos 
mártires, vós nos alimentastes, ó Pai, com o 
mesmo pão; dai-nos permanecer unidos no 
vosso amor e receber o premio eterno da 
nossa paciência. 

missionários, oremos.
4.  Para que a celebração dos mártires 

vietnamitas impulsione a Igreja a voltar-se para 
a Ásia, oremos.

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

Oração sobre as oferendas

Recebei, Pai Santo, as oferendas que vos 
apresentamos, venerando a paixão dos santos 
mártires vietnamitas, para que, entre as difi-
culdades desta vida, possamos ser achados 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 20,27-40

O novo templo vai se levantando sobre as ruínas do velho. Não é construído com pedra e 
massa, mas com a palavra que entra pelos ouvidos dos discípulos. Já se delineiam 
seus traços fundamentais: a conversão à autoridade do Evangelho (20,1ss.); a 

fidelidade de Deus, que realiza a promessa de uma maneira surpreendente (20,9ss.); o fim do 
domínio do Imperador (20,20ss.) e o início do mundo da ressurreição (20,27ss.). Tudo se 
origina e se sustenta na confissão de Jesus como Senhor (20,41ss.).

-  Enquanto Marcos insiste na questão do acesso ao mistério da ressurreição – que são o 
conhecimento da Escritura e o poder de Deus (Mc 12,24) – Lucas chama a atenção para a 
novidade de vida própria da ressurreição – seremos como anjos, filhos de Deus que vivem para 
ele!

-  Israel chegou à fé na ressurreição aos poucos, formulando-a bem tarde. Não parte do 
pressuposto da imortalidade da alma, mas da experiência da promessa e do poder de Deus. A 
tese de fundo tem tudo a ver com o núcleo duro da fé bíblica: o amor de Deus dura para sempre e 
não pode fracassar nem diante da morte; deve vencê-la e fazer-nos ressurgir para manter a sua 
fidelidade. Essa revelação funda-se no Pentateuco, passa pelos profetas e atinge sua mais alta 
formulação em Sb 3-5 e 2Mc 7. A ressurreição nos leva a reconhecer Deus: “Então sabereis que 
eu sou Iahweh, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. 
Colocarei em vós o meu Espírito e revivereis; far-vos-ei repousar no vosso país; sabereis que eu 
sou o Senhor. Eu o disse e o farei” (Ez 37,13-14). 

-  Os discípulos de Jesus chegaram propriamente à fé com a ressurreição de Jesus. A 
alegria que brota da experiência da ressurreição de Jesus é tanta que dá aos discípulos força 
para segui-lo até à cruz, de modo a participarem eles também da ressurreição dos mortos (Fl 
3,11). A fé na ressurreição é princípio, ambiente e meta do dinamismo da vida cristã. “Se Cristo 
não ressuscitou, vã é a vossa fé e estais ainda nos vossos pecados” (1Cor 15,17). A 
ressurreição consiste em estar “sempre com o Senhor” (1Ts 4,17), pelo qual vivemos desde já 
no dom do Espírito. Paulo é incisivo: “Para mim, viver é Cristo” (Fl 1,21), pois “não sou eu que 
vivo, mas Cristo que vive em mim. Esta vida na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me 
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amou e deu a si mesmo por mim” (Gl 2,20). Apóstolo, na visão de Lucas, é justamente alguém 
que testemunhou a ressurreição: “testemunha da ressurreição” (At 1,22)!

-  A ressurreição corporal encontrou muita resistência na cultura helenística, que exaltava 
o espírito e desprezava – teoricamente, é claro – a matéria (cf. At 17,18-32). Justamente por 
isso, tanto Lucas como Paulo sentem a necessidade de insistir nesse ponto (Lc 24,39ss;                 
1Cor 15).

-  Entre os judeus, a fé na ressurreição não é só tardia, mas também contestada                      
por alguns. Enquanto os fariseus a professam, os saduceus não acreditam na ressurreição dos 
mortos (cf. At 23,6ss.). Sua rejeição é tanta que não perdem ocasião de ridicularizá-la, como no 
Evangelho de hoje. Jesus procura mostrar, antes de tudo, que ela não é absurda: é uma vida 
nova, que não tem mais necessidade de matrimônio e geração, pois a morte não dominará mais 
(vv. 34ss). Isso, aliás, está implícito na própria Torá, atribuída a Moisés (vv. 37ss.).

Santos do dia: Crisógono (+303); Alberto de Brabante (1160-1192); Bálsamo de La Cava 
(+1232); Maria Sala (1829-1891).

Testemunhas do Reino: Agustín de La Coruña (1590). José Brandt (1807).

Memória histórica: Agustin Gomaz Velasco, bispo de Popayán (Cauca, Colômbia), foi 
desterrado e encarcerado por defender os índios (1590). Morre Thayeendanegea (Joseph Brant), 
célebre chefe do povo Mohawk, que, com outros povos, formam a grande nação iroquesa 
(Canadá e Estados) (1807). O IV Tribunal Russel considera 14 casos de violação de direitos 
humanos contra indígenas (1980). Nascimento de Baruch de Espinoza (Benedictus de Spinoza), 
um dos grandes racionalistas da filosofia moderna, em Amsterdã-Holanda (Países Baixos) 
(1632).

Amanhã, na Solenidade de Cristo Rei, em todas as paróquias e outras igrejas e oratórios, 
diante do Santíssimo Sacramento exposto, convém renovar o Ato de Consagração do gênero 
humano a Jesus Cristo Rei, previsto para este dia.

Amanhã, em todas as Dioceses do Brasil, abertura da CAMPANHA PARA A 
EVANGELIZAÇÃO.

CORDIS - Diocese de Colatina
Rua Santa Maria, 350 . Centro . CEP. 29 700-200

Colatina.ES . comercial@cordis.com.br
Tel.:(27) 2102.5050

Paramentos e
Objetos Litúrgicos

www.cordis.com.br
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25
34º DOMINGO DO TEMPO COMUM - NOSSO SENHOR 

JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Solenidade
(Cor branca - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - Celebramos, hoje, 
o último domingo do Ano Litúrgico. É a festa de 
Cristo Rei. A certeza em pessoa de que o 
projeto de Deus para a humanidade terá um 
desfecho feliz: a vitória sobre o pecado e a 
morte, a dor e a desesperança. O Reino de 
Deus atingirá sua plenitude em nós, na 
história, no mundo todo. Aquele que anunciou 
o Reino de Deus na pobreza e na humildade e 
venceu a morte pela sua ressurreição entre-
gará o Reino a Deus, seu Pai. Celebremos, 
irmãos e irmãs, com alegria, a festa do nosso 
Rei. Acolhamos sua proposta de vida e 
liberdade para participarmos, com ele, de sua 
glória.

Antífona da entrada - Ap 5,12;1,6

O Cordeiro que foi imolado é digno de 
receber o poder, a divindade, a sabedoria, a 
força e a honra. A ele a glória e poder através 
dos séculos.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que dispu-
sestes restaurar todas as coisas do vosso 
amado Filho, Rei do universo, fazei que todas 
as criaturas, libertas da escravidão e servindo 
à vossa majestade, vos glorifiquem eterna-
mente.

Primeira leitura - Dn 7,13-14

Leitura da Profecia de Daniel 

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

14presença.  Foram-lhe dados poder, glória e 
realeza, e todos os povos, nações e línguas o 
serviam: seu poder é um poder eterno que não 
lhe será tirado, e seu reino, um reino que não 
se dissolverá. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 92(93),1ab. 
1c-2.5 (R/. 1a) 

R. Deus é Rei e se vestiu de majes-
tade, glória ao Senhor!

1.  Deus é Rei e se vestiu de majestade, 
revestiu-se de poder e de esplendor! R.

2.  Vós firmastes o universo inabalável, 
vós firmastes vosso trono desde a origem, 
desde sempre, ó Senhor, vós existis! R.

3.  Verdadeiros são os vossos testemu-
nhos, refulge a santidade em vossa casa, 
pelos séculos dos séculos, Senhor! R.

Segunda leitura - Ap 1,5-8

Leitura do Livro do Apocalipse 

5 Jesus Cristo, é a testemunha fiel, o 
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Todo aquele que é da verdade escuta a minha 
voz". - Palavra da Salvação

Preces dos fiéis

Rezemos, irmãos e irmãs, ao Senhor do 
céu e da terra, pela Igreja e pela humanidade, 
neste domingo em que, celebrando a realeza 
de Cristo, honramos seu amor sem limites.               
R. Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1.  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
do Norte e do Sul, que Deus alimenta com o 
Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia, para que 
sigam os passos de Jesus servidor, rezemos. 

2.  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, 
presbíteros e diáconos e pelos fiéis e cate-
cúmenos do santo povo de Deus, para que 
imitem Aquele que foi irmão e servo de todos, 
rezemos. 

3.  Pelo povo brasileiro, para que use com 
responsabilidade seu sagrado direito ao voto e 
escolha com sabedoria quem vai governar o 
Brasil durante quatro anos, rezemos.

4.  Pelos nossos irmãos e irmãs que já 
partiram marcados com o sinal da fé, para que 
brilhe para eles a luz eterna e vivam a eterna 
felicidade, rezemos ao Senhor.

Deus, nosso Pai, que fizestes de vosso 
Filho o Rei do universo, que manifesta o seu 
poder no amor e no perdão, ensinai a cada 
membro da Igreja que reinar é servir e que 
servir é amar. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Oferecendo-vos estes dons que nos re-
conciliam convosco, nós vos pedimos, ó 
Deus, que o vosso próprio Filho conceda a paz 
e a união a todos os povos.

Prefácio
Cristo, Rei do universo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 

primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o 
soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos 
ama, que por seu sangue nos libertou dos 

6nossos pecados  e que fez de nós um reino, 
sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e 

7o poder, em eternidade. Amém.  Olhai! Ele 
vem com as nuvens, e todos os olhos o verão - 
também aqueles que o traspassaram. Todas as 
tribos da terra baterão no peito por causa dele. 

8Sim. Amém!  "Eu sou o Alfa e o ômega", diz o 
Senhor Deus, "aquele que é, que era e que 
vem, o Todo-poderoso". - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mc 11,9s

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. É bendito aquele que vem vindo, que 

vem vindo em nome do Senhor, e o Reino que 
vem, seja bendito, ao que vem e a seu Reino, o 
louvor! R.

Evangelho - Jo 18,33b-37 

Jesus viveu totalmente a serviço da ver-
dade, da liberdade e da vida. A realeza de 
Jesus é diferente dos governos deste mundo. 
Não domina, mas liberta; não condena, mas 
salva. Não vive para si; é vida-para-os-outros. 
É a realeza de Deus. É a realeza do amor. 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

33bNaquele tempo:  Pilatos chamou Jesus e 
                          perguntou-lhe: "Tu és o rei dos judeus?" 

34 Jesus respondeu: "Estás dizendo isto por ti 
mesmo, ou outros te disseram isto de mim?"   
35 Pilatos falou: "Por acaso, sou judeu? O teu 
povo e os sumos sacerdotes te entregaram a 

36mim. Que fizeste?".  Jesus respondeu: "O 
meu reino não é deste mundo. Se o meu reino 
fosse deste mundo, os meus guardas lutariam 
para que eu não fosse entregue aos judeus. 

37Mas o meu reino não é daqui". Pilatos disse a 
Jesus: "Então tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu 
o dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo 
para isto: para dar testemunho da verdade. 
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Sugestão: Oração eucarística IV

Antífona da comunhão - Sl 28,10-11

O Senhor em seu trono reina para sempre. 
O Senhor abençoa o seu povo na paz.

Oração depois da comunhão

Alimentados pelo pão da imortalidade, 
nós vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos 
de obedecer na terra aos mandamentos de 
Cristo, Rei do universo, possamos viver com 
ele eternamente no reino dos céus. 

todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Com óleo de exultação, con-
sagrastes sacerdote eterno e rei do universo 
vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Ele, oferecendo-se na Cruz, vítima 
pura e pacífica, realizou a redenção da 
humanidade. Submetendo ao seu poder toda 
criatura, entregará à vossa infinita majestade 
um reino eterno e universal: reino da verdade e 
da vida, reino da santidade e da graça, reino da 
justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje 
e sempre, nós nos unimos aos anjos e 
arcanjos, aos querubins e serafins, e a toda a 
milícia celeste, cantando (rezando) a uma só 
voz: 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 18,33b-37 

O
 texto, cujo contexto é o relato joanino da Paixão, concentra-se no diálogo entre Jesus e 
Pilatos sobre a realeza. A realeza universal de Jesus, proclamada diante do 
representante de César, suprema autoridade mundial, primeiro representante do chefe 

deste mundo (cf. Jo 12,13), é o tema que domina toda a narração da Paixão (Jo 18,28 – 19,16).
-  Depois que o poder religioso decidiu a entronização de Jesus na cruz, o poder político 

proclama a realeza, condenando-o à morte. O texto, na verdade, é um jogo de ironias: o que é 
dito por brincadeira é verdade; o que se considera verdadeiro é brincadeira. Uma brincadeira 
estúpida e trágica ao mesmo tempo. A própria mentira, sem querer nem saber, proclama a 
verdade.

-  É o confronto definitivo. As trevas saíram em campo aberto, reuniram-se para julgar e 
mancomunaram-se para condenar o Nazareno. A luz do mundo, porém, dissolve as trevas que o 
aprisionaram. Jesus, com efeito, executa soberanamente o julgamento de Deus. Ao invés de 
condenar quem quer que seja – e motivos não faltariam – dá a vida por todos. Contra o Filho, 
enviado pelo Pai para salvar os transviados irmãos, reuniram-se os poderosos, para cumprir o 
que a mão e a vontade do Senhor haviam predisposto que acontecesse (At 4,27ss.): manifestar 
a todos o Seu amor misericordioso, glória dEle e salvação nossa.

-  Rei é o homem ideal, ideal de todo homem. Livre e poderoso, quer o que lhe agrada e 
faz – ou faz fazer – o que quer. No mundo antigo e na Idade Média, que, sob muitos aspectos, foi 
sua continuação, o rei era o representante de Deus na terra. 

-  O confronto com Pilatos ocupa perto de um terço do relato da Paixão. Abarca o 
processo, prossegue na cruz (19,19-22) e prolonga-se na deposição da cruz (19,31.38). O 
poder de Pilatos estende-se da condenação à execução, da execução ao sepultamento do Justo 
injustamente executado. A essência injusta e letal do poder romano é, assim, escancarada.

-  A realeza de Jesus, porém, desmonta a nossa imagem deformada de homem e de 
Deus. Depois que um de Deus se fez carne, imagem visível do Deus invisível (Cl 1,15), parece 
não ter mais sentido a proibição mosaica de fazer representações de Deus. Na verdade, não é 
mais necessário fazer imagens de Deus, nem do homem, porque a sua única imagem é o 
próprio ser humano, verdadeiro e livre. Na sua sóbria solenidade, o processo diante de Pilatos é 
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uma síntese de “teologia política”, um tesouro inesgotável sobre a verdade do homem e de 
Deus. 

-  Jesus é conduzido “de fora” do palácio para “dentro” do palácio. O movimento não é só 
físico; dentro e fora é uma distinção teológica importante. Dentro, está a Palavra de verdade e 
vida; fora, a gritaria de mentira e morte, dirigida pelos chefes religiosos. Pilatos, o indefinido 
Pilatos, fica na coluna do meio, nem dentro nem fora. Chamado a responder à revelação que 
sente dentro, cede às pressões da violência que vem de fora. É o preço que paga para manter o 
poder, este poder, o seu poder, que não está a serviço da verdade e da vida!

-  Só Jesus está a serviço da verdade e da vida. A realeza de Jesus é a única que está a 
serviço da verdade e não é conhecida pelos poderosos (Jo 18,33-38a). Ele é o rei libertador 
porque se recusa a dominar e assume o serviço como essência da sua messianidade. Ele é rei, 
sim, mas um rei muito diferente. Nele, Deus e o homem se mostram numa luz absolutamente 
nova, como no princípio da Criação, à imagem do Deus-Amor.

DIANTE DA TESTEMUNHA DA VERDADE

 José Antonio Pagola

Dentro do processo em que vai ser decidida a execução de Jesus, o Evangelho de João 
oferece um surpreendente diálogo privado entre Pilatos, representante do império mais 
poderoso da terra, e Jesus, um réu de mãos atadas que se apresenta como testemunha da 
verdade.

Parece que Pilatos quer saber precisamente a verdade que se encerra naquele estranho 
personagem que está diante de seu trono: “És tu o rei dos judeus?” Jesus vai responder 
expondo sua verdade em duas afirmações fundamentais, muito queridas ao evangelista João.

“Meu reino não é deste mundo”. Jesus não é rei do modo que Pilatos pode imaginar. Não 
pretende ocupar o trono de Israel nem disputar o poder imperial de Tibério. Jesus não pertence 
a este sistema no qual se move o prefeito de Roma, sustentado pela injustiça e pelo poder. Não 
se apoia na força das armas. Tem um fundamento completamente diferente. Sua realeza provém 
do amor de Deus ao mundo.

Mas acrescenta em seguida algo muito importante: “eu sou rei... e vim a este mundo para 
ser testemunha da verdade”. É neste mundo que Ele quer exercer sua realeza, mas de uma 
forma surpreendente. Não vem governar como Tibério, mas ser “testemunha da verdade”, 
introduzindo o amor e a justiça de Deus na história humana.

Esta verdade que Jesus traz consigo não é uma doutrina teórica. É um chamado que pode 
transformar a vida das pessoas. Jesus já havia dito: “Se permanecerdes fiéis à minha palavra... 
conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres”. Ser fiéis ao Evangelho de Jesus é uma 
experiência que leva a conhecer uma verdade libertadora, capaz de tornar nossa vida mais 
humana.

Jesus Cristo é a única verdade da qual a nós cristãos nos é permitido viver. Será que não 
precisamos fazer um exame de consciência coletivo, na Igreja de Jesus, diante da “Testemunha 
da Verdade”? Atrever-nos a discernir com humildade o que há de verdade e o que há de mentira 
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no nosso seguimento de Jesus? Onde há verdade libertadora e onde há mentira que nos 
escraviza? Não é necessário dar passos para maiores níveis de verdade humana e evangélica 
em nossas vidas, nossas comunidades e nossas instituições?

Santos do dia: Catarina de Alexandria (+306); Livário (410-451); Imma (700-750); 
Bernoldo “Presbítero” (século XI); Egberto de Münsterschwarzach (1010-1077); Elisabete de 
Reute (1386-1420). 

Testemunhas do Reino: Isaac Wats (1674-1748). Irmãs Mirabal (República Dominicana, 
1960). Marçal de Sousa “Tupá'i” (Manaus, 1983). 

Memória histórica: Assinada lei que concede terras a todos os estrangeiros não negros 
que viessem ao Brasil (1808). Independência do Suriname (1975). 

Datas comemorativas: Dia do Estado de Santa Catarina. Dia Mundial do Doador Voluntário 
de Sangue. Início da Semana de Combate à Hanseníase. Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres (ONU, 1999).

26 SEGUNDA-FEIRA DA 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antes do último discurso, o discurso sobre 
o fim do mundo, o escriba Jesus deixa como 
testamento uma viúva, pobre, pequena e 
humilde como ele. Seu ministério, que 
começara com uma viúva derrubada pela 
febre, a sogra de Pedro, termina com esta 
viúva, milagre perfeito do evangelho. Essas 
duas mulheres, que socialmente não 
representam nada, representam o princípio e 
o fim do ministério de Jesus. Jesus vai partir, 
mas, no seu lugar de Mestre, deixa a viúva do 
Evangelho de hoje: a primeira escriba do Novo 
Testamento. Dá tudo o que tem: ensina sem 
falar, fala pelo gesto!

Antífona da entrada - Sl 84,9

O Senhor fala de paz a seu povo e a seus 
amigos e a todos os que se voltaram para ele.

Oração do dia

Levantai, ó Deus, o animo dos vossos 
filhos e filhas, para que, aproveitando melhor 
as vossas graças, obtenham de vossa paternal 

bondade mais poderosos auxílios.

Leitura - Ap 14,1-3.4b-5

Leitura do Livro do Apocalipse de            
São João 

1Eu, João,  tive esta visão: O Cordeiro 
estava de pé sobre o monte Sião. Com ele, os 
cento e quarenta e quatro mil que tinham a 
fronte marcada com o nome dele e o nome do 

2seu Pai.  Ouvi uma voz que vinha do céu; 
parecia o barulho de águas torrenciais e o 
estrondo de um forte trovão. O ruído que ouvi 
era como o som de músicos tocando harpa.           
3  Estavam diante do trono, diante dos quatro 
Seres vivos e dos Anciãos, e cantavam um 
cântico novo. Era um cântico que ninguém 
podia aprender; só os cento e quarenta e 
quatro mil marcados, que foram resgatados da 

4bterra.  Eles seguem o Cordeiro aonde quer 
que vá. Foram resgatados do meio dos 
homens, como primeira oferta a Deus a ao 

 5Cordeiro.  Na sua boca nunca foi encontrada 
mentira. São íntegros! - Palavra do Senhor.
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para viver” como um resumo de sua vida e um 
modelo do discípulo missionário. Elevemos 
ao Pai as nossas súplicas, dizendo: R. Ouvi-
nos, Pai de infinita bondade.

1.  Para que os pastores da Igreja se 
preocupem mais com a Igreja viva do que com 
as igrejas em que os fiéis se reúnem, oremos 
ao Senhor.

2.  Para que os pastores da Igreja sejam 
honestos, transparentes e competentes na 
administração dos recursos da Igreja, oremos 
ao Senhor. 

3.  Para que a Igreja da terra contemple na 
fé a Igreja do céu, quando o Cristo entregar o 
Reino ao Pai e Deus será tudo em todos, 
oremos ao Senhor.

4.  Para que os pobres, os órfãos e as 
viúvas recebam dos discípulos missionários o 
mesmo afeto que lhes dispensava Jesus, 
oremos ao Senhor.

5.  Para que, na nossa comunidade paro-
quial, cada um acuda às necessidades do seu 
próximo na medida das suas possibilidades, 
oremos ao Senhor.

Pai do Céu, Senhor de tudo quanto existe, 
que nos destes o vosso próprio Filho, fazei-
nos repartir com generosidade os nossos 
bens. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos 
mandastes consagrar em vossa honra, e, para 
que eles nos tornem agradáveis aos vossos 
olhos, dai-nos guardar sempre os vossos 
mandamentos.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

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

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 

Salmo responsorial - Sl 23(24),1-2.3-
4ab.5-6(R/ .cf.6)

R. É assim a geração dos que buscam 
vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, o mundo inteiro com os seres que o 
povoam; porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inabalá-
vel. R.

2.  "Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação?" "Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem 
não dirige sua mente para o crime. R.

3.  Sobre este desce a bênção do Senhor 
e a recompensa de seu Deus e Salvador". "É 
assim a geração dos que o procuram, e do 
Deus de Israel buscam a face". R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia 

em que não esperais, o vosso Senhor há de 
vir. R.

Evangelho - Lc 21,1-4

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

1Naquele tempo:  Jesus ergueu os olhos e 
viu pessoas ricas depositando ofertas no 

2tesouro do Templo.  Viu também uma pobre 
viúva que depositou duas pequenas moedas.  
3 Diante disto, ele disse: "Em verdade vos digo 
que essa pobre viúva ofertou mais do que 

4todos.  Pois todos eles depositaram, como 
oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. 
Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo 
quanto tinha para viver." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

A palavra de Jesus no Evangelho de hoje 
aponta a viúva que ofertou “tudo o que tinha 
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alegria de participar da vossa vida.nos separemos de vós, pois nos concedeis a 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 21,1-4

A
 viúva pobre é a resposta à pergunta deixada em suspenso no trecho antecedente: 
“Como é que dizem que o Cristo é filho de Davi... Davi, pois, o chama de Senhor; 
como é que pode ser seu filho?” (Lc 20,44). O gesto da viúva põe um ponto final nas 

disputas anteriores, dando-lhes a interpretação autêntica. Faz entender a autoridade de Jesus e 
da sua palavra; não permite que se confundam poder de César e poder de Deus; inicia o mundo 
da ressurreição dos que vivem para Deus e, finalmente, reconhece o Senhor que deve ser 
amado de todo o coração. São o “creio fundamental” do novo povo, alimento da Igreja em sua 
caminhada pelo mundo.

-  O escriba Jesus parte, mas não nos abandona. Deixa sobre sua cátedra uma pobre 
mulher, uma mulher sem esposo, que continua a ensinar-nos as verdades fundamentais do 
Filho do Homem. A pobre viúva é a primeira escriba do Novo Testamento!

-  A sabedoria do Evangelho é diferente da sabedoria dos velhos escribas*. O saber 
desses é um instrumento para terem e poderem e, assim, aparecerem como “primeiros” diante 
de Deus e dos homens. Graças ao saber, afirmam seu senhorio! A viúva, ao contrário, nada 
tendo e nada podendo, não aparece – só Jesus a vê! – e, assim, afirma o senhorio de Deus! Nas 
duas moedas – tudo o que tem! – que lança no gazofilácio, entrega a Deus o que é de Deus, isto 
é, entrega toda a sua vida. A pequena viúva no imenso Templo é o evangelho vivo, o bom 
perfume de Cristo, por meio do qual se expande o seu conhecimento por todos os cantos do 
mundo (2Cor 2,14). No gesto da pobre viúva – que não tem nome, pois deve ser cada um de nós 
– Jesus garante sua presença invisível, mas constante e eficaz, na história.

- Antes do último discurso, o discurso sobre o fim do mundo, o escriba Jesus deixa 
como testamento esta escriba, pobre como ele, pequena como ele, humilde como ele. Seu 
ministério, que começara com uma viúva derrubada pela febre, a sogra de Pedro, que ele 
levantou e ela pôs-se a servir (Lc 4,39), termina com esta viúva, milagre cumprido e completo 
do evangelho. Essas duas mulheres, que socialmente não representam nada, representam – 
como uma grande inclusão “icônica” (feita por imagens) – o princípio e o fim do ministério de 
Jesus. 

- Transparece na cena o privilégio da pobreza e dos pobres. O poder do Verbo de Deus 
desposa a pobreza da viúva e não tem nada a ver com a sabedoria dos ricos. A viúva pobre, que 
nada fala, lança, em seu silêncio, a indagação: os discípulos escolherão como guia da sua vida 
o que conta aos olhos dos homens ou o que conta aos olhos de Deus?

-  Os escribas, que Jesus questiona, têm, naqueles que se dedicam ao ministério da 
palavra e da oração (At 6,4), seus sucessores naturais. O próprio evangelista é um deles. Esses 
novos escribas correm o mesmo perigo no qual caíram os antigos: tornar-se proprietários, e não 
servidores, da fé alheia; fazer-se patrões e não colaboradores da alegria dos fiéis (2Cor 1,24). 
Na verdade, nem fiéis nem escribas têm o direito de dispor da palavra: todos têm o indeclinável 
dever de responder a ela.

-  A viúva pobre e silenciosa do fim do Evangelho torna-se escriba sábia e eloquente do 
Novo Testamento. Esse ícone perfeito do único Mestre, por ele mesmo autenticada, grita mais 
que todos os discursos, ensina mais que todos os documentos, julga mais que todos os 
processos e condenações. Ela diz a única fala que fica: a da entrega da vida! 
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Santos do dia: Pedro I de Alexandria (+311); Sebaldo de Trier (+600); Conrado de 
Konstanz (900-975); Nikon Metanoites (925-998); Simeão de La Cava (1080-1141); Silvestre 
Guzzolini (1177-1267); Delfina (1283-1360); Humilis de Bisignano (1582-1637); Leonardo de 
Porto Maurício (1676-1751).

Testemunhas do Reino: Camponeses de Chapi e Lucmahuayco (Peru, 1984). 

Datas comemorativas: Dia do Ministério Público. Dia Internacional para a Erradicação da 
Violência e da Exploração da Mulher.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Escriba. Em grego, se diz . Vem de  que são as letras, os escritos,  'grammatêus'  'grámmata',
os textos. O escriba é um especialista e intérprete oficial das Sagradas Escrituras (1Mc 2,42; 
7,12ss.; Eclo 38,24 – 39,11; 1Cor 1,20). Para tornar-se escriba, o homem tinha que matricular na 
escola de um mestre competente. Só depois dos40 anos, podia ser ordenado escriba. O 
conhecimento adquirido e a ordenação lhe davam autoridade nas decisões jurídicas. Às vezes, é 
chamado de 'legista' (= nomikós, em grego). Uma representação dos escribas fazia parte do 
Sinédrio, em Jerusalém, na qualidade de intérpretes da lei.

50 DICAS PARA UMA BOA CELEBRAÇÃO

1. Organizar a PASTORAL LITÚRGICA.
2. Preparação remota (uma semana antes).
3. Investir o tempo e o coração.
4. Que Jesus cresça e a gente desapareça.
5. Conhecer o Documento 43 da CNBB.
6. Humildade acima de tudo.
7. Exercitar-se no uso do microfone.
8. Usar muita criatividade.
9. Conhecer a realidade da assembl .eia
10. Estudar liturgia.
11. Fazer todo o povo cantar.
12. Não cantar sempre as mesmas músicas.
13. Não mudar muito os cantos.
14. Valorizar a expressão corporal.
15. Os instrumentos servem para sustentar a voz.
16. Fazer da celebração um compreensível diálogo com Deus.
17. Redescobrir o sentido dos símbolos litúrgicos.
18. Usar cartazes.
19. Escolher as músicas de acordo com os momentos da liturgia.
20. O leitor é um proclamador da Palavra de Deus.
21. Comentários breves e oportunos.
22. Músicas “afinadas” com a cultura local.
23. Permitir que o Espírito Santo reze por meio de nós.
24. Fazer da liturgia uma antecipação do céu.
25. Não tirar os pés do chão (da realidade).
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26. O zelo pela tua casa me devora (Jo 2,17; Sl 69,10).
27. Celebrar em Espírito e Verdade.
28. Organizar a Biblioteca da Pastoral Litúrgica.
29. Quem sabe faz a hora, não esperar acontecer.
30. Na liturgia celebramos verdades.
31. A liturgia deve transformar a realidade.
32. Conhecer melhor a história da liturgia.
33. Saber exatamente o que é liturgia.
34. Estar em sintonia com o Ano Litúrgico.
35. Distribuir as funções (serviços e mistérios).
36. Os diversos ministros devem estar em sintonia.
37. Receber o povo com alegria.
38. Dizer ao padre o que será cantado.
39. Equipe animada anima a liturgia.
40. Fazer catequese litúrgica.
41. Uma encenação após a homilia pode ajudar.
42. Reuniões periódicas da equipe de liturgia.
43. Organizar uma equipe de celebração para o matrimônio.
44. Organizar equipe de celebração para o batismo.
45. Celebrar a vida.
46. Valorizar as devoções populares.
47. Testar o microfone antes da celebração.
48. Sinceridade e fé impressionam e convencem.
49. Fazer o povo participar da oração.
50. Avaliar tudo o que foi feito.

(Pe. Joãozinho, Curso de Liturgia, pp.120-121 )

27 TERÇA-FEIRA DA 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Começa, com o Evangelho de hoje, o 
chamado “grande apocalipse” de Lucas. 
Enquanto o “pequeno apocalipse” diz respeito 
ao destino pessoal, que tem seu desfecho na 
morte, o “grande apocalipse” se interessa 
pelo destino coletivo, que se concluirá com o 
fim do mundo. A “minha” história pessoal se 
completa com a “nossa” história coletiva. 
“Apocalipse” não é sinônimo de “desastre”, 
mas significa “revelação” de uma realidade 
ainda desconhecida. No Evangelho de hoje, 
as palavras de Jesus revelam o sentido 
profundo, ainda escondido, da realidade 

presente. 

Antífona da entrada - Sl 84,9

O Senhor fala de paz a seu povo e a seus 
amigos e a todos os que se voltaram para ele.

Oração do dia

Levantai, ó Deus, o animo dos vossos 
filhos e filhas, para que, aproveitando melhor 
as vossas graças, obtenham de vossa paternal 
bondade mais poderosos auxílios.
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da vida eu te darei! R.

Evangelho - Lc 21,5-11

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

5Naquele tempo:  Algumas pessoas co-
mentavam a respeito do Templo que era 
enfeitado com belas pedras e com ofertas 

6votivas. Jesus disse:  "Vós admirais estas 
coisas? Dias virão em que não ficará pedra 

7 sobre pedra. Tudo será destruído." Mas eles 
perguntaram: "Mestre, quando acontecerá 
isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas 

8estão para acontecer?  Jesus respondeu: 
"Cuidado para não serdes enganados, porque 
muitos virão em meu nome, dizendo: 'Sou eu!" 
- e ainda: 'O tempo está próximo.' Não sigais 

9essa gente!  Quando ouvirdes falar de guerras 
e revoluções, não fiqueis apavorados. É 
preciso que estas coisas aconteçam primeiro, 

10mas não será logo o fim."  E Jesus continuou: 
"Um povo se levantará contra outro povo, um 

 11país atacará outro país.  Haverá grandes 
terremotos, fomes e pestes em muitos luga-
res; acontecerão coisas pavorosas e grandes 
sinais serão vistos no céu. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

O Templo de Jerusalém, como toda ins-
tituição humana, um dia foi destruído. Isso nos 
ensina que o mais importante não são os 
lugares de culto, mas o culto da nossa vida, 
vivida para Deus e para os irmãos e irmãs. 
Peçamos ao Pai a graça de pôr em primeiro 
lugar o culto em espírito e verdade. R. Ouvi, 
Senhor, a nossa súplica.

1.  Para que nós, cristãos, sejamos sem-
pre, como Jesus, portadores de amor, de 
misericórdia e de esperança, oremos, irmãs e 
irmãos. 

2.  Para que os que não conhecem Jesus 
possam descobrir a vida nova que ele nos dá e 
interessar-se por ele, oremos, irmãs e irmãos.

Leitura - Ap 14,14-19

Leitura do Livro do Apocalipse de            
São João 

14Eu, João,  na minha visão, vi uma nuvem 
branca e sentado na nuvem alguém que 
parecia um "filho de homem". Tinha na cabeça 
uma coroa de ouro e, nas mãos, uma foice 

15afiada.  Saiu do Templo um outro anjo, gri-
tando em alta voz para aquele que estava 
sentado na nuvem: "Lança tua foice, e ceifa. 
Chegou a hora da colheita. A seara da terra 

16está madura!"  E aquele que estava sentado 
     na nuvem lançou a foice, e a terra foi ceifada. 

17 Então saiu do templo que está no céu mais 
um anjo. Também ele tinha nas mãos uma 

18foice afiada.  E saiu, de junto do altar, outro 
anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o 
fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que 
segurava a foice afiada: "Lança a foice e colhe 
os cachos da videira da terra, porque as uvas 

19já estão maduras".  E o anjo lançou a foice 
afiada na terra, e colheu as uvas da videira da 
terra. Depois, despejou as uvas no grande 
lagar do furor de Deus. - Palavra 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 exul-
tem as florestas e as matas R.

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

Aclamação ao Evangelho - Ap 2, 10c

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Permanece fiel até a morte, e a coroa 
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mandastes consagrar em vossa honra, e, para 
que eles nos tornem agradáveis aos vossos 
olhos, dai-nos guardar sempre os vossos 
mandamentos.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

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

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 
nos separemos de vós, pois nos concedeis a 
alegria de participar da vossa vida.

3.  Para que os nossos governantes, e os 
de todos os outros países, atuem com verdadei-
ro espírito de serviço, oremos, irmãs e irmãos. 

4.  Para que os que sofrem com perdas e 
decepções sintam a força de Deus, que os 
acompanha em sua dor, oremos, irmãs e 
irmãos.

Senhor, nosso Pai, fazei-nos viver de tal 
modo no tempo presente, que possamos 
contemplar-vos vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 21,5-11

Enquanto o “pequeno apocalipse” (Lc 17,20 – 18,8) diz respeito ao destino pessoal, 
que tem seu desfecho na morte, o “grande apocalipse” (Lc 21,5-36) se interessa pelo 
destino cósmico, que se concluirá com o fim do mundo. A “minha” história pessoal 

se completa com a “nossa” história coletiva. 
-  “Apocalipse” não é sinônimo de “desastre”, como o fizeram crer certa literatura 

‘apocalíptica’ e certos filmes sensacionalistas, mas significa “revelação” de uma realidade 
ainda desconhecida. No Evangelho de hoje, as palavras de Jesus revelam não algo de exótico e 
oculto, mas o sentido profundo da realidade presente. Tiram o véu que nossos erros e medos 
interpuseram entre nós e a realidade, de modo que possamos ver aquela verdade que é a palavra 
definitiva de Deus sobre o mundo. “Escatológico” quer dizer final, último, definitivo. Mas é 
preciso estar atentos e distinguir: apocalíptico e escatológico não dizem a mesma coisa!

-  A linguagem “apocalíptica” é relativamente recente na Bíblia: ocupa propriamente os 
tempos finais do Antigo Testamento, o intertestamento, e passagens pontuais do Novo. Usa 
tintas fortes e expressões paradoxais: ‘paradoxo’ é o que vai além (‘pará’ em grego) de toda 
opinião (opinião, em grego, se diz ‘dóxa’). 

-  A primeira intenção dos evangelistas é mostrar que não estamos caminhando para o 
“fim” (no sentido de destruição), mas para o “fim” (no sentido de finalidade e acabamento). A 
dissolução do mundo velho é, ao mesmo tempo, a criação do mundo novo. Lucas, 
particularmente, além disso, mostra a estreita relação entre a meta final e o caminho atual. 
Como assim? Deus realiza o seu desígnio na história presente com todas as suas contradições. 
O mistério da morte e da ressurreição de Jesus, plenitude do Reino – segundo Orígenes, Jesus 
é a  (= o Reino realizado na pessoa de Jesus) – continua na vida dos discípulos, “autobasileia”
onde a cruz no seguimento é condição de ressurreição na caminhada. O discípulo é chamado a 
viver a cruz no presente como semente da glória futura. 

-  Jesus não mata nenhuma curiosidade a respeito do futuro. Ontem como hoje, nós lhe 
perguntamos “quando” será o fim e quais os seus “sinais”. A essas perguntas ele não responde. 
O que ele veio ensinar-nos é muito mais sério e decisivo. Ele veio ensinar-nos que o mundo tem 
em Deus o seu início e o seu fim e nos convida a viver o presente com um olhar voltado para o 
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início e outro, voltado para o fim. Esta é a única ótica que dá sentido à vida que escorre sob os 
nossos olhos. Jesus quer nos livrar daquelas ânsias e alarmismos que acompanham a história 
da humanidade e prejudicam a responsabilidade humana. O homem é o único animal que sabe 
da morte e, devido ao pecado, se deixa guiar pelo medo da morte. A morte triunfa justamente 
quando queremos salvar-nos a todo custo, tornando-nos prisioneiros do egoísmo e vítimas de 
todo mal. Jesus nos oferece a alternativa de viver confiando totalmente no Pai, numa atitude de 
dom e de amor própria de quem já venceu a morte.

-  Nesses primeiros versículos do “grande apocalipse”, os discípulos querem saber 
“quando” se dará o fim do Templo, que, para eles, é o fim do mundo. Na realidade, não se trata do 
fim do mundo. Trata-se de um acontecimento histórico exemplar, símbolo de todo momento de 
crise. Trata-se de um desafio para aquele (a) que crê, chamado (a) a testemunhar aqui e agora o 
Senhor. É preciso deixar de lado as falsas expectativas de um fim iminente (vv. 8-9). Os pretensos 
sinais do fim são ingredientes normais da nossa história antes do fim. A novidade é que, na 
história da salvação, está se abrindo uma nova página com a “entrada dos pagãos”. O verdadeiro 
sinal de que o Reino está próximo é o testemunho dos discípulos, que seguem e anunciam o seu 
Senhor nesse mundo contraditório, fazendo del  lugar de salvação para todos! e um 

Santos do dia: Tiago Intercisus (+420); Bilhildis de Altmünster (+734); Oda de Saint-
Oedenrode (+725); Josafá da Índia.

Testemunhas do Reino: Fernando Lozano Menéndez (1977). Juán Chacón e 
companheiros (El Salvador, 1980). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Luta contra o Câncer. Dia do Técnico de Segurança 
do Trabalho.

28 QUARTA-FEIRA DA 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Se perseguiram a Jesus, perseguirão os 
discípulos. Essa é a primeira realidade que os 
discípulos terão que enfrentar. Os discípulos 
serão perseguidos ao longo de toda a história. 
As palavras de Jesus mostraram-se verda-
deiras para a geração de Lucas e para as 
gerações sucessivas. O que importa é a 
participação do discípulo no mistério do Filho 
do Homem entregue por sua fidelidade ao Pai 
e aos irmãos. O discípulo experimenta na 
carne o que aconteceu à carne do seu Mestre, 
por amor a Ele. Seu testemunho continua na 
história a salvação oferecida na Cruz. Onde se 
morre por amor, morre o mundo velho e nasce 
o mundo novo que Jesus veio inaugurar.

Antífona da entrada - Sl 84,9

O Senhor fala de paz a seu povo e a seus 
amigos e a todos os que se voltaram para ele.

Oração do dia

Levantai, ó Deus, o animo dos vossos 
filhos e filhas, para que, aproveitando melhor 
as vossas graças, obtenham de vossa paternal 
bondade mais poderosos auxílios.

Leitura - Ap 15,1-4

Leitura do Livro do Apocalipse de             
São João 

1Eu, João,  vi no céu outro sinal, grande e 
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Evangelho -  Lc 21,12-19

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo escrito por Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
12discípulos:  "Antes que estas coisas aconte-

çam, sereis presos e perseguidos; sereis 
entregues às sinagogas e postos na prisão; 
sereis levados diante de reis e governadores 

13por causa do meu nome.  Esta será a ocasião 
14em que testemunhareis a vossa fé.  Fazei              

o firme propósito de não planejar com an-
15tecedência a própria defesa;  porque eu vos 

darei palavras tão acertadas, que nenhum dos 
                            inimigos vos poderá resistir ou rebater. 

16 Sereis entregues até mesmo pelos próprios 
pais, irmãos, parentes e amigos. E eles mata-

17rão alguns de vós.  Todos vos odiarão por 
18causa do meu nome.  Mas vós não perdereis 

19um só fio de cabelo da vossa cabeça.  É 
permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!" 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus anuncia à sua Igreja tempos de 
perseguição, mas dá-lhe também a certeza da 
vitória final. Peçamos ao Pai que nos faça ter 
parte nessa vitória, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelos pastores e fiéis do santo povo fiel 
de Deus perseguidos por causa do nome de 
Jesus, para que o Espírito lhes dê palavras de 
sabedoria, oremos.

2.  Pelos que sofrem qualquer tipo de 
violência ou são entregues pelos próprios 
familiares, para que Deus os ampare na pro-
vação, oremos.

3.  Pelos que fazem das coisas criadas os 
seus ídolos, para que descubram em Deus a 
fonte da vida e da felicidade plenas, oremos.

4.  Pelos fiéis da nossa comunidade, para 
que louvem e exaltem o Senhor pelas coisas 
belas da natureza e da vida, oremos.

admirável: sete anjos, com as sete últimas 
pragas. Com elas o furor de Deus ia-se con-

2sumar.  Vi também como que um mar de vidro 
misturado com fogo. Sobre este mar estavam, 
de pé, todos aqueles que saíram vitoriosos do 
confronto com a besta, com a imagem dela e 
com o número do nome da besta. Seguravam 

3as harpas de Deus.  Entoavam o cântico de 
Moisés, o servo de Deus, e o cântico do 
Cordeiro, dizendo: "Grandes e admiráveis são 
as tuas obras, Senhor Deus, Todo-poderoso! 
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó 

4Rei das nações!  Quem não temeria, Senhor, e 
não glorificaria o teu nome? Só tu és santo! 
Todas as nações virão prostrar-se diante de Ti, 
porque tuas justas decisões se tornaram 
manifestas". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-
3ab.7-8.9(R/. Ap 15,3b)

R. Como são grandes e admiráveis 
vossas obras, ó Senhor e nosso Deus 
onipotente!

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto            
novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e o 
seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitó-
ria. 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.  Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, o mundo inteiro e toda gente! As mon-
tanhas e os rios batam palmas e exultem de 
alegria, R.

4.  na presença do Senhor, pois ele vem, 
vem julgar a terra inteira. Julgará o universo 
com justiça e as nações com equidade. R.

Aclamação ao Evangelho - Ap 2, 10c

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Permanece fiel até a morte, e a coroa 

da vida eu te darei! R.
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Antífona da comunhão - Mt 28,20

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

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 
nos separemos de vós, pois nos concedeis a 
alegria de participar da vossa vida.

Deus da história e Senhor da glória, 
sustentai com a vossa força onipotente a 
fraqueza dos que trabalham em vosso nome. 
Por Cristo, nosso Senhor

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos man-
dastes consagrar em vossa honra, e, para que 
eles nos tornem agradáveis aos vossos olhos, 
dai-nos guardar sempre os vossos man-
damentos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 21,12-19

D
ê uma lida, primeiro, em A SEMENTE NA TERRA de ontem; só depois, veja o 
comentário de hoje. 

-  Os sete versículos de hoje (Lc 21,12-19) situam-se na primeira parte do “grande 
apocalipse” de Lucas (Lc 21,5-36), que vai do v. 5 ao v. 24. Essa parte contém aquelas palavras 
do Senhor, que, quando Lucas escreveu o seu Evangelho (85-90 d.C.), já tinham acontecido. 
Neste sentido, a situação da Igreja de Lucas não é muito diferente da nossa. De fato, o que 
realmente interessa ao evangelista é ensinar os seus leitores – indivíduos e, sobretudo, 
comunidades – a ler a história à luz do mistério da morte e ressurreição de Jesus.

-  A primeira realidade que os discípulos terão que enfrentar é a perseguição. Os 
discípulos foram perseguidos “antes” da destruição de Jerusalém – conforme Lucas relata no 
livro dos Atos – e serão perseguidos ao longo de toda a história. As palavras de Jesus 
mostraram-se verdadeiras para a geração de Lucas e para as gerações sucessivas. O que 
importa é a participação do discípulo no mistério do Filho do Homem entregue por sua 
fidelidade ao Pai e aos irmãos. O discípulo experimenta na carne o que aconteceu à carne do 
seu Mestre por amor a Ele. Seu testemunho continua na história a salvação oferecida na Cruz. 
Onde se morre por amor, morre o mundo velho e nasce o novo mundo que Jesus veio inaugurar.

-  O máximo testemunho (em grego, ) é o martírio (em grego, ). “martyría” “martýrion”
Pode ser o testemunho que Deus dá em favor dos discípulos; pode ser o testemunho que os 
discípulos dão em favor do Senhor. As perseguições, ao invés de impedir o Reino, o realizam 
(At 4,27ss.) e o contagiam (At 4,19ss.; 5,18ss.; 5,29; 5,40ss.; 8,4). Tertuliano* fala do sangue 
dos mártires como semente de cristãos!

-  O discípulo não pode ter medo da morte, pois esse medo gera egoísmo. O medo da 
morte, que leva à tentativa de salvar-se (= de salvar a pele), explica a traição de Judas, a 
negação de Pedro e a fuga dos discípulos. 

-  O Espírito nos dirá o que dizer na hora da perseguição (Lc 12,12). Seremos possuídos 
por uma sabedoria irresistível, mais forte que o mal. É a sabedoria da cruz, que se mostrou em 
Jesus (Lc 2,43), que se mostrou em Estêvão (At 6,10) e nos mártires de todos os tempos.

-  A decisão por Jesus divide o que o sangue universalmente une (Lc 12,51ss.; 
14,25ss.). O ódio contra os discípulos é um sinal de que eles não são do mundo (Jo 15,18; Tg 
4,4). Trata-se de um bom e belo sinal, mas atenção! Não se pode confundir o ódio por causa do 
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Nome com outros ódios, por bens e por bônus que não só nada têm a ver com o Nome, mas até 
se lhe opõem!

-  Perdendo tudo, podemos ter a certeza de que não perdemos nada. A nossa vida está 
junto de Deus. Quem nos faz o mal, ao invés de separar-nos do Senhor, nos une ainda mais a 
Ele. Estêvão, por exemplo, ao morrer, já contemplava a Face do seu Senhor (At 7,55ss.).

-  O tempo presente é tempo de paciência. A “paciência” – que é a capacidade de sofrer, 
a perseverança no sofrimento – é a característica do Filho do Homem, o samaritano que carrega 
o nosso mal. Ele associa o discípulo ao seu mistério de morte e ressurreição. Perdendo a vida, 
misteriosamente a salva (Lc 9,24).

Santos do dia: Gregório III (+741); Hathumoda (840-874); Tiago de Marchia (1394-
1476).

Testemunhas do Reino: Liliana Esthere Aimetta (Argentina, 1976). Ernesto Barrera, “Neto” 
(El Salvador, 1978). Marcial Serrano (El Salvador, 1980). 

Memória histórica: A “Frente Revolucionária por um Timor Leste Independente” declara a 
independência do Timor em relação a Portugal (1975).  

Datas comemorativas: Dia do Soldado Desconhecido.

29 QUINTA-FEIRA DA 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Os Evangelhos não satisfazem nossa curio-
sidade a respeito do futuro. Nós queremos 
saber quando será o fim do mundo e quais são 
os sinais precursores. Jesus não responde. O 
que ele deixou claro é que o mundo tem em 
Deus o seu início e em Deus tem, para cada 
um, e terá, para todos, o seu fim. Consequen-
temente, devemos viver o presente nesta 
perspectiva. Esta perspectiva, aliás, é a única 
que dá sentido à vida. Qualquer outra só gera 
medo, egoísmo, morte. Tudo terá um fim; o 
mais importante, porém, é buscar a finalidade e 
aproximá-la cada vez mais de nós. Escutemos!

Antífona da entrada - Sl 84,9

O Senhor fala de paz a seu povo e a seus 
amigos e a todos os que se voltaram para ele.

Oração do dia

Levantai, ó Deus, o animo dos vossos 

filhos e filhas, para que, aproveitando melhor 
as vossas graças, obtenham de vossa paternal 
bondade mais poderosos auxílios.

Leitura - Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

Leitura do Livro do Apocalipse de        
São João 

1Eu, João,  vi outro anjo descendo do céu. 
Tinha grande poder, e a terra ficou toda 

2iluminada com a sua glória.  Ele gritou com 
voz poderosa: "Caiu! Caiu Babilônia, a grande! 
Tornou-se morada de demônios, abrigo de 
todos os espíritos maus, abrigo de aves 

21impuras e nojentas".  Nessa hora, um anjo 
poderoso levantou uma pedra do tamanho de 
uma grande pedra de moinho e atirou-a ao 
mar, dizendo: "Com esta força será lançada 
Babilônia, a Grande Cidade, e nunca mais será 

22encontrada.  E o canto de harpistas e 
músicos, de flautistas e tocadores de trom-
beta, em ti nunca mais se ouvirá; e nenhum 
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Evangelho - Lc 21,20-28

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
20discípulos:  Quando virdes Jerusalém cer-

cada de exércitos, ficai sabendo que a sua 
21destruição está próxima.  Então, os que 

estiverem na Judeia, devem fugir para as 
montanhas; os que estiverem no meio da 
cidade, devem afastar-se; os que estiverem no 

22campo, não entrem na cidade.   Pois esses 
dias são de vingança, para que se cumpra tudo 

23o que dizem as Escrituras.  Infelizes das 
mulheres grávidas e daquelas que estiverem 
amamentando naqueles dias, pois haverá uma 
grande calamidade na terra e ira contra este 

24 povo. Serão mortos pela espada e levados 
presos para todas as nações. e Jerusalém será 
pisada pelos infiéis, até que o tempo dos 

25pagãos se complete.  Haverá sinais no sol, 
na lua e nas estrelas. Na terra, as nações 
ficarão angustiadas, com pavor do barulho do 

26mar e das ondas.  Os homens vão desmaiar 
de medo, só em pensar no que vai acontecer 
ao mundo, porque as forças do céu serão 

27abaladas.  Então eles verão o Filho do 
Homem, vindo numa nuvem com grande po-

28der e glória.  Quando estas coisas começa-
rem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabe-
ça, porque a vossa libertação está próxima."          
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos a Jesus a graça de encarar as 
palavras do Evangelho como mensagem de 
esperança no dia a dia da vida e na hora da 
nossa morte pessoal e coletiva, dizendo:                      
R. Vinde, Jesus, e salvai-nos.

1.  Por todos os cristãos e cristãs: que 
chegu emos a ser uma só família unida na fé, 
na esperança e no amor, oremos.

artista de arte alguma em ti jamais se encon-
trará; e o canto do moinho em ti nunca mais se 

23ouvirá;  e a luz da lâmpada em ti nunca mais 
brilhará; e a voz do esposo e da esposa em ti 
nunca mais se ouvirá, porque os teus comer-
ciantes eram os grandes da terra, e com magia 

19,1tu enfeitiçaste todas as nações".  Depois 
disso, ouvi um forte rumor, de uma grande 
multidão no céu, que clamava: "Aleluia! A 
salvação, a glória e o poder pertencem ao 

2nosso Deus,  porque seus julgamentos são 
verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a 
grande prostituta que corrompeu a terra com 
sua prostituição, e vingou nela o sangue dos 

3seus servos".  E repetiram: "Aleluia! A fumaça 
9ªdela fica subindo para toda a eternidade!"  E 

um anjo me disse: "Escreve: Felizes são os 
convidados para o banquete das núpcias do 
Cordeiro". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 99(100),2. 
3.4.5. (R/. Ap 19,9a)

R. São bem-aventurados os que fo-
ram convidados para a Ceia Nupcial das 
bodas do Cordeiro!

1.  Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi 
ao Senhor com alegria, ide a ele cantando 
jubilosos! R. 

2.  Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele 
mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu 
povo e seu rebanho. R. 

3.  Entrai por suas portas dando graças, e 
em seus átrios com hinos de louvor; dai-lhe 
graças, seu nome bendizei! R. 

4. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, 
sua bondade perdura para sempre, seu amor é 
fiel eternamente! R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Levantai vossa cabeça e olhai, pois, a 

vossa redenção se aproxima! R.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
9 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
34

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

104

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos 
mandastes consagrar em vossa honra, e, para 
que eles nos tornem agradáveis aos vossos 
olhos, dai-nos guardar sempre os vossos 
mandamentos.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

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

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 
nos separemos de vós, pois nos concedeis a 
alegria de participar da vossa vida.

2.  Por nosso bispo (...) e pelos bispos do 
nosso país: que deem sempre testemunho da 
de Jesus e do seu Reino, oremos.

3.  Pelos que colaboram em entidades e 
associações a serviço da vida: que tenham o 
apoio da comunidade, oremos.

4.  Pelos trabalhadores da cidade e do 
campo: que seus esforços sejam reconheci-
dos e possam viver bem, oremos.

5.  Por nós que nos reunimos nesta 
Eucaristia: que abramos nosso coração para a 
esperança e o amor, oremos. 

Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que 
o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia sejam 
nosso alimento de peregrinos rumo à Pátria 
definitiva. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 21,20-28

L
ucas tem dois apocalipses em seu Evangelho: o “pequeno apocalipse” (17,20 – 
18,8), que diz respeito ao destino de cada , à “minha” história, e que termina com a  um
morte; o “grande apocalipse” (21,5-36), que diz respeito ao destino cósmico, a 

“nossa” história, e que terminará com o fim do mundo.
-  Diferentemente do que a gente normalmente pensa, “apocalipse” não significa 

“desastre”, mas “revelação” de uma realidade desconhecida. Por isso, as palavras de Jesus 
aqui revelam não algo estranho e oculto, mas o sentido profundo da nossa realidade presente. 
Levantam o véu (o que o ‘véu’ cobre está ‘velado’; quando se retira o ‘véu’, fica ‘re-velado’) que 
os nossos medos e erros colocaram na frente dos olhos. Permitem, assim, ver aquela verdade 
que é a palavra definitiva de Deus a respeito do mundo. ‘Definitivo’, ‘final’, último’ em grego se 
diz “escatológico”: aquilo que diz a palavra última e definitiva.

-  A linguagem apocalíptica é colorida, gosta de tintas fortes, lida com imagens 
paradoxais. Mas a verdade não é também paradoxal, quer dizer, não fica além de toda opinião? A 
gente gosta de coisas simples, ideias claras e distintas. Tudo bem. O risco, porém, é simplificar 
e... complicar mais adiante. E ficar na superfície, sem mergulhar nas profundezas e captar a 
profundidade. E distinguir tanto que separa tudo, quando o real é rede de relações, que só uma 
visão de tipo ‘holístico’ estaria em condições de lhe dar conta.

-  Os evangelistas querem mostrar, antes de tudo, que não estamos indo para “o fim” (no 
sentido de mergulhar no limite do nada), mas  “finalidade” (no sentido de meta, objetivo, para a
alvo). A dissolução do mundo velho é ao mesmo tempo nascimento do novo. Para nós, cristãos 
e cristãs”, o dia da morte é o dia do nascimento ( ). Deus realiza seu “dies mortis, dies natalis!”
desígnio nesta nossa história com as suas contradições. Foi assim para Jesus, é assim com os 
discípulos. O mistério de morte e ressurreição de Jesus, plenitude do Reino, neste sentido, 
continua na vida dos discípulos e discípulas. Se a morte na cruz foi semente da ressurreição, os 
sofrimentos, as perseguições, os reveses que os discípulos experimentam, são semente da sua 
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ressurreição, da sua glória futura, enquanto se espera sua vinda.
-  Os Evangelhos não satisfazem nossa curiosidade a respeito do futuro. Nós queremos 

saber quando será o fim do mundo e quais são os sinais precursores. Jesus não respondeu e, 
mesmo no auge das especulações que, de tempo em tempo, fervem na cabeça de alguns 
primatas superiores, não responde. O que ele deixou claro é que o mundo tem em Deus o seu 
início e em Deus tem (para cada um) e terá (para todos) o seu fim. Consequentemente, que 
devemos viver o presente nesta perspectiva. Esta perspectiva, aliás, é a única que dá sentido à 
vida. Qualquer outra só gera medo, egoísmo, morte.

-  Neste sentido, Jesus afasta aquelas ânsias e alarmismos a respeito do fim do mundo 
que só fazem mal. O ser humano – único animal consciente de seu limite – tem medo da morte. 
Mas ela triunfa justamente na vontade de salvar-se a todo custo, que gera egoísmo e os males 
que o egoísmo gera. Jesus apresenta como alternativa uma vida que se deixa guiar pela 
confiança no Pai, numa atitude de dom e amor. Só a confiança em Deus, gerando amor ao Pai e 
aos irmãos e irmãs, vence a morte. O amor é mais forte que a morte!

-  Não podendo entrar nos detalhes do texto, oferecemos ao(à) leitor(a) sua estrutura: até 
Lc 21,24 (mais precisamente, Lc 21,1-24)  estão as palavras de Jesus que, no tempo em que ;
Lucas escreveu seu Evangelho, já tinham acontecido); em Lc 21,25-28, Jesus fala daquilo que 
nós, cristãos, temos que esperar. O que é que temos que esperar? A vinda do Filho do Homem e 
a nossa plena libertação, finalidade de toda a história. A luz que ilumina tudo é o mistério da 
morte e ressurreição de Jesus, onde a humanidade e a história “já” atingiram o seu ‘fim’ e a sua 
‘finalidade’.

Santos do dia: Saturnino de Toulouse (+250); Pafnúcio (IV século); Brentano de Birr (500-
573); Valdérico (+850); Radbod (850-917); Julita de Heiligental (1200-1250); Frederico de 
Regensburg (+1329); Dionísio da Natividade do Senhor e Redimido pela Cruz (1600-1638); 
Francisco Antônio Fasani (1681-1742); Francisco José Rudigier (1811-1884). 

Testemunhas do Reino:  Pablo Gazarri, irmãozinho do Evangelho (Argentina, 1976).

Memória histórica: Miguel Hidalgo, pároco de Dolores, promulga em Guadalajara o 
primeiro Edital de Abolição da Escravidão e contra os privilégios coloniais no México (1810). 
Desembarque de marines e implantação de protetorado na República Dominicana (1916). 

Datas comemorativas: Dia da Fundação da 1ª Estação Telefônica no Brasil. Dia 
Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino (ONU).

30 SEXTA-FEIRA - SANTO ANDRÉ APÓSTOLO - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício do comum dos Apóstolos e próprio)

Seu nome é de origem grega. A região a 
leste do Lago de Tiberíades era bastante 
helenizada. ‘Andréas’ significa homem, 
masculino, viril. É irmão de Simão Pedro (Mc 
1,16 = Mt 14,18). Como o irmão, é originário 
de Betsaida Júlia (Jo 1,44) e vive em 
Cafarnaum (Mc 1,29), cidade, à margem do 

Lago de Genesaré, que Jesus adotou como 
centro de sua atividade na Galileia. Foi 
discípulo de João Batista e um dos primeiros 
discípulos de Jesus (Jo 1,40). Fazia parte do 
grupo dos Doze (Mc 3,18 = Mt 10,2 = Lc 
6,14; Mc 13,3; Jo 6,8; Jo 12,22; At 1,13). 
Filho de João (Jo 1,42) ou de Jonas (Bar-
Jonas) (Mt 16,17), que era pescador. 
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formam que teria sido pregado a uma oliveira 
(Pseudo-Hipólito) ou a alguma árvore. Esta 
imagem de Santo André pregado a uma árvore 
com dois ramos em ângulo agudo pode ter 
sugerido a origem da “cruz de Santo André”. 
Em 356/357, o Imperador Constâncio fez 
transferir os restos mortais de Santo André 
para Constantinopla, com exceção da cabeça, 
que permanece em Patras. Em 1208, por 
iniciativa do delegado pontifício à quarta 
Cruzada, Cardeal Capuano, foram trans-
ladados para Amalfi, uma cidade à beira-mar 
no sul da Itália, sede da diocese de Capuano. 
Em 1460, quando os turcos invadem a Grécia, 
a cabeça do apóstolo é levada de Patras a 
Roma. De 1462, pontificado de Pio II, a 1964, 
pontificado de Paulo VI, as relíquias de S. 
André repousaram na Basílica de São Pedro, 
no Vaticano. Paulo VI, em 1964, devolveu as 
relíquias aos gregos, estando essas agora, de 
novo, em Patras, de onde nunca, aliás, 
deveriam ter saído. 

O chamamento dos primeiros discípulos 
caminha juntos com o anúncio do Reino de 
Deus que se aproxima. Ser discípulo, na 
verdade, é aderir a Jesus e ao seu projeto, é 
caminhar atrás de Jesus e voltado para o 
Reino. Então, o chamado foi dirigido a Simão 
Pedro e a André, seu irmão – cuja festa 
estamos celebrando – a Tiago e João, também 
irmãos. Hoje, o chamado é dirigido a cada um 
de nós: “segue-me”.

Antífona da entrada - Mt 4, 18-19

Junto ao mar da Galileia, viu o Senhor dois 
irmãos: Pedro e André, que pescavam. Ele os 
chamou: “Vinde comigo; eu vos farei de hoje 
em diante pescadores de homens”.

Oração do dia

Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, 
que o apóstolo Santo André, pregador do 
Evangelho e pastor da vossa Igreja, não cesse 
no céu de interceder por nós.

Segundo Marcos e Mateus, os dois irmãos 
estavam pescando quando foram chamados 
por Jesus. Já no relato de João, André, ori-
ginariamente discípulo do Batista, segue 
Jesus depois de ouvir João dizer: “Eis o 
cordeiro de Deus!” André, depois, encontrou 
seu irmão e o levou até Jesus, dizendo: 
“Encontramos o Messias” (Jo 1,35-41). 
Pedro, André e João estão entre os mais 
importantes discípulos de Jesus. André está 
presente em Caná, naquela festa de casa-
mento em que Jesus realizou seu primeiro 
‘sinal’ (Jo 2,1-2). André é dos primeiros a 
serem nomeados nas listas apostólicas (Mc 
3,16-19; Mt 10,2-4; Lc 4,14-16; At 1,13): ora 
no segundo (Mt 10,2; Lc 6,14) ora no quarto 
lugar (Mc 3,18; 13,3; At 1,13). André faz parte 
daquele pequeno – Pedro, Tiago e João – que 
está em contato mais direto e frequente com 
Jesus (Jo 6,8; 12,22). Mas não está presente 
na transfiguração de Jesus depois da predição 
da paixão. (Além disso, aparece sozinho em 
Mc 13,3 e em Jo 6,8-9 e 12,20-22). Seria 
apenas porque foi um dos primeiros a ser 
chamado ou por ter ocupado posição de 
destaque na vida da Igreja primitiva. O Novo 
Testamento só diz o que documentamos aqui. 
Depois de At 1,13, não dispomos de outras 
fontes confiáveis para reconstruir a trajetória 
de André depois de Pentecostes. O Fragmento 
muratoriano (publicado em 1740) diz que 
André exortou João a escreveu o Evangelho 
(10-15). Um texto copta reporta uma bênção 
especial de Jesus a André: “Tu serás uma 
coluna de luz no meu reino, em Jerusalém, a 
minha cidade predileta”. Outras tradições 
extracanônicas – quer dizer, fora da Bíblia – 
atribuem a André atividade missionária na 
Scizia (= sul da Rússia) (Eusébio de Cesareia, 
História da Igreja, III, 1) e na Ásia Menor. Dali 
teria passado para a Grécia, tendo estado no 
Épiro e na Acaia. Em Patras, já velho, teria sido 
condenado pelo Governador Egeate à morte 
na cruz, por volta do ano 60. Esta cruz é uma 
cruz decussada, ou seja, encurtada, diminuí-
da, em forma de “X”: a “cruz de Santo André”. 
Outros documentos – mais recentes – in-
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Aclamação ao Evangelho - Mt 4,19 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu 

ensinarei a pescar gente. R.

Evangelho - Mt 4,18-22 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

18Naquele tempo,  quando Jesus andava à 
beira do mar da Galileia, viu dois irmãos: 
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. 
Estavam lançando a rede ao mar, pois eram 

19pescadores.  Jesus disse a eles: "Segui-me, 
e eu farei de vós pescadores de homens".                 
20 Eles, imediatamente deixaram as redes e o 

 21seguiram.  Caminhando um pouco mais, 
Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, filho de 
Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na         
barca com seu pai Zebedeu consertando as 

22redes. Jesus os chamou.  Eles, imediata-
mente deixaram a barca e o pai, e o seguiram.                      
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Unidos na fé dos Apóstolos, e celebrando a 
festa do Apóstolo Santo André, apresentemos 
ao Pai nossos pedidos, dizendo: R. Escutai-
nos, ó Pai. 

1.  Pela Igreja, por todos e cada um dos 
cristãos, para que vivamos cada dia mais 
firmemente a fé e o amor que os Apóstolos nos 
transmitiram, oremos.  

2.  Pelo Papa Francisco e pelos bispos de 
cada Continente, para que, com seu teste-
munho encham de entusiasmo, esperança e 
alegria todo o povo cristão, oremos. 

3.  Pelas Igrejas do Oriente, que veneram, 
de uma maneira especial, o Apóstolo Santo 
André, para que cresçam cada vez mais na 
fidelidade a Jesus Cristo, oremos. 

4.  Pelos que não conhecem Jesus ou se 
afastaram dele, para que, pela graça, che-
guem a viver o ideal de Jesus e a proposta de 

Leitura - Rm 10,9-18

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

9Irmãos:  Se, com tua boca, confessares 
Jesus como Senhor e, no teu coração, creres 
que Deus o ressuscitou dos mortos, serás 

10salvo.  É crendo no coração que se alcança a 
justiça e é confessando a fé com a boca que se 

 11consegue a salvação.  Pois a Escritura diz: 
"Todo aquele que nele crer não ficará confun-

12dido".  Portanto, não importa a diferença 
entre judeu e grego; todos têm o mesmo 
Senhor, que é generoso para com todos os 

13que o invocam.  De fato, todo aquele que 
14invocar o Nome do Senhor será salvo.  Mas, 

como invocá-lo, sem antes crer nele? E como 
crer, sem antes ter ouvido falar dele? E como 

15ouvir, sem alguém que pregue?  E como 
pregar, sem ser enviado para isso? Assim é 
que está escrito: "Quão belos são os pés dos 

16que anunciam o bem".  Mas nem todos 
obedeceram à Boa nova. Pois Isaías diz: 
"Senhor, quem acreditou em nossa prega-

17ção?"  Logo, a fé vem da pregação e a pre-
18gação se faz pela palavra de Cristo.  Então, eu 

pergunto: Será que eles não ouviram? 
Certamente que ouviram, pois "a voz deles se 
espalhou por toda a terra, e as suas palavras 
chegaram aos confins do mundo". - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18(19),2-3.4-
5(R/. 5a)

R. Seu som ressoa e se espalha em 
toda a terra.

1.  Os céus proclamam a glória do 
Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; 
o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite 
à noite publica esta notícia. R. 

2.  Não são discursos nem frases ou 
palavras, nem são vozes que possam ser 
ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda 
a terra, chega aos confins do universo a sua 
voz. R.
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André, a fim de que, sendo aceitas por vós, 
nos comuniquem a vossa vida.

Prefácio dos Apóstolos, II

Antífona da comunhão - Jo 1,41s

Disse André a seu irmão: Encontramos o 
Messias, que é chamado o Cristo. E o con-
duziu a Jesus.

Oração depois da comunhão

Fortifique-nos, ó Deus, a comunhão no 
vosso sacramento, para que, abraçando a cruz 
de Cristo, a exemplo do apóstolo Santo André, 
possamos viver com ele na glória.

vida nova do Evangelho, oremos.
5.  Pelos que nos reunimos para celebrar 

a Eucaristia na festa de Santo André, para que 
nos alegremos por segui-lo no caminho da 
cruz para chegar à vida nova da ressurreição, 
oremos. 

Senhor Jesus Cristo, que levastes Santo 
André a pôr toda a sua esperança na Cruz 
preciosa e a oferecer a sua vida pelo 
Evangelho, dai também a nós o mesmo ardor, 
para alcançarmos a salvação. Vós que sois 
Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Possam agradar-vos, ó Deus, estas oferen-
das que vos apresentamos na festa de Santo 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 4,18-22 

N
a Festa de Santo André, temos o chamado dos quatro primeiros discípulos. Esta 
passagem é relatada por Marcos e Mateus como a primeira atividade de Jesus na 
Galileia, depois  voltar do deserto. Jesus forma comunidade ao redor de si. O  de

Evangelho está dividido em duas partes: a) 4,18-20 é o chamado de Simão Pedro e seu irmão 
André; b) 4,21-22 é o chamado de outros dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Estes 
quatro discípulos sãos os primeiros da lista dos Doze e também estarão presentes nos 
momentos mais importantes da vida de Jesus.

-  Jesus se movimenta, porque o Evangelho também é um Andava à beira do mar: 
movimento, um caminho. O Evangelho é boa notícia e não algo estático e frio como a Lei. Jesus 
vai ao encontro das pessoas lá onde elas se encontram.

-  Antes de chamar, Jesus “viu” Pedro, André, Tiago e João. No Antigo Testamento Viu: 
antes de chamar e escolher seu povo, Deus “viu” sua situação (Ex 3,7). Quem vê, conhece, 
sabe quem é... Jesus sabe seus nomes, quem são eles e o que eles fazem.

-   Mateus antecipa a mudança do nome de Simão, indicando que ele é chamado Simão:
Pedro. E será sempre Pedro o primeiro a ser nominado na lista dos Doze (Mt 10,2; Mc 3,16; Lc 
6,14; At 1,13). 

-  É irmão de Simão Pedro. No Evangelho de João se diz que ele era primeiramente André: 
discípulo de João Batista e foi o primeiro a seguir Jesus (Jo 1,40). Jesus chama duplas de 
irmãos porque “dois” é o princípio de muitos, e o Filho chama para a fraternidade. Aliás, não há 
somente um chamado. . Depois da primeira, há uma segunda, outras, muitas, tantas quanto o 
seu infinito amor por nós.

-  Pedro e André são pescadores. Eles são de Betsaida (casa da Lançando as redes: 
pesca). São chamados no seu local de trabalho. A pescaria por profissão comporta os riscos, as 
dificuldades, os perigos, a frustração. No mar eles sabem lançar as redes em busca de peixes; 
outra missão os espera, em outro “mar” irão lançar suas redes.

-  Jesus é o Mestre. Ele sabe o caminho e por isso vai à frente. Os discípulos Segui-me: 
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são chamados para o seguimento, isto é, ir atrás dele. É isso que significa a expressão grega 
“opiso mou”. No anúncio da Paixão (Mt 16,21-23), Pedro chama Jesus à parte e o repreende 
pedindo que não tome o caminho da cruz. Jesus o manda para trás, usando esta mesma 
expressão “opiso mou” (Mt 16,23): “vai para trás de mim” (e não “afasta-te de mim” ou “vá 
para longe de mim”, como traduzem algumas Bíblias). Atrás de Jesus é o lugar de todos os que 
são chamados ao seguimento. Quem quiser ir à frente de Jesus será também sempre pedra de 
tropeço.

-  É uma metáfora para dizer que os discípulos deverão tornar-se Pescadores de homens: 
como o Filho, que tira os irmãos do abismo das suas perdições (Mt 4,23-24). A profundeza das 
águas é boa para os peixes, mas é mortal para os homens. Esses precisam ser “pescados” do 
abismo, símbolo do nada e do mal, para respirar vivos e livres em seu habitat natural. 
“Pescados” por Jesus, tornam-se como ele: filhos que devem ser irmãos de todos os perdidos. 
Na verdade, eles só entenderão o seu próprio chamado quando for m, por sua vez, enviados e
para a “pesca” (Mt 10,1-33).

-  É importante notar como o evangelista insiste na urgência dada ao chaImediatamente: -
mado e à resposta. É a urgência do Reino, por isso, ele insiste em dizer que tudo acontece “logo”, 
“imediatamente” (vv. 20 e 22), ao mesmo tempo demonstra a disponibilidade no seguimento.

-   São os filhos de Zebedeu (cujo significado é “dom de Deus” ou “dom de Tiago e João:
YHWH”). De Pedro e André não se diz o nome do pai, apenas que eram irmãos. Naquela época 
era comum alguém ser conhecido pelo nome do seu pai.

-  É possível ver nas duas situações em que os discípulos foram Consertando as redes: 
chamados a dupla revelação da missão da Igreja. Os dois primeiros estavam “lançando as 
redes”; os outros dois estavam “consertando as redes”. Na Igreja é preciso ter aqueles que 
lançam, isto é, que vão em missão; mas também são necessários aqueles que ficam e 
estruturam o trabalho pastoral.

-  Os primeiros deixaram o trabalho que faziam; os outros dois  Deixaram a barca e o pai:
deixam o convívio familiar. Para o seguimento, pede-se o desprendimento e a doação total.

As cenas do chamado dos primeiros discípulos são “gêmeas”. Os detalhes de uma 
iluminam os detalhes da outra. E forma-se, assim, um quadro único: Jesus caminha, vê, chama 
alguns pescadores para uma pesca diferente; eles deixam redes, barca e pai, e seguem o Mestre 
Jesus. Esses são os elementos de toda vocação até os dias de hoje. Começa com os pés de 
Jesus que vêm ao nosso encontro e termina com os nossos pés que pisam nas suas pegadas 
para segui-Lo, em busca do que está perdido, para salvar!

Santos do dia: André (I século); João Garbella (+1383). 

Memória histórica: A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil protesta contra a prisão 
de sacerdotes (1967). 

Datas comemorativas: Dia do Estatuto da Terra. Dia da Reforma Agrária. Dia do Patrono. 
Dia do Síndico. Dia do Teólogo.
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ABC DA LITURGIA

MULHERES E LITURGIA

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz, Nicarágua

Antes do concílio Vaticano II, à exceção dos servidores da missa (geralmente os 
coroinhas), as mulheres, consagradas ou leigas, podiam fazer tudo o que podiam fazer os 
homens não ordenados, ou seja, quase nada! Praticamente podiam: assistir à celebração e 
prestar algum serviço marginal (preparar o altar, recolher as ofertas, etc.).

No entanto, depois da reforma litúrgica promovida pelo Vaticano II, pode-se observar que, 
embora se afirme que a liturgia é uma ação de toda a Igreja e que o protagonista é a assembleia 
celebrante, além da redescoberta que se deu do sacerdócio comum dos fiéis, é um fato que a 
mulher foi deixada fora da participação de alguns ministérios litúrgicos, não apenas do 
ministério ordenado, como também dos serviços como o ministério instituído de leitores e 
acólitos.

A Igreja tentou de diferentes maneiras recuperar o papel das mulheres na vida eclesial e o 
seu lugar no dinamismo evangelizador, no entanto, ainda resta um longo caminho a ser 
percorrido e isso inclui uma participação mais plena nas celebrações litúrgicas.

Dimensão litúrgica da participação da mulher na Igreja

A participação da mulher nas ações litúrgicas se insere na ministerialidade que se 
desenvolve dentro da assembleia celebrativa. Depois do Vaticano II tem havido numerosos 
esforços por parte do magistério para recolocar o papel da mulher na vida da Igreja, o último 
deles nós o encontramos na exortação Evangelii Gaudium do Papa Francisco, no número 103:

"A Igreja reconhece a indispensável contribuição da mulher na sociedade, com uma 
sensibilidade, uma intuição e certas capacidades peculiares, que habitualmente são mais 
próprias das mulheres que dos homens. Por exemplo, a especial solicitude feminina pelos 
outros, que se exprime de modo particular, mas não exclusivamente, na maternidade. Vejo, 
com prazer, como muitas mulheres partilham responsabilidades pastorais juntamente com os 
sacerdotes, contribuem para o acompanhamento de pessoas, famílias ou grupos e prestam 
novas contribuições para a reflexão teológica. Mas ainda é preciso ampliar os espaços para 
uma presença feminina mais incisiva na Igreja. Porque «o gênio feminino é necessário em 
todas as expressões da vida social; por isso deve ser garantida a presença das mulheres 
também no âmbito do trabalho» e nos vários lugares onde se tomam as decisões importantes, 
tanto na Igreja como nas estruturas sociais".
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As mulheres têm direito e dever de participar de forma ativa, consciente e plena, de 
acordo com sua própria condição, exercendo os ofícios e ministérios que lhes correspondem 
nas celebrações.

A mulher com sua feminilidade ou sua humanidade feminina, não só não pode ser 
subestimada, mas deve ser reconhecida como verdadeira possibilidade e exigência de uma 
concepção e realização integral da missão de Cristo, do mistério da Igreja e da verdade cristã. 
Somente desse reconhecimento e experiência pode haver verdadeira humanização e 
autêntica evangelização. Por isso, "deve-se promover o papel da mulher na missão 
evangelizadora e na vida da comunidade cristã" (cf. a exortação Christifideles laici 51).

No entanto, apesar de que já existe um, digamos, "reconhecimento oficial" da 
necessidade de uma valorização, dignificação e promoção da presença e da posição da 
mulher na sociedade e na Igreja, e sobretudo na liturgia, ainda há espaços que estão 
reservados apenas aos homens na liturgia, como no caso do ministério ordenado.

A mulher como agente da celebração

Quanto à participação da mulher na vida e missão da Igreja, sobretudo na liturgia, trata-se 
não apenas de um direito e um dever, mas também de uma necessidade pastoral, e de uma 
riqueza do carisma feminino do qual não pode prescindir uma Igreja considerada em sua 
integralidade.

Quem aparecer em nossas paróquias ou igrejas nos vários momentos de celebração, 
mesmo na eucaristia dominical, irá perceber um fenômeno observado por todos: a maioria 
dos participantes são mulheres, com impressionante ausência de homens e de jovens; os que 
realizam os vários serviços e ministérios também são na maioria mulheres: a preparação do 
cenário para a celebração (velas, flores, toalhas de mesa, luzes...), a acolhida daqueles que 
acorrem à igreja (idosos dependentes, doentes...), a introdução à Palavra e os comentários, 
leituras, coro e cantos, o serviço do altar (função de acolitado, com frequência), a distribuição 
da comunhão, a coleta... Em uma palavra, geralmente, elas são as que se aproximam mais do 
altar, as que garantem a resposta e o diálogo com o que preside a celebração, as que mais 
animam com o canto ou a música, as que se mostram mais dispostas aos vários serviços na 
assembleia litúrgica e na comunidade.

Pode-se dizer que a diversidade de serviços e ministérios que a mulher desempenha hoje 
na Igreja, em cada uma dessas áreas, é a que torna possível em grande parte que a missão se 
cumpra e que a vida cristã cresça; também pode-se afirmar que a diversidade de serviços e 
ministérios litúrgicos que desempenham as mulheres é o que torna possível em muitos casos 
que a nossa liturgia seja viva, e que se garanta uma fundamental participação. Elas são 
responsáveis pela maior e a mais extensa participação nas celebrações litúrgicas; elas são a 
resposta mais fiel que mantém e promove a vida cristã e carrega levantada a tocha do 
evangelho transmitido, celebrado e vivido.
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Neste momento da vida da Igreja, quais são os serviços e ministérios que as 
mulheres podem realizar?

Em princípio, a resposta é "todos", exceto aqueles que ou exigem o sacramento da ordem 
ou estão sob as limitações canônicas da Igreja. Entre os serviços e ministérios litúrgicos que 
as mulheres podem realizar pode-se mencionar:

 O serviço da acolhida. Este ministério é uma excelente maneira de mostrar e exercer a 
caridade e a fraternidade. E essa função as mulheres podem executar com especial delicadeza 
e amabilidade.

 O serviço de leitora. Embora também o desempenhem os homens, não há dúvida de que 
são mais numerosas as mulheres que o fazem. Elas lhe agregam seu gênio e sua 
sensibilidade.

 O serviço do canto (salmista) e da música. Este serviço também pode ser realizado por 
homens, mas não há dúvida de que a natureza do canto feminino ajuda a ter celebrações 
bonitas e profundas.

 O ministério extraordinário da comunhão. Hoje existem muitas mulheres que realizam 
este serviço com esmero, dedicação e acrescentando a sensibilidade própria da feminilidade.

 O ministério da "animação litúrgica". Este ministério inclui servir ao altar e ajudar o 
sacerdote quando é necessário (coroinhas), distribuir a sagrada comunhão, expor o 
Santíssimo e outros serviços dentro da assembleia.

 O ministério das celebrações dominicais e festivas sem presbítero. Trata-se de um 
ministério muito importante na atualidade, que responde a uma situação pastoral de 
necessidade para muitas comunidades que não podem dispor de presbítero para suas 
celebrações dominicais ou festivas. Destaca-se a importância que tem sobretudo o domingo 
para a vida da comunidade cristã.

O serviço de sacristão. Em muitas comunidades, esse serviço é realizado tanto por 
pessoas aposentadas e devotas, quanto especialmente por mulheres idosas e piedosas, de 
longa prática e tradição cristã. No entanto, cumprem funções importantes, tais como: abrir e 
fechar a igreja pontualmente; tocar os sinos (em muitos casos isso já é algo automatizado); 
saber como funcionam os elementos eletrônicos (microfones, luzes, música); arrumar a 
igreja e preparar os adornos apropriados (flores, luzes, imagens...); cuidar dos paramentos 
para a celebração, além de cuidar da limpeza e da ordem na igreja.

 O serviço da coleta. Na prática de nossas comunidades eclesiais, este serviço é 
geralmente realizado por mulheres. Supõe uma enorme responsabilidade, uma vez que se 
trata de coletar e cuidar das contribuições da comunidade para o sustento da mesma.
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Conclusão

Como se pode ver, a participação da mulher como agente na liturgia oferece muitas 
possibilidades. A mulher tem um papel privilegiado em outros campos da vida eclesial: a 
catequese, os meios de evangelização, a pastoral dos marginalizados e dos doentes, a 
assistência social, o ensino religioso, a teologia, bem como nas diversas instituições da 
Igreja. É lógico que também no campo da liturgia lhe seja concedido um papel privilegiado, 
de acordo com a sua capacidade, disposição e carisma. Deste modo, a imagem da Igreja se 
manifesta de maneira mais integral e equilibrada.

Deve-se reconhecer que historicamente tem havido uma forte "clericalização" e 
"masculinização" dos ministérios. Mas as circunstâncias, a sensibilidade atual, a 
reivindicação social, a mesma realidade de funções desempenhadas pela mulher, juntamente 
com sua competência e profissionalismo... mudaram e, em toda parte, se reclama um 
reconhecimento eclesial teórico e prático da igualdade entre o homem e a mulher, bem como 
dos direitos da mulher na Igreja.

O século XXI será, ainda mais, o século da mulher, tanto na sociedade como na Igreja. 
Sem dúvida, isso deve envolver uma valorização indiscriminada da mulher como sujeito de 
todos os ministérios leigos, inclusive - por que não? - o ministério ordenado.
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