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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 do homem, que agora 
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 
vida. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, 
que agora vos apresentamos e para nós se vai 
tornar vinho da salvação. 

AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 
Pr.  -  Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício 

seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
AS.  -  Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja. 

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
Pr.  -  O Senhor esteja convosco!
AS.  - Ele está no meio de nós.  
Pr.  -  Corações ao alto!
AS.  - O nosso coração está em Deus.  
Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   
Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).
Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):
AS.  -  Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus 

do universo! O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o 
que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ
 Símbolo apostólico 

 Pr. -  Creio em Deus 

 AS. -  Pai, todo-poderoso, criador do céu e 
da terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho,  
nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; nasceu da virgem Maria, 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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 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.

 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)

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL
 Pr. -    O Senhor esteja convosco.
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho + e Espírito Santo.

 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.
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CANTOS PARA 
FEVEREIRO E MARÇO

01) TODA A TERRA TE ADORE
(Abertura - 5º Dom. Comum)

Ref.:  Toda a terra te adore,  ó Senhor 
do universo,  os louvores do teu nome  
cante o povo em seus versos!

1.  Venham todos, com alegria,  aclamar 
nosso Senhor,  caminhando ao seu encontro,   
proclamando seu louvor.  Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior.

2.  Tudo é dele: abismos, montes, mar e 
terra ele formou. De joelhos adoremos este 
Deus que nos criou, pois nós somos seu 
rebanho  e Ele é nosso Pastor.

3.  Ninguém feche o coração, escutemos 
sua voz. Não sejamos tão ingratos,  tal e qual 
nossos avós. Mereçamos o que Ele tem 
guardado para nós.

02) SÊ A ROCHA QUE ME ABRIGA
(Abertura - 6º Dom. Comum)

Ref.:  Sê a rocha que me abriga, casa 
forte que me salva; para honra do teu 
nome és o guia que me ampara!  

1.  Ponho em Deus minha esperança, 
que eu não seja envergonhado. Já que és 
justo, me defende; sei que vou ser libertado. 
Vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado!

2.  Sê pra mim uma rocha firme, sê pra 
mim seguro abrigo, sê pra mim uma fortaleza, 
me orienta e eu vou contigo. Eu te entrego o 
meu espírito desde agora, eu te bendigo.

3.  Confiante em tua face, vão vencer os 
intrigantes. Recebidos em tua tenda, proteção 
terão constante. Sê bendito, meu Senhor, sê 
bendito em todo instante.

03) VOLTA, MEU POVO
(Abertura - Quarta-feira de Cinzas, 1º, 2º, 3º e 
5º Dom. Quaresma)

Ref.:  Volta, meu povo, ao teu Senhor 
e exultará teu coração. Ele será teu 
condutor, tua esperança de salvação! Tua 
esperança de salvação!

1.  Se confessas teu pecado, Ele é justo e 
compassivo. Cantarás purificado os louvores 
do Deus vivo.

2.  Nossas vidas tão dispersas nosso 
Deus as juntará! E seremos novo povo, Ele nos 
renovará!

3.  Se voltares ao Senhor, Ele a ti se 
voltará! Pois imenso é seu amor e jamais se 
acabará!

04) FIQUEI FOI CONTENTE
(Abertura - 4º Dom. Quaresma)

Ref.:  Fiquei foi contente com o que 
me disseram: “Regozijai-vos sempre no 
Senhor!” Mas eu fiquei... (bis)

1.  Nossos passos já pisam teu chão, ó 
cidade bem fortificada! Para lá vai subindo a 
nação, as tribos do Senhor, pois já virou 
tradição, pra celebrar, pra celebrar o nome do 
Senhor!

2.  Pois é lá que estão os tribunais, 
tribunais da justiça do rei; venham todos e 
peçam a paz para Jerusalém! Vivam tranquilos 
demais os que te amam; dentro de ti, 
segurança e todo bem.

3.  Por aqueles que são meus irmãos, os 
amigos a quem quero bem, “paz contigo” será 
meu refrão, por causa deste templo, que do 
Senhor é mansão; do nosso Deus, eu te 
desejo a paz e todo bem.
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pó vamos voltar. (bis)
3.  Quão bondoso é nosso Deus, inclina-

do a perdoar. Quem dos males se arrepende, 
compaixão vai encontrar. Não esqueças: 
somos pó e ao pó vamos voltar. (bis)

4.  Chora e diz o sacerdote entre a porta e 
o altar: “Pela vida do meu povo vão meus 
lábios suplicar”. Não esqueças: somos pó e 
ao pó vamos voltar. (bis)

5.  Convertei-vos, povo meu, do Senhor 
vamos lembrar. Eis o tempo prometido, as 
ovelhas vem salvar. Não esqueças: somos pó 
e ao pó vamos voltar. (bis)

08) DE MÃOS ESTENDIDAS
(Oferendas - 5º e 6º Dom. Comum)

Ref.:  De mãos estendidas, ofertamos 
o que de graça recebemos. (bis)

1.  A natureza tão bela, que é louvor,   
que é serviço, o sol que ilumina as trevas, 
transformando-as em luz. O dia que nos traz o 
pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao 
Senhor, o louvor da criação.

2.  Nossa vida toda inteira, ofertamos ao 
Senhor, como prova de amizade, como prova 
de amor. Com o vinho e com o pão, ofertamos 
ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da 
criação.

09) EIS O TEMPO DE CONVERSÃO
(Oferendas - Quarta-feira de Cinzas, 1º, 2º e 
3º Dom. Quaresma)

Ref.:  O vosso coração de pedra se 
converterá em novo, em novo coração.

1.  Tirarei de vosso peito vosso coração 
de pedra, no lugar colocarei novo coração de 
carne.

2.  Dentro em vós eu plantarei, plantarei 
o meu espírito: amareis os meus preceitos, 
seguireis o meu amor.

3.  Dentre todas as nações, com amor 
vos tirarei, qual pastor vos guiarei, para a terra, 
a vossa Pátria.

05) HOSANA AO VENCEDOR
(Abertura - Dom. de Ramos)

Ref.:  Bendito o que vem em nome do 
Senhor! Hosana, hosana, hosana ao 
Vencedor!

1.  Hosana, clamamos ao Senhor que 
vem e salva: o pobre e o pequeno ele exalta! 
Cantemos um hino de louvor ao Rei da glória, 
àquele que é forte em vitórias!

2.  Caminhos, vesti-vos de ramagens e 
floradas, o Cristo vem passando em nossa 
estrada! Ó portas, abri-vos, acolhendo e sem 
demora: o Cristo vai entrar, chegou a hora!

3.  Um Rei tão pobre e montado num 
jumento é o Deus que sabe ouvir nosso 
lamento! Hosana a ele, o ilustre descendente 
de um povo que plantou nova semente!

06) QUANTO A NÓS DEVEMOS GLORIAR-
NOS
(Abertura - Ceia do Senhor)

Ref.:  Quanto a nós devemos gloriar-
nos na cruz de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, 
nossa esperança de ressurreição e pelo 
qual fomos salvos e libertos.

1.  Esta é a noite da ceia pascal, a ceia 
em que o nosso Cordeiro se imolou.

2.  Esta é a noite da ceia do amor, a ceia 
em que Jesus por nós se entregou.

3.  Esta é a ceia da nova aliança, a aliança 
confirmada no sangue do Senhor.

07) CONVERTER AO EVANGELHO
(Imposição das Cinzas - Quarta-feira de 
Cinzas)

1.  Converter ao Evangelho, na Palavra 
acreditar, caridade e penitência, quem as 
cinzas abraçar. Não esqueças: somos pó e ao 
pó vamos voltar. (bis)

2.  Não as vestes, mas o peito o Senhor 
manda rasgar. “Jejuai, mudai de vida... em sua 
face a chorar”. Não esqueças: somos pó e ao 
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2.  Todos juntos, num só corpo congre-
gados, pela mente não sejamos separados! 
Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas 
esteja em nosso meio Cristo Deus!

3. Junto, um dia, com os eleitos, nós 
vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus; 
gáudio puro que é imenso e que ainda vem, 
pelos séculos dos séculos. Amém.

13) BENDITO SEJAS
(Oferendas - Vigília Pascal)

1.  Bendito sejas, ó Rei da glória! Res-
suscitado, Senhor da Igreja! Aqui trazemos as 
nossas ofertas.

Ref.:  Vê com bons olhos nossas 
humildes ofertas. Tudo o que temos seja 
pra ti, ó Senhor!

2.  Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos 
cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as 
nossas ofertas.

14) BENDITO SEJA DEUS
(Comunhão - 5º e 6º Dom. Comum)

Ref.:  Bendito seja Deus, Pai do Senhor 
Jesus Cristo, por Cristo nos brindou todas 
as bênçãos do Espírito.

1.  Pois, juntamente com Cristo, antes de 
o mundo criar, Deus já nos tinha escolhido a 
fim de nos consagrar. De amor oferta sem 
mancha; para a adoção destinou, seus filhos 
somos por Cristo, de sua graça o louvor.

2.  Pois sobre nós esta graça, conforme 
havia traçado, Deus, nosso Pai, derramou, 
pelo seu Filho amado, que com seu sangue 
consegue pra nós a libertação, a remissão dos 
pecados, graça sem comparação!

3.  Sim, derramou sobre nós graça 
abundante e saber, nos revelando o mistério, 
plano do seu bem-querer, de conduzir a 
história à plena realização: Cristo encabeça o 
universo, terra e céus se unirão!

10) O VOSSO CORAÇÃO DE PEDRA
(Oferendas - 4º e 5º Dom. Quaresma)

Ref.:  Eis o tempo de conversão, eis o 
dia da salvação: ao Pai voltemos, juntos 
andemos, eis o tempo de conversão!

1.  Os caminhos do Senhor são verdade, 
são amor; dirigi os passos meus: em vós 
espero, ó Senhor! Ele guia ao bom caminho 
quem errou e quer voltar; ele é bom, fiel e 
justo: ele busca e vem salvar.

2.  Viverei com o Senhor, ele é o meu 
sustento; eu confio, mesmo quando minha 
dor não mais aguento. Tem valor aos olhos 
seus meu sofrer e meu morrer: libertai o vosso 
servo e fazei-o reviver.

3.  A Palavra do Senhor é a luz do meu 
caminho; ela é vida, é alegria: vou guardá-la 
com carinho. Sua lei, seu mandamento é viver 
a caridade: caminhemos sempre juntos, 
construindo a unidade!

11) Ó MORTE, ESTÁS VENCIDA
(Oferendas - Dom. de Ramos)

Ref.:  Ó morte, estás vencida pelo 
Senhor da vida, pelo Senhor da vida!

1.  O servo do Senhor fez sua nossa dor.
2.  De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe 

a morte.
3.  Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo.
4.  Amou a humilhação, por ela a redenção.
5.  Ao Filho e a ti, Senhora, chegada é a 

hora.

12) ONDE O AMOR E A CARIDADE
(Oferendas - Ceia do Senhor)

Ref.:  Onde o amor e a caridade, Deus 
aí está! (bis)

1.  Congregou-nos num só corpo o amor 
de Cristo; exultemos, pois, e nele jubilemos, 
ao Deus vivo nós temamos, mas amemos e, 
sinceros, uns aos outros nos queiramos.
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coração. Me alegra o culto que me prestas, 
como amigo, Me alegra mais te ver cuidar do 
teu irmão.

05.  Por tanto amar eu entreguei meu 
próprio Filho. Pra te salvar Ele se deu, morreu 
na cruz. Se o mal te fere e do teu rosto ofusca o 
brilho, combate as trevas! Faze o bem! 
Procura a luz!

06. Dará mais frutos toda a planta que é 
podada. A vida humana é uma longa gestação. 
À luz da fé, a dor é poda abençoada, à luz da 
páscoa, a morte é luz, ressurreição.

17) SOMOS TODOS CONVIDADOS
(Comunhão - Domingo de Ramos e Sexta-
feira Santa)

1.  Somos todos convidados para a ceia 
do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos 
viventes é o primeiro! Não sejamos separados 
do amor que ao mundo veio!

Ref.:  Ó Senhor, a tua Páscoa, con-
firmada no madeiro, é penhor da Aliança 
e o fim do cativeiro!

2.  Exaltado no calvário, o Senhor abriu 
caminho, elegendo a santuário o humano 
peregrino! O seu Reino é contrário a quem 
nega o pequenino!

3.  O Senhor a cada dia vem abrir-nos os 
ouvidos co'a palavra que nos guia e dá força 
ao abatido: é convite de ousadia frente à morte 
e ao perigo.

4.  O Senhor é a nossa estrada, salvação 
ao mundo inteiro, comunhão que nos abraça, 
nosso fim e paradeiro! É o amor que nunca 
passa, luz que brilha ao caminheiro!

5.  Do Deus vivo e verdadeiro recebemos 
plena vida pra vivermos, pioneiros, liberdade, 
a mais querida: eis o sonho que é primeiro 
desde a história mais antiga.

6.  Do triunfo sobre a morte nós fazemos 
a memória: mais que a cruz, o Cristo é forte e 
conquista a vitória! Do seu povo é o norte, o 
Senhor de toda a história!

15) AGORA O TEMPO SE CUMPRIU
(Comunhão - Quarta-feira de Cinzas)

Ref.:  Agora o tempo se cumpriu, o 
Reino já chegou, irmãos, convertam-se e 
creiam firmes no Evangelho!

1.  Feliz aquele homem que não anda 
conforme os conselhos dos perversos;

2.  Que não entra no caminho dos 
malvados, nem junto aos zombadores vai 
sentar-se;

3.  Mas encontra seu prazer na lei de 
Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.

4.  Eis que ele é semelhante a uma árvore 
que à beira da torrente está plantada;

5.  Ela sempre dá seus frutos a seu tempo 
e jamais as suas folhas vão murchar.

6.  Pois Deus vigia o caminho dos elei-
tos, mas a estrada dos malvados leva à morte.

16) VEM, Ó MEU POVO
(Comunhão - 1º ao 5º Dom. Quaresma)

01.  Vem, ó meu povo, partilhar da 
minha mesa. Com muito amor esse banquete 
eu preparei. Este alimento será força na 
fraqueza, levanta e come deste pão que 
consagrei.

Ref.:  Nós te louvamos, ó Senhor por 
teu carinho que se faz pão, se faz palavra 
e traz perdão. A Eucaristia nos sustenta 
no caminho, nutre a esperança e forta-
lece na missão

02.  Eu te proponho um novo Reino           
de justiça, que tem por lei a igualdade, a 
compaixão. Não te dominem o egoísmo e a 
cobiça! Recorre à força da palavra e da  
oração.

03.  No monte santo da oração, da 
Eucaristia, encontrarás alento e paz, conforto, 
enfim. Mas na planície da missão, no dia-a-
dia, irmãos sofridos já te esperam. Vai por 
mim!

04.  A minha casa é lar que acolhe, é 
doce abrigo, mas a morada que prefiro é o 
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4.  Se a luz do sol se fosse, que escu-
ridão seria! Se as trevas me envolvessem, o 
que adiantaria? Pra ti, Senhor, a noite é clara 
como o dia!

5.  As fibras do meu corpo teceste e 
entraçaste; no seio de minha mãe bem cedo 
me formaste; melhor do que ninguém me 
conheceste e amaste!

6.  Teus planos insondáveis! Sem fim 
tuas maravilhas! Contá-las eu quisera, mas 
quem o poderia? Como da praia a areia, só tu a 
saberias!

20) HINO DA CF 2018
(Final - Quarta-feira de Cinzas, 1º ao 5º Dom. 
Quaresma)

01.  Neste tempo quaresmal, ó Deus da 
vida, a tua Igreja se propõe a superar. A 
violência que está nas mãos do mundo, e sai 
do íntimo de quem não sabe amar. (Mc 7,21)

Ref.:  Fraternidade é superar a violên-
cia! É derramar, em vez de sangue, mais 
perdão! É fermentar na humanidade o 
amor fraterno! Pois Jesus disse que 
“somos todos irmãos.”

02.  Quem plantar a paz e o bem pelo 
caminho, e cultivá-los com carinho e prote-
ção, não mais verá a violência em sua terra. 
Levar a paz é compromisso do cristão!

03.  A exclusão que leva à morte tanta 
gente, corrompe vidas e destrói a criação. 
“Basta de guerra e violência, ó Deus 
clemente!” É o clamor dos filhos teus em 
oração.

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA - PR - Tel.: (43) 3422-2611

E-mail: alterra1978@hotmail.com

18) EU QUIS COMER ESTA CEIA AGORA
(Comunhão - Ceia do Senhor)

1.  Eu quis comer esta ceia agora, pois 
vou morrer, já chegou minha hora.

Ref.:  Tomai, comei, é meu corpo e 
meu sangue que dou, vivei no amor, eu 
vou preparar a ceia na casa do Pai. (bis)

2.  Comei o pão, é meu corpo imolado; 
por vós, perdão para todo o pecado.

3.  E vai nascer do meu sangue a 
esperança, o amor, a paz, uma nova aliança.

4.  Eu vou partir, deixo o meu testamento; 
vivei no amor - eis o meu mandamento.

5.  Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza, 
porém, no céu, vos preparo outra mesa.

6.  De Deus virá o Espírito Santo, que vou 
mandar pra enxugar vosso pranto.

19) RESSUSCITEI, SENHOR
(Comunhão - Vigília Pascal)

Ref.:  Ressuscitei, Senhor, contigo 
estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, 
de mim se recordou, tua mão me 
levantou, me libertou!

1.  Meu coração penetras e lês meus 
pensamentos, se luto ou se descanso, tu vês 
meus movimentos, de todas minhas palavras 
tu tens conhecimento.

2.  Quisesse eu me esconder do teu 
imenso olhar, subir até o céu, na terra me 
entranhar, atrás do horizonte, lá, iria te 
encontrar!

3.  Por trás e pela frente teu ser me 
envolve e cerca, o teu saber me encanta, me 
excede e me supera, tua mão me acompanha, 
me guia e me acoberta!
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EDIÇÃO

Universal: Não à corrupção. 
Para que aqueles que têm poder material, 
político ou espiritual não se deixem 
dominar pela corrupção.

Dia 02 -  Apresentação do Senhor

Dia 03 -  São Brás - Bênção da garganta

Dia 04 -  5  DOMINGO DO TEMPO COMUMº

Dia 06 -  São Paulo Miki e Companheiros

Dia 11 -  6  DOMINGO DO TEMPO COMUMº

Dia 11 - Dia Mundial do Enfermo 

Dia 14 -  Quarta Feira de Cinzas - Abertura da  
Campanha da Fraternidade

Dia 18 -  1º DOMINGO DA QUARESMA

Dia 22 -  Cátedra de São Pedro

Dia 25 -  2º DOMINGO DA QUARESMA

Rito da Missa da comunidade

Cantos para a liturgia do mês

Liturgia de fevereiro

ABC do cristianismo

ABC da liturgia
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Jesus chama os Doze, os envia dois a dois, 
com o poder de anunciar o Reino e torná-lo 
presente. De forma semelhante, na Liturgia, 
Ele nos alimenta com a sua palavra e o seu pão 
para darmos testemunhos hoje da sua vida e 
missão. Peçamos a graça de ser simples e 
humildes como Ele, servo de Deus e dos 
homens.

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Oração do dia

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

Leitura - 1Rs 2,1-4.10-12

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

1 Aproximando-se o fim da sua vida, Davi 
                  deu estas instruções a seu filho Salomão: 

2 "Vou seguir o caminho de todos os mortais. 
                         Sê corajoso e porta-te como um homem. 

3 Observa os preceitos do Senhor, teu Deus, 
andando em seus caminhos, observando seus 
estatutos, seus mandamentos, seus preceitos 
e seus ensinamentos, como estão escritos na 
lei de Moisés. E assim serás bem sucedido 

em tudo o que fizeres e em todos os teus 
4projetos.  Então o Senhor cumprirá a 

promessa que me fez, dizendo: 'Se teus filhos 
conservarem uma boa conduta, caminhando 
com lealdade diante de mim, com todo o seu 
coração e com toda a sua alma, jamais te 

10faltará um sucessor no trono de Israel'".  E 
Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado 

11na cidade de Davi.  O tempo que Davi    
reinou em Israel foi de quarenta anos: sete 
anos em Hebron e trinta e três em Jerusalém. 
12 Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi e 
seu reino ficou solidamente estabelecido.                
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - 1Cr 29,10.11ab. 
11d-12a.12bcd(R/. 12b)

R. Dominais todos os povos, ó Senhor.

1.  Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, 
Senhor Deus de Israel, o nosso pai. desde 
sempre e por toda a eternidade! R.

2. A Vós pertencem a grandeza e o poder, 
toda a glória, esplendor e majestade: porque 
tudo, nos céus e sobre a terra, Vos pertence. R. 

3. A vós, Senhor, também pertence a 
realeza: pois sobre a terra, como rei, vos 
elevais! Toda glória e riqueza vêm de vós! R.

4.  Sois o Senhor e dominais o universo, 
em vossa mão se encontra a força e o poder, 
em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce! R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 1,15 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

01 QUINTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

LITURGIA DE FEVEREIRO
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V. Convertei-vos e crede no Evangelho, 
pois, o Reino de Deus está chegando! R.

Evangelho - Mc 6,7-13

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos  

Naquele tempo:  Jesus chamou os doze,  7

e começou a enviá-los dois a dois, dando-
lhes poder sobre os espíritos impuros.                               

8 Recomendou-lhes que não levassem nada 
para o caminho, a não ser um cajado; nem 
pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura.              
9 Mandou que andassem de sandálias e que 
não levassem duas túnicas.  E Jesus disse 10

ainda: "Quando entrardes numa casa, ficai ali 
até vossa partida.  Se em algum lugar não 11

vos receberem, nem quiserem vos escutar, 
quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, 
como testemunho contra eles!"  Então os 12

doze partiram e pregaram que todos se con-
vertessem.  Expulsavam muitos demônios e 13

curavam numerosos doentes, ungindo-os 
com óleo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Jesus chamou os Doze 
Apóstolos livremente e os enviou com o seu 
poder. Não precisam de outra autoridade nem 
de outros poderes nem de outros meios. 
Peçamos-Lhe que envie assim também a nós: 
R. Senhor Jesus, sede a nossa força.

1.  Por aqueles que o Senhor escolhe, 
chama e envia, para que sigam as instruções 
que Ele deu aos Doze e delas façam o seu pro-
grama de vida e de missão, oremos, irmãos.

2.  Pelos homens e mulheres que buscam 

um sentido maior para suas vidas, para que 
não receiem aproximar-se do Deus vivo, que 
lhes dará a paz e a alegria, oremos, irmãos.

3.  Pelos doentes mais atormentados pelo 
sofrimento, para que a Unção com o óleo, em 
nome de Jesus, perdoe os seus pecados, cure 
suas doenças e os livre do poder do mal, 
oremos, irmãos.

4. Pelos que deram início à evangelização 
em nossa paróquia e nesta comunidade, e 
pelos que prosseguiram esse trabalho até 
hoje, para que seus méritos sejam reconhe-
cidos por todos e recebam de Deus a eterna 
recompensa, oremos, irmãos.

Senhor Jesus, Mestre bom e sempre 
atento às súplicas dos que se voltam para Vós, 
purificai e santificai os nossos desejos. Vós 
que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 5,3-4

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,7-13

O itinerário dos Doze é progressivo: primeiro, foram chamados um a um (Mc 1,16-20; 
2,14); depois, foram constituídos comunitariamente para “estarem com ele” (3,14); 
agora, são enviados dois a dois (6,7). Esses passos são, na verdade, três níveis de uma 
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mesma vocação: da dispersão ao seguimento; do seguimento à comunhão com Jesus; da 
comunhão com Ele à missão para todos. Com isso, Jesus não está mais só: é o primeiro de 
muitos irmãos e irmãs, uma semente que se multiplicou em muitas. 

-  Estes sete versículos contêm um “ ” (manual, guia) da missão, para que os vademecum
enviados não se esqueçam de reproduzir e refletir o rosto de quem os envia. É o retrato da 
missão de Jesus; é o documento de identidade da Igreja apostólica, isto é, enviada 
(apóstolo/apostólico vem de “ ”, que quer dizer “enviar, mandar”). Como a de Jesus, apestellêin
a missão apostólica é feita na pobreza e na humildade, experimentou fracasso, escondimento, 
impotência e pequenez (cf. Mc 4).

-  Ser mandado em missão é o maior dom do Pai, pois associa o(a) discípulo(a) 
plenamente ao Filho, tornando-o participante do mistério que ele é, vive e anuncia. Na verdade, 
Jesus está mais preocupado com o que seus enviados devem ser do que com o que devem 
dizer! “É melhor ser cristão sem dizê-lo do que proclamá-lo sem sê-lo” (Santo Inácio de 
Antioquia). A palavra de Deus certamente é eficaz por si: não é o meu testemunho que vai 
avalizá-la; o meu contratestemunho, porém, tem o poder de roubar-lhe a credibilidade. 
Lamentavelmente, temos mais poder no mal do que no bem: não somos capazes de criar uma 
flor, mas, para destruí-la, bastam-nos segundos!

-  Aqui também começa a “seção dos pães” (Mc 6,6b – 8,30). Depois da catequese 
sobre a Palavra e sobre o batismo (3,7 – 5,43), vem a catequese sobre a Eucaristia, no final da 
qual Jesus será reconhecido. De fato, ele se revela como Cristo e Senhor justamente enquanto 
amor que se faz – em sua loucura por nós – pão e vida: pão partido para a vida do mundo!

-  A pobreza voluntária de Jesus e dos seus enviados vem da alegria de quem descobriu o 
tesouro (Mt 13,44) e conduz à vitória sobre o pecado do mundo, que consiste em se entregar à 
tentação de ter, poder e aparecer, que o medo da morte coloca no lugar da aspiração a ser, 
servir e desaparecer, como a semente caída na terra.

-  A pobreza de Jesus e dos seus enviados não é privação de um valor, mas a soma dos 
valores da sua vida. Deus, justamente por ser amor, é humilde e pobre, e o seu ser é ser-para-o-
outro, ou, mais radicalmente ainda, ser-do-outro. O Pai é do Filho e o Filho é do Pai no dom do 
Espírito, que os distingue e une no Amor.

-  A pobreza é condição para amar. Quem tem coisas pode dar coisas; quem não tem 
nada, só pode dar a si mesmo. Aquilo que temos nos divide dos outros; enquanto não nos 
tornamos pobres, todo ato de dar pode ser gesto de poder. A pobreza, com efeito, é a verdade: 
não somos o que temos, mas o que damos; e só se não temos nada, podemos dar a nós 
mesmos e ser nós mesmos!

-  A pobreza, finalmente, é necessidade de acolhida. Como o Filho, que é acolhido pelo 
Pai, aquele(a) que é enviado(a), precisando de acolhida, dá aos que o acolhem em sua casa a 
oportunidade de exercerem em primeira pessoa a misericórdia do Pai. 

-  Pobreza, pequenez e impotência são os meios que, já no Antigo Testamento, Deus 
escolheu para vencer (cf. 1Sm 2,1-10; Ex 3,11; 4,10; Jz 7,2). Davi teve de desvencilhar-se da 
armadura que o impedia de caminhar (1Sm 17,39) para vencer Golias. Gedeão teve de reduzir 
seu exército de 30.000 homens para 300 para que Deus o fizesse vencer (Jz 7,1ss.). Em 
sintonia com o Antigo Testamento e com a prática de Jesus, Paulo, o Apóstolo, escolhe o que é 
ignorante e fraco para confundir os sábios e fortes, as coisas que não são para reduzir a nada as 
que são (1Cor 1,27ss.). Na mesma linha, estão Pedro e João que, “no nome de Jesus” e nada 
mais, curam o paralítico (At 3,6). Ao longo da história da Igreja, os maiores santos são os que 
se fizeram mais humildes e pobres.
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 Santos do dia: Severo de Ravena (IV século). Pedro de Antioquia (340-440). Brígida de 
Kildare (453-525). Sigilberto III da Austrásia (630-656). Reginaldo de Saint-Gilles (1183-
1220). Catarina de' Ricci (1522-1590). Maria-Ana Vaillot e Odília Baumgarten (1736-1794). 
Joana Francisca da Assunção de Maria (Ana Michelotti) (1843-1888). 

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

Memória histórica: Eleição do primeiro negro, Jonathan Jasper Wright, para a Corte 
Suprema dos Estados Unidos (1870). Agustín Farabuto Mar tí é fuzilado, no cemitério geral de 
San Salvador, às vésperas da grande revolta camponesa (1932). 

Datas comemorativas: Dia do Publicitário. 

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

ANOTAÇÕES

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

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

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

A festa da Apresentação do Senhor              
teve origem no Oriente. Era chamada de 
“Hipapante”, que quer dizer “Encontro”. Do 
Oriente passou para o Ocidente no século VI. 
Em Roma, tinha um caráter mais penitencial. 
Já na Gália, mostrava-se como a festa das 
luzes (cf. Lc 2,30-32). Devido à bênção e à 
procissão das velas (“candela” em latim), 
tomou o nome de “candelária”. Por um lado, a 
Apresentação do menino Jesus no templo 
encerra as celebrações natalinas; por outro, a 
profecia* de Simeão a Maria (cf. Lc 2,33-35) 
acena à celebração da Páscoa (cf. Missal 
Romano). 

Comentário inicial - Depois da apresen-
tação do Pastor aos pastores, da Sabedoria 
aos sábios, o Menino nascido em Belém é 
apresentado ao Senhor no seu Templo, em 
Jerusalém. Recebe oficialmente o nome de 
“Jesus”, que quer dizer “Deus salva”, e é 
recebido pelo profeta Samuel e pela profetisa 
Ana. A celebração de hoje nos ajude a crescer 
em sabedoria e graça.

Antífona da entrada

Eis que virá o Senhor onipotente iluminar 
os nossos olhos, aleluia.
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BÊNÇÃO E PROCISSÃO DAS VELAS

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

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

Oremos

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

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

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

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

MISSA

Antífona da entrada - Sl 47, 10-11

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

Oração do dia

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

Leitura - Ml 3,1-4

Leitura da Profecia de Malaquias 

Assim diz o Senhor:  Eis que envio meu 1

anjo, e ele há de preparar o caminho para 
mim; logo chegará ao seu templo o 
Dominador, que tentais encontrar, e o anjo da 
aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o 
Senhor dos exércitos; e quem poderá fazer-2 

lhe frente, no dia de sua chegada? E quem 
poderá resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele é 
como o fogo da forja e como a barrela dos 
lavadeiros;  e estará a postos, como para fazer 3

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

aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de 
Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos 
anos antigos. - Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - Hb 2,14-18

Leitura da Carta aos Hebreus 

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

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

16escravidão.  Pois, afinal, não veio ocupar-se 
com os anjos, mas com a descendência de 

17 Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo 
semelhante aos irmãos, para se tornar um 
sumo-sacerdote misericordioso e digno de 
confiança nas coisas referentes a Deus, a fim 

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

Salmo responsorial - Sl 23(24),7.8. 
9.10(R/. 10b)

R. "O Rei da glória é o Senhor 
onipotente!

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Lc 2,32 

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

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

Evangelho - Lc 2,22-40 ou: Lc 2,22-32 
(mais breve)

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

22 Quando se completaram os dias para a 

purificação da mãe e do filho, conforme a Lei 
de Moisés, Maria e José levaram Jesus a 
Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor.          
23 Conforme está escrito na Lei do Senhor: 
"Todo primogênito do sexo masculino deve 

24ser consagrado ao Senhor."  Foram também 
oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois 
pombinhos - como está ordenado na Lei do 

25Senhor.  Em Jerusalém, havia um homem 
chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, 
e esperava a consolação do povo de Israel. O 

26Espírito Santo estava com ele  e lhe havia 
anunciado que não morreria antes de ver o 

27Messias que vem do Senhor.  Movido pelo 
Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os 
pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o 

28que a Lei ordenava,  Simeão tomou o menino 
29nos braços e bendisse a Deus:  "Agora, 

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

31olhos viram a tua salvação,  que preparaste 
32diante de todos os povos:  luz para iluminar 

33as nações e glória do teu povo Israel."  O pai e 
a mãe de Jesus estavam admirados com o que 

34diziam a respeito dele.  Simeão os abençoou 
e disse a Maria, a mãe de Jesus: "Este menino 
vai ser causa tanto de queda como de reergui-
mento para muitos em Israel. Ele será um sinal 

35de contradição.  Assim serão revelados os 
pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, 

36uma espada te traspassará a alma."  Havia 
também uma profetisa, chamada Ana, filha de 
Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito 
avançada; quando jovem, tinha sido casada e 

37vivera sete anos com o marido.  Depois ficara 
viúva, e agora já estava com oitenta e quatro 
anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo 

38a Deus com jejuns e orações.  Ana chegou 
nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a 
falar do menino a todos os que esperavam               

39a libertação de Jerusalém.  Depois de cum-
prirem tudo, conforme a Lei do Senhor, vol-

               taram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. 
40 O menino crescia e tornava-se forte, cheio 
de sabedoria; e a graça de Deus estava com 
ele. - Palavra da Salvação.
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Preces dos fiéis

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

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

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

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

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

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

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

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio
O mistério da apresentação do Senhor

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

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Lc 2,30-31

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Lc 2,22-40

O
 menino Jesus é apresentado no Templo de Jerusalém onde os pais oferecem um 
sacrífico para o resgate. É a oferta dos pobres (Lv 12,8). Então, surge um ancião, o 
velho Simeão, pleno do Espírito Santo, que toma o menino em seus braços e, com seu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uma espada cortante (Is 49,2; Hb 4,12; Ap 1,16). Maria sofrerá o martírio no coração ao ver que 
seu filho será condenado à morte de cruz. As palavras de Simeão se transformam em profecia 
do mistério pascal. Assim como no nascimento, também aqui já está presente o mistério da 
paixão.

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

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

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

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

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

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

-  Voltaram a Nazaré: A Sagrada Família (José, Maria e Jesus) retorna à cidade onde 
aconteceu o anúncio do anjo a Maria (1,26). Nazaré significa “broto novo”, pequena cidade da 
Galileia, com aproximadamente 150 pessoas.
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-  O menino crescia: Jesus retorna a Nazaré, onde cumprirá a sua preparação silenciosa 
em família, na comunidade, junto com seu povo. Jesus cresce como o grão de mostarda 
(13,19) e como a Palavra (At 6,7; 12,24; 19,20), crescerá em sabedoria, que é o conhecimento 
da Lei e dos desígnios do Senhor e em graça, que é a bondade e a bênção da parte de Deus. A 
Encarnação continua na vida oculta da pequena comunidade de Nazaré.

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

José Antonio Pagola

“Um par de rolas ou dois pombinhos”.

Resulta desconcertante o relato do nascimento de Jesus. Segundo Lucas, Jesus nasce em 
um povoado onde não há lugar para acolhê-lo. Os pastores tiveram que procurá-lo por Belém 
inteira até que o encontraram em um lugar isolado, reclinado em uma manjedoura, sem outras 
testemunhas que seus pais.

Ao que parece, Lucas sente a necessidade de construir uma segunda narrativa na qual o 
menino é resgatado do anonimato para ser apresentado publicamente. Que lugar poderia ser 
mais apropriado do que o Templo de Jerusalém para que Jesus seja solenemente acolhido 
como o Messias enviado por Deus ao seu povo?

Mas, novamente, o relato de Lucas vai ser desconcertante. Quando os pais se aproximam 
do Templo com o menino, não saem ao seu encontro os sumos sacerdotes nem os demais 
líderes religiosos. Dentro de alguns anos, eles serão os que o entregarão para ser crucificado. 
Jesus não encontra acolhida nessa religião segura de si mesma e esquecida do sofrimento dos 
pobres.

Também não saem a recebê-lo os doutores da Lei que pregam suas "tradições humanas" 
nas entradas daquele Templo. Anos depois, rejeitarão Jesus por curar pessoas doentes, 
violando a lei do sábado. Jesus não encontra acolhida em doutrinas e tradições religiosas que 
não ajudam a viver uma vida mais digna e mais saudável.

Os que acolhem Jesus e o reconhecem como o Enviado de Deus são dois anciãos de fé 
simples e coração aberto que passaram sua longa vida esperando a salvação de Deus. Seus 
nomes parecem sugerir que são personagens simbólicos. O ancião se chama Simeão ("O  
Senhor ouviu"), a anciã se chama Ana ("Presente"). Eles representam a tantas pessoas de fé  
simples que, em todos os povos de todos os tempos, vivem com sua confiança posta em Deus.
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Ambos pertencem aos ambientes mais saudáveis   de Israel. São conhecidos como o 
"Grupo dos Pobres de Iahweh". São pessoas que não têm nada, a não ser sua fé em Deus. Não 
pensam em sua fortuna nem em seu bem-estar. Eles só esperam de Deus a "consolação" que o 
povo deles necessita, a "libertação" que estiveram buscando geração após geração, a "luz" que 
ilumine as trevas em que vivem os povos da terra. Sentem que suas esperanças se cumprem 
agora em Jesus.

Esta fé simples que espera de Deus a salvação definitiva é a fé da maioria. Uma fé pouco 
cultivada, que quase sempre se expressa em orações desajeitadas e distraídas, formuladas em 
expressões pouco ortodoxas, que se desperta especialmente em tempos difíceis de apuro. 
Uma fé que Deus não tem nenhum problema em entender e acolher.

AMANHÃ, MEMÓRIA DE SÃO BRÁS, BISPO E MÁRTIR , FAZ-SE A 
BÊNÇÃO DA GARGANTA

As velas devem ser bentas com a fórmula própria.
Na bênção da garganta se diz: “Por intercessão de S. Brás, Bispo e Mártir, livre-te 

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

03 SÁBADO DA 4ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Os enviados em missão reúnem-se em 
volta de Jesus num lugar tranquilo para contar 
tudo o que fizeram e ensinaram. E Jesus os 
conduz às profundezas de seu próprio mis-
tério. Mas a multidão não lhes dá descanso. 
Jesus tem compaixão. A missão não pode 
parar. A Eucaristia de hoje faça de nós Igreja 

“em saída”, em “missão permanente”. 

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Santos do dia: Lourenço de Canterbury (550-619). Hadeloga de Kitzingen (710-750). 
Burcardo de Würzburg (700-753/754). Joana de Lestonnac (1556-1640). Estêvão Bellesini 
(1774-1840). Francisco Maria Paulo Libermann (1802-1852). Maria Catarina Kasper (1820-
1898). Aloísio Alexandre Brisson (1817-1908). 

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

Memória histórica: Alfredo Stroessner, ditador do Paraguai durante 35 anos, é derrubado 
por um golpe de Estado sem derramamento de sangue (1989).

Datas comemorativas: Dia de Nossa Senhora dos Navegantes (Pelotas, Porto Alegre e 
Salvador). Dia de Iemanjá na Bahia. Dia do Agente Fiscal. 
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Salmo responsorial - Sl 118(119),9. 
10.11.12.13.14(R/. 12b)

R. Ó Senhor, ensinai-me os vossos 
mandamentos!

1.  Como um jovem poderá ter vida pura? 
Observando, ó Senhor, vossa palavra. R.

2.  De todo o coração eu vos procuro, não 
deixeis que eu abandone a vossa lei! R.

3.  Conservei no coração vossas palavras, 
a fim de eu não peque contra vós. R.

4.  Ó Senhor, vós sois bendito para sem-
pre; os vossos mandamentos ensinai-me! R.

5.  Com meus lábios, ó Senhor, eu enu-
mero os decretos que ditou a vossa boca. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

eu as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Mc 6,30-34

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os apóstolos reuniram-30

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

sozinhos para um lugar deserto, e descansai 
um pouco". Havia, de fato, tanta gente che-
gando e saindo que não tinham tempo nem 
para comer.  Então foram sozinhos, de barco, 32

para um lugar deserto e afastado.  Muitos os 33

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

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

Oração do dia

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

Leitura - 1Rs 3,4-13

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

Naqueles dias:  O rei Salomão foi a 4

Gabaon para oferecer um sacrifício, porque 
esse era o lugar alto mais importante. 
Salomão ofereceu mil holocaustos naquele 
altar.  Em Gabaon o Senhor apareceu a 5

Salomão, em sonho, durante a noite, e lhe 
disse: "Pede o que desejas e eu to darei".                            
6 Salomão respondeu: "Tu mostraste grande 
benevolência para com teu servo Davi, meu 
pai, porque ele andou na tua presença com 
sinceridade, justiça e retidão de coração para 
contigo. Tu lhe conservaste esta grande 
benevolência, e lhe deste um filho que hoje 
ocupa o seu trono.  Portanto, Senhor meu 7

Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de 
Davi, meu pai. Mas eu não passo de um 
adolescente, que não sabe ainda como 
governar.  Além disso, teu servo está no meio 8

do teu povo eleito, povo tão numeroso que não 
se pode contar ou calcular.  Dá, pois, ao teu 9

servo, um coração compreensivo, capaz de 
governar o teu povo e de discernir entre o bem 
e o mal. Do contrário, quem poderá governar 
este teu povo tão numeroso?"  Esta oração de 10

Salomão agradou ao Senhor.  E Deus disse a 11

Salomão: "Já que pediste estes dons e não 
pediste para ti longos anos de vida, nem 
riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas 
sim sabedoria para praticar a justiça,  vou 12

satisfazer o teu pedido; dou-te um coração 
sábio e inteligente, como nunca houve outro 
igual antes de ti, nem haverá depois de ti.                          
13 Mas dou-te também o que não pediste, tanta 
riqueza e tanta glória como jamais haverá 
entre os reis, durante toda a tua vida.                     
- Palavra do Senhor.
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Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Jesus é o verdadeiro 
Missionário enviado pelo Pai para a salvação 
do mundo. Entregou-se à missão, conheceu o 
cansaço,  teve compaixão das multidões e 
preocupou-se com o bem-estar de seus dis-
cípulos e discípulas. Peçamos ao Pai energia 
para o trabalho e o merecido descanso.                   
R. Deus de bondade, ouvi-nos.

1.  Para que Jesus anime todos os cris-
tãos a saírem em missão e terem compaixão 
dos pobres, dos pequenos, dos fracos, dos 
doentes, oremos ao Senhor.

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

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

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

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 5,3-4

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

Oração depois da comunhão

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

SÃO BRÁS, BISPO E MÁRTIR 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: mártires - MR, 745, ou pastores - MR, 754)

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

isso, é invocado contra os males da garganta. 

Antífona da entrada

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

Oração do dia

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

a - Bênção das velas

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

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

b - Bênção da garganta

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,30-34

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

efeito, têm a intenção de preparar o leitor para o episódio da multiplicação dos pães (cf. Mc 
6,34-43).

- Se, na sinagoga (palavra que quer dizer “reunião”), no centro, está a palavra, aqui está 
a Palavra em pessoa, que os enviou e, agora, os convida para escutarem a sua palavra e 
degustarem o seu pão.

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

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

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

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

Santos do dia: Brás (316). Oscar (+ 856). Claudina Thévenet (1774-1837). Helena Maria 
Stollenwerk (1852-1900). 

Memória histórica: Nascimento de Antônio José de Sucre (1795), um dos heróis da 
Independência latino-americana. Dia da inauguração da navegação no Rio São Francisco (1871). 
Morte de Johannes Guttenberg (Mainz, 1468). Nascimento de Camilo Torres (Colômbia, 1929). 

Datas comemorativas: Dia da bênção contra os males da garganta. 

04 5º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 (Cor verde - I Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Depois de ensinar 
na sinagoga, Jesus vai à casa de Pedro, para o 
repouso sabático. A sogra de Pedro, porém, 
está com febre. Jesus a cura e ela põe-se a 
servir. Quando termina o sábado, trazem até 
ele doentes de todo tipo. Ele os cura e se retira 
para rezar. Os discípulos, porém, querem que 

ele tire proveito do entusiasmo que toma conta 
do povo. Mas Jesus, contrariando-os, os 
conduz para outro lugar, para que continue          
a proclamar a boa-nova e expulsar os 
demônios. Que possamos aprender com 
Jesus a manter juntos palavra, serviço e 
oração em vista da vinda do Reino.

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - Jó 7,1-4.6-7

Leitura do Livro de Jó 

1E Jó disse:  "Não é acaso uma luta a vida 
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consiste então o meu salário? Em pregar o 
evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar 

19 os direitos que o evangelho me dá. Assim, 
livre em relação a todos, eu me tornei escravo 
de todos, a fim de ganhar o maior número 

22possível.  Com os fracos, eu me fiz fraco, 
para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz 

23tudo, para certamente salvar alguns.  Por 
causa do evangelho eu faço tudo, para ter 
parte nele. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Cristo tomou sobre si nossas do- 

res, carregou em seu corpo as nossas fra-
quezas. R.

Evangelho - Mc 1,29-39

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos  

Naquele tempo:  Jesus saiu da sinagoga 29

e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e 
André.  A sogra de Simão estava de cama, 30

com febre, e eles logo contaram a Jesus.  E 31

ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-
a a levantar-se. Então, a febre desapareceu; e 
ela começou a servi-los.  À tarde, depois do 32

pôr-do-sol, levaram a Jesus todos os doentes 
e os possuídos pelo demônio.  A cidade 33

inteira se reuniu em frente da casa.  Jesus 34

curou muitas pessoas de diversas doenças  
e expulsou muitos demônios. E não deixava 
que os demônios falassem, pois sabiam 
quem ele era.  De madrugada, quando ainda 35

estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar 
num lugar deserto.  Simão e seus compa-36

nheiros foram à procura de Jesus.  Quando o 37

encontraram, disseram: "Todos estão te 
procurando".  Jesus respondeu: "Vamos a 38

outros lugares, às aldeias da redondeza!   
Devo pregar também ali, pois foi para isso que 
eu vim".  E andava por toda a Galileia, pre-39

gando em suas sinagogas e expulsando os 
demônios. - Palavra da Salvação.

do homem sobre a terra? Seus dias não são 
2como dias de um mercenário?  Como um es-

cravo suspira pela sombra, como um assala-
3riado aguarda sua paga,  assim tive por ganho 

meses de decepção, e couberam-me noites 
 4de sofrimento.  Se me deito, penso: Quando 

poderei levantar-me? E, ao amanhecer, espero 
novamente a tarde e me encho de sofrimentos 

6até ao anoitecer.  Meus dias correm mais 
rápido do que a lançadeira do tear e se con-

 7somem sem esperança.  Lembra-te de que 
minha vida é apenas um sopro e meus olhos 
não voltarão a ver a felicidade! - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 146(147),1-
2.3-4.5-6(R/. cf.3a)

R. Louvai a Deus, porque ele é bom e 
conforta os corações.

1.  Louvai o Senhor Deus, porque ele é 
bom, cantai ao nosso Deus, porque é suave: 
ele é digno de louvor, ele o merece! O Senhor 
reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de 
Israel juntou de novo. R.   

2.  Ele conforta os corações despeda-
çados, ele enfaixa suas feridas e as cura; fixa o 
número de todas as estrelas e chama a cada 
uma por seu nome. R.   

3.  É grande e onipotente o nosso Deus, 
seu saber não tem medida nem limites. O 
Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas 
dobra até o chão os que são ímpios. R.     

Leitura - 1Cor 9,16-19.22-23

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

16 Irmãos: Pregar o evangelho não é para 
mim motivo de glória. É antes uma neces-
sidade para mim, uma imposição. Ai de mim 

17se eu não pregar o evangelho!  Se eu 
exercesse minha função de pregador por 
iniciativa própria, eu teria direito a salário. 
Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se 

18de um encargo que me foi confiado.  Em que 
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caminhos e libertastes de seus males as 
multidões, ouvi a súplica da vossa Igreja e 
socorrei-nos sem demora. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração eucarística VI - D

Antífona da comunhão - Sl 106, 8-9

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

Oração depois da comunhão

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

Preces dos fiéis

Oremos pela humanidade inteira, cheia          
de angústias, tristezas e incertezas, e eleve-
mos ao Pai celeste a nossa voz suplicante:               
R. Senhor, escutai a nossa prece. 

1.  Pelo nosso bispo..., seu presbitério e 
diáconos, pelos acólitos, leitores, catequistas 
e todos os outros que exercem algum 
ministério eclesial, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos missionários enviados a outros 
povos, pelas Ordens e Congregações reli-
giosas e pelos movimentos cristãos de 
apostolado, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos povos e nações do mundo 
inteiro, pela cidade em que vivemos e por 
todos os seus habitantes sem trabalho, 
rezemos ao Senhor.

4.  Pelas famílias de toda a terra, pelos 
jovens, suas esperanças e projetos, e por 
todas as crianças, especialmente as mais 
necessitadas, rezemos ao Senhor.

5.  Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que 
sofrem alguma doença incurável e por todos os 
rejeitados deste mundo, rezemos ao Senhor.

Deus onipotente e cheio de misericórdia, 
que, em vosso Filho, percorrestes os nossos 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 1,29-39

 passagem do Evangelho de hoje faz parte do primeiro dia da atividade 

Aevangelizadora de Jesus na Galileia. Depois de chamar os primeiros discípulos e 
ensinar na sinagoga, ele se dirige ao povo, vai ao encontro das pessoas necessitadas 

curando e libertando dos seus males. A passagem contém três narrativas bem distintas: a cura 
da sogra de Pedro (vv. 29-31); a cura de “todos os enfermos e endemoninhados” (vv. 32-34) e, 
finalmente, a retirada de Jesus para o deserto, seguida do convite para irem (ele e os 
discípulos) para outro lugar (vv. 35-39).

-  Jesus saiu da sinagoga: À beira do mar (local do trabalho), Jesus chamou os primeiros 
discípulos (1,16-20). Depois, na sinagoga (lugar do culto público), em dia de sábado, Jesus 
ensinou com autoridade e, com sua palavra, fez calar o homem possuído pelo demônio (1,21-
28). Agora “sai” da sinagoga e dirige-se para fora e vai ao encontro das pessoas necessitadas 
(local privado, da intimidade familiar). Assim, a missão de Jesus perpassa todos os lugares da 
convivência humana.

- : Jesus entra na casa. É lá que estão e vivem as pessoas. A Para a casa de Simão e André
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casa no Evangelho de Marcos torna-se o local do encontro. É na casa que Jesus ensina e 
explica a Palavra aos seus discípulos (2,1; 3,20; 7,17; 9,28.33; 10,10).

-  : A pessoa é A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus
uma mulher; sendo sogra, devia ter idade avançada e ainda está doente com febre. Ela 
representa a exclusão: mulher, idosa, sogra, doente... A situação é grave, por isso este “logo 
contaram a Jesus”. Diante da ameaça à vida, surge a urgência da salvação.

-  : Jesus se aproxima e E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se
toca a mulher com sua mão. Pelas leis, tocar em pessoas doentes causava impureza. Para 
Jesus, a vida está acima da Lei e dos preconceitos.

-  : A atitude da mulher que foi curada não é pensar em si E ela começou a servi-los
mesma. Mas colocar-se a serviço; é a . Ela não serve só a Jesus, mas a todos. É a nova diakonia
comunidade que Jesus está inaugurando. A mulher curada é a primeira a testemunhar a vida 
nova. Ela torna-se o protótipo de todos os que creem, a primeira “escriba”, que, com a vida, 
ensina o que há de mais importante na vida: o serviço.

-  À tarde, depois do pôr-do-sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo 
demônio: Para a mentalidade judaica, o novo dia começa com o pôr do sol. O sábado passou. É 
o início de um novo dia, como será o dia da Ressurreição. Se, durante todo o dia, ele fez só um 
exorcismo e uma cura, ao cair da noite, acontece uma explosão de milagres. Aí estão “todos” 
os excluídos que vão ao encontro de Jesus. 

-  : Na Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios
época de Jesus, na Terra Santa e região, havia o entendimento de que quando alguém sofria 
devia ser por causa de uma doença ou seria coisa dos demônios. Quando o mal era visível e se 
sabia a causa ou como tratar, isso era considerado uma doença (cegueira, febre, feridas, 
sangramentos). Quando não se sabia a origem da doença, e nem como curá-la, atribuía-se a 
causa ao demônio (epilepsia, surdo-mudo, pessoa alterada, lunáticos, etc.). Depressão e 
stress seriam consideradas como obras do demônio. Os evangelistas dizem que traziam até 
Jesus “enfermos e endemoninhados” (Mc 1,32; 3,10-11; Mt 4,24-25; 8,16) e que Jesus 
“curava doentes e expulsava demônios” (Mc 1,34; Mt 8,17). 

-  : Jesus concilia atividade com o povo e o tempo para estar Foi rezar num lugar deserto
junto com o Pai. A oração em Marcos pode ser direta (1,35; 6,46; 14,35-39) ou de forma 
indireta (6,41; 7,34; 8,7; 15,34). É a oração que sustenta a atividade pastoral do anúncio do 
Reino.

-  : Os discípulos, com Pedro à frente, procuram Jesus para “Todos estão te procurando”
tentá-lo: “todos te procuram”. Mas Jesus não busca o sucesso pessoal. É o primeiro 
desencontro entre Jesus e os discípulos, o pensamento de Deus e os nossos pensamentos. Por 
isso, além da oração (v. 35) – este fundamental e indispensável colocar-se diante de Deus – 
Jesus empurra os discípulos para a missão (v. 38). O centro não está no “eu”, que busca 
sucesso, mas no “eu” – “Tu”, que provoca a vinda, sempre livre e gratuita, do Reino! Por isso,  o
convite vo: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza!”inclusi

-  : A mensagem da boa nova do Reino é universal e é isso que E andava por toda a Galileia
Jesus faz, vai ao encontro das pessoas em todos os lugares: onde trabalham, onde moram, 
onde se encontram. 

Com a cura da sogra de Simão (um pequeno sinal), Marcos nos mostra o significado de 
todos os milagres de Jesus: são curas para devolver a cada um a capacidade de servir... que é, 
justamente, a nossa semelhança com Deus! O próprio Jesus é Filho na medida em que é servo 
(cf. Mc 1,11). O verdadeiro milagre que Jesus veio fazer na terra nada tem de mirabolante: é 
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dar-nos a capacidade de amar, é dar-nos a capacidade de servir. Como Jesus, a Igreja precisa ir 
onde estão as pessoas. Uma “Igreja em saída” é o que o Papa Francisco pede hoje: “Prefiro 
uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, do que uma Igreja 
enferma pela oclusão e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças” (EG 49).

RETIRAR-SE PARA ORAR

José Antonio Pagola

"E ali orava".

No meio de sua intensa atividade de profeta itinerante, Jesus sempre cuidou de sua 
comunicação com Deus no silêncio e na solidão. Os Evangelhos preservaram a memória de    
um costume seu que causou profunda impressão: Jesus costumava retirar-se de noite para 
orar.

O episódio que Marcos narra nos ajuda a entender o que a oração significava para Jesus. A 
véspera tinha sido um dia difícil. Jesus "tinha curado muitos doentes". O sucesso tinha sido 
muito grande. Cafarnaum estava chocada: "Toda a população se aglomerava" em torno de 
Jesus. Todo mundo só falava dele.

Naquela mesma noite, "de madrugada", entre as três e as seis da manhã, Jesus se levanta e, 
sem avisar os seus discípulos, se retira para o campo aberto. "E ali orava". Necessita estar a sós 
com seu Pai. Ele não quer deixar-se atordoar pelo sucesso. Só procura a vontade do Pai: 
conhecer bem o caminho que há de percorrer.

Surpreendidos por sua ausência, Simão e seus companheiros correm a procurá-lo. Não 
hesitam em interromper seu diálogo com Deus. Só querem retê-lo: "Todo mundo te está 
procurando". Mas Jesus não se deixa programar do exterior. Só pensa no projeto de seu pai. 
Nada nem ninguém o apartará de seu caminho.

Não tem interesse algum em ficar e aproveitar de seu sucesso em Cafarnaum. Não cederá 
ao entusiasmo popular. Há aldeias que ainda não ouviram a Boa Nova de Deus: "Vamos... pregar 
também ali".

Um dos traços mais positivos no cristianismo contemporâneo é o visível despertar da 
necessidade de cultivar mais a comunicação com Deus, o silêncio e a meditação. Os cristãos 
mais lúcidos e responsáveis   querem arrastar a Igreja de hoje a viver de maneira mais 
contemplativa.

É urgente. Os cristãos, em geral, já não sabemos ficar a sós com o Pai. Os teólogos, 
pregadores e catequistas falamos muito de Deus, mas falamos pouco com ele. O costume de 
Jesus foi esquecido há muito tempo. Nas paróquias se fazem muitas reuniões de trabalho, mas 
não sabemos retirar-nos para descansar na presença de Deus e encher-nos de sua paz.

Somos cada vez menos para fazer mais coisas. Nosso risco é cair no ativismo, no desgaste 
e no vazio interior. No entanto, nosso problema não é ter muitos problemas, e sim ter a força 
espiritual necessária para enfrentá-los.
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Um mar de miséria se lança sobre Jesus. 
Necessidade de salvação e salvação que Deus 
dá se encontram num abraço ansioso, con-
fuso, barulhento. Basta que a misericórdia 
toque a miséria para os miseráveis serem 
salvos. A Eucaristia de hoje é um grito para não 
esquecermos que toda a miséria humana é a 
matéria-prima da missão.

Antífona da entrada - Esd 2,35

A luz eterna brilhará para os vossos santos, 
Senhor, e eles viverão eternamente, aleluia.

Oração do dia

Ó Deus, que santa Águeda, virgem e 
mártir, agradável ao vosso coração pelo 
mérito da castidade e pela força no martírio, 
implore vosso perdão em nosso favor.

Leitura - 1Rs 8,1-7.9-13

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

1Naqueles dias:  Salomão convocou, junto 
de si em Jerusalém, todos os anciãos de 
Israel, todos os chefes das tribos e príncipes 
das famílias dos filhos de Israel, a fim de 
transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, 

2a arca da aliança do Senhor.  Todo o Israel 

reuniu-se em torno de Salomão, no mês de 
Etanim, ou seja, no sétimo mês, durante a 

3festa.  Vieram todos os anciãos de Israel, e os 
 4sacerdotes tomaram a arca  e carregaram-na 

junto com a tenda da reunião, como também 
todos os objetos sagrados que nela estavam; 
quem os carregava eram os sacerdotes e os 

5levitas.  O rei Salomão e toda a comunidade 
de Israel, reunida em torno dele, imolavam 
diante da arca ovelhas e bois em tal quantida-

6de, que não se podia contar nem calcular.  E 
os sacerdotes conduziram a arca da aliança do 
Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, 
ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos 

7querubins,  pois os querubins estendiam 
suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a 

9arca e seus varais por cima.  Dentro da arca só 
havia as duas tábuas de pedra, que Moisés ali 
tinha deposto no monte Horeb, quando o 
Senhor concluiu a aliança com os filhos de 
Israel, logo que saíram da terra do Egito.               
10 Ora, quando os sacerdotes deixaram o 
santuário, uma nuvem encheu o templo do 

11Senhor,  de modo que os sacerdotes não 
puderam continuar as funções porque a          
glória do Senhor tinha enchido o templo do 

 12Senhor.  Então Salomão disse: "O Senhor 
13disse que habitaria numa nuvem,  e eu 

edifiquei uma casa para tua morada, um 
templo onde vivas para sempre". - Palavra do 
Senhor.
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Santos do dia: Verônica (século I). Isidoro do Egito (360 – 431/451). Rabano Mauro (780-
856). Nicolau Studites (793-868). Gilberto de Sempringham (1085-1189). Joana de Valois 
(1464-1505). José de Leonessa (1556-1612). João Heitor de Brito (1647-1693). 

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

Memória histórica: Nascimento de Luís Vaz de Camões (1524-1580). Libertação dos 
escravos do Haiti (1794). Massacre de Chimaltenango (Guatemala, 1981).

05
SEGUNDA-FEIRA - SANTA ÁGUEDA,

 VIRGEM E MÁRTIR - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória) 
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Salmo responsorial - Sl 131(132),6-
7.8-10(R/. 8a)

R. Subi, Senhor, para o lugar de vosso 
pouso!

1.  Nós soubemos que a arca estava em 
Éfrata e nos campos de Iaar a encontramos: 
Entremos no lugar em que ele habita, ante o 
escabelo de seus pés o adoremos! R.

2.  Subi, Senhor, para o lugar de vosso 
pouso, subi vós, com vossa arca poderosa! 
Que se vistam de alegria os vossos santos, e 
os vossos sacerdotes, de justiça! Por causa de 
Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso 
Ungido a vossa face! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,23

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

anunciando, e curava toda espécie de doen-
ças entre o povo. R.

Evangelho - Mc 6,53-56

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Tendo Jesus e seus 53

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

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

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

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Procurar, encontrar, reco-
nhecer e tocar Jesus pela fé é o maior milagre 
que alguém pode receber de Deus. Peçamos 

ao Pai esta graça, dizendo: R. Pai do Céu, 
dai-nos a fé em vosso Filho.

1.  Pela Igreja, que reconhece em Jesus o 
seu Senhor, pelo Papa Francisco, que O 
anuncia por toda a parte aonde vai e pelos que 
O apresentam àqueles que O querem conhe-
cer, oremos, irmãs e irmãos.

2.  Pelos que veem a criação como um 
poema, pelos que a estudam cientificamente, 
pelos que contemplam a sua beleza e por 
aqueles que, à luz da fé, cantam hinos ao 
Criador, oremos, irmãs e irmãos.

3.  Pelos enfermos e agonizantes que 
chamam por Jesus, pelos que os tratam com 
carinho e lhes falam Dele e pelos que 
gostariam de tocá-Lo e ser curados, oremos, 
irmãs e irmãos.

4.  Pelos membros da nossa paróquia que 
estão doentes, pelos que os visitam e lhes levam 
a Comunhão, e pelos nossos familiares a quem 
Deus chamou  Si, oremos, irmãs e irmãos.

Pai do Céu e Senhor de tudo quanto existe, 
fazei-nos contemplar, nos milagres de Jesus, 
a vossa ternura por todos os que sofrem. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nossas oferendas na festa 
de hoje. Que elas vos sejam agradáveis, como 
o martírio de santa Águeda.

Antífona da comunhão

Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o 
Senhor. 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que coroastes santa Águeda pela 
dupla vitória da virgindade e do martírio, 
concedei-nos, pela força deste sacramento, 
vencer corajosamente todo o mal e conquistar 
a glória do céu.
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,53-56

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

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

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

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

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

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

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

- Um mar de miséria se lança sobre Jesus. Necessidade de salvação e salvação que Deus 
dá se encontram num abraço ansioso, confuso, barulhento. Os ouvidos estavam mais atentos 
que os de um cão de raça. Os braços e as pernas, mais ativos que os de um atleta. A boca gritava 
tão alto que o que não fosse ouvido na terra certamente seria ouvido no céu. O toque, o encontro 
entre a miséria e a misericórdia, era absolutamente necessário, mas não precisava ser largo nem 
longo. Bastava que a finitude humana pudesse roçar a infiniteza divina para que “fossem salvos” 
(Mc 6,56). 
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Santos do dia: Águeda (225-250). Ingenuíno de Bressanone (+ 605). Albuíno de 
Bressanone (+ 1005/1006). Adelaide (Alice) de Vilich (960-1010/1020). 

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

Memória histórica: Destruição da comunidade contemplativa de Solentiname pelo ditador 
Anastácio Somoza García (Nicarágua, 1977).

Datas comemorativas: Dia do papiloscopista ou datiloscopista. 

06
TERÇA-FEIRA - SÃO PAULO MIKI E 

COMPANHEIROS, MÁRTIRES - Memória
 (Cor vermelha - Ofício da memória) 

A primeira evangelização do Japão foi feita 
por S. Francisco Xavier (1549-1551). Em 
poucas décadas, os cristãos eram perto de 
300.000. Tamanho sucesso deveu-se sobre-
tudo a dois fatores: o respeito dos missio-
nários jesuítas aos modos de vida e às crenças 
locais que não contradiziam a mensagem 
cristã e o esforço de colocar elementos locais 
na pregação e na administração. As autorida-
des japonesas, no início benevolentes em 
relação aos cristãos, mais tarde mudaram de 
atitude. O imperador Toyotoni Hideyoshi 
baixou um decreto de expulsão dos missio-
nários estrangeiros. Alguns missionários 
permaneceram incógnitos no país e outros, 
apesar das restrições, ainda conseguiram 
entrar. Mas, em 9 de dezembro de 1596, 
foram presos seis franciscanos, três jesuítas e 
quinze leigos terciários franciscanos, aos 
quais, mais tarde, se acrescentaram outros 
dois. Paulo Miki, filho de uma abastada família 
de Kyoto, era jesuíta*. Extirparam-lhes o 
lóbulo esquerdo e os levaram de Meaco a 
Nagasáki, para expô-los à zombaria da 
multidão. A multidão, porém, admirou sua 
heróica coragem, mostrada sobretudo no 
momento da crucifixão sobre uma das colinas 
de Nagasáki. Os santos mártires morreram 
perdoando e cantando salmos. 

É muito mais fácil seguir as tradições dos 
homens do que o mandamento de Deus. Os 

santos, muitas vezes, pagaram com a vida sua 
fidelidade a Deus e ao Evangelho. Uma coisa é 
respeitar os povos e suas culturas; outra coisa, 
sacrificar o Evangelho à cultura. Peçamos a 
graça de jamais esvaziar a Palavra de Deus em 
troca de adesões duvidosas. 

Comentário inicial - É muito mais fácil 
seguir as tradições dos homens do que o 
mandamento de Deus. Os santos, muitas 
vezes, pagaram com a vida sua fidelidade a 
Deus e ao Evangelho. Uma coisa é respeitar os 
povos e suas culturas; outra coisa, sacrificar o 
Evangelho à cultura. Peçamos a graça de 
jamais esvaziar a Palavra de Deus em troca de 
adesões duvidosas. São Paulo Miki e compa-
nheiros mártires sejam nossa inspiração!

Antífona da entrada

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

Oração do dia

Ó Deus, força dos santos, que em 
Nagasaki chamastes à verdadeira vida São 
Paulo Miki e seus companheiros pelo martírio 
da cruz, concedei-nos, por sua intercessão, 
perseverar até a morte na fé que professa-
mos. 
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Leitura - 1Rs 8,22-23.27-30

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

Naqueles dias:  Salomão pôs-se de pé 22

diante do altar do Senhor, na presença de toda 
a assembleia de Israel, estendeu as mãos para 
o céu e disse:  "Ó Senhor, Deus de Israel, não 23

há Deus igual a ti nem no mais alto dos céus, 
nem aqui embaixo na terra; tu és fiel à tua 
misericordiosa aliança com teus servos, que 
andam na tua presença de todo o seu coração. 
27 Mas será que Deus pode realmente morar 
sobre a terra? Se os mais altos céus não te 
podem conter, muito menos esta casa que eu 
construí!  Mas atende, Senhor meu Deus, à 28

oração e à súplica do teu servo, e ouve o 
clamor e a prece que ele faz hoje em tua 
presença.  Teus olhos estejam abertos noite 29

e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual 
disseste: 'Aqui estará o meu nome!' Ouve a 
oração que o teu servo te faz neste lugar.            
30 Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo 
Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto 
da tua morada, no céu, escuta-os e perdoa!                  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 83(84),3.4. 
5.10.11(R/. 2)

R. Quão amável, ó Senhor, é vossa 
casa!

1.  Minha alma desfalece de saudades e 
anseia pelos átrios do Senhor! Meu coração e 
minha carne rejubilam e exultam de alegria no 
Deus vivo! R.

2.  Mesmo o pardal encontra abrigo em 
vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu 
ninho,  para nele seus filhotes colocar: vossos 
altares, ó Senhor Deus do universo, vossos 
altares, ó meu Rei e meu Senhor! R.

 3.  Felizes os que habitam vossa casa; 
para sempre haverão de vos louvar! Olhai, ó 
Deus, que sois a nossa proteção, vede a face 
do eleito, vosso Ungido! R.

4.  Na verdade, um só dia em vosso 

templo vale mais do que milhares fora dele! 
Prefiro estar no limiar de vossa casa, a 
hospedar-me na mansão dos pecadores! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 118, 36. 
29b
 
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Inclinai meu coração às vossas 

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

Evangelho - Mc 7,1-13

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

1Naquele tempo:  Os fariseus e alguns 
mestres da Lei vieram de Jerusalém e se 

2reuniram em torno de Jesus.  Eles viam que 
alguns dos seus discípulos comiam o pão 
com as mãos impuras, isto é, sem as terem 

3lavado.  Com efeito, os fariseus e todos os 
judeus só comem depois de lavar bem as 
mãos, seguindo a tradição recebida dos 

4antigos.  Ao voltar da praça, eles não comem 
sem tomar banho. E seguem muitos outros 
costumes que receberam por tradição: a 
maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas 

5de cobre.  Os fariseus e os mestres da Lei 
perguntaram então a Jesus: "Por que os teus 
discípulos não seguem a tradição dos antigos, 

                           mas comem o pão sem lavar as mãos?" 
6 Jesus respondeu: "Bem profetizou Isaías a 
vosso respeito, hipócritas, como está escrito: 
'Este povo me honra com os lábios, mas seu 

7coração está longe de mim.  De nada adianta 
o culto que me prestam, pois as doutrinas que 

8ensinam são preceitos humanos'.  Vós 
abandonais o mandamento de Deus para 

9seguir a tradição dos homens".  E dizia-lhes: 
"Vós sabeis muito bem como anular o 
mandamento de Deus, a fim de guardar as 

10vossas tradições.  Com efeito, Moisés 
ordenou: 'Honra teu pai e tua mãe'. E ainda: 
'Quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer'. 
11 Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a 
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seu pai e à sua mãe: 'O sustento que vós 
poderíeis receber de mim é Corban, isto é, 

12Consagrado a Deus'.  E essa pessoa fica 
dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe.                    
13 Assim vós esvaziais a Palavra de Deus com a 
tradição que vós transmitis. E vós fazeis 
muitas outras coisas como estas". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

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

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

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

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

4.  Para que o sangue dos mártires 
gloriosos, a quem trespassaram o coração 
com uma lança, confirme os cristãos mais 

vacilantes, rezemos ao Senhor.
5.  Para que, por intercessão dos santos 

mártires, o Senhor conceda a herança 
prometida aos nossos mortos que O seguiram 
no sofrimento, rezemos ao Senhor. 

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mc 8,33

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,1-13

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

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

- Somos tradicionalistas e habitudinários. Graças a isso, não precisamos inventar 
sempre de novo respostas, atitudes e comportamentos. Vivemos, em grande parte, de 
memória. Nisso, há uma considerável economia de energia, que podemos investir em enfrentar 
novos desafios e descobrir novas respostas.

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

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

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

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

Santos do dia: Doroteia de Alexandria (290-305). Justino de Estrasburgo (IV século). 
Vedasto (Gastão) de Arras (+ 540). Amando, o Belga (600-679/684). Hildegunda de Meer 
(1110-1182). Brinolfo de Algotsson (1240-1317). Paulo Miki e Companheiros (1565-1597). 

Testemunhas do Reino: Sergio Méndez Arceo (México, 1992).

Memória histórica: Nascimento do Pe. Antônio Batista Vieira (Lisboa, 1608), chamado, 
pelos índios, de “Paiaçu” (pai grande). Fuga de Zumbi e outros quilombolas, cercados em 
Palmares, para a selva (1694). 

Datas comemorativas: Dia do Agente de Defesa Ambiental.

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Jesuíta. Membro da Companhia de Jesus (Sociedade de Jesus, SJ), fundada em Montmartre, 
Paris, no dia 15 de agosto de 1534, por Santo Inácio de Loyola, e aprovada pelo papa Paulo III em 1540. 
São objetivos dos jesuítas: renovação da Igreja católica pela pregação; a direção espiritual; o ensino e as 
missões. Os jesuítas são clérigos regulares colocados sob a autoridade de um “geral” eleito 
vitaliciamente pela Congregação geral. A Companhia está dividida em províncias dirigidas por 
superiores provinciais. Os jesuítas fazem parte da história do Brasil. Chegaram a Salvador, Bahia, com o 
primeiro governador-geral, Tomé de Souza: eram seis, liderados pelo Pe. Manuel da Nóbrega. Em 1553, 
chegou José de Anchieta, com o segundo governador-geral. Em 1554, Nóbrega e Anchieta fundam o 
Colégio São Paulo, semente da atual cidade de São Paulo. Em 1623, o Pe. Antônio Vieira, célebre orador, 
defensor dos índios, entra para a Ordem, em Salvador. O marquês de Pombal, secretário de Estado de 
Portugal, expulsa os jesuítas de todos os domínios portugueses. De 1773 a 1814, a Companhia foi 
supressa. Os jesuítas retornaram ao Brasil em 1843. O papa Francisco é o primeiro papa jesuíta da 
história. O atual superior geral dos jesuítas, eleito no dia 14 de outubro de 2016, é o venezuelano Arturo 
Sosa, nascido em Caracas em 1948. , para maior glória de Deus!“Ad maiorem Dei gloriam”
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07 QUARTA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Todas as coisas são boas. O mal não está 
nas coisas, mas em nós, que podemos 
inverter e perverter tudo. O mal provém do 
coração do homem, que perdeu o seu centro e 
não usa as coisas para louvar a Deus e servir 
aos irmãos. Peçamos a graça própria da 
Eucaristia de hoje: a cura do nosso coração, 
para que bata para a glória de Deus e o bem do 
próximo. 

Antífona da entrada - Sl 94, 6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - 1Rs 10,1-10

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

1Naqueles dias:  A rainha de Sabá, tendo 
ouvido falar - para a glória do Senhor - da fama 
de Salomão, veio prová-lo com enigmas.                
2 Chegou a Jerusalém com numerosa comi-
tiva, com camelos carregados de aromas,                 
e enorme quantidade de ouro e pedras 
preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e 
expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensa-

3mento.  Salomão soube responder a todas as 
suas perguntas: para ele nada houve tão 

4obscuro que não pudesse esclarecer.  Quan-
do a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de 

5Salomão, a casa que tinha construído,  os 
manjares da sua mesa, os cortesãos sentados 
em ordem à mesa, as diversas classes dos 

que o serviam e suas vestes, os copeiros, os 
holocaustos que ele oferecia no templo do 

6Senhor, ficou pasmada e disse ao rei:  "Real-
mente era verdade o que eu ouvi no meu país a 

              respeito de tuas palavras e de tua sabedoria! 
7 Eu não queria acreditar no que diziam, até 
que vim e vi com os meus próprios olhos, e 
reconheci que não me tinham dito nem a 
metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito 
maiores do que a fama que chegara aos meus 

8ouvidos.  Feliz a tua gente, felizes os teus 
servos que gozam sempre da tua presença e 

9que ouvem a tua sabedoria!  Bendito seja o 
Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te 
colocou sobre o trono de Israel, porque o 
Senhor amou Israel para sempre, te constituiu 

         rei para governares com justiça e equidade". 
10 Depois, ela deu ao rei cento e vinte talentos 
de ouro e grande quantidade de aromas e 
pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta 
quantidade de aromas como a que a rainha              
de Sabá deu ao rei Salomão. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36(37),5-6. 
30-31.39-40(R/. 30a)

R. O justo tem nos lábios o que é 
sábio.

1. Deixa aos cuidados do Senhor o teu 
destino; confia nele, e com certeza ele agirá. 
Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu 
direito, como o sol do meio-dia. R.

2.  O justo tem nos lábios o que é sábio, 
sua língua tem palavras de justiça; traz a 
Aliança do seu Deus no coração, e seus 
passos não vacilam no caminho. R.

3.  A salvação dos piedosos vem de Deus; 
ele os protege nos momentos de aflição. O 
Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os 
e protege-os contra os ímpios, e os guarda 
porque nele confiaram. R.
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Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17ba

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

nos na verdade! R.

Evangelho - Mc 7,14-23

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

14Naquele tempo:  Jesus chamou a 
multidão para perto de si e disse: "Escutai 

15todos e compreendei:  o que torna impuro o 
homem não é o que entra nele vindo de fora, 

16mas o que sai do seu interior.  Quem tem 
17ouvidos para ouvir, ouça".  Quando Jesus 

entrou em casa, longe da multidão, os 
discípulos lhe perguntaram sobre essa pará-

18 bola. Jesus lhes disse: "Será que nem vós 
compreendeis? Não entendeis que nada do 
que vem de fora e entra numa pessoa, pode 

19torná-la impura,  porque não entra em seu 
coração, mas em seu estômago e vai para o 
fossa?" Assim Jesus declarava que todos os 

20alimentos eram puros.  Ele disse: "O que sai 
21do homem, isso é que o torna impuro.  Pois é 

de dentro do coração humano que saem as 
más intenções, imoralidades, roubos, assas-

22sínios,  adultérios, ambições desmedidas, 
maldades, fraudes, devassidão, inveja, 

23calúnia, orgulho, falta de juízo.  Todas estas 
coisas más saem de dentro, e são elas que 
tornam impuro o homem". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

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

1.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos animem os fiéis a purificar os 
corações e todos se apoiem mutuamente para 

superar suas fraquezas, oremos, irmãos.
2.  Para que aqueles que não conhecem o 

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

3.  Para que os cristãos que tenham 
pecado por imoralidade, roubo, assassinato, 
adultério, ambição, fraude, devassidão, 
inveja, calúnia e orgulho, reconheçam suas 
faltas, confessem humildemente e recebam o 
perdão, oremos, irmãos.

4.  Para que os homens criados por Deus 
do pó da terra e tornados vivos por um sopro 
de vida, sintam alegria em cumprir os man-
damentos, oremos, irmãos.

5.  Para que os membros desta assem-
bleia celebrante se alimentem com abundân-
cia da Palavra e do Pão vivo, mais saborosos 
que os melhores frutos da terra, oremos, 
irmãos. 

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 106, 8-9

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, vós quisestes que participás-
semos do mesmo pão e do mesmo cálice; 
fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo 
que tenhamos a alegria de produzir muitos 
frutos para a salvação do mundo. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,14-23

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

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

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

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

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

-  O discípulo – apesar de imundo (“Senhor, eu não sou digno...”) – come deste pão e 
dele vive. Fundamenta a sua vida não sobre a observância da Lei, mas sobre a graça de Deus. 
Tem que ter cuidado em relação ao legalismo e às tradições – mesmo as mais santas e 
venerandas – que reduzem a realidade do Senhor a um fantasma. Deve cuidar do coração, pois 
é do nosso coração de pedra, incapaz de amar, que procede o mal. É preciso escolher bem ‘o 
que se come’ e peneirar bem ‘o que se ouve’ para evitar as ‘cardiopatias’ que levam à morte!
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Santos do dia: Wunna (+ 700). Ricardo da Inglaterra (+ 720). Nivaldo de Clairvaux 
(1100). Maria da Providência (1825-1871). 

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

Memória histórica: Sepé Tiaraju e mais 1.500 índios da República Cristã dos Guaranis 
foram massacrados em 1756 em Caiobatê (São Gabriel, RS). Independência de Granada (1974). 
Juan Claude Duvalier abandona o Haiti, depois de 29 anos de ditadura familiar (1986).

Datas comemorativas: Dia do Gráfico.

"Esta terra tem dono, e não é nem espanhol 
nem português, mas guarani." 

(Sepé Tiaraju, 1756)
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08 QUINTA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A religião só é boa quando nos leva mais 
perto de Deus e dos irmãos. Se nossa religião 
não nos ensina a respeitar o outro indepen-
dentemente de sua religião, é preciso tomar 
cuidado. A religião tem fronteiras; o amor não 
pode ter fronteiras. Em defesa da verdade, 
pode-se chegar a matar; o amor ao outro é 
nascente de vida. 

Antífona da entrada - Sl 94, 6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - 1Rs 11,4-13

Leitura do primeiro livro dos Reis 

4 Quando Salomão ficou velho, as mulhe-
res desviaram o coração dele para os deuses 
estrangeiros. E o coração de Salomão já não 
pertencia inteiramente a Javé seu Deus como 

5o coração de seu pai Davi.  Salomão seguiu 
Astarte, deusa dos sidônios, e Melcom, ídolo 

6dos amonitas.  Fez o que Javé reprova, e não 
 foi plenamente fiel a Javé, como seu pai Davi. 

7 Salomão construiu um santuário para 
Camos, ídolo dos moabitas, no monte a leste 
de Jerusalém, e um santuário para Melcom, 

8ídolo dos amonitas.  Fez o mesmo para suas 
mulheres estrangeiras, que queimavam 
incenso e ofereciam sacrifícios aos deuses 

9delas.  Javé ficou irritado contra Salomão, 
porque este havia desviado o seu coração para 

longe de Javé, o Deus de Israel, que lhe tinha 
10aparecido duas vezes  e havia proibido 

expressamente que Salomão seguisse outros 
deuses. Salomão, porém, não obedeceu ao 

11que Javé lhe tinha ordenado.  Então Javé 
disse a Salomão: «Você está se comportando 
assim e não observa minha aliança e as 
ordens que lhe dei. Pois bem! Vou tirar-lhe o 

12reino e entregá-lo a um de seus servos.  Não 
farei isso enquanto você estiver vivo, em 
consideração a seu pai Davi. Eu arrancarei o 

13reino da mão de seu filho.  Não tirarei o reino 
todo; deixarei a seu filho uma tribo, em 
consideração a meu servo Davi e a Jerusalém, 
a cidade que escolhi». - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 105(106),3-
4.35-36.37.40(R/.4)

R. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, 
lembrai-vos, segundo o amor que de-
monstrais ao vosso povo! 

1.  Felizes os que guardam seus preceitos 
e praticam a justiça em todo o tempo! 
Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, 
pelo amor que demonstrais ao vosso povo! R.

2.  Misturaram-se, então, com os pagãos, 
e aprenderam seus costumes depravados. 
Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se 
tornaram armadilha para eles. R.

3.  Pois imolaram até mesmo os próprios 
filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. 
Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e 
o Senhor abominou a sua herança. R.

Aclamação ao Evangelho - Tg 1,21bc

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

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

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
8 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
5ª

 S
em

an
a 

Te
m

po
 C

om
um

32

Evangelho - Mc 7,24-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus saiu e foi para a 24

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

nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a 
Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. 
27 Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos 
fiquem saciados, porque não está certo tirar o 
pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos".  A 28

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

acabas de dizer, podes voltar para casa. O 
demônio já saiu de tua filha".  Ela voltou para 30

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

Preces dos fiéis

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

1.  Para que Jesus Cristo, Pastor eterno da 
Igreja, continue a entrar, em cada casa, 
mediante o serviço humilde de seus discípulos 

e discípulas, para animar, consolar, fazer o 
bem e despertar a fé, oremos, irmãos.

2.  Para que Jesus Cristo, Senhor do Céu 
e da terra, inspire o ser humano a dominar a 
natureza, respeitando-a profundamente como 
obra de Deus, oremos, irmãos.

3.  Para que Jesus Cristo, Médico divino 
do corpo e da alma, cure as doenças, acalme 
as angústias e responda às aflições de todos 
os que se aproximam Dele com humildade e 
confiança, oremos, irmãos.

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 106, 8-9

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

Oração depois da comunhão

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

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

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

Oração do dia

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

para os órfãos, fazei que ele interceda por nós, 
para conservarmos fielmente o espírito de 
adoção, pelo qual nos chamamos vossos 
filhos e na verdade o somos.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
8 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
5ª

 S
em

an
a 

Te
m

po
 C

om
um

33

SANTA JOSEFINA BAKHITA, Virgem
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

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

Oração do dia

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

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,24-30

Esta narração também gira em torno do tema do “pão”. O problema aqui é o pão dos 
filhos. O ‘pão’ que foi mal aproveitado pelos filhos é aproveitado pelos cachorrinhos. 
Serve para explicar porque a salvação passa de Israel, o filho, para os pagãos, que os 

judeus chamavam ‘carinhosamente’ de cães (cf. At 13,46). A fé em Jesus derruba a diferença 
entre “cães” (pagãos) e filhos (hebreus). O modelo é Abraão (cf. Gl 3,6.7.9). Os pagãos, de fato, 
eram chamados de “cães” pelos judeus. As diferenças religiosas dentro da humanidade 
sempre foram tão fortes que, em nome de uma fé particular, filhos e filhas do mesmo Pai têm 
mais facilidade em chamar-se com os piores nomes do que de irmãos e irmãs! 

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

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

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

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

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

Santos do dia: Jerônimo Emiliani (Miani) (1486-1537). Filipe Jeningen (1642-1704). 
Josefina Bakhita (1868-1947). 

Memória histórica: Revolta dos escravos em Nova Iorque (1712). Grande repressão contra 
os habitantes dos quilombos de Rosário (Brasil, 1812). Primeiro uso de gás letal na execução de 
pena de morte (Nevada, EUA, 1924).
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09 SEXTA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

A cura do surdo-mudo é o caminho que 
Jesus quer percorrer com cada um de nós. Ele 
quer nos separar da multidão, nos estreitar 
com as suas mãos, tocar os nossos ouvidos e 
a nossa língua. Ele quer nos libertar no corpo, 
na alma e no espírito. Deixemos que Ele faça a 
sua obra em nós hoje, aqui, agora.

Antífona da entrada - Sl 94, 6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - 1Rs 11,29-32;12,19

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

29 Aconteceu, naquele tempo, que, tendo 
Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu 
encontro o profeta Aías, de Silo, coberto com 
um manto novo. Os dois achavam-se sós no 
campo.  Aías, tomando o manto novo que 30

vestia, rasgou-o em doze pedaços  e disse a 31

Jeroboão: "Toma para ti dez pedaços. Pois 
assim fala o Senhor, Deus de Israel: Eis que 
vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te 
darei dez tribos.  Mas ele ficará com uma  32

tribo, por consideração para com meu servo 
Davi e para com Jerusalém, cidade que 
escolhi dentre todas as tribos de Israel".                        
12,19 Israel rebelou-se contra a casa de Davi até 
ao dia de hoje. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 80(81),10-
11ab.12-13.14-15(R/. cf. 11a.9a) 

R. Ouve, meu povo, porque eu sou o 
teu Deus!

1.  Em teu meio não exista um deus 
estranho nem adores a um deus desconhe-
cido! Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, 
que da terra do Egito te arranquei. R.

2.  Mas meu povo não ouviu a minha voz, 
Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei, 
então, que eles seguissem seus caprichos, 
abandonei-os ao seu duro coração. R.

3.  Quem me dera que meu povo me 
escutasse! Que Israel andasse sempre em 
meus caminhos! Seus inimigos, sem demora, 
humilharia e voltaria minha mão contra o 
opressor. R.

Aclamação ao Evangelho - At 16,14b

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

ouvirmos a palavra de Jesus! R.

Evangelho - Mc 7,31-37

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

31Naquele tempo:  Jesus saiu de novo da 
região de Tiro, passou por Sidônia e continuou 
até o mar da Galileia, atravessando a região da 

32Decápole.  Trouxeram então um homem sur-
do, que falava com dificuldade, e pediram que 

33 Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-
se com o homem, para fora da multidão; em 
seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, 

34cuspiu e com a saliva tocou a língua dele.  
Olhando para o céu, suspirou e disse: "Efatá!", 

35que quer dizer: "Abre-te!"  Imediatamente 
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seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou 
                             e ele começou a falar sem dificuldade. 

36 Jesus recomendou com insistência que não 
contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele 

37 recomendava, mais eles divulgavam. Muito 
impressionados, diziam: "Ele tem feito bem 
todas as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos 
mudos falar". - Palavra da Salvação.

Prece dos fieis

O gesto do «Effathá» (“abre-te”) feito por 
Jesus no surdo-mudo deu origem ao que é 
realizado na celebração do Batismo. Peçamos 
a Cristo a graça de ouvir e de proclamar a           
sua Palavra: R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, 
atendei-nos.

1.  Para que as comunidades católicas do 
mundo inteiro manifestem em gestos e 
palavras os sentimentos de Jesus, colocando-
se ao lado dos pobres e dos que não têm voz, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que, na sociedade civil e nos 
serviços públicos, todos sejam ouvidos, 
respeitados e atendidos, particularmente os 
cegos, os surdos e os mudos, rezemos ao 
Senhor.

3.  Para que os homens e as mulheres, no 
seu dia a dia, saibam distinguir as propostas 
de Deus e as tentações do egoísmo e não se 
deixem enganar pelas seduções do inimigo, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que aqueles que não têm a Deus 

como o centro e o valor máximo de suas vidas, 
pondo em seu lugar o dinheiro, o poder, o 
prestígio, rezemos ao Senhor.

5.  Para que os cristãos e as cristãs mais 
assíduos à santa Missa sejam amigos sinceros 
de todos os outros e desejem imitar Jesus nas 
suas vidas, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus Cristo, que passastes pelo 
mundo fazendo o bem, ensinai-nos a imitar o 
vosso exemplo. Vós que sois Deus com o Pai 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,31-37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memória histórica: Invenção do Voleibol, nos Estados Unidos, por W. G. Morgan (1895). 

Datas comemorativas: Morte de Ary Barroso, compositor de Aquarela do Brasil (1964). 

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

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

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

Comentário Inicial - “Tenho compaixão 
deste povo que não tem o que comer”. A 
palavra de Jesus nos mostra que ele veio 
salvar o ser humano todo, não só a sua alma, 
como muitas vezes, erradamente, pensamos. 
Os monges, sobretudo no Ocidente, junto com 
a fé, trouxeram testemunho de vida comuni-
tária, trabalho, educação, técnica, cultura, so-
briedade de vida. “Oração e trabalho”! Assim 
ensinaram Bento e sua irmã, Escolástica. 

Antífona da entrada     

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

Oração do dia

Celebrando a festa de Santa Escolástica, 

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

Leitura - 1Rs 12,26-32;13,33-34

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

26Naqueles dias,  Jeroboão refletiu consigo 
mesmo: "Como estão as coisas, o reino vai 

27voltar à casa de Davi.  Se este povo continuar 
a subir ao templo do Senhor em Jerusalém, 
para oferecer sacrifícios, seu coração se 
voltará para o seu soberano Roboão, rei de 
Judá; eles me matarão e se voltarão para 

28Roboão, rei de Judá".  Depois de ter refletido 
bem, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao 
povo: "Não subais mais a Jerusalém! Eis aqui, 
Israel, os deuses que te tiraram da terra do 

29Egito".  Colocou um bezerro em Betel e outro 
30em Dó.  Isto foi ocasião de pecado, pois o 

povo ia em procissão até Dó para adorar um 
31dos bezerros.  Jeroboão construiu também 

templos sobre lugares altos, e designou como 
sacerdotes homens tirados do povo, que não 

32eram filhos de Levi.  E instituiu uma festa no 
dia quinze do oitavo mês, à semelhança da 
que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. 
Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar 
aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em 
Betel sacerdotes nos santuários que tinha 

13,33construído nos lugares altos.  Depois dis-
so, Jeroboão não abandonou o seu mau 
caminho, mas continuou a tomar homens do 
meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos 
santuários dos lugares altos. Todo aquele que 
queria era consagrado e se tornava sacerdote 

34dos lugares altos.  Esse modo de proceder 
fez cair em pecado a casa de Jeroboão e 
provocou a sua ruína e o seu extermínio da 
face da terra. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 105(106),6-
7a.19-20.21-22(R/. 4a) 

R. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, 
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lembrai-vos, segundo o amor que de-
monstrais ao vosso povo.

1.  Pecamos como outrora nossos pais, 
praticamos a maldade e fomos ímpios; no 
Egito nossos pais não se importaram com os 
vossos admiráveis grandes feitos. R.

2.  Construíram um bezerro no Horeb e 
adoraram uma estátua de metal; eles trocaram 
o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de 
um boi que come feno. R.

3.  Esqueceram-se do Deus que os 
salvara, que fizera maravilhas no Egito; no país 
de Cam fez tantas obras admiráveis, no Mar 
Vermelho, tantas coisas assombrosas. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b
 
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O homem não vive somente de pão, 

mas de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Mc 8,1-10

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

1 Naqueles dias, havia de novo uma grande 
multidão e não tinha o que comer. Jesus 

2chamou os discípulos e disse:  "Tenho 
compaixão dessa multidão, porque já faz três 
dias que está comigo e não têm nada para 

3comer.  Se eu os mandar para casa sem 
comer, vão desmaiar pelo caminho, porque 

4muitos deles vieram de longe".  Os discípulos 
disseram: "Como poderia alguém saciá-los 

5de pão aqui no deserto?"  Jesus perguntou-
lhes: "Quantos pães tendes?" Eles respon-

6deram: "Sete".  Jesus mandou que a multidão 
se sentasse no chão. Depois, pegou os sete 
pães, e deu graças, partiu-os e ia dando aos 
seus discípulos, para que os distribuíssem. E 

7eles os distribuíam ao povo.  Tinham também 
alguns peixinhos. Depois de pronunciar a 
bênção sobre eles, mandou que os distribuís-

8sem também.  Comeram e ficaram satisfei-

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

10menos. E Jesus os despediu.  Subindo logo 
na barca com seus discípulos, Jesus foi para a 
região de Dalmanuta.- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de Santa Escolástica, que 
serviu a Cristo de coração sincero, apresen-
temos a Deus as nossas preces: R. Dai-nos, 
Senhor, um coração novo.

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

2.  Pelas Ordens, Congregações e Institu-
tos religiosos da nossa diocese e do mundo 
inteiro, para que sejam capazes de ler os sinais 
dos tempos, rezemos ao Senhor.

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

4.  Pelas jovens que o Senhor chama a 
segui-Lo em pobreza, obediência e castidade, 
para que amem a Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a si mesmas, rezemos ao 
Senhor.

5.  Por todos nós aqui reunidos, na 
celebração da memória de Santa Escolástica, 
para que busquemos, como ela, as coisas do 
alto, rezemos ao Senhor.

Deus eterno e onipotente, guardai com 
amor aqueles e aquelas que chamastes e 
multiplicai o número dos consagrados e con-
sagradas, para que a santidade seja buscada 
por toda a Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 25,6

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

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, fortalecidos pela 
participação nesta Eucaristia, fazei que, a 
exemplo de santa Escolástica, nos esforcemos 
por servir unicamente a vós, trazendo em nosso 
corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,1-10

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

A“tenho compaixão” (em latim, misereor; em grego, σπλαγχνίζομαιι). E, para testar 
se os discípulos tinham compreendido o pão, uma pergunta, que implica uma 

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

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

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

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

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

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

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

-  A Eucaristia é o mistério de um Deus que nos salva dando-se totalmente a nós. Fazê-la 
em sua memória, trazê-la para o nosso hoje, colocá-la todo dia no coração é o remédio para a 
nossa cegueira e a nossa surdez. 
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Santos do dia: Escolástica (480-542). Guilherme de Malavalle (+ 1157). Hugo de Fosses 
(1093-1164). 

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

Datas comemorativas: Dia do Atleta Profissional. Criação da Casa da Moeda (Bahia, 
1699). 

Amanhã, dia 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, celebra-se 
o Dia Mundial do Enfermo, instituído pelo Papa João Paulo II no dia 13 de maio de 1992. 
Lembramos que as aparições a Maria Bernarda Soubirous (Bernardete) se deram entre o dia 11 
de fevereiro e o dia 16 de julho de 1858 e que os relatos de curas de doentes são 
particularmente abundantes no contexto da devoção a Nossa Senhora de Lourdes.  

Amanhã, dia 11, na catedral de Apucarana, Paraná – NOSSA SENHORA DE LOURDES, 
Titular, solenidade (na Missa: Gl, Cr, três leituras: Is 66,10-14c; Cânt.: Jt 13,18bcde. 19 (R/. 
15, 9d); Ap 11,19a; 12, 1-6a. 10ab; Jo 2,1-11).

11 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 (Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - As curas que Jesus 
realiza falam de sua identidade de libertador e 

salvador. A palavra de Jesus tem uma eficácia 
soberana. A misericórdia de Jesus reintegra 
na comunidade do povo de Deus aqueles que 
o pecado apartara. A vida dos que são 
atingidos por Ele pode, de novo, ser oferecida 
a Deus, no dia a dia e no Templo. O que ele 
espera é uma fé consciente, livre, profunda. 
Deixemo-nos curar também nós por Jesus 
para podermos entrar para valer na sua 
comunidade e na sua vida, oferecida a Deus e 
aos irmãos.

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Lv 13,1-2.44-46

Leitura do Livro do Levítico 

1 O Senhor falou a Moisés e Aarão, 
2dizendo:  “Quando alguém tiver na pele do 

seu corpo alguma inflamação, erupção ou 
mancha branca, com aparência do mal da 
lepra, será levado ao sacerdote Aarão, ou a um 

44dos seus filhos sacerdotes.  Se o homem 
estiver leproso é impuro, e como tal o sacer-

45dote o deve declarar.  O homem atingido por 
este mal andará com as vestes rasgadas, os 
cabelos em desordem e a barba coberta, 

46gritando: ‘Impuro! Impuro!’  Durante todo o 
tempo em que estiver leproso será impuro; e, 
sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora 
do acampamento”. - Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - 2Rs 5,9-14

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

9Naqueles dias:  Naamã chegou com seus 
cavalos e carros, e parou à porta da casa de 

10Eliseu.  Eliseu mandou um mensageiro para 
lhe dizer: “Vai, lava-te sete vezes no Jordão,             

                            e tua carne será curada e ficarás limpo”. 
11 Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: “Eu 
pensava que ele sairia para me receber e que, 
de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, 
e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e 

12me curaria.  Será que os rios de Damasco, o 
Abana e o Farfar, não são melhores do que 
todas as águas de Israel, para eu me banhar 
nelas e ficar limpo?” Deu meia-volta e partiu 

13indignado.  Mas seus servos aproximaram-
se dele e disseram-lhe: “Senhor, se o profeta 
te mandasse fazer uma coisa difícil, não a 
terias feito? Quanto mais agora que ele te 

14disse: ‘Lava-te e ficarás limpo’“.  Então ele 
desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, 

conforme o homem de Deus tinha mandado, e 
sua carne tornou-se semelhante à de uma 
criancinha, e ele ficou purificado. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 31(32),1-2.5. 
11(R/. 7)

R. Sois, Senhor, para mim, alegria e 
refúgio.

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

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

3.  Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no 
Senhor exultai de alegria! Corações retos, 
cantai jubilosos! R.

Leitura - 1Cor 10,31 – 11,1

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

10,31Irmãos:  Quer comais, quer bebais, 
quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo 

32para a glória de Deus.  Não escandalizeis 
ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a 
igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro 
agradar a todos, em tudo, não buscando o que 
é vantajoso para mim mesmo, mas o que é 
vantajoso para todos, a fim de que sejam 

11,1salvos.  Sede meus imitadores, como 
também eu o sou de Cristo. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho

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

entre nós se mostrou; é Deus que seu povo 
visita,  seu povo, meu Deus visitou! R.
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Evangelho - Mc 1,40-45

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos  

40Naquele tempo:  Um leproso chegou 
perto de Jesus, e de joelhos pediu: “Se queres 

41tens o poder de curar-me”. Jesus, cheio de 
compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e 

42disse: “Eu quero: fica curado!”  No mesmo 
instante a lepra desapareceu e ele ficou 

43curado.  Então Jesus o mandou logo embora, 
44 falando com firmeza: “Não contes nada 
disso a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote 
e oferece, pela tua purificação, o que Moisés 

45ordenou, como prova para eles!”  Ele foi e 
começou a contar e a divulgar muito o fato. 
Por isso Jesus não podia mais entrar 
publicamente numa cidade: ficava fora, em 
lugares desertos. E de toda parte vinham 
procurá-lo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos para que todos os que sofrem, 
sobretudo os doentes, descubram, no amor 
de Deus e nas palavras de Cristo, remédio 
para os seus males: R. Senhor, atendei a 
nossa prece.

1.  Pelas dioceses e paróquias do mundo 
inteiro, para que o Senhor as conserve na 
unidade da fé e da missão e elas ajudem a 
todos a caminhar para Deus, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Pelos fiéis e pelos catecúmenos das 
nossas paróquias, para que Deus perdoe as 
suas fraquezas, dissipe os seus temores e 

aumente a sua coragem, rezemos ao Senhor. 
3.  Pelos funcionários públicos, para que 

não corrompam nem se deixem corromper e 
atendam a todos com respeito e boa vontade, 
rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos doentes que mais sofrem, para 
que encontrem alívio na misericórdia de Cristo 
e na dedicação dos que os tratam e assistem, 
rezemos ao Senhor. 

5.  Pelos fiéis da nossa comunidade, para 
que não busquem o próprio interesse, mas 
procurem sempre o bem de todos, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, nosso Deus, que, para curar e 
salvar o mundo, lhe destes o vosso Filho muito 
amado, ajudai-nos a ver Nele o nosso modelo 
e a nos colocar ao serviço dos outros. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas 

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa.

Sugestão: Oração eucarística VI - C 

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu 
Filho único; quem nele crê não perece, mas 
possui a vida eterna. 

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 1,40-45

epois de exorcismos diante de pessoas que se achavam possuídas por demônios e de 

Dcurar doentes, Jesus vai realizar um milagre em favor de um leproso, um excluído em 
todos os sentidos: da casa, da sinagoga, do convívio social. Mais do que curar, Jesus 

reintegra este homem na vida comunitária. A narração não diz o nome do leproso, nem o lugar, 
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nem o tempo em que foi curado.
-   Nas sociedades antigas, a lepra vinha Um leproso chegou perto de Jesus:

acompanhada pela morte social e religiosa. O leproso era excluído da sociedade e do culto: era 
um morto vivo. Devia observar uma única lei: proclamar o seu mal para que ninguém se 
aproximasse dele (Lv 13,45). 

-   É a atitude de humildade mais humana que existe: cair de joelhos. E E de joelhos pediu:
este gesto somente deve ser exercido diante de Deus. 

-   Mover-se de compaixão é mais do que misericórdia Jesus, cheio de compaixão:
(coração): são as entranhas que se comovem; é todo o ser (rins, pulmões, fígado e coração). 
Este sentimento de compaixão é reservado, em Marcos e Mateus, somente para Jesus. As 
profecias previam esta atitude do Messias que viria: ele teria compaixão das misérias do seu 
povo!

- É uma decisão firme de Jesus, pois curar um leproso é como  “Eu quero: fica curado!”: 
ressuscitar um morto: só Deus é capaz de realizar tal prodígio (2Rs 5,7). A lei fazia separações: 
puro e impuro, bem e mal, justos e pecadores. Com isso criava divisões, segregações e 
exclusões. Por isso, em última análise, a Lei é impotente (Rm 3,19). Jesus, ao contrário, é 
aquele que integra, une, supera as divisões.

-   É o que os biblistas chamam de “segredo “Não contes nada disso a ninguém!”:
messiânico” do Evangelho de Marcos. Jesus proíbe a divulgação dos fatos que realiza para não 
atrapalhar seu projeto salvífico e também para não ser reconhecido como um milagreiro. 
Somente depois da sua Paixão, Morte e Ressurreição é que aquilo que Ele fez deverá ser 
anunciado por todos os lugares.

-  Há um contraste entre a função do sacerdote que se Vai, mostra-te ao sacerdote: 
limitava a constatar a cura (Lv 14,3), e a ação de Jesus que cura e purifica. Isso demonstra a 
eficácia da palavra de Jesus em oposição à ineficácia da Lei que excluía.

-   A Lei prescrevia a oferta que o Oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou:
leproso curado devia oferecer (Lv 14,1-32). Mas Jesus o envia aos sacerdotes (que 
seguramente antes o haviam tornado impuro) para que sirva de testemunho para aqueles que 
se apegavam unicamente à letra da Lei.

-   Esta ordem de Jesus não foi Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato:
obedecida por ninguém, isto é: não contar os sinais e milagres que Ele realiza. É preciso 
colocar-se na situação destas pessoas que viviam excluídas e marginalizadas: alguém se 
lembrou delas, teve compaixão... Não há quem consiga guardar este segredo e não dizer a 
todos que Deus está do seu lado!

-  Jesus ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo: 
Paradoxalmente, a cura do leproso volta-se contra Jesus fazendo o efeito contrário. Ele não 
podia mais entrar na cidade e sair livremente; tinha que ficar do lado de fora, em lugares 
desertos (1,45). Jesus se vê condenado à situação em que estava o leproso que ele tocou. É 
consequência da sua paixão por nós: tocando-nos, tomou sobre si os nossos males (Is 53,3-
5). Quando Jesus se retira – impuro, banido e marcado para morrer como o leproso – todos vão 
ao seu encontro (1,45; 3,7ss). O vértice dessa ‘lei da ação divina’ se manifestará na cruz, 
quando Jesus, levantado como um maldito (Dt 21,22-23), atrairá todos a Si e os salvará (Jo 
12,32; 3,14ss). 

O leproso curado simboliza a passagem do homem velho, que a lei relega à morte, ao 
homem novo, que anuncia a “boa notícia”. Se a sogra de Pedro foi a primeira “escriba”, o 
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leproso foi o primeiro “apóstolo”, o primeiro enviado. Simboliza a pessoa batizada, que, como 
Naamã, o sírio, sai do Jordão com a pele limpa como a de um recém-nascido (2Rs 5,14). O 
leproso curado torna-se, na verdade, o primeiro apóstolo de fato (‘apóstolo’ quer dizer 
‘enviado’) (v. 45). De fato, Jesus o envia ao Templo para anunciar a Boa Notícia. Ele é anúncio 
vivo do evangelho, testemunha viva do Reino. O segundo apóstolo será o ex-endemoninhado: 
ao invés de evangelizar os judeus (Templo), ele vai evangelizar os pagãos (Mc 5,19). Fica um 
questionamento para nós: quem são os “leprosos” desta sociedade excludente e que 
marginaliza tantos irmãos e irmãs nossos?

DEUS ACOLHE OS "IMPUROS"

José Antonio Pagola

"Eu quero: sê purificado".

Inesperadamente, um leproso "se aproxima de Jesus". De acordo com a lei, ele não pode 
entrar em contato com ninguém. É um "impuro" e tem que viver isolado. Ele também não pode 
entrar no templo. Como Deus vai acolher um ser tão repugnante em sua presença? Seu destino 
é viver excluído. Assim o estabelece a lei.

Apesar de tudo, esse leproso desesperado se atreve a desafiar todas as regras. Ele sabe que 
está fazendo errado. É por isso que ele se ajoelha. Não se arrisca a falar com Jesus cara a cara. 
Do chão, ele faz essa súplica: "Se quiseres, tens o poder de purificar-me". Sabe que Jesus o 
pode curar, mas será que vai querer purificá-lo? Atrever-se-á a tirá-lo da exclusão à qual está 
submetido em nome de Deus?

Surpreende a reação de Jesus à proximidade do leproso. Não se horroriza nem recua. 
Diante da situação daquele pobre homem, é "movido de compaixão". A ternura o inunda. Como 
não vai querer limpá-lo ele, que só sabe viver movido pela compaixão de Deus para com seus 
filhos e filhas mais indefesos e desprezados?

Sem hesitação, "estende a mão" àquele homem e "toca" a sua pele, desprezada pelos 
puros. Sabe que está proibido por lei e que, com este gesto, está reafirmando a transgressão 
iniciada pelo leproso. Somente a compaixão é que o move: "Eu quero: sê purificado".

Isto é o que quer o Deus encarnado em Jesus: purificar o mundo das exclusões que vão 
contra a sua compaixão de Pai. Não é Deus quem exclui, mas nossas leis e instituições. Não é 
Deus quem marginaliza, somos nós. Doravante, todos devem ter a certeza de que ninguém 
deve ser excluído em nome de Jesus.

Segui-lo significa não ficar horrorizado diante de nenhum impuro ou impura. Não negar a 
nenhum "excluído" a nossa acolhida. Para Jesus, o primeiro é a pessoa que sofre e não a norma. 
Colocar a norma sempre à frente é a melhor maneira de ir perdendo a sensibilidade de Jesus 
ante os desprezados e rejeitados. A melhor maneira de viver sem compaixão.

Em poucos lugares, o Espírito de Jesus é mais reconhecível do que nessas pessoas que 
oferecem apoio e amizade gratuita a prostitutas indefesas, que acompanham os psicóticos 
esquecidos por todos, que defendem os homossexuais que não podem viver com dignidade a 
sua condição... Elas nos recordam que todos cabem no coração de Deus.
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Santos do dia: Gregório II (669-731). Bento de Aniane (750-821). Pascal I (+ 824). 
Nicolau Palea (1197-1255). Teodoro Babilon (1899-1945). 

Memória histórica: Pactos Lateranenses ou Tratado de Latrão: acordos de mútuo 
reconhecimento entre o Reino da Itália e a Santa Sé, graças aos quais pela primeira vez desde a 
Unificação da Itália foram estabelecidas relações bilaterais entre a Itália e a Santa Sé (1929). 
Libertação de Nelson Mandela depois de 27 anos de prisão (1990).

Datas comemorativas: Padroeira da Diocese de Apucarana, Nossa Senhora de Lourdes. 
Dia do Zelador.

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

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

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Tg 1,1-11 

Início da Carta de São Tiago 

1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus 
Cristo, às doze tribos que vivem na dispersão: 

2saudações.  Meus irmãos, quando deveis 
passar por diversas provações, considerai 

3isso motivo de grande alegria,  por saberdes 

que a comprovação da fé produz em vós a 
4perseverança.  Mas é preciso que a perse-

verança gere uma obra de perfeição, para que 
vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou 

5deficiência alguma.  Se a alguém de vós falta 
sabedoria, peça-a a Deus, que a concede 
generosamente a todos, sem impor condi-

6ções; e ela lhe será dada.  Mas peça com fé, 
sem duvidar, porque aquele que duvida é 
semelhante a uma onda do mar, impelida e 

7agitada pelo vento.  Não pense tal pessoa que 
8receberá alguma coisa do Senhor:  o homem 

de duas almas é inconstante em todos os seus 
9caminhos.  O irmão humilde pode ufanar-se 

10de sua exaltação,  mas o rico deve gloriar-se 
de sua humilhação. Pois há de passar como a 

11flor da erva.  Com efeito, basta que surja o sol 
com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua 
flor, e desaparece a beleza do seu aspecto. 
Assim também acabará por murchar o rico          
no meio de seus negócios. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),67. 
68.71.72.75.76(R/. 77a)

R. Venha a mim o vosso amor e 
viverei.

1.  Antes de ser por vós provado, eu me 
perdera; mas agora sigo firme em vossa lei! R.

2.  Porque sois bom e realizais somente o 
bem, ensinai-me a fazer vossa vontade! R. 
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3.  Para mim foi muito bom ser humi-
lhado, porque assim eu aprendi vossa 
vontade! R.

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

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

6.  Vosso amor seja um consolo para 
mim, conforme a vosso servo prometestes. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,6

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

ninguém vem ao Pai, senão por mim. R.

Evangelho - Mc 8,11-13

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

11Naquele tempo:  Os fariseus vieram e 
começaram a discutir com Jesus. E, para pô-

12lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu.  Mas 
Jesus deu um suspiro profundo e disse: "Por 
que esta gente pede um sinal? Em verdade vos 
digo, a esta gente não será dado nenhum 

13sinal".  E, deixando-os, Jesus entrou de novo 
na barca e se dirigiu para a outra margem.            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

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

1.  Por todos os fiéis e ministros do povo 
cristão e por aqueles que se abrem ao anúncio 
da Boa Nova, para que recebam todas as 
bênçãos de Deus, oremos, irmãos e irmãs.

2.  Pelos homens e mulheres que se 
dedicam à pecuária e pelos que exercem 
atividade grícola, para que sempre respeitem 
a natureza, oremos, irmãos e irmãs.

3.  Pelos enfermos nos hospitais ou em 
suas casas, pelos presos, os anciãos e as 
pessoas sozinhas, para que se entreguem nas 
mãos de Deus e de Maria, oremos, irmãos e 
irmãs.

4.  Pelos fiéis de nossa comunidade 
paroquial e de todas as comunidades, para 
que se alimentem da Palavra do alto e do Pão 
da vida, oremos, irmãos e irmãs.

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 
Senhor satisfizera os seus desejos.

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,11-13

 palavra de Jesus é dura e cortante: “a essa geração não será dado nenhum sinal” (v. 

A12). Ela é dirigida aos seus contemporâneos e a nós, que herdamos suas mesmas 
exigências e temos iguais pretensões.

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

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

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

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

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

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

-  O discípulo – de ontem e de hoje – ao invés de pedir mais sinais, deve pedir o dom da 
fé: “Senhor, que eu veja” (Mc 10,51). Quem quer provas, não crê... e, então, nenhuma prova vai 
ser-lhe útil. Quem tem provas, também não crê... porque a constatação substituiu a fé e o seu 
regime. Mas, se crê, terá sinais e verá nos sinais aquilo (ou Aquele) que não se vê. A função do 
sinal é nos conduzir livre e respeitosamente à fé. 

Santos do dia: Humbelina (+ 1130). Ludano (+ 1202).  

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

Datas comemorativas: Fundação de Santiago do Chile por Pedro de Valdivia (1541). 
Francisco de Orellana chega ao Rio Amazonas (1542). Chegada dos conquistadores espanhóis 
às minas de prata de Potosí, na Bolívia, em 1545; nelas, morrerão 8 milhões de índios. 

Datas comemorativas: Nascimento de Charles Darwin (1809). Nascimento de Abraham 
Lincoln (1809). Vitória de San Martin em Chacabuco (1819). Independência do Chile (1818).

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

Os discípulos ainda não entenderam o 
milagre do pão, e correm o risco de ser 
contaminados pelo fermento dos fariseus e de 

Herodes. Provocando os discípulos com 
muitas perguntas, Jesus quer fazê-los ver que 
não veem. Ter consciência de não ver é já meio 
caminho andado. Pior cego não é o que não 
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quer ver, mas o que pensa que vê. 

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Tg 1,12-18

Leitura da Carta de São Tiago 

12 Feliz o homem que suporta a provação. 
Porque, uma vez provado, receberá a coroa da 
vida, que o Senhor prometeu àqueles que o 

13amam.  Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: 
"É Deus que me está tentando", pois Deus não 
pode ser tentado pelo mal e tampouco ele 

14tenta a ninguém.  Antes, cada qual é tentado 
por sua própria concupiscência, que o arrasta 

15e seduz.  Em seguida, a concupiscência 
concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, 

16uma vez consumado, gera a morte.  Meus 
17queridos irmãos, não vos enganeis.  Todo 

dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do 
alto; descem do Pai das luzes, no qual não há 

18mudança, nem sombra de variação.  De livre 
vontade ele nos gerou, pela Palavra da ver-
dade, a fim de sermos como que as primícias 
de suas criaturas. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 93(94),12-
13a.14-15.18-19(R/. 12a)

R. Bem-aventurado é aquele a quem 
ensinais vossa lei!

1.  É feliz, ó Senhor, quem formais e 
educais nos caminhos da Lei, para dar-lhe um 

alívio na angústia. R.
2.  O Senhor não rejeita o seu povo e não 

pode esquecer sua herança: voltarão a juízo as 
sentenças; quem é reto andará na justiça. R.

3.  Quando eu penso: "Estou quase cain-
do!" Vosso amor me sustenta, Senhor! Quando 
o meu coração se angustia, consolais e 
alegrais minha alma. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,2

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

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

Evangelho - Mc 8,14-21

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

14Naquele tempo:  Os discípulos tinham se 
esquecido de levar pães. Tinham consigo na 

15barca apenas um pão.  Então Jesus os 
advertiu: "Prestai atenção e tomai cuidado 
com o fermento dos fariseus e com o fermento 

16de Herodes".  Os discípulos diziam entre si: 
17"É porque não temos pão".  Mas Jesus 

percebeu e perguntou-lhes: "Por que discutis 
sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e 
nem compreendeis? Vós tendes o coração 

 18endurecido?  Tendo olhos, vós não vedes, e 
tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais         
19 de quando reparti cinco pães para cinco mil 
pessoas? Quantos cestos vós recolhestes 
cheios de pedaços?" Eles responderam: 

20"Doze."  Jesus perguntou: E quando reparti 
sete pães com quatro mil pessoas, quantos 
cestos vós recolhestes cheios de pedaços? 

21Eles responderam: "Sete."  Jesus disse: "E 
vós ainda não compreendeis?" - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Apesar de tudo o que tinham visto e ouvido 
de Jesus, os discípulos continuavam sem 
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compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai 
do Céu a graça de o entendê-lo e acolhê-lo 
sempre mais: R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1.  Pelos fiéis e ministros da santa Igreja, 
para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça 
compreender a verdade do Evangelho, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelos políticos de todo o mundo, para 
que entendam que há valores que devem ser 
respeitados em todas as situações, rezemos 
ao Senhor.

3.  Pelos que ouvem a narração do dilúvio, 
para que saibam que o pecado desorganiza o 
mundo e aprendam a sua lição, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos que caíram em pecado depois 
do batismo, para que confessem humilde-
mente as suas faltas e se reconciliar com Deus 
e com os irmãos, rezemos ao Senhor.

5.  Pelos fiéis desta assembleia celebran-
te, para que a intimidade com Jesus, na 
Eucaristia, lhes revele que Ele é o enviado do 

Pai para a nova e definitiva Aliança, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, Deus da luz, iluminai as trevas que 
nos impedem de reconhecer o rosto fraterno e 
humano do vosso Filho. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 
Senhor satisfizera os seus desejos.

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,14-21

o pão de Jesus se contrapõe o fermento dos fariseus, em relação ao qual Jesus pede 

Aque os discípulos se acautelem: “Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de 
Herodes” (v. 15).

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

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

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

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

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

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

Santos do dia: Castor de Karden (+ 400). Jordão de Sachsen (1200-1237). Cristina de 
Spoleto (Agostinha Camozzi) (1435-1456). Eustóquia de Pádua (1444-1469). Testemunhas do 
Reino: Francisco Soares (Argentina, 1976). Santiago Miller (Guatemala, 1982). 

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

TEMPO DA QUARESMA

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

Anotações 
1.  Durante este tempo, é proibido ornar o altar com flores; o toque de instrumentos 

musicais só é permitido para sustentar o canto. Excetuam-se o Domingo Laetare (4º Domingo 
da Quaresma), bem como as solenidades e festas.

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

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

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

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

Notas para a Quarta-feira de Cinzas:
1.  Dia de jejum e abstinência.
2. Na Missa, depois do Evangelho e da homilia, se benzem e impõem as cinzas feitas de 
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ramos de oliveira ou outras árvores, bentos no Domingo de Ramos do ano anterior. O ato 
penitencial se omite.

3.  A bênção e imposição das cinzas também podem ser feitas sem Missa; neste caso, 
oportunamente, precede uma Liturgia da Palavra, aproveitando o canto de Entrada, a Coleta e as 
leituras da Missa com seus cantos; depois da homilia, são bentas as cinzas e impostas, e o rito 
termina com a oração dos fiéis. 
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14
QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

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

Dia de jejum e abstinência

Comentário inicial - Quaresma é tempo 
de voltar para Deus e para os irmãos. Não há 
amor a Deus sem amor ao próximo. Não há 
conversão a Deus que não seja conversão aos 
irmãos. Para nos ajudar a assumir a dimensão 
comunitária e social do Evangelho, a Igreja no 
Brasil realiza ao mesmo tempo a Quaresma e a 
Campanha da Fraternidade. A Campanha da 
Fraternidade ilumina e valoriza especialmente 
os gestos fundamentais da Quaresma: a 
oração, o jejum e a esmola. Neste ano, o tema 
da Campanha é “Fraternidade e superação da 
violência” e o lema: “Em Cristo somos todos 
irmãos” (Mt 23,8).

Antífona da entrada - Sb 11, 24-25.27

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

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

Oração do dia

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

Leitura - Jl 2,12-18

Leitura da Profecia de Joel 

12 "Agora, diz o Senhor, voltai para mim 
com todo o vosso coração, com jejuns, lágri-

13mas e gemidos;  rasgai o coração, e não as 
vestes; e voltai para o Senhor, vosso Deus; ele 
é benigno e compassivo, paciente e cheio de 

          misericórdia, inclinado a perdoar o castigo". 
14 Quem sabe, se ele se volta para vós e vos 
perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e 

15libação para o Senhor, vosso Deus?  Tocai 
trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagra-

16do, convocai a assembleia;  congregai o po-
vo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, 
ajuntai crianças e lactentes; deixe o esposo 

 17seu aposento, e a esposa, seu leito.  Chorem, 
postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros 
sagrados do Senhor, e digam: "Perdoa, 
Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua 
herança sofra infâmia e que as nações a 
dominem." Por que se haveria de dizer entre os 

18povos: "Onde está o Deus deles?"  Então o 
Senhor encheu-se de zelo por sua terra e 
perdoou ao seu povo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.5-
6a.12-13.14.17(R/. cf. 3a)

R. Misericórdia, ó Senhor, pois 
pecamos.
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1. Tende piedade, ó meu Deus, mise-
ricórdia! Na imensidão de vosso amor, 
purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pe-
cado, e apagai completamente a minha  
culpa! R.

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

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

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

Leitura - 2Cor 5,20 – 6,2

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

20Irmãos:  Somos embaixadores de Cristo, 
e é Deus mesmo que exorta através de nós. 
Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: 

21deixai-vos reconciliar com Deus.  Aquele 
que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez 
pecado por nós, para que nele nós nos tor-

6,1nemos justiça de Deus.  Como colabo-
radores de Cristo, nós vos exortamos a não 

2receberdes em vão a graça de Deus,  pois ele 
diz: "No momento favorável, eu te ouvi e no dia 
da salvação, eu te socorri". É agora o mo-
mento favorável, é agora o dia da salvação.               
- Palavra do Senhor.

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

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

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

Evangelho - Mt 6,1-6.16-18

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

vossa justiça na frente dos homens, só para 
serdes vistos por eles. Caso contrário, não 
recebereis a recompensa do vosso Pai que 

2está nos céus.  Por isso, quando deres 
esmola, não toques a trombeta diante de ti, 
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas 
ruas, para serem elogiados pelos homens. Em 
verdade vos digo: eles já receberam a sua 

3recompensa.  Ao contrário, quando deres 
esmola, que a tua mão esquerda não saiba o 

4que faz a tua mão direita,  de modo que, a tua 
esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que 

 5 está oculto, e dará a recompensa. Quando 
orardes, não sejais como os hipócritas, que 
gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas 
esquinas das praças, para serem vistos pelos 
homens. Em verdade vos digo: eles já 

6 receberam a sua recompensa. Ao contrário, 
quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a 
porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu 
Pai, que vê o que está escondido, te dará a 

16recompensa.  Quando jejuardes, não fiqueis 
com o rosto triste como os hipócritas. Eles 
desfiguram o rosto, para que os homens 
vejam que estão jejuando. Em verdade vos 

             digo: Eles já receberam a sua recompensa. 
17 Tu, porém, quando jejuares, perfuma a 

18cabeça e lava o rosto,  para que os homens 
não vejam que tu estás jejuando, mas 
somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, 
que vê o que está escondido, te dará a 
recompensa. - Palavra da Salvação.

Bênção e distribuição das cinzas 
LITURGIA DA PENITÊNCIA

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

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

Em silêncio, asperge as cinzas com água 
benta. Os fiéis se aproximam para receber as 
cinzas. O ministro diz a cada um (a):

"Converta-se e creia no evangelho."

Enquanto isso, a assembleia canta um 
canto apropriado.

Preces dos fiéis 

Ao darmos início ao tempo santo da 
Quaresma, oremos para que todos se con-
vertam e tomem parte na renovação pascal, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

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

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

3.  Por aqueles que se dizem discípulos 
de Cristo, para que se convertam e acreditem 
no Evangelho e, sem alarde, deem esmola, 
rezem e jejuem, rezemos ao Senhor. 

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

5.  Pelos fiéis aqui presentes e pelos que 
não puderam vir, para que todos recebam a 

graça de seguir a Cristo, no caminho feliz da 
renovação pascal, rezemos ao Senhor. 

6.  Para que abracemos a Campanha da 
Fraternidade realmente como “campanha”, 
de modo que ela deixe sua marca e sua 
mensagem em todos, rezemos ao Senhor.

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

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio da Quaresma, IV 
Os frutos do jejum

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

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Sl 1,2-3

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

Oração depois da comunhão

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

sirva de remédio. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,1-6.16-18

N
o evangelho de hoje Jesus nos convida a praticar a justiça (Mt 6,1). O Evangelho de 
Mateus é conhecido como o Evangelho da Justiça. As primeiras palavras de Jesus 
neste Evangelho são: “Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir 

toda a justiça” (3,15). A busca fundamental também está ligada à justiça: “Buscai em primeiro 
lugar o Reino de Deus e a sua justiça” (6,33). Por isso, além de ensinar os modos de praticar a 
justiça, Jesus indica também a motivação principal: buscar agradar a Deus e não os homens.

-   Esta passagem do Evangelho está marcada pelos três pilares; são três Quando:
“quando”. O primeiro é na nossa relação com o outro (6,2); o segundo na nossa relação com 
Deus Pai (6,5); o terceiro na nossa relação conosco mesmos (6,16). Quando estas três 
relações forem completas e plenas de harmonia estaremos com o , isto é, em paz e Shalom
cumprindo a justiça na sua plenitude. Estas três relações constituem a nossa existência: nela 
vivemos a nossa realidade de filhos e cumprimos a justiça de Deus (Fausti).

-   É dar do que é próprio a quem tem necessidade. Quem é filho, é também A esmola:
irmão, por isso ninguém pode amar a Deus que não vê se não ama o irmão que vê (1Jo 4,20). 
Segundo o Eclesiástico “A água apaga a chama, a esmola expia os pecados” (3,30), e ensina 
que devemos ser indulgentes com os humildes e não deixá-los esperar (Eclo 29,9-13). Ver 
também o exemplo de Tobias que dava esmolas aos órfãos, viúvas e estrangeiros (Tb 1,8).

-   Termo muito usado por Mateus. Os hipócritas são aqueles que vivem Os hipócritas:
como atores, como se a vida fosse uma encenação, uma falsidade. Seu objetivo é chamar a 
atenção sobre si mesmo e serem vistos e aplaudidos. Mesmo dando alguma sobra, quando são 
louvados e aplaudidos, já receberam a sua recompensa.

-   Jesus pede que a nossa esmola seja feita no segredo, sem que ninguém O segredo:
perceba. É o gesto da bondade, gratuito, sem interesse pessoal, feito unicamente por amor. 
Não vivemos como atores neste mundo, mas como cristãos e o Apóstolo Paulo ensina “Pensai 
nas coisas do alto, e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo 
em Deus” (Cl 3,2-3).

-   O símbolo da justiça é a balança com os dois pratos. Quando damos A recompensa:
algo ficamos com crédito, alguém precisa nos recompensar. Os pobres, no entanto, com razão, 
sempre nos dizem: “Deus lhe pague!”. Se os homens nos admiram e nos aplaudem pela nossa 
esmola, já recebemos o crédito e nada mais precisamos esperar. Ao contrário, se nada 
recebemos, permanecemos com o crédito que só Deus pode nos retribuir.

-   Jesus nos ensina que somos filhos de Deus e que nosso Deus é Pai. É O teu/vosso Pai:
somente Ele que vê as ações feitas em segredo e, portanto, somente Ele que pode nos dar a 
verdadeira recompensa. Se Deus é meu Pai, Ele o é também dos meus irmãos, por isso o jogo 
de palavras “teu-vosso”, então o que fizermos aos nossos irmãos mais necessitados, no fundo, 
estamos fazendo ao próprio Deus. 

-   Jesus não está criticando a oração litúrgica e comunitária, pois ele mesmo A oração:
participava das orações comunitárias. A  recomendava aos cristãos recitarem três Didaqué
vezes por dia o Pai Nosso. Jesus ensina sobre a oração pessoal, cotidiana, que alimenta o 
nosso viver. Ele mesmo tinha seus momentos a sós com o Pai em oração. A oração não deve ser 
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uma encenação de atores (hipócritas), mas como a fonte que nos abastece.
-   Era uma das práticas muito recomendadas pelo judaísmo. Jesus mesmo O jejum:

jejuou no deserto (Mt 4,1). Os cristãos mantiveram o costume de jejuar (At 13,2-3, Didaqué 
8,1-2). Jesus recomenda que, da mesma forma como a esmola e a oração, o nosso jejum seja 
discreto. Não se deve jejuar com sinais exteriores, para dar na vista. Antes, perfumar a cabeça e 
lavar o rosto, que dão um ar de espontaneidade e de festa. 

A esmola, a oração e o jejum continuam sendo práticas importantes que nos ajudam a viver 
bem e melhor e nos proporcionam bom relacionamento com os outros e com Deus. É certo que 
hoje mais que esmola é praticar a caridade, envolver-se nas pastorais e ajudar a promover os 
pobres e excluídos. Somos convidados a exercitar os três pilares ensinados por Jesus, mas 
tomando o cuidado de evitar a hipocrisia para sermos vistos e elogiados pelos outros. Somente 
Deus Pai deve ser testemunha das nossas ações. Por isso o nosso agir deve ser no segredo, 
sem segundas intenções, é assim que demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor.

Santos do dia: Valentim de Terni (+ 268). Cirilo (+ 869). Metódio (+ 885). 

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

Datas comemorativas: Dia da Amizade. 

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

A Liturgia de hoje nos lembra que Jesus 
deve morrer na cruz não porque o Pai precise 
de sangue ou de vingança. Jesus deve morrer 
na cruz porque nós estamos na cruz e o Pai, 
louco de amor por nós, vai nos dar o que ele 
tem de mais precioso, o Filho, para tirar-nos 
da cruz. O Senhor nos ensine o único caminho 
que salva: a entrega da vida.

Antífona da entrada - Sl 54,17-20,23

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

Oração do dia

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

Leitura - Dt 30,15-20

Leitura do Livro do Deuteronômio 

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

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

17terra em que vais entrar, para possuí-la.  Se, 
porém, o teu coração se desviar e não 
quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo 
erro, adorares deuses estranhos e os servires, 
18 eu vos anuncio hoje que certamente pere-
cereis. Não vivereis muito tempo na terra onde 
ides entrar, depois de atravessar o Jordão, 

19para ocupá-la.  Tomo hoje o céu e a terra 
como testemunhas contra vós, de que vos 
propus a vida e a morte, a bênção e a mal-
dição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu 
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20 e teus descendentes, amando ao Senhor teu 
Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a 
ele - pois ele é a tua vida e prolonga os teus 
dias -, a fim de que habites na terra que o 
Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaac e 
Jacó". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 
(R/. cf. Sl 39, 5a)

R. É feliz quem a Deus se confia!

1.  Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; que 
não entra no caminho dos malvados, nem 
junto aos zombadores vai sentar-se; mas 
encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, 
dia e noite, sem cessar. R.

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore, 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais 
as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que 
ele faz vai prosperar. R.

3.  Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca 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 - Mt 4,17

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

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

       
Evangelho - Lc 9,22-25

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas

Naquele tempo disse Jesus aos seus 
 22 discípulos: "O Filho do Homem deve sofrer 

muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos 
sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser 

23morto e ressuscitar no terceiro dia".  Depois 

Jesus disse a todos: "Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz 

24cada dia, e siga-me.  Pois quem quiser salvar 
a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua 

25vida por causa de mim, esse a salvará.  Com 
efeito, de que adianta a um homem ganhar o 
mundo inteiro, se se perde e se destrói a si 
mesmo?" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O caminho dos justos leva à vida, e o           
dos pecadores à perdição. Oremos ao Pai,  
que quer que todos se salvem, dizendo:                           
R. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da 
vida.

1.  Por todo o Povo de Deus, para que o 
tempo da Quaresma o faça reviver o mistério 
redentor da vida, morte e ressurreição de 
Cristo, rezemos ao Senhor.

2.  Pelas organizações mundiais de soli-
dariedade, para que, em conjunto com os 
Estados e outras forças da sociedade, socor-
ram os seres humanos mais vulneráveis, 
rezemos ao Senhor.

3. Por todos aqueles a quem Deus 
propõe o caminho da vida, para que não se 
deixem seduzir por falsos deuses nem sejam 
vítimas da cultura da morte, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos cristãos e cristãs que vivem e 
sofrem em todo o mundo, para que a obe-
diência aos mandamentos do Senhor seja o 
caminho que os conduza à vida e à liberdade, 
rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós que iniciamos esta 
Quaresma, para que, à semelhança da árvore 
plantada à beira das águas, demos frutos de 
santidade e amor ao próximo, rezemos ao 
Senhor. 

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

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

Antífona da comunhão - Sl 50, 12

Criai em mim um coração puro, meu  

Deus, renovai em minha vida o espírito de 
firmeza.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, vós nos aben-
çoastes com este alimento celeste. Nós vos 
pedimos que ele seja sempre para nós fonte 
de perdão e salvação.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,22-25

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

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

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

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

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

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

- O discípulo – cada um de nós – é chamado a escolher. Não há muitos caminhos. 
Desde sempre, só há dois: o caminho da vida ou o caminho da morte (Cf. Dt 4,1; 5,32; Sl 1). O 
da vida, porém, passa necessariamente pela cruz e pela morte (do nosso egoísmo, do nosso 
orgulho, da nossa sede de poder...). 
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Santos do dia: Faustino e Jovita (II século). Siegfried da Suécia (+ 1040). Druthmar de 
Corveia (+ 1046). Cláudio de la Clombière (1641-1682). Teodósio Florentini (1808-1865).  

Testemunhas do Reino: José de Acosta (Peru, 1600). Camilo Torres (Colômbia, 1966). 
Juan Alonso Hernández (Guatemala, 1981). Ariel Granada (Moçambique, 1991). María Elena 
Moyano (Madre Coragem) (Peru, 1992).

Memória histórica: Três dias antes de morrer, Lutero prega na igreja de Santo André, em 
Eisleben, comentando Mateus 11,25: "Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos pequeninos” (1546). 
Nascimento de Galileu Galilei (1564). Primeira manifestação mundial: 15 milhões de pessoas, 
em 600 cidades, contra a guerra dos EUA contra o Iraque (2003). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase. 

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

O sonho de Deus é a Aliança de vida e amor 
entre Ele e a humanidade. Com a vinda de 
Jesus ao mundo, o noivo, o Esposo, já está no 
meio de nós. Começa a festa do casamento de 
Deus com a humanidade. Não há lugar para o 
jejum. O jejum voltará quando o noivo for 
retirado do nosso meio para que, em nossa 
saudade, não deixemos de buscá-Lo.  

Antífona da entrada - Sl 29,11

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

 Oração do dia

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

Leitura - Is 58,1-9a

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 Assim fala o Senhor Deus: Grita forte, sem 
cessar, levanta a voz como trombeta e 

denuncia os crimes do meu povo e os 
2pecados da casa de Jacó.  Buscam-me cada 

dia e desejam conhecer meus propósitos, 
como gente que pratica a justiça e não 
abandonou a lei de Deus. Exigem de mim 
julgamentos justos e querem estar na proxi-

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

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

5 seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que 
aprecio, o dia em que uma pessoa se 
mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça 
como junco, e de deitar-se em saco e sobre 
cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato 

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

8a tua carne.  Então, brilhará tua luz como a 
aurora e tua saúde há de recuperar-se mais 
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depressa; à frente caminhará tua justiça e a 
9ªglória do Senhor te seguirá.  Então invocarás 

o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro, e 
ele dirá: "Eis-me aqui". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.5-
6a.18-19(R/. 19b)

R. Ó Senhor, não desprezeis um 
coração arrependido!

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Am 5,14

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

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

Evangelho - Mt 9,14-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

14Naquele tempo:  Os discípulos de João 
aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Por 
que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, 

15mas os teus discípulos não?"  Disse-lhes 
Jesus: "Por acaso, os amigos do noivo podem 
estar de luto enquanto o noivo está com eles? 
Dias virão em que o noivo será tirado do meio 
deles. Então, sim, eles jejuarão". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

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

1.  Pelo papa, pelos bispos e pelos pres-
bíteros, para que, ao falarem do jejum aos 
homens e mulheres de hoje, saibam usar a 
linguagem forte dos Profetas, rezemos ao 
Senhor.

2.  Pelos responsáveis das nações e dos 
governos, para que tudo façam para eliminar 
as escandalosas desigualdades que dividem a 
humanidade em nossos dias, rezemos ao 
Senhor.

3.  Por todos aqueles que creem em Deus 
e O invocam, para que reconheçam como 
jejum agradável ao Senhor repartir o pão, 
acabar com a opressão, garantir casa e 
trabalho para todos, rezemos ao Senhor.

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

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

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 24,4

Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, e 
ensinai-me vossas veredas.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei que, pu-

rificados de todas as faltas pela participação 
neste sacramento, sejamos transformados 
pelos remédios do vosso amor. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 9,14-15

 jejum é uma das práticas da Quaresma. Não só. É um dos exercícios que o cristão tem 

Oao seu alcance para exercitar-se na vida cristã, na vivência do Evangelho, no 
seguimento de Jesus. A passagem do homem velho ao homem novo muitas vezes 

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

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

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

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

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

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

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

-  O jejum que ele espera de nós não é só a nossa privação, mas também o nosso dom:
dividir o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o nu, quebrar as cadeias que 

aprisionam os mutilados dessa guerra que é a história da humanidade, desfazer todo jugo (cf. Is 
58,6ss.). Assim, encontrando hoje o irmão não-homem, vamos encontrar, depois, o Esposo, 
que se fez homem, que se fez o menor, o mais apagado, o último e servo de todos (cf. Mt 25,40).
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Santos do dia: Onésimo (século I). Juliana de Nicomédia (285-304). Simeão de Metz (+ 
380). Filipa Mareri (1200-1236).  

Testemunhas do Reino: Albino Amarilla (Paraguai, 1981). Ali Primera (1985,Venezuela). 
Mauricio Demierre (Nicarágua, 1986).

Datas comemorativas: Dia do Repórter. 14.000 pessoas são brutalmente despejadas da 
Ocupação Sonho Real, em Goiânia, através de operação noturna da Polícia Militar (2005).

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

O lugar do médico é entre os doentes, para 
ouvir suas queixas e curar seus males. É por 
isso que Jesus vive entre os pobres e convive 
com os pecadores. Só não entendem isso os 
que se consideram justos. A Liturgia de hoje 
vem nos questionar: onde estamos? ao lado 
de quem? do lado das vítimas ou do lado deste 
“mundo cão” que alimenta todo tipo de 
violência?

Antífona da entrada - Sl 68,17

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

Oração do dia

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

Leitura - Is 58,9b-14

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

9bAssim fala o Senhor:  Se destruíres teus 
instrumentos de opressão, e deixares os 

            hábitos autoritários e a linguagem maldosa; 
10 se acolheres de coração aberto o indigente e 
prestares todo socorro ao necessitado, nas-
cerá as trevas a tua luz e tua vida obscura será 

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

12que jamais secarão.  Teu povo reconstruirá 
as ruínas antigas; tu levantarás os fundamen-
tos das gerações passadas: serás chamado 
reconstrutor de ruínas, restaurador de cami-

13nhos, nas terras a povoar.  Se não puseres o 
pé fora de casa no sábado, nem tratares de 
negócios em meu dia santo, se considerares o 
sábado teu dia favorito, o dia glorioso, 
consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo 
de lado atividades, negócios e conversações, 
14 então te deleitarás no Senhor; eu te farei 
transportar sobre as alturas da terra e desfrutar 
a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do 
Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 85(86),1-2.3-
4.5-6(R/. 11a)

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Ez 33,11

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

V. Não quero a morte do pecador, diz o 
Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha 
vida. R.

Evangelho - Lc 5,27-32

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

27Naquele tempo:  Jesus viu um cobrador 
de impostos, chamado Levi, sentado na 

28coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me".  Levi 
29deixou tudo, levantou-se e o seguiu.  Depois, 

Levi preparou em casa um grande banquete 
para Jesus. Estava aí grande número de 
cobradores de impostos e outras pessoas 

30sentadas à mesa com eles.  Os fariseus e 
seus mestres da Lei murmuravam e diziam aos 
discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e 
bebeis com os cobradores de impostos e com 

31os pecadores?"  Jesus respondeu: "Os que 
são sadios não precisam de médico, mas sim 

32os que estão doentes.  Eu não vim chamar os 
justos, mas sim os pecadores para a con-
versão". - Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

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

1. Para que as paróquias e as comuni-
dades, em todo o mundo, saibam acolher, 
com alegria, os pecadores e facilitar o seu 
encontro com o Pai misericordioso, rezemos 
ao Senhor.

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

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

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

5. Para que os membros da nossa 
comunidade não vivam o domingo como          
se fosse um dia qualquer, mas o consagrem  
ao descanso e ao encontro gratuito com   
Deus e com os irmãos e irmãs, rezemos ao 
Senhor.

Senhor Jesus, Filho de Deus e Servo de 
todos, que convidastes um publicano a seguir-
Vos, ensinai-nos a ser, como ele, vossos 
discípulos. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 9,13

Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, 
diz o Senhor; não vim chamar os justos, e sim 
os pecadores.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus, que este pão celeste, 
sacramento para nós na vida terrena, seja um 
auxílio para a vida eterna. 
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OS SETE SANTOS FUNDADORES DOS SERVITAS
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos [religiosos] - MR, 777)

Oração do dia 

Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade 
dos Fundadores dos Servitas, que se dis-
tinguiram pela devoção à Virgem Maria e a vós 
conduziram o vosso povo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, que, destruindo o 
velho homem, criastes nos Sete Santos Fun-
dadores dos Servitas, homens novos segundo 

a vossa imagem, dai que possamos, igual-
mente renovados, oferecer este sacrifício de 
reparação.

Oração depois da comunhão

Fortificados por este sacramento, nós vos 
pedimos, ó Deus todo-poderoso, que apren-
damos com os Sete Santos Fundadores dos 
Servitas a buscar-vos sempre e acima de tudo, 
e a viver neste mundo a vida nova do cristão.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 5,27-32

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

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

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

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

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

-  O Evangelho de hoje parece querer nos ensinar que a Igreja não é uma comunidade de 
puros que exclui os impuros. É, ao contrário, uma fraternidade de purificados e reconciliados, 
sempre aberta aos pecadores. “Quem não tiver pecado...” (cf. Jo 8,7)! Jesus nos purificou e 
absolveu quando éramos ainda pecadores (cf. Rm 5,6ss.) e sentou-se à mesa conosco (cf. Lc 
19,5).
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-  A Igreja não pode tornar-se uma seita de puros, separados (= 'fariseus' quer dizer 
'separados'). Jesus ensina a sua comunidade a, sempre de novo, descobrir qual deve ser a 
atitude correta em relação aos pecadores: ao invés de objeto de exclusão, devem tornar-se 
objeto de acolhida, de misericórdia, de atenção. Afinal, Jesus veio para salvar... os 'doentes', 
quer dizer, os que precisam de 'médico', isto é, os pecadores (cf. Mc 2,17)!

Santos do dia: Bonoso de Tréveris (+ 374). Mangoldo de Isny (+ 1150). Evermundo de 
Ratzeburg (1100-1178). Lucas de Pádua (Lucas Belludi) (1200-1285). Sete Santos Fundadores 
dos Servitas (séculos XIII e XIV).  

Testemunhas do Reino: Giordano Bruno (Roma, 1600).

Memória histórica: Giordano Bruno, por sua defesa da liberdade de pensamento e de 
expressão, é queimado vivo, em Roma, pela Inquisição (1600). 1.300 militantes do Movimento 
dos Sem-Terra partem a pé de São Paulo rumo a Brasília para pleitear a reforma agrária (1997). 

Datas comemorativas: Morte de Darcy Ribeiro, antropólogo, educador, escritor (Brasília, 
1997).

18 1º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário inicial - Quaresma é tempo 
de deserto. Deserto lembra Abraão, chamado 
a deixar sua terra, parentes e amigos. Deserto 
evoca aquele punhado de escravos hebreus, 
liderados por Moisés, em busca de vida e 

liberdade. Deserto lembra Jesus, que, antes 
de iniciar seu ministério, ficou quarenta dias 
no deserto para se encontrar mais a fundo 
com Deus e consigo mesmo, confrontando-se 
com a dureza da missão que o esperava. 
Quaresma é tempo de encontro com Deus, 
conosco mesmos e com nossa missão de 
cristãos. A Campanha da Fraternidade nos 
convida a olhar para a violência, a iluminá-la 
com a palavra de Deus e a lutar contra ela, pois 
somos todos irmãos. 

Antífona da entrada - Sl 90,15-16

Quando meu servo chamar, hei de atendê-
lo, estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo 
e glorificá-lo e lhe darei longos dias.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao 
longo desta Quaresma, possamos progredir 
no conhecimento de Jesus Cristo e corres-
ponder a seu amor por uma vida santa. 
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Leitura - Gn 9,8-15

Leitura do Livro do Gênesis 

8 9 Disse Deus a Noé e a seus filhos:  "Eis 
que vou estabelecer minha aliança convosco 

10e com vossa descendência,  com todos os 
seres vivos que estão convosco: aves, animais 
domésticos e selvagens, enfim, com todos os 
animais da terra, que saíram convosco da 

11arca.  Estabeleço convosco a minha aliança: 
nenhuma criatura será mais exterminada 
pelas águas do dilúvio, e não haverá mais 

12dilúvio para devastar a terra".  E Deus disse: 
"Este é o sinal da aliança que coloco entre 
mim e vós, e todos os seres vivos que estão 

                   convosco, por todas as gerações futuras.
13 Ponho meu arco nas nuvens como sinal de 

14aliança entre mim e a terra.  Quando eu reunir 
as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco 

15nas nuvens.  Então eu me lembrarei de minha 
aliança convosco e com todas as espécies de 
seres vivos. E não tornará mais a haver dilú- 
vio que faça perecer nas suas águas toda 
criatura". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 24(25),4bc-
5ab.6-7bc.8-9(R/. cf. 10)

R. Verdade e amor são os caminhos 
do Senhor.

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

2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa 
ternura e a vossa compaixão que são eter-         
nas! De mim lembrai-vos, porque sois 
misericórdia e sois bondade sem limites, ó 
Senhor! R.

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

Leitura - 1Pd 3,18-22

Leitura da Primeira Carta de São 
Pedro 

Caríssimos:  Cristo morreu, uma vez por 18

todas,  por causa dos pecados, o justo, pelos 
injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu 
a morte, na sua existência humana, mas 
recebeu nova vida pelo Espírito.  No Espírito, 19

ele foi também pregar aos espíritos na prisão, 
20 a saber, aos que foram desobedientes anti-
gamente, quando Deus usava de longani-
midade, nos dias em que Noé construía a arca. 
Nesta arca, umas poucas pessoas - oito - 
foram salvas por meio da água.  À arca 21

corresponde o batismo, que hoje é a vossa 
salvação. Pois o batismo não serve para 
limpar o corpo da imundície, mas é um 
pedido a Deus para obter uma boa cons-
ciência, em virtude da ressurreição de Jesus 
Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de 22 

Deus, submetendo-se a ele anjos, domina-
ções e potestades. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

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

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

Evangelho - Mc 1,12-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  O Espírito levou Jesus 12

para o deserto.  E ele ficou no deserto 13

durante quarenta dias, e ali foi tentado por 
Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e 
os anjos o serviam.  Depois que João Batista 14

foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o 
Evangelho de Deus e dizendo:  "O tempo já        15

se completou e o Reino de Deus está próxi-
mo. Convertei-vos e crede no Evangelho!"                          
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 1,12-15

epois de ser batizado por João Batista no rio Jordão (Mc 1,9-11), Jesus é conduzido Dpelo Espírito ao deserto onde supera as tentações de Satanás. Como o povo de Deus 
passou pelo deserto para entrar na Terra Prometida, Jesus passa pelo deserto, onde se 

prepara e se fortalece para a missão. Depois disso Ele vai para a Galileia onde começa o 
anúncio do Reino de Deus. O tempo esperado chegou!
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- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Voltemo-nos para Deus, que salvou Noé e 
os seus filhos do dilúvio com que submergiu a 
terra, e oremos pela Igreja e pelo mundo:                 
R: Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e 
catecúmenos, para que escutem o apelo feito 
a todos: “convertam-se e acreditem no 
Evangelho”, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos governantes das nações, para 
que não se deixem tentar pelo poder e pelo 
dinheiro e estejam sempre ao lado dos mais 
pobres e fracos, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que vivem na solidão e na tristeza 
e pelos humilhados, desprezados e esque-
cidos, para que em Deus encontrem o que 
procuram, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos cristãos que iniciaram a Quares-
ma e a Campanha da Fraternidade, para que, na 
oração, na partilha e no jejum, se preparem pa-
ra celebrar a santa Páscoa, rezemos ao Senhor.

5.  Por nós próprios e pela nossa comu-
nidade, para que o Espírito nos faça sentir 
fome da Palavra e não deixe que sejamos 
vencidos pelo Demônio, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, que fizestes uma 
aliança por todas as gerações com a des-
cendência de Noé e com os seres vivos, 
concedei-nos a graça de descobrir que só em 
Vós se encontra a fonte do amor e da vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio
A tentação do Senhor

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, nosso Senhor. 
Jejuando quarenta dias no deserto, Jesus 
consagrou a observância quaresmal. Desar-
mando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-
nos a vencer o fermento da maldade. Cele-
brando agora o mistério pascal, nós nos 
preparamos para a Páscoa definitiva. En-
quanto esperamos a plenitude eterna, com os 
anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Mt 4,4

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentastes com este 
pão que nutre a fé, incentiva a esperança e 
fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, 
Pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra 
que sai de vossa boca. 
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conduziu Jesus e o entregou nas mãos de Satanás”. No entanto, o que Marcos quer nos dizer é 
que a vida de Jesus é toda ela conduzida pelo Espírito.

-  O deserto é o lugar da carestia, de passagem. Para entrar na Terra Prometida, o Deserto: 
povo passou pelo deserto, onde foi provado. Foi o tempo da pedagogia de Deus e onde Ele 
educou seu povo. Antes de iniciar sua missão, Jesus também passa pelo deserto e se prepara.

-  Quarenta dias e quarenta noites: O número 40 na Bíblia simboliza realidades muito 
diferentes entre si. Neste caso, define períodos estabelecidos por Deus. Podem ser: períodos de 
calamidade (Gn 7,4; Jz 13,1), de graça (Ex 16,35), de paz (Ex 3,11), de castigo (Nm 14,33ss.), 
de penitência (Dt 9,18). Moisés ficou 40 dias sobre o monte (Ex 24,18); Elias caminhou por 40 
dias para chegar ao Horeb (1Rs 19,8), e Jesus permaneceu 40 dias no deserto!

-   Diferente de Mateus (4,1-11) e Lucas (4,1-13), no Evangelho de Marcos Foi tentado:
não são descritas quais foram as tentações de Satanás. Depois da saída do Egito, o povo de 
Deus foi tentado a voltar atrás, a abandonar o Deus que o libertou da escravidão. As tentações 
de Satanás, com certeza, queriam fazê-lo desistir de seu projeto.

-   A expressão pode indicar duas situações: a) o perigo e a rigidez do Entre as feras:
deserto e os perigos que Jesus teve que enfrentar; b) a chegada dos tempos messiânicos. Não 
seria uma vitória sobre os animais selvagens, mas a paz com todas as criaturas. Seria o retorno 
ao paraíso inicial e, sobretudo, a chegada dos tempos messiânicos (Is 11,6-9; 65,17-25).

-   O texto nos remete ao Salmo 91 “Em seu favor Ele ordenou aos Os anjos o serviam:
seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos, para que 
teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o 
leãozinho e o dragão” (91,11-13). O texto faz lembrar também do Profeta Elias que foi assistido 
pelo anjo (1Rs 19,5).

-  A prisão de João Batista é um sinal histórico para Jesus. O Depois da prisão de João: 
Precursor que preparou o caminho e anunciou o Messias está preso. O momento para Jesus 
iniciar sua missão chegou.

-  Jesus nasceu em Belém, foi criado na pequena Nazaré. Quando Foi para a Galileia: 
tinha cerca de 30 anos (Lc 3,23) veio para o Rio Jordão, onde foi batizado; depois foi conduzido 
ao deserto e venceu as tentações, e então se desloca para a Galileia. Lá será o lugar do anúncio, 
na periferia, junto ao povo excluído. Mais adiante tomará o caminho para Jerusalém onde 
sofrerá a Paixão e morte de cruz. Ressuscitado no terceiro dia pede aos discípulos que retornem 
para a Galileia (Mc 16,7). Lá foi o lugar do começo. Lá é o lugar de recomeçar novamente!

-   Estas serão as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Pregando o Evangelho:
Marcos (1,15) e estão ligadas ao seu projeto: o anúncio do Evangelho. O termo grego 
“evangelion” é tomado do mundo profano. Quando o Rei ou um príncipe visitava uma região, 
eram precedidos pelos arautos que anunciavam um , uma boa notícia como a “evangelion”
distribuição de pão, o cancelamento das dívidas, a diminuição dos impostos, a construção de 
uma obra, etc. Estas boas notícias eram enganosas e passageiras. A Boa Notícia de Jesus é da 
parte de Deus é um “Evangelho” permanente.

-   O tempo do Reino não é um tempo que é medido , mas é um tempo O tempo: (chronos)
especial, é o tempo da graça de Deus . Para este tempo do Reino não importa o relógio (kairós)
ou a agenda, mas a abertura de coração para o novo acontecimento, para a boa notícia que 
Jesus traz.

-  O Reino de Deus (ou dos Céus em Mateus) é o projeto anunciado por O Reino de Deus: 
Deus. Jesus nunca diz abertamente o que é o Reino. Muitas vezes usa parábolas para comparar 
o Reino (Mc 4,26-33; Mt 33,50, etc.). Nos sinais que Ele realiza já se podem ver sinais do 
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IMPELIDOS AO DESERTO

José Antonio Pagola

"Eu quero: sê purificado".

Marcos apresenta a cena de Jesus no deserto como um resumo de sua vida. Aponto aqui 
alguns indícios. De acordo com o evangelista, "o Espírito impele Jesus para o deserto". Não é 
uma iniciativa própria. É o Espírito de Deus que o desloca até colocá-lo no deserto: a vida de 
Jesus não será um caminho de sucesso fácil; em vez disso, esperam-no provas, insegurança e 
ameaças.

Mas o "deserto" é, ao mesmo tempo, o melhor lugar para escutar, em silêncio e solidão, a 
voz de Deus. O lugar para o qual devemos voltar em tempos de crise para abrir caminhos para o 
Senhor no coração do povo. Assim se pensava no tempo de Jesus.

No deserto, Jesus "é tentado por Satanás". Nada se diz sobre o conteúdo das        
tentações. Somente que elas provêm de "Satanás", o Adversário que procura a ruína do ser 
humano, destruindo o plano de Deus. Ele já não voltará a aparecer em todo o evangelho de 
Marcos. Jesus o vê atuando em todos aqueles que querem desviá-lo de sua missão, incluindo 
Pedro.

O breve relato termina com duas imagens em forte contraste: Jesus "vivia entre as feras", 
mas "os anjos o serviam". As "feras", os seres mais violentos da criação, evocam os perigos que 
sempre ameaçarão Jesus e seu projeto. Os "anjos", os melhores seres da criação, evocam a 
proximidade de Deus que abençoa, cuida e defende Jesus e sua missão.

O cristianismo está passando por momentos difíceis. Seguindo os estudos sociológicos, 
falamos de crise, secularização, rejeição por parte do mundo moderno... Mas talvez, a partir de 
uma leitura de fé, devamos dizer algo mais: Não será Deus quem nos está impelindo para este 
"deserto"? Não estávamos precisando de algo assim para libertar-nos de tanta vanglória, poder 
mundano, vaidade e falsos sucessos inconscientemente acumulados por tantos séculos? Nós 
mesmos nunca teríamos escolhido esses caminhos.

Reino “Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o Reino de Deus já 
chegou até vós” (Mt 12,28).

-  Convertei-vos e crede: A adesão ao Reino se dá por meio da conversão (metanoia), 
isto é mudança radical de vida e através da fé. É um chamado individual, a cada pessoa, mas é 
também um projeto coletivo: vejam que os verbos estão no plural.

Jesus foi capaz de vencer as tentações de Satanás. Ele passou pelo deserto e saiu de lá 
fortalecido. Este tempo de Quaresma deve ser para nós também um tempo de deserto, de 
penitência, de preparação. Quais as tentações que somos desafiados a superar hoje? Assim 
como Jesus reconheceu na prisão de João um sinal dos tempos, devemos estar atentos e ver 
os sinais de Deus na nossa história. Outro aspecto importante é entender que continuamos a 
viver um “kairós”, o tempo da graça de Deus. Este é o tempo de anunciar o Evangelho, a Boa 
Notícia da parte de Deus. O Reino está próximo, é preciso ter olhos abertos para ver as ações e a 
presença de Deus deste Reino que é de Deus, mas também é nosso!
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Esta experiência de deserto, que irá crescendo nos próximos anos, é um tempo inesperado 
de graça e purificação que devemos agradecer a Deus. Ele continuará a cuidar de seu projeto. 
Só nos é pedido rejeitar com lucidez as tentações que nos podem desviar mais uma vez da 
conversão a Jesus Cristo.

Santos do dia: Simão, irmão do Senhor (+ 107). Angilberto de Cêntula (750-814). Frei 
Angélico (Giovanni da Fiesole) (1387-1455). Isaías de Cracóvia (Isaías Boner) (1400-1471).  

Testemunhas do Reino: Martinho Lutero (1546). Félix Varela (Cuba, 1853). Edgar 
Fernando García (Guatemala, 1984).

Datas comemorativas: Morte de Martinho Lutero (Eisleben, Alemanha, 1546). 
Nascimento de Alexandre Volta, inventor da pilha (1745). 

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

A história humana, um dia, chegará ao seu 
desfecho. Todos seremos julgados. O critério 
será um só: o amor. O amor a Deus expresso 
no amor aos irmãos. O que fazemos – ou 
deixamos de fazer – aos irmãos que sofrem é 
o que fazemos – ou deixamos de fazer – a 
Cristo. O amor se veste de justiça para 
despertar em nós a misericórdia.  

Antífona da entrada - Sl 122,2-3

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

Oração do dia

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

Leitura - Lv 19,1-2.11-18

Leitura do Livro do Levítico 

1 2 O Senhor falou a Moisés, dizendo:  "Fala 
a toda a comunidade dos filhos de Israel, e 

dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor 
11vosso Deus, sou santo.  Não furteis, não 

digais mentiras, nem vos enganeis uns aos 
12outros.  Não jureis falso por meu nome, 

profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu 
13sou o Senhor.  Não explores o teu próximo 

nem pratiques extorsão contra ele. Não 
retenhas contigo a diária do assalariado até o 

14dia seguinte.  Não amaldiçoes o surdo, nem 
ponhas tropeço diante do cego, mas temerás 

15o teu Deus. Eu sou o Senhor.  Não cometas 
injustiças no exercício da justiça; não favore-
ças o pobre nem prestigieis o poderoso. Julga 

16teu próximo conforme a justiça.  Não sejas 
um maldizente entre o teu povo. Não cons-
pires, caluniando-o, contra a vida do teu 

17próximo. Eu sou o Senhor.  Não tenhas no 
coração ódio contra teu irmão. Repreende o 
teu próximo, para não te tornares culpado de 

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

Salmo responsorial - Sl 18(19),8.9. 
10.15(R/. Jo 6, 63c)

R. Ó Senhor, vossas palavras são 
espírito e vida!
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1.  A lei do Senhor Deus é perfeita, 
conforto para a alma! O testemunho do Senhor 
é fiel, sabedoria dos humildes. R.

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 6,2b

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

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

Evangelho - Mt 25,31-46

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

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

32glorioso.  Todos os povos da terra serão 
reunidos diante dele, e ele separará uns dos 
outros, assim como o pastor separa as 

33 ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à 
                        sua direita e os cabritos à sua esquerda. 

34 Então o Rei dirá aos que estiverem à sua 
direita: 'Vinde benditos de meu Pai! Recebei 
como herança o Reino que meu Pai vos 

35preparou desde a criação do mundo!  Pois eu 
estava com fome e me destes de comer; eu 
estava com sede e me destes de beber; eu era 

36 estrangeiro e me recebestes em casa; eu 
estava nu e me vestistes; eu estava doente e 
cuidastes de mim; eu estava na prisão e fostes 

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

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

39roupa e te vestimos?  Quando foi que te 
vimos doente ou preso, e fomos te visitar?'              
40 Então o Rei lhes responderá: 'Em verdade eu 
vos digo, que todas as vezes que fizestes isso 
a um dos menores de meus irmãos, foi a mim 

41que o fizestes! '  Depois o Rei dirá aos que 
estiverem à sua esquerda: 'Afastai-vos de 
mim, malditos! Ide para o fogo eterno, 

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

43de beber;  eu era estrangeiro e não me 
recebestes em casa; eu estava nu e não me 
vestistes; eu estava doente e na prisão e não 

44fostes me visitar'.  E responderão também 
eles: 'Senhor, quando foi que te vimos com 
fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, 

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

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

Preces dos fiéis

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

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

2.  Nós Vos pedimos, Deus eterno: 
convertei os homens públicos ao vosso 
projeto, ensinai-os a dizer sempre a verdade e 
a respeitar a dignidade de todo ser humano.

3.  Nós Vos pedimos, Criador dos céus e 
da terra: fazei que nos olhemos sem inveja, 
levai-nos a dar do nosso pão aos que o não 
têm e a visitar quem está doente ou na prisão.

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

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

Deus de Israel e de todas as nações, não 
nos deixeis fazer mal a quem que seja, mas 
ensinai-nos a amar o nosso próximo e a viver 
em paz com todos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, esta oferenda, sinal de 
nossa dedicação. Fazei que ela santifique a 

nossa vida e obtenha para nós vosso favor. 

Antífona da comunhão - Mt 25,40.34

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 25,31-46

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

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

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

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

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

-  Disse o Papa Francisco na I Jornada Mundial dos Pobres (19/11/2017): “Desejo que os 
pobres estejam no centro das nossas comunidades não só em momentos como este, mas 
sempre; porque eles estão no coração do Evangelho, neles encontramos Jesus que nos fala e 
nos interpela através dos seus sofrimentos e das suas necessidades”.  

- Deus, de fato, como diz João, é amor, e o amor abraça a tudo e a todos (cf. 1Jo 4,8). O 
amor a Deus se exprime no amor ao próximo, e o amor ao próximo se sustenta no amor a Deus.
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Santos do dia: Barbato (612-682). Bonifácio de Lausanne (1180-1260).  

Testemunhas do Reino: Bernardino de Sahagún (México, 1590). Pe. José Antônio Maria 
Ibiapina (Sobral, 5 de agosto de 1806 — Solânea, 19 de fevereiro de 1883).

Memória histórica: Nascimento de Nicolau Copérnico, astrônomo (1473). Criação da 
Organização para a Libertação da Palestina, no Cairo, com apoio de Nasser (1964). Primeira 
Transmissão de TV a cores no Brasil (1972). Os estudantes ocupam a Universidade do Estado de 
Tennesee, EEUU, tradicionalmente afro-americana, exigindo igualdade (1990).

Datas comemorativas: Dia do Esportista. 

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

“Jesus, ensina-nos a rezar” é o pedido que 
devemos repetir hoje e sempre, pois não 
sabemos rezar! Jesus nos ensina a chamar a 
Deus de “Pai”, a pedir a vinda do Reino, a 
pedir por nós e pelos irmãos e irmãs. Para 
Jesus, a oração não é um departamento da 
vida, mas seu coração, sua estrela-guia, seu 
alimento constante.

Antífona da entrada - Sl 89,1-2

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

Oração do dia

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

Leitura - Is 55,10-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

10 Isto diz o Senhor: Assim como a chuva          
e a neve descem do céu e para lá não             
voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a 
terra, e fazê-la germinar e dar semente, para          

11o plantio e para a alimentação,  assim a 
palavra que sair de minha boca; não voltará 
para mim vazia; antes, realizará tudo que for             

de minha vontade e produzirá os efeitos        
que pretendi, ao enviá-la. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),4-5.6-
7.16-17.18-19(R/. 18b)

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

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

2.  Contemplai a sua face e alegrai-vos, e 
vosso rosto não se cubra de vergonha! Este 
infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

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

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

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

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

V.  O homem não vive somente de pão, 
mas de toda palavra da boca de Deus. R.
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Evangelho - Mt 6,7-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
7discípulos:  "Quando orardes, não useis 

muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles 
pensam que serão ouvidos por força das 

8muitas palavras.  Não sejais como eles, pois 
vosso Pai sabe do que precisais, muito antes 

9que vós o peçais.  Vós deveis rezar assim: Pai 
nosso que estás nos céus, santificado seja o 

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

12 pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa 
as nossas ofensas, assim como nós perdoa-

13mos a quem nos tem ofendido.  E não nos 
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 
14 De fato, se vós perdoardes aos homens as 
faltas que eles cometeram, vosso Pai que está 

15nos céus também vos perdoará.  Mas, se           
vós não perdoardes aos homens, vosso Pai 
também não perdoará as faltas que vós 
cometestes". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

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

1. Pelas Dioceses, paróquias e comu-
nidades do nosso país, para que ensinem os 
fiéis a escutar a Deus e a orar com as palavras 
de Jesus, rezemos, irmãos.

2. Pelos homens e mulheres do mundo 

inteiro, para que entendam que a oração deve 
ser sóbria e confiante, porque Deus sabe do 
que precisam, rezemos, irmãos. 

3. Pelos que escutam e acolhem a Palavra, 
para que ela não volte para Deus sem ter 
produzido o seu efeito, rezemos, irmãos.

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

5. Por todos os membros desta comuni-
dade, para que tenham sede de Deus e O 
procurem, no silêncio, na oração e na 
caridade, rezemos, irmãos.

Senhor, Pai santo, fazei que rezemos com 
os mesmos sentimentos que habitavam no 
coração do vosso Filho. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 4,2

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,7-15

m dos exercícios a serem intensificados na Quaresma é a oração. O Evangelho de 

Uhoje retoma o tema da Quarta-feira de Cinzas; aliás, está no mesmo contexto do 
Evangelho da Quarta-feira de Cinzas (Mt 6,1ss.). Não tendo sido contemplado lá, é 

reproposto aqui. Lá, o acento recaía sobre o escondimento; aqui, sobre a oração que, até então, 
Jesus mantivera escondida aos discípulos.
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-  Mt 6,5-15 nos ensina como não rezar – que é o rezar para ser visto pelos homens (Mt 
6,5) – e como rezar corretamente (Mt 6,6), onde o que interessa é somente ser visto pelo 
próprio Deus (Mt 6,7-8). 

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

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

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

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

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

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

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

Santos do dia: Euquério de Orléans (694-738). Jordão Mai (1866-1922).

Testemunhas do reino: Domingo Laín (Colômbia, 1974).

Memória histórica: Destruição, em 1524, dos índios “quichés” pelos homens de Castela, 
conforme relata o Memorial de Sololá, escrito por Francisco Hernández Arana e Francisco Díaz 
(Guatemala, 1524). Criação do Correio Aéreo Nacional (1941). O Decreto 1142 ordena respeitar 
a cultura e a língua dos indígenas (Colômbia, 1978).

Datas comemorativas: Dia Mundial da Justiça Social (ONU).
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21 QUARTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Jesus abre o coração com dor diante do 
fechamento dos seus contemporâneos: “Esta 
geração é uma geração má.” Mas promete um 
último sinal: “Nenhum sinal lhe será dado, a 
não ser o sinal de Jonas.” A palavra de Deus 
em relação a Jesus será a sua ressurreição.            
O Pai testemunhará em favor de Jesus, 
ressuscitando-o do ventre da terra.

Antífona da entrada - Sl 24,6.3.22

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

Oração do dia

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

Leitura - Jn 3,1-10

Leitura da Profecia de Jonas 

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

caminho da grande cidade de Nínive e 
anuncia-lhe a mensagem que eu te vou 

3confiar".  Jonas pôs-se a caminho de Nínive, 
conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era 
uma cidade muito grande; eram necessários 

4três dias para ser atravessada.  Jonas entrou 
na cidade, percorrendo o caminho de um dia;  
pregava ao povo, dizendo: "Ainda quarenta 

5dias, e Nínive será destruída."  Os ninivitas 
acreditaram em Deus; aceitaram fazer jejum, e 

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

o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se 
7em cima de cinza.  Em seguida, fez 

proclamar, em Nínive, como decreto do rei e 
dos príncipes: "Homens e animais bovinos e 
ovinos não provarão nada! Não comerão e não 

8beberão água.  Homens e animais se cobrirão 
de sacos, e os homens rezarão a Deus com 
força; cada um deve afastar-se do mau 

9caminho e de suas práticas perversas.  Deus 
talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar 

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

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4. 
12-13.18-19(R/. 19 b)

R. Ó Senhor, não desprezeis um 
coração arrependido!

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

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

V. Voltai ao Senhor, vosso Deus, ele é 
bom, compassivo e clemente. R.
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Evangelho - Lc 11,29-32

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas
 

29Naquele tempo:  Quando as multidões se 
reuniram em grande quantidade, Jesus 
começou 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

A Quaresma é um tempo especialmente 
voltado para a revisão de vida, a penitência e a 
conversão. Peçamos essa graça a Deus Pai, 
dizendo: R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso 
rosto. 

1.  Pela Igreja do nosso país, para que, 
por sua palavra e testemunho, contribua para 
que o Brasil supere toda forma de violência e 
os brasileiros vivam como irmãos, rezemos ao 
Senhor.

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

Senhor.
3.  Pelos homens que pedem sinais 

extraordinários, para que, superando as 
tentações do materialismo e do consumismo, 
procurem na Palavra de Deus respostas às 
suas indagações, rezemos ao Senhor.

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

5.  Por todos os cristãos da nossa cidade, 
para que, durante estes dias santos da 
Quaresma, escutem a Palavra, intensifique sua 
oração e mudem de vida, rezemos ao Senhor.

Senhor, criai em nós um coração novo, 
não nos deixeis afastar da vossa presença 
nem se apagar o vosso espírito. Por Cristo, 
nosso Senhor.

 Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 5,12

Senhor, alegrem-se todos os que em vós 
confiam e exultem eternamente aqueles que 
protegeis.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, que não cessais de 
nos alimentar com os vossos sacramentos, 
concedei que esta refeição nos alcance a vida 
eterna.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,29-32 

em gente que tem inveja dos contemporâneos de Jesus: “Ah! Se eu tivesse podido ver TJesus com os meus próprios olhos! Se eu tivesse podido conhecer Jesus 
pessoalmente!”. Sinceramente, sempre achei que nós, não eles, é que estamos numa 
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posição privilegiada. A maioria dos conterrâneos e contemporâneos de Jesus, mesmo tendo-o 
visto, não acreditou em sua palavra. Ao invés de prestar-lhe obediência, pretenderam que ele 
lhes obedecesse, mostrando os “sinais” que eles queriam ver. Tinham olhos, mas não viam; 
ouvidos, mas não ouviam...

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

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

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

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

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

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

Santos do dia: Maximiano de Ravenna (500-556). Germando de Münster (610-675). Pedro 
Damião (1006-1072). Natal Pinot (1747-1794). Maria Enrica Dominici (1829-1894).

Memória histórica: Somoza assassina à traição o líder popular nicaraguense Augusto C. 
Sandino (Nicarágua, 1934). Vitória da Força Expedicionária Brasileira, com a Tomada de Monte 
Castello (Itália) durante a II Guerra Mundial, no ano de 1945. Assassinato de Malcom X nos EUA 
(1965). Camponeses são crucificados em Xeatzan (Guatemala, 1985).

Datas comemorativas: Declaração de Olinda (PE), pela UNESCO, patrimônio cultural da 
humanidade, em 1982. 

22 QUINTA-FEIRA - CÁTEDRA DE S. PEDRO APÓSTOLO - Festa 
(Cor branco - Glória - Ofício festivo próprio) 

Pedro foi o discípulo mais importante de 
Jesus. No início da Igreja, foi líder dos Doze e 

dos demais discípulos. Foi o primeiro a 
anunciar o evangelho e a batizar um pagão. 
Atuou em Jerusalém, em Antioquia e em 
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Roma, onde derramou foi martirizado. A festa 
de hoje faz memória da presença e do papel de 
Pedro na Igreja de Roma, que “preside a todas 
as Igrejas na caridade”. 

Antífona da entrada - Lc 22,32

O Senhor disse a Simão Pedro: Roguei por 
ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, por tua 
vez, confirma os teus irmãos.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que 
nada nos possa abalar, pois edificastes a 
vossa Igreja sobre aquela pedra que foi a 
profissão de fé do apóstolo Pedro. 

Leitura - 1Pd 5,1-4

Leitura da Primeira Carta de São Pedro

1Caríssimos:  Exorto aos presbíteros que 
estão entre vós, eu, presbítero como eles, 
testemunha dos sofrimentos de Cristo e 

2 participante da glória que será revelada: Sede 
pastores do rebanho de Deus, confiado a vós; 
cuidai dele, não por coação, mas de coração 
generoso; não por torpe ganância, mas livre-

3mente;  não como dominadores daqueles que 
vos foram confiados, mas antes, como mo-

4delos do rebanho.  Assim, quando aparecer o 
pastor supremo, recebereis a coroa perma-
nente da glória.- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-3a. 
3b-4.5.6(R/. 1)

R. O Senhor é o pastor que me con-
duz, 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 - Mt 16,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu irei 

construir minha Igreja, e as portas do inferno 
não irão derrotá-la. R.

Evangelho - Mt 16,13-19

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

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

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

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

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

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

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

Preces dos fiéis

Na festa da Cátedra romana do apóstolo 
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São Pedro, em comunhão com o Papa 
Francisco, bispo de Roma, apresentemos ao 
Senhor nossos pedidos. R. Senhor, atendei 
a nossa prece.

1.  Para que todas as Igrejas, por interces-
são do apóstolo Pedro, perseverem no ensino 
dos Apóstolos, na fração do pão, nas orações 
e na comunhão fraterna, rezemos ao Senhor.

2.  Para que o papa Francisco, os bispos e 
os presbíteros apascentem o rebanho que lhes 
foi confiado, com humildade, dedicação e 
respeito, rezemos ao Senhor.

3.  Para que Cristo nos dê a fortaleza de 
Pedro, sobre o qual edificou a sua Igreja, 
apesar de sua fragilidade e inconstância, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que os pobres, os doentes e os 
aflitos experimentem a bondade do Pai 
misericordioso ajudados pela solicitude dos 
seus pastores, rezemos ao Senhor.

5. Para que Deus, vivo e verdadeiro, dê aos 
fiéis que partiram deste mundo a coroa eterna 
de glória no seu reino, rezemos ao Senhor. 

Pai da eterna glória, que revelastes ao 
apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso 
Filho, iluminai a nossa inteligência para 
reconhecermos que Jesus Cristo é o Messias. 
Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade as oferen-

das e orações de vossa Igreja, para que, tendo 
Pedro como pastor, mantenha a integridade da 
fé e alcance a herança eterna. 

Prefácio dos Apóstolos 
Os apóstolos, pastores do povo de Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Pai santo, Deus eterno e cheio de 
bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o 
rebanho, mas o guardais constantemente pela 
proteção dos Apóstolos. E assim a Igreja é 
conduzida pelos mesmos pastores que 
pusestes à sua frente como representantes de 
vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 
ele, os anjos celebram vossa grandeza e os 
santos proclamam vossa glória. Concedei 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando a uma só voz: 

Antífona da comunhão - Mt 16, 16.18

Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho 
do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, ao celebrarmos a festa do após-
tolo Pedro, nos fortalecestes com o Corpo e o 
Sangue de Cristo, fazei que este convívio 
redentor seja para nós sacramento de unidade 
e de paz. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 16,13-19

Estamos no extremo norte do país, aos pés do Hermon, em território pagão. Se, até 
aqui, os outros se interrogavam a respeito de Jesus, agora, é ele que interroga. A fé, de 
fato, começa onde paramos de questionar o Senhor e deixamos que ele nos 

questione. A sua pergunta tem o poder de abrir-nos para o seu mistério.
-  Jesus não está em crise de identidade nem precisa melhorar sua . O que autoestima

está em jogo, ao contrário, é a identidade dos discípulos. Ele espera ser reconhecido por eles. 
Ser reconhecido é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta pessoal a esta 
pergunta, ao identificar Jesus, identifica o discípulo. Constitui o discípulo. O cristianismo não é 
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uma doutrina, uma ideologia ou um código de ética. O cristianismo é um encontro, uma 
companhia, uma relação de amor com Jesus. Ele me ama, eu o amo (cf. Gl 2,20).

-  Ele pergunta primeiro o que dizem os outros a respeito dele, não tanto para conhecer as 
suas respostas – que ele, com seu extraordinário bom senso, já sabe – mas para insinuar que a 
resposta dos discípulos não pode ser como a dos outros. Na verdade, a resposta não vem da 
carne ou do sangue, mas só do Pai, o único que pode revelar o Filho (cf. Mt 11,27).

-  Estamos num momento decisivo da trajetória dos discípulos. Finalmente, Pedro e os 
que foram chamados (cf. Mt 4,18ss.) reconhecem Jesus como , Cristo Messias (em hebraico)
(em grego), Filho de Deus. Estabelecida, assim, a relação de amor, poderão receber o dom 
daquele conhecimento que só o amor instaura.

-  Reconhecer Jesus como Messias é o centro da fé. É um divisor de águas entre os 
discípulos e os outros, entre Israel e a Igreja, entre cristãos e não-cristãos. A Aliança se torna 
nova e eterna Aliança, o Testamento encontra um inesperado cumprimento em Jesus, ao 
Primeiro e Antigo se junta o Segundo e Novo Testamento. A dobradiça é Jesus, que os 
discípulos reconhecem como Messias e Filho de Deus, Rei e Senhor.

-  A Pedro é atribuído um papel especial. Ele é a “pedra” sobre a qual se edifica a 
comunidade dos que professam Jesus como Messias.

-  Os cristãos, no Oriente e no Ocidente, ontem e hoje, dividem-se em torno daquilo que 
deveria uni-los: o primado de Pedro. O serviço à unidade na fé e na caridade paradoxalmente 
tem sido motivo de divisões e ódios. A “pedra” construtiva tornou-se “escândalo”, pedra de 
tropeço, pedra destrutiva. Será o modo errado de servir? Será o serviço virado domínio? Será a 
inevitabilidade do escândalo próprio da verdade, que é sempre sinal de contradição (cf. Lc 
2,34)? A identidade de Jesus – verdadeiro Deus e verdadeiro homem – tem sido ocasião de 
todas as heresias! Ou não será que a “pedra” Pedro, sem nem se dar conta, às vezes se põe no 
lugar da “pedra” angular Cristo (cf. Ef 2,20), que humildemente pergunta aos discípulos: “Mas 
vocês, quem dizem que eu sou?” (Mt 16,15). 

Santos do dia: Marhold de Indersdorf (1172). Isabel da França (1225-1270). Margarida de 
Cortona (1247-1297). 

Testemunhs do Reino: Intervenção dos marines na Nicarágua (1910). Mártires de Iquicha 
(Peru, 1990).

Datas comemorativas: Dia da Criação do IBAMA (1989). Nascimento de A. Schopenhauer 
(1788). Nascimento de Fryderyk Chopin (Zelazowa Wola,1810). Nascimento de R. S. S. Baden 
Powel, fundador do escotismo (1857). Independência de Santa Lucia, Caribe (1979).

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

"Se a vossa justiça não for maior que a 
justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós 
não entrareis no Reino dos Céus.” Jesus 
ensina não só a não matar, mas a ver o outro 
como Deus o vê, a tratar o outro como Deus o 
trata, a buscar a reconciliação, a pedir perdão 

a Deus só depois de perdoar o irmão. A mera 
justiça mata; a misericórdia transforma. 

Antífona da entrada - Sl 24, 17-18

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

Oração do dia

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

Leitura - Ez 18,21-28

Leitura da Profecia de Ezequiel 

Assim fala o Senhor:  "Se o ímpio se 21

arrepender de todos os pecados cometidos, e 
guardar todas as minhas leis, e praticar o 
direito e a justiça, viverá com certeza e não 
morrerá.  Nenhum dos pecados que cometeu 22

será lembrado contra ele. Viverá por causa da 
justiça que praticou.  Será que eu tenho 23

prazer na morte do ímpio? - oráculo do Senhor 
Deus. Não desejo, antes, que mude de 
conduta e viva?  Mas, se o justo se desviar de 24

sua justiça e praticar o mal, imitando todas as 
práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá 
fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, 
nada mais será lembrado. Por causa da 
infidelidade e do pecado que cometeu, por 
causa disso morrerá.  Mas vós andais 25

dizendo: 'A conduta do Senhor não é correta'. 
Ouvi, vós da casa de Israel: É a minha conduta 
que não é correta,  ou antes é a vossa con-
duta que não é correta?  Quando um justo se 26

desvia da justiça, pratica o mal e morre, é             
por causa do mal praticado que ele morre.                             
27 Quando um ímpio se arrepende da maldade 
que praticou e observa o direito e a justiça, 
conserva a própria vida.  Arrependendo-se 28

de todos os seus pecados, com certeza viverá; 
não morrerá. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 129(130),1-
2.3-4.5-6.7-8(R/. 3)

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

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Ez 18,31

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

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

Evangelho - Mt 5,20-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

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

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

22tribunal'.  Eu, porém, vos digo: todo aquele 
que se encoleriza com seu irmão será réu em 
juízo; quem disser ao seu irmão: 'patife!' será 
condenado pelo tribunal; quem chamar o 
irmão de 'tolo' será condenado ao fogo do 

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

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

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

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

Preces dos fiéis

A Quaresma é caminhada para a Páscoa, e 
a Liturgia da Palavra vai nos brindando setas, 
questionamentos, cobranças, apelos. Oremos 
a Jesus, dizendo: R. Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, atendei-nos.

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

2.  Pelos homens públicos que respeitam 
os cidadãos, pelos juízes que julgam com 
justiça e pelas pessoas conscientes da sua 
dignidade e da dignidade alheia, rezemos.

3.  Pelos cristãos e cristãs que buscam a 
reconciliação, pelos pecadores que se 
convertem e pelos penitentes que se querem 
renovar, rezemos.

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

5.  Por todos os membros da nossa asse-
mbleia, particularmente pelos que foram 
tocados com as palavras sobre o perdão 
mútuo, rezemos. 

Jesus, Mestre da nova Lei, fazei que o 
nosso coração guarde sempre as palavras que 
hoje nos dissestes. Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Ez 33,11

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que este sacramento da vossa 
ceia nos restaure, para que, purificados da 
antiga culpa, alcancemos o vosso convívio no 
mistério da salvação. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,20-26

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

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

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

- Por isso, Jesus veio libertar-nos da escravidão da Lei, não a abolindo (seria mudar o 
bem em mal e vice-versa), mas cumprindo-a (só ele podia cumpri-la), de um modo superior, 
divino (ele é a sua origem, o seu intérprete, o seu senhor). Por detrás da Lei, que proíbe tudo o 
que tem sabor e cheiro de morte, está o Senhor; por trás da palavra que condena a transgressão, 
está o Pai. Só o Senhor dá a vida e ressuscita os mortos. Só o Pai perdoa o transgressor. 
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- Jesus, de fato, é o primeiro que vive o amor. A sua justiça não consiste simplesmente 
em cumprir a Lei, como ensinam e tentam fazer os escribas e os fariseus. A sua justiça é a 
justiça “excessiva” (cf. Mt 5,20), a justiça do Filho, igual à do Pai, a única que faz entrar no 
Reino. 

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

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

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

Santos do dia: Policarpo de Esmirna (70-155/156). Romana (século III-IV). Willigiso de 
Mainz (+ 1011). Otão de Cappenberg (1100-1171). 

Testemunhas do Reino: Bartolomeu Ziegenbalg, clérigo luterano, primeiro missionário 
pietista na Índia (1719).

Memória histórica: Anúncio, pelo New York Times, da clonagem da ovelha Dolly (1997). 
Criação da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC) (2010).

Datas comemorativas: Dia do Surdo-Mudo. Dia do Rotariano. Fundação do Rotary 
Internacional (1905). 

24 SÁBADO DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana da Quaresma)

A Liturgia de hoje nos ensina que o 
fundamental é a escolha do Senhor como 
nosso Deus. Quem escolhe o Senhor como 
valor máximo de sua vida pratica seus 
preceitos, sobretudo o amor aos outros, 
inclusive aos inimigos. A perfeição de Deus é a 
perfeição do amor. Os filhos e filhas de Deus 
são chamados a esta perfeição. Seja esta a 
graça desta Eucaristia.

Antífona da entrada - Sl 18,8

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

Oração do dia

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

Leitura - Dt 26,16-19

Leitura do Livro do Deuteronômio 

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

manda cumprir esses preceitos e decretos. 
Guarda-os e observa-os com todo o teu 

17coração e com toda a tua alma.  Tu esco-
lheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para 
seguires os seus caminhos, e guardares seus 
preceitos, mandamentos e decretos, e para 

18obedeceres à sua voz.  E o Senhor te 
escolheu, hoje, para que sejas para ele um 
povo particular, como te prometeu, a fim de 

                    observares todos os seus mandamentos. 
19 Assim ele te fará ilustre entre todas as 
nações que criou, e te tornará superior em 
honra e glória, a fim de que sejas o povo       
santo do Senhor teu Deus, como ele disse".                 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),1-
2.4-5.7-8(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! Feliz o homem que observa   
seus preceitos, e de todo o coração procura a 
Deus! R.

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

3.  Quero louvar-vos com sincero cora-
ção, pois aprendi as vossas justas decisões. 
Quero guardar vossa vontade e vossa lei; 
Senhor, não me deixeis desamparado! R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 6,2b

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

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

Evangelho - Mt 5,43-48

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

'Amarás o teu próximo e odiarás o teu 
44inimigo!”  Eu, porém, vos digo: Amai os 

vossos inimigos e rezai por aqueles que vos 
45perseguem!  Assim, vos tornareis filhos do 

vosso Pai que está nos céus, porque ele faz 
nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a 

46chuva sobre justos e injustos.  Porque, se 
amais somente aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis? Os cobradores de impos-

 47tos não fazem a mesma coisa?  E se saudais 
somente os vossos irmãos, o que fazeis de 
extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma 

48coisa?  Portanto, sede perfeitos como o 
vosso Pai celeste é perfeito". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

É amando os nossos inimigos e recon-
ciliando-nos com os que nos ofendem que 
imitamos a perfeição do Pai celeste. Peçamos, 
então: R. Senhor, atendei a nossa prece.

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

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

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

4.  Pelas famílias que perderam entes 
queridos nas tragédias provocadas pela 
violência e não alimentam sentimentos de 
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ódio e vingança, rezemos, irmãos.
5. Pelas pessoas e grupos desta comu-

nidade que trabalham para que os dons de 
Deus sejam repartidos sem distinção entre 
todos, rezemos, irmãos. 

Deus, nosso Pai, fazei que os nossos 
caminhos sejam os caminhos da bondade e 
do perdão, do respeito e da tolerância. Por 
Cristo, nosso Senhor

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que este santo 

sacrifício nos restaure e nos torne dignos de 
seus frutos. 

Antífona da comunhão - Mt 5,48

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,43-48

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

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

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

- Amor gratuito (querer o bem do outro, buscar o bem do outro, lutar pelo bem do outro) é 
coisa rara. Acolher o outro como o outro é exige renúncia, desprendimento, disciplina, 
exercício... graça. Humanamente falando, só quem foi amado gratuitamente torna-se capaz de 
amar a si próprio e aos outros como a si mesmo. A morte de nós mesmos, que precisamos 
exercitar para nos tornarmos capazes de amar, às vezes, custa uma vida... e ainda não é 
suficiente!

- “Odiar o inimigo” é muito mais comum do que amar o próximo. A Bíblia – o Antigo 
Testamento sobretudo – o testemunha muito bem. A solidariedade, muitas vezes, é uma 
solidariedade “contra”. Na própria Bíblia, a compreensão do amor de Deus por todos é coisa 
que só foi entrando muito devagar. 

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

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

Santos do dia: Matias (+ 63?; século I). Modesto de Tréveris (+ 486). Etelberto (+ 616).

Memória histórica: Proclamação da Independência do México (1821). Promulgação da 
Primeira Constituição Republicana do Brasil (1891). Nancy Astor, primeira mulher eleita para o 
Parlamento Britânico, discursa em Londres (1920). Criação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
(1932).

25 2º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário inicial - Quaresma é tempo 
de transfiguração. Quem não se abala diante da 
notícia da morte? Os discípulos do profeta de 
Nazaré ficaram sem chão quando este lhes 
anunciou que iria ser morto em Jerusalém. 
Ora, foi justamente neste clima que Jesus, em 
companhia dos três discípulos mais íntimos, 
subiu ao monte e se transfigurou diante deles. 
A transfiguração é uma amostra do que Deus 
pode fazer diante do poderio da morte. É um 

raio de luz que vem do futuro, daquilo que será, 
porque Deus o fará. Ele não vai abandonar seu 
justo na morte (cf. Os 6,2). Nós também 
podemos vencer a violência e viver como 
irmãos!  

Antífona da entrada - Sl 26, 8-9

Meu coração disse: Senhor, buscarei a 
vossa face. É vossa face, Senhor, que eu 
procuro, não desvieis de mim o vosso rosto!

Oração do dia

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

Leitura - Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18

Leitura do Livro do Gênesis 

1Naqueles dias:  Deus pôs Abraão à prova. 
Chamando-o, disse: "Abraão!" E ele res-

2pondeu: "Aqui estou".  E Deus disse: "Toma 
teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, 
dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre um monte que eu te indicar". 
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9ª Chegados ao lugar indicado por Deus, 
Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em 
cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em 

10cima do altar.  Depois, estendeu a mão, 
11empunhando a faca para sacrificar o filho.  E 

eis que o anjo do Senhor gritou do céu, 
dizendo: "Abraão! Abraão!" Ele respondeu: 

12"Aqui estou!".  E o anjo lhe disse: "Não 
estendas a mão contra teu filho e não lhe faças 
nenhum mal! Agora sei que temes a Deus, 
pois não me recusaste teu filho único".               
13 Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro 
preso num espinheiro pelos chifres; foi buscá-
lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu 

15filho.  O anjo do Senhor chamou Abraão, pela 
16segunda vez, do céu,  e lhe disse: "Juro por 

mim mesmo - oráculo do Senhor -, uma vez 
que agiste deste modo e não me recusaste teu 

17filho único,  eu te abençoarei e tornarei tão 
numerosa tua descendência como as estrelas 
do céu e como as areias da praia do mar. Teus 
descendentes conquistarão as cidades dos 

18inimigos.  Por tua descendência serão 
abençoadas todas as nações da terra, porque 
me obedeceste". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 115(116B), 
10.15.16-17.18-19(R/. Sl 114,9)

R. Andarei na presença de Deus, 
junto a ele na terra dos vivos.

1.  Guardei a minha fé, mesmo dizendo: 
"É demais o sofrimento em minha vida!" É 
sentida por demais pelo Senhor a morte de 
seus santos, seus amigos. R.

2.  Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, 
vosso servo que nasceu de vossa serva;  
mas me quebrastes os grilhões da escravidão! 
Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o nome santo do Senhor. R.

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

Leitura - Rm 8,31b-34

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  Se Deus é por nós, quem será 31b

contra nós?  Deus que não poupou seu 32

próprio filho, mas o entregou por todos nós, 
como não nos daria tudo junto com ele?                  
33 Quem acusará os escolhidos de Deus? 
Deus, que os declara justos?  Quem 34

condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais 
ainda, que ressuscitou, e está, à direita de 
Deus, intercedendo por nós? - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R.  Louvor a vós, ó Cristo, rei da eter-
na glória.

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

Evangelho - Mc 9,2-10

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos  

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

3transfigurou-se diante deles.  Suas roupas 
ficaram brilhantes e tão brancas como 
nenhuma lavadeira sobre a terra poderia 

4alvejar.  Apareceram-lhe Elias e Moisés, e 
5estavam conversando com Jesus.  Então 

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

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

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

8meu Filho amado. Escutai o que ele diz!"  E, 
de repente, olhando em volta, não viram mais 

           ninguém, a não ser somente Jesus com eles.
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9 Ao descerem da montanha, Jesus ordenou 
que não contassem a ninguém o que tinham 
visto, até que o Filho do Homem tivesse 

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

Preces dos fiéis

Oremos a Deus Pai que está nos céus, 
pedindo-Lhe, pela mediação de Jesus Cristo, 
a graça de escutar a sua voz: R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Para que a nossa diocese e as suas 
paróquias escutem a voz do Espírito que as 
convida a converterem-se evangelicamente e 
pastoralmente, rezemos, irmãos.

2.  Para que na nossa pátria e em todo o 
mundo surjam homens responsáveis e 
decididos, que trabalhem pelo bem dos 
cidadãos e, assim, haja menos espaço para a 
violência, rezemos, irmãos.

3.  Para que os cristãos do Oriente e do 
Ocidente sejam homens e mulheres de fé 
como Abraão e obedeçam sempre à voz de 
Deus, rezemos, irmãos.

4.  Para que os doentes que estão em 
agonia acreditem no grande amor que Deus 
lhes tem e se entreguem confiantemente nas 
mãos do Salvador, rezemos, irmãos.

5.  Para que os membros desta comu-
nidade recebam a luz de Cristo transfigurado e 
escutem o que Ele diz, rezemos, irmãos.

Senhor, Deus de Abraão, de Moisés e dos 
Profetas, dai-nos uma fé tão grande e tão 
profunda como aquela que destes a Abraão, a 
Moisés e aos Profetas, e, assim, possamos 

contribuir para a construção de um mundo de 
justiça e paz. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio
A transfiguração do Senhor

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, nosso Senhor. 
Tendo predito aos discípulos a própria morte, 
Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, todo 
o seu esplendor. E com o testemunho da Lei e 
dos Profetas, simbolizados em Moisés e Elias, 
nos ensina que, pela Paixão e Cruz, chegará à 
glória da ressurreição. E, enquanto esperamos 
a realização plena de vossas promessas, com 
os anjos e com todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração Eucarística III

Antífona da comunhão - Mt 17,5

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,2-10

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

A17,1-8; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36), momento em que é revelado o mistério do Messias 
aos três discípulos escolhidos. É o início da segunda parte do Evangelho de Marcos. 
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A primeira parte inicia com o Batismo de Jesus e a voz do Pai dizendo: “Tu és o meu Filho 
amado, em ti eu me comprazo” (1,11) e conduz para a confissão de Pedro: ”Tu és o Cristo” 
(8,29). A segunda parte se abre com a Transfiguração onde novamente o Pai fala: “Este é o meu 
Filho amado, escutai o que Ele diz!”, e conduz para a confissão do centurião: “Verdadeiramente 
este homem era filho de Deus” (15,39). A Transfiguração aponta para Jerusalém, para a Paixão 
e, sobretudo, para a glória da Ressurreição.

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

-   Os evangelistas não informam o nome do monte. Desde o Sobre uma alta montanha:
século III se afirma que é o Tabor, com 562 metros de altura e situado a 5 km de Nazaré, de onde 
se tem uma visão magnífica da região. Jesus sobe à montanha, como Moisés subiu ao Sinai (Ex 
24,16; 34,29-35).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÃO CONFUNDIR NINGUÉM COM JESUS

José Antonio Pagola

"Este é meu filho amado. Ouvi-o".

De acordo com o evangelista, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, leva-os para uma 
montanha, e ali "transfigurou-se diante deles". São os três discípulos que, ao que parece, 
oferecem maior resistência a Jesus quando este lhes fala de seu doloroso destino de 
crucificação.

Pedro tentou inclusive tirar da cabeça de Jesus essas ideias absurdas. Os irmãos Tiago e 
João lhe estão pedindo os primeiros postos no reino do Messias. Justos diante deles, Jesus se 
há de transfigurar. Eles o necessitam mais do que ninguém.

A cena, recriada com vários recursos simbólicos, é grandiosa. Jesus se lhes apresenta 
"revestido" da glória do próprio Deus. Ao mesmo tempo, Elias e Moisés, que, segundo a 
tradição, foram arrebatados da morte e vivem juntos de Deus, aparecem conversando com ele. 
Tudo nos convida a intuir a condição divina de Jesus, crucificado pelos seus adversários, mas 
ressuscitado por Deus.

Pedro reage com toda espontaneidade: "Rabi, é bom estarmos aqui! Façamos, pois, três 
tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias". Ele não entendeu nada. Por um lado, 
coloca Jesus no mesmo plano e ao mesmo nível que Elias e Moisés: a cada um, a sua tenda. 
Por outro lado, continua a resistir à dureza do caminho de Jesus; quer retê-lo na glória do Tabor, 
longe da paixão e da cruz do Calvário.

O próprio Deus vai corrigi-lo solenemente: "Este é o meu Filho amado". Não há que 
confundi-lo com ninguém. "Ouvi-o", mesmo quando vos falar de um caminho de cruz, que 
termina em ressurreição.

Somente Jesus irradia luz. Todo os demais, profetas e mestres, teólogos e hierarcas, 
doutores e pregadores, temos o rosto apagado. Não devemos confundir ninguém com Jesus. 
Só ele é o Filho amado. Sua Palavra é a única que temos de ouvir. As demais hão de nos levar a 
ele.

E devemos escutá-la também hoje, quando nos fala de "carregar a cruz" destes tempos. O 
sucesso nos faz mal aos cristãos. Inclusive nos levou a acreditar que era possível uma Igreja fiel 
a Jesus e a seu projeto do reino, sem conflitos, sem rejeição e sem cruz. Hoje, são nos 
oferecidas mais possibilidades de viver como cristãos "crucificados". Isso nos fará bem. Isso 
nos ajudará a recuperar a nossa identidade cristã.
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Santos do dia: Cesário de Nazianzo (+ 368). Walburga (710-779). Adelmo de Engelberg 
(+ 1131). Sebastião de Aparício (1502-1600). Luís Versiglia (1871-1930) e Calisto Caravario 
(1903-1930).

Testemunhas do Reino: Isabel Fedde, diaconisa luterana norueguesa, criadora de um 
serviço de assistência à comunidade imigrante norueguesa-americana (1921). Tucapel Jiménez 
(Chile, 1982). Guillelmo Céspedes (Colômbia, 1985). Caincoñen, indígena toba (Formosa, 
Argentina, 1989). José Antonio Tinoco e esposa (Esmeraldas, Equador, 2010). 

Datas comemorativas: Dia da Criação do Ministério das Comunicações. Dia Nacional das 
Vítimas do Conflito Armado (Guatemala). 

Memória histórica: Nascimento de José de San Martín, um dos grandes líderes da 
Independência da América Latina (Yapeyú, Argentina, 1778). Golpe militar no Suriname (1980). 
Derrota eleitoralo da FSLN (Nicarágua). 

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

O chamado a sermos perfeitos como o Pai 
é perfeito pode parecer uma meta inatingível. O 
convite a sermos misericordiosos como o Pai é 
misericordioso soa mais humano, mais con-
creto, mais praticável. De fato, conhecemos a 
nossa miséria e o amor do Pai por nós, 
miseráveis criaturas. Os outros, miseráveis 
também, esperam a nossa misericórdia. 

Antífona da entrada - Sl 25,11-12

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

Oração do dia

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

Leitura - Dn 9,4b-10

Leitura da Profecia de Daniel 

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

terrível, que preservas a aliança e a benevo-
lência  aos que te amam e cumprem teus 

5mandamentos;  temos pecado, temos prati-
cado a injustiça e a impiedade, temos sido 
rebeldes, afastando-nos de teus mandamen-

6tos e de tua lei;  não temos prestado ouvidos a 
teus servos, os profetas, que, em teu nome, 
falaram a nossos reis e príncipes, a nossos 

7antepassados e a todo o povo do país.  A ti, 
Senhor, convém a justiça; e a nós, hoje, resta-
nos ter vergonha no rosto: seja ao homem de 
Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo 
Israel, seja aos que moram perto e aos que 
moram longe, de todos os países, para onde 
os escorraçaste por causa das infidelidades 

8cometidas contra ti.  A nós, Senhor, resta-nos 
ter vergonha no rosto: a nossos reis e prínci-
pes, e a nossos antepassados, pois que peca-

9mos contra ti;  mas a ti, Senhor, nosso Deus, 
cabe misericórdia e perdão, pois nos temos 

10rebelado contra ti,  e não ouvimos a voz do 
Senhor, nosso Deus, indicando-nos o cami-
nho de sua lei, que nos propôs mediante seus 
servos, os profetas". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 78 (79),8.9. 
11.13(R/. Sl 102 [103], 10a)

R. O Senhor não nos trata como 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
6 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 d
a 

2ª
 S

em
an

a 
da

 Q
ua

re
sm

a

92

exigem nossas faltas.

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63c. 
68c

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

V. Senhor, tuas palavras são espírito, são 
vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

Evangelho - Lc 6,36-38

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

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

37também o vosso Pai é misericordioso.  Não 
julgueis e não sereis julgados; não condeneis 
e não sereis condenados; perdoai, e sereis 

38perdoados.  Dai e vos será dado. Uma boa 
medida, calcada, sacudida, transbordante 
será colocada no vosso colo; porque com a 
mesma medida com que medirdes os outros, 
vós também sereis medidos". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Imitemos a misericórdia de Deus Pai, 
sendo misericordiosos uns com os outros, e 

digamos de todo o coração: R. Deus de 
misericórdia, ouvi-nos.

1.  Ensinai os presbíteros a acolher 
aqueles fiéis que se afastaram da comunidade 
e agora voltam desejosos de participar de sua 
vida e missão. Pedimos.

2.  Ensinai os responsáveis das nações a 
não construir códigos morais segundo suas 
conveniências, mas segundo os vossos 
mandamentos. Pedimos.

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

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

5.  Ensinai a nós próprios, aqui reunidos, a 
usar para com os outros a mesma medida que 
Vós usais para conosco. Pedimos.

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Lc 6,36

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta comunhão nos purifique 
do pecado e nos faça participar da celeste 
alegria. 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,36-38 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santos do dia: Hilário de Mogúncia (séculos II/III). Dionísio de Augsburg (século III/IV). 
Ottokar de Tegernsee (+ 771). Guerlinda (século XII). Edigna de Puch (+ 1109). 

Testemunhas do Reino: Antonio Valdivieso (Nicarágua, 1550). Jimmie Lee Jackson (EUA, 
1965). José Alberto Llaguno (Pepe) (México, 1992). Giulio Girardi (2012)

Memória histórica: Nascimento de Victor-Marie Hugo (Besançon, 1802). As potências 
europeias repartem entre si o continente africano (Berlim,1885).

"Ó Maria, dai-nos crer como vós crestes, amar como vós amastes,
ouvir e viver a palavra de Deus como vós a ouvistes e vivestes,

fazer em tudo a vontade do Pai como vós a fizestes.
E quando soar a hora final, levai-nos convosco à Pátria que não se deixa mais,

onde não se morre mais." (Jean-Joseph Lataste: 1832-1869). 
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27 TERÇA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Jesus foi um messias diferente do que se 
esperava. Foi um messias humilde, pobre, 
servidor. O mesmo ele espera de seus 
discípulos e discípulas, sobretudo daqueles 
que exercem alguma função na Igreja e na 
comunidade. Aos olhos do mundo, parecem 
maiores; na lógica de Deus, vivida por Jesus, 
“o maior dentre vós deve ser aquele que vos 
serve”!

Antífona da entrada - Sl 12,4-5

Iluminai meus olhos, Senhor, guardai-me 
do sono da morte. Que meu inimigo não possa 
dizer: triunfei sobre ele.

Oração do dia

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

Leitura - Is 1,10.16-20

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

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

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

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

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

19tornar-se-ão como lã.  Se consentires em 
      obedecer, comereis as coisas boas da terra. 

20 Mas se recusardes e vos rebelardes, pela 

espada sereis devorados, porque a boca do 
Senhor falou! - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 49(50),8-9. 
16bc-17.21.23(R/. 23b)

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

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

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

3.  Diante disso que fizeste, eu calarei? 
Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso 
que te acuso e repreendo e manifesto essas 
coisas  aos teus olhos. R.

4. Quem me oferece um sacrifício de 
louvor, este sim é que me honra de verdade. A 
todo homem que procede retamente, eu 
mostrarei a salvação que vem de Deus". R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 18,31

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

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

Evangelho - Mt 23,1-12

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

1Naquele tempo:  Jesus falou às multidões 
2e aos seus discípulos e lhes disse:  "Os 
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mestres da Lei e os fariseus têm autoridade 
3para interpretar a Lei de Moisés.  Por isso, 

deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. 
Mas não imiteis suas ações! Pois eles falam e 

4não praticam.  Amarram pesados fardos e os 
colocam nos ombros dos outros, mas eles 
mesmos não estão dispostos a movê-los, 

5nem sequer com um dedo.  Fazem todas as 
suas ações só para serem vistos pelos outros. 
Eles usam faixas largas, com trechos da 
Escritura, na testa e nos braços, e põem na 

6roupa longas franjas.  Gostam de lugar de 
honra nos banquetes e dos primeiros lugares 

7nas sinagogas.  Gostam de ser cumpri-
mentados nas praças públicas e de serem 

8chamados de Mestre.  Quanto a vós, nunca 
vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é 

9vosso Mestre e todos vós sois irmãos.  Na 
terra, não chameis a ninguém de pai, pois um 
só é vosso Pai, aquele que está nos céus.             
10 Não deixeis que vos chamem de guias, pois 

11um só é o vosso Guia, Cristo.  Pelo contrário, 
o maior dentre vós deve ser aquele que vos 

12serve.  Quem se exaltar será humilhado, e 
quem se humilhar será exaltado". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

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

1.  Para que os ministros da Igreja que 
servem os fiéis tenham em si os mesmos 
sentimentos de Jesus e peçam ao Pai que lhes 
dê sempre o Seu Espírito, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os responsáveis pela vida dos 

povos não coloquem fardos pesados aos 
ombros dos cidadãos, que eles próprios nem 
com o dedo querem mover, rezemos ao 
Senhor.

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

4. Para que os países mais pobres possam 
contar com a solidariedade dos que são ricos, 
sem terem que se submeter a condições 
injustas ou desfavoráveis, rezemos ao Senhor.

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

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 9,2-3

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a participação na mesa 
sagrada faça crescer em nós o amor fraterno e 
nos assegure sempre o vosso auxílio. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 23,1-12

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

que leem hoje o Evangelho. Os fariseus de ontem podem até tê-lo ouvido, mas nunca o leram. 
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- Moisés não só libertou o povo da escravidão do Egito, mas lhe deu o Decálogo (as “dez 
palavras”), para que jamais voltassem à escravidão, passiva ou ativa. Os “escribas e os 
fariseus”, porém, usurparam a cátedra de Moisés e, depois da vinda do novo Moisés, tomaram 
também o lugar de Jesus, cujo jugo é leve e suave! (cf. Mt 11,29), para impor, à comunidade 
dos discípulos e discípulas do Mestre, os insuportáveis fardos da lei. 

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

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

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

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

Santos do dia: Mártires de Alexandria. Silvana (+ 304). Romano de Condat (+ 463/464) e 
Lupicínio (+ 480). Sira ou Sirina (520-559). Teodulfo de Tréveris (VI/VII séculos). Paula Montal 
Fornés de San José de Casalanz (1799-1889). Daniel Brottier (1876-1936).

Testemunhas do Reino: Jesús María Valle Jaramillo (Colômbia, 1988). "El Caracazo" 
(Venezuela, 1989). Sebastião Bezerra da Silva (Tocantins, Brasil, 2011).

Datas comemorativas: Introdução do Carnaval de Rua (1854). Primeiro Desfile de 
Carnaval no Rio (1884).

Memória histórica: A República Dominicana torna-se independente d Haiti (1844). Fim da 
Guerra dos Farrapos (1845). Vinculação jurídica de 40 dos 57 países-membros do Convênio 
Mundial contra o Tabagismo (2005). Terremoto 8.8 no Chile, deixando um saldo de mais de 500 
mortos (2010). 

"A humanidade não pode se libertar 
da violência a não ser por meio da não-violência."

 (Ghandi)
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28 QUARTA-FEIRA DA 2  SEMANA DA QUARESMAª
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Os discípulos tinham muita dificuldade em 
aceitar que Jesus fosse o Messias esperado. 
O que eles veem em Jesus entra em contra-
dição com o que esperam. A ideia de que o 
Messias vá morrer em Jerusalém soa como 
um despropósito, um absurdo, um escândalo. 
Mas não há outro caminho. Não há salvação 
sem entrega da vida! 

Antífona da entrada - Sl 37,22-13

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

Oração do dia

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

Leitura - Jr 18,18-20

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

18Naqueles dias,  disseram eles: “Vinde 
para conspirarmos juntos contra Jeremias; 
um sacerdote não deixará morrer a lei; nem 
um sábio, o conselho; nem um profeta, a 
palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, 
e não vamos prestar atenção a todas as suas 

 19palavras”.  Atende-me, Senhor, ouve o que 
20dizem meus adversários.  Acaso pode-se 

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

 Salmo responsorial - Sl 30

 R.  Salvai-me pela vossa compaixão, 

ó Senhor Deus!

1. Retirai-me desta rede traiçoeira, 
porque sois o meu refúgio protetor! Em vossas 
mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque 
vós me salvareis, ó Deus fiel! R. 

2.  Ao redor, todas as coisas me apavo-
ram; ouço muitos cochichando contra mim; 
todos juntos se reúnem, conspirando e pen-
sando como vão tirar-me a vida. R. 

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12

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

V.  Eu sou a luz do mundo; aquele que me 
segue, não caminha entre as trevas, mas terá a 
luz da vida. R.

Evangelho - Mt 20,17-28

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

17Naquele tempo:  Enquanto Jesus subia 
para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos 
à parte e, durante a caminhada, disse-lhes:          
18  “Eis que estamos subindo para Jerusalém, 
e o Filho do Homem será entregue aos sumos 
sacerdotes e aos mestres da Lei. Eles o 

19condenarão à morte,  e o entregarão aos 
pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e 
crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará”. 
20 A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se 
de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a 

21intenção de fazer um pedido.  Jesus 
perguntou: “O que tu queres?” Ela respondeu: 
“Manda que estes meus dois filhos se 
sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à 
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22tua esquerda”.  Jesus, então, respondeu-
lhes: “Não sabeis o que estais pedindo. Por 
acaso podeis beber o cálice que eu vou be-

23ber?” Eles responderam: “Podemos”.  Então 
Jesus lhes disse: “De fato, vós bebereis do 
meu cálice, mas não depende de mim 
conceder o lugar à minha direita ou à minha 
esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares 

                       àqueles para os quais ele os preparou”. 
24 Quando os outros dez discípulos ouviram 

          isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. 
25 Jesus, porém, chamou-os, e disse: “Vós 
sabeis que os chefes das nações têm poder 

26sobre elas e os grandes as oprimem.  Entre 
vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-

27se grande, torne-se vosso servidor;  quem 
28quiser ser o primeiro, seja vosso servo.  Pois, 

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

Preces dos fiéis

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

1.  Para que a Igreja Católica promova a 
cultura da vida e tudo faça para que ela seja, 
cada vez mais, o fundamento da educação da 
humanidade, oremos com esperança.

2.  Para que cessem os atos de violência 
em nome de Deus, e as pessoas vivam e se 
respeitem mutuamente, apesar das diferenças 
que entre eles possam existir, oremos com 
esperança.

3.  Para que o anúncio da Paixão de Jesus 
Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, 
prepare os missionários e missionárias para 
beberem o seu cálice, oremos com espe-
rança.

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

5. Para que a Eucaristia estamos cele-
brando nos impregne dos sentimentos de 
Jesus, que não veio para ser servido, mas para 
servir, oremos com esperança.

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 20,28

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 20,17-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santos do dia: Marana da Síria (450). Baldomero (600-661). Gabriel da Virgem Dolorosa 
(1838-1862). 

Testemunhas do Reino: Guillermo Céspes Siabato (Colômbia, 1985). Teresita Ramírez 
(Colômbia, 1989).

Memória histórica: Desembarque dos marines em Honduras e ocupação de Tegucigalpa 
pelos EEUU (1924). 

Datas comemorativas: Dia dos Idosos. Dia Nacional do Livro Didático. Dia do Agente 
Fiscal da Receita Federal. Nascimento de Lúcio Costa, arquiteto de Brasília (1902). 
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ABC DA LITURGIA
FEVEREIRO

MISSAL ROMANO

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz,
Seminário Maior de Manágua, Nicarágua

O Missal Romano é o livro litúrgico que contém as orações e as rubricas para a celebração 
eucarística. É o livro que o presidente da celebração usa para exercer seu ministério dentro da 
assembleia.

História do Missal Romano

O termo Missal indica, a partir do século X, o livro litúrgico que contém todos os textos 
necessários para a celebração da missa: leituras, cantos e orações, com suas rubricas 
correspondentes. Este tipo de livro veio para substituir os sacramentários propriamente ditos, 
nos quais se encontravam unicamente as orações destinadas à eucaristia e à administração 
dos sacramentos.

Várias foram as causas que deram origem à fusão de todos os livros em um, o missal. Em 
primeiro lugar, a multiplicação das missas privadas não só nas igrejas grandes e bem dotadas 
de clero, mas também nas pequenas igrejas rurais, nas quais não havia mais que um 
sacerdote. Esta multiplicação de missas privadas também ocorreu nos mosteiros em virtude 
das obrigações que contraíam com os fundadores ou benfeitores, especialmente em sufrágio 
dos defuntos. A facilidade prática, a celebração silenciosa e a comodidade influenciaram na 
aparição, em primeiro lugar, de fascículos com uma série de missas completas, votivas ou de 
defuntos, e mais tarde de todo o conjunto de formulários seguindo a ordem do livro principal. 
Por volta do século XIII, pode-se dizer que o processo de passagem do sacramentário ao 
missal plenário atingiu o seu ponto culminante.

Não é difícil imaginar o êxito deste tipo de livro litúrgico em uma época em que se havia 
perdido o sentido comunitário e participativo da celebração eucarística, aparecendo esta 
como uma ação reservada ao sacerdote, o qual, como se não bastasse o que tinha que fazer 
como presidente, assumia todos os papéis restantes: leitor, cantor, ministro e assim por 
diante.

Por outro lado, na ausência de uma autoridade para ordenar e unificar todo o processo de 
confluência dos antigos livros litúrgicos no missal, os abusos e os particularismos se 
multiplicavam apesar das disposições de alguns concílios particulares. A necessidade de 
correção e de reforma dos missais se fez sentir ao longo da baixa idade média e durante todo o 
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século XV. Esta necessidade se exacerbou quando o protestantismo apareceu. O Concílio de 
Trento (1545-1563) estava consciente desse grave problema; mas não chegou a abordá-lo, 
deixando a reforma projetada nas mãos do papa Pio IV. Como se verá a seguir, o fruto daquela 
decisão conciliar, no que diz respeito à missa, foi o Missal Romano de 1570.

O Missal Romano de 1570

Após o Concílio de Trento, com a Bula "Quo Primum Tempore" de 14 de julho de 1570, 
promulga-se o Missal Romano "de acordo com a norma dos Padres", conhecido como "o 
missal de Pio V" e que esteve em vigor até a promulgação do atual missal fruto da reforma 
litúrgica suscitada pelo Concílio Vaticano II.

O Missal de Pio V foi obrigatório para todas as igrejas locais e ordens religiosas de rito 
latino, com a única exceção daquelas áreas que pudessem contar com suas peculiaridades 
litúrgicas próprias com uma antiguidade não inferior aos duzentos anos. Desta forma 
alcançou-se, pela primeira vez na história da liturgia, a existência de um missal unificado e 
comum para toda a igreja latina.

Ao longo de seus quatrocentos anos de existência, o Missal de Pio V sofreu algumas 
mudanças. Pio X quis fazer uma revisão geral semelhante à reforma feita no breviário, mas 
sua morte em 1914 o impediu de promover a tarefa. Até Pio XII não haverá mais 
mudanças. Com efeito, este papa instituiu em 1948 uma comissão para a reforma 
litúrgica. A comissão criada por Pio XII teve doze anos de vida, realizando sua tarefa com o 
mais absoluto sigilo. Fruto de seus trabalhos foi a restauração da vigília pascoal em 1951, 
a reforma de toda a semana santa em 1955 e a publicação do Código de Rubricas em 
1960, este último por mandato do papa João XXIII.

O Missal Romano de 1970

O atual Missal Romano é fruto da reforma da liturgia do Concílio Vaticano II. É o resultado 
de um trabalho de pesquisa e de elaboração muito cuidadosa. Foi promulgado em 3 de abril 
de 1969 pelo Papa Paulo VI. Por isso, este missal é conhecido como o "Missal de Paulo VI". O 
missal foi publicado em 1970 e revogou o missal de Pio V.

O Missal de Paulo VI é composto de oito blocos principais: o Próprio do tempo, o Ordo 
da Missa, o Próprio dos santos, os Comuns, as Missas rituais, as Missas e orações para 
diversas necessidades, as Missas votivas e as Missas de defuntos. Este missal tem um 
maior número de prefácios e uma grande variedade de orações eucarísticas (13 no total).

O Missal de Paulo VI teve três edições ao longo de sua história. A primeira foi o que viu a 
luz quando foi publicado em 1970. No entanto, com a finalidade de atualizar alguns pontos 
da Instrução Geral do Missal Romano e incorporar várias reformas introduzidas nos 
sacramentos e sacramentais entre 1970 e 1974, procedeu-se a preparar uma segunda 
edição em 1975.
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A terceira edição do Missal Romano foi aprovada por João Paulo II em 10 de abril de 
2000. Supõe uma revisão da Instrução Geral e procura-se que as traduções às línguas 
próprias sejam feitas com maior fidelidade à edição latina típica. Desde então, a maioria das 
Conferências Episcopais ao redor do mundo fizeram as devidas traduções. Talvez a mudança 
mais notável seja as palavras na consagração do cálice e na tradução das orações 
eucarísticas.

O Missal ao serviço da fé eclesial e da vida cristã

A Igreja, desde os primórdios, teve consciência da transcendência do mandato que o 
Senhor fez de celebrar a Eucaristia (cf. Lc 22,12, 1 Cor 11,24-25), de modo que sempre se 
considerou comprometida por este mandato, ao ir estabelecendo normas para a celebração 
da Eucaristia, relacionadas à disposição das pessoas, dos lugares, dos ritos e dos textos.

Nesse sentido, o Missal é testemunho do interesse pastoral da Igreja para que os fiéis de 
todos os tempos tenham acesso à celebração com as melhores disposições pessoais 
participando dos ritos sagrados e compreendendo os textos de modo que não assistam a esse 
mistério de fé como estranhos e espectadores mudos, mas compreendendo-o bem, através 
dos ritos e orações, participem conscientes, piedosa e ativamente da ação sagrada.

Os textos do Missal oferecem uma valiosa ajuda para meditar e aprofundar os diferentes 
aspectos do mistério de Cristo e da Igreja, seguindo o ano litúrgico, nas atitudes de vida cristã, 
na visão evangélica de algumas realidades temporais, etc.

Finalmente, os textos do Missal são muitas vezes um eco da palavra de Deus proclamada 
nas leituras, aspecto que poderia aproveitar-se muito bem para as homilias durante o ano 
atendendo às circunstâncias concretas da vida dos fiéis, especialmente diante da 
espiritualidade, do apostolado, etc. Desta forma, o Missal Romano tem à sua base a teologia 
atual da eucaristia, bem como a atual compreensão eclesiológica e litúrgica. Assim, para os 
sacerdotes é essencial conhecer a sua estrutura e a sua teologia para poder exercer o 
ministério da presidência litúrgica buscando aquela participação plena, ativa e consciente 
que a Sacrosanctum concilium queria para as atuais celebrações litúrgicas.
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Março - 2018

EDIÇÃO

Pela evangelização: Formação para o 
discernimento espiritual.
Para que toda a Igreja reconheça a urgência 
da formação para o discernimento espiri-
tual, em nível pessoal e comunitário.

Dia 04 - 3º DOMINGO DA QUARESMA
Dia 08 - Dia Internacional da Mulher 
Dia 11 - 4º DOMINGO DA QUARESMA
Dia 18 - 5º DOMINGO DA QUARESMA
Dia 19 - São José, Esposo da Virgem Maria 
Dia 20 - Início do outono
Dia 21 - Dia Internacional da Eliminação da 

Discriminação Racial
Dia 21 - Dia Internacional da Floresta 
Dia 22 - Dia Internacional da Água
Dia 25 - DOMINGO DE RAMOS E DA 

PAIXÃO DO SENHOR
Dia 29 - 5ª-FEIRA DA SEMANA SANTA
Dia 30 - 6ª-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR
Dia 31 - SÁBADO SANTO - VIGÍLIA PASCAL

Rito da Missa da comunidade

Cantos para a liturgia do mês

Liturgia de março

ABC do cristianismo

ABC da liturgia

I

XII

02

69, 98, 101
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S U M Á R I O INTENÇÕES DO MÊS

AGENDAS IMPORTANTES
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01 QUINTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
 (Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

LITURGIA DE MARÇO

A vida ou a morte eterna depende de 
nossas decisões presentes, aliás, de nossas 
práticas presentes. Os pobres, que hoje 
julgamos, serão nossos juízes. O amor a Deus 
se comprova no amor ao próximo, e o amor ao 
próximo, no amor aos pobres. O exame final 
será sobre o amor! 

Antífona da entrada - Sl 138,23-24

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

Oração do dia

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

Leitura - Jr 17,5-10

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

5 Isto diz o Senhor: "Maldito o homem que 
confia no homem e faz consistir sua força na 
carne humana, enquanto o seu coração se 

6afasta do Senhor;  como os cardos no 
deserto, ele não vê chegar a floração, prefere 
vegetar na secura do ermo, em região salobra 

7e desabitada.  Bendito o homem que confia 
8no Senhor, cuja esperança é o Senhor;  é 

como a árvore plantada junto às águas, que 

estende as raízes em busca de umidade, por 
isso não teme a chegada do calor: sua 
folhagem mantém-se verde, não sofre míngua 
em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. 
9 Em tudo é enganador o coração, e isto é 

10 incurável; quem poderá conhecê-lo? Eu sou 
o Senhor, que perscruto o coração e provo os 
sentimentos, que dou a cada qual conforme o 
seu proceder e conforme o fruto de suas 
obras". - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 
(R/. (R. Sl 39 [40],5a) 
 
R.  É feliz quem a Deus se confia!
 
1.  Feliz é todo aquele que não anda 

conforme os conselhos dos perversos; que 
não entra no caminho dos malvados, nem 
junto aos zombadores vai sentar-se; mas 
encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, 
dia e noite, sem cessar. R. 

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore, 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais 
as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que 
ele faz vai prosperar. R. 

3.  Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca  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 - Cf. Lc 8,15

R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor! 
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V.  Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração; e que produzem 
muitos frutos, até o fim perseverantes! R.

 
 Evangelho - Lc 16,19-31

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: 
19 "Havia um homem rico, que se vestia com 
roupas finas e elegantes e fazia festas 

20esplêndidas todos os dias.  Um pobre, 
chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no 

21chão, à porta do rico.  Ele queria matar a 
fome com as sobras que caíam da mesa do 
rico. E, além disso, vinham os cachorros 

22lamber suas feridas.  Quando o pobre mor-
reu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. 

23Morreu também o rico e foi enterrado.  Na 
região dos mortos, no meio dos tormentos, o 
rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, 

24com Lázaro ao seu lado.  Então gritou: 'Pai 
Abraão, tem piedade de mim! Manda Lázaro 
molhar a ponta do dedo para me refrescar a 
língua, porque sofro muito nestas chamas'.          
25 Mas Abraão respondeu: 'Filho, lembra-te 
que tu recebeste teus bens durante a vida e 
Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, 
ele encontra aqui consolo e tu és atormen-

26 tado. E, além disso, há um grande abismo 
entre nós: por mais que alguém desejasse, 
não poderia passar daqui para junto de vós, e 

27nem os daí poderiam atravessar até nós'.  O 
rico insistiu: 'Pai, eu te suplico, manda Lázaro 

28à casa do meu pai,  porque eu tenho cinco 
irmãos. Manda preveni-los, para que não 
venham também eles para este lugar de 

29tormento'.  Mas Abraão respondeu: 'Eles têm 
30Moisés e os Profetas, que os escutem!'  O 

rico insistiu: 'Não, Pai Abraão, mas se um dos 
mortos for até eles, certamente vão se 

31converter'.  Mas Abraão lhe disse: 'Se não 
escutam a Moisés, nem aos Profetas, eles não 
acreditarão, mesmo que alguém ressuscite  
dos mortos'". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

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

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

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

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

4.  Pelos indígenas desrespeitados em 
seus direitos e pelos negros escravizados em 
nosso país durante três séculos, para que suas 
perdas sejam compensadas e sua dignidade, 
efetivamente respeitada, oremos. 

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

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 118,1

Felizes aqueles cuja vida é pura, os que 
andam na lei do Senhor!
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta Eucaristia continue a agir 

em nós e prolongue seus efeitos em nossa 
vida. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 16,19-31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  O homem rico ainda tenta uma última solução: se alguém voltar do Visita de um morto: 
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céu, eles vão acreditar. Porém, é inútil: se não escutam Moisés e os Profetas, muito menos vão 
escutar alguém que desce dos céus ou um ressuscitado. Ali estava Jesus - que veio do céu - e 
os fariseus não queriam ouvi-lo.

A parábola do rico e do Lázaro é um grande convite para a conversão. Todos os homens são 
chamados a fazer o bem enquanto vivos e a suportar os sofrimentos, crendo que a consolação 
junto de Deus é certa.

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

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

Memória histórica: Morte de Cláudio Villasboas, sertanista, um dos criadores do Parque 
Indígena do Xingu (1998). Assinatura, na Jamaica, o Tratado de Paz (quinze pontos) entre os cimarrões 
e os brancos (1739). Nascimento da CLAR (Conferência Latino-americana de Religiosos) (1959).

Datas comemorativas: Dia Internacional de luta por um mundo sem bomba nuclear (ONU). Dia 
da Vindima. Dia Pan-Americano do Turismo. Dia do Turismo Ecológico. Pela primeira vez, em Juazeiro 
do Norte, Ceará, ocorre a transformação da hóstia em sangue, na Comunhão de Maria de Araújo 
(1889). 

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

A parábola de hoje é ela síntese da uma b
história da salvação. Os enviados de Deus são 
rejeitados. Então, Deus manda o próprio Filho. 
Mesmo este gesto supremo não é entendido. 
Entre os judeus e os cristãos, porém, Deus 
nunca deixará de suscitar um “resto fiel”, um 
“pequeno rebanho”, uma parte a serviço de 
todos!

Antífona da entrada - Sl 30,2-5

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

Oração do dia

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

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

 Leitura do Livro do Gênesis 

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

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

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

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

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

18Dotaim.  Eles, porém, tendo-o visto ao 
longe, antes que se aproximasse, tramaram a 

19sua morte.  Disseram entre si: "Aí vem o 
20sonhador!  Vamos matá-lo e lançá-lo numa 

cisterna, depois diremos que um animal feroz 
o devorou. Assim veremos de que lhe servem 

21os sonhos".  Rúben, porém, ouvindo isto, 
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22disse-lhes:  "Não lhe tiremos a vida"! E 
acrescentou: "Não derrameis sangue, mas 
lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o 
toqueis com as vossas mãos". Dizia isto, 
porque queria livrá-lo das mãos deles e 

23 devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou 
perto dos irmãos, estes despojaram-no da 

24túnica de mangas longas, pegaram nele  e 
lançaram-no numa cisterna que não tinha 

25água.  Depois, sentaram-se para comer. 
Levantando os olhos, avistaram uma caravana 
de ismaelitas, que se aproximava, proveniente 
de Galaad. Os camelos iam carregados de 
especiarias, bálsamo e resina, que transpor-

26tavam para o Egito.  E Judá disse aos irmãos: 
"Que proveito teríamos em matar nosso irmão 

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

28Concordaram os irmãos com o que dizia.  Ao 
passarem os comerciantes madianitas, tira-
ram José da cisterna, e por vinte moedas de 
prata o venderam aos ismaelitas: e estes o 
levaram para o Egito. - Palavra do Senhor.

 Salmo responsorial - Sl 104(105),16-
17.18-19.20-21(R/. 5a)
 
R.  Lembrai sempre as maravilhas do 

Senhor!
 
1.  Mandou vir, então, a fome sobre a terra 

e os privou de todo pão que os sustentava;  um 
homem enviara à sua frente, José que foi 
vendido como escravo. R. 

2.  Apertaram os seus pés entre grilhões e 
amarraram seu pescoço com correntes, até 
que se cumprisse o que previra, e a palavra do 
Senhor lhe deu razão. R.

 3.  Ordenou, então, o rei que o libertas-
sem, o soberano das nações mandou soltá-lo; 
fez dele o senhor de sua casa, e de todos os 
seus bens o despenseiro. R.

 
Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16
 
R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 

Ungido de Deus Pai! 
V.  Deus o mundo tanto amou que lhe deu 

seu próprio Filho, para que todo o que nele 
crer encontre vida eterna. R.

 
 Evangelho - Mt 21,33-43.45-46

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos 
chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, 

33disse-lhes:  "Escutai esta outra parábola: 
Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma 
cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar 
as uvas e construiu uma torre de guarda. 
Depois arrendou-a a vinhateiros, e viajou para 

34o estrangeiro.  Quando chegou o tempo da 
colheita, o proprietário mandou seus em-
pregados aos vinhateiros para receber seus 

35frutos.  Os vinhateiros, porém, agarraram os 
empregados, espancaram a um, mataram a 

36outro, e ao terceiro apedrejaram.  O pro-
prietário mandou de novo outros emprega-
dos, em maior número do que os primeiros. 

                           Mas eles os trataram da mesma forma. 
37 Finalmente, o proprietário, enviou-lhes o 
seu filho, pensando: 'Ao meu filho eles vão 

38respeitar'.  Os vinhateiros, porém, ao verem o 
filho, disseram entre si: 'Este é o herdeiro. 
Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua 

39herança!'  Então agarraram o filho, jogaram-
40no para fora da vinha e o mataram.  Pois bem, 

quando o dono da vinha voltar, o que fará com 
41esses vinhateiros?"  Os sumos sacerdotes e 

os anciãos do povo responderam: "Com 
certeza mandará matar de modo violento 
esses perversos e arrendará a vinha a outros 
vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no 

42 tempo certo". Então Jesus lhes disse: "Vós 
nunca lestes nas Escrituras: 'a pedra que os 
construtores rejeitaram tornou-se a pedra 
angular; isto foi feito pelo Senhor e é mara-

43vilhoso aos nossos olhos'?  Por isso eu vos 
digo: o Reino de Deus vos será tirado e será 

45entregue a um povo que produzirá frutos.  Os 
sumos sacerdotes e fariseus ouviram as 
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parábolas de Jesus, e compreenderam que 
46estava falando deles.  Procuraram prendê-lo, 

mas ficaram com medo das multidões,             
pois elas consideravam Jesus um profeta.                     
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

José, atraiçoado e vendido pelos irmãos,      
é figura de Jesus, rejeitado pelos seus 
próprios irmãos de fé. Oremos a Deus, que é 
compassivo, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel, vinha que o 
Senhor plantou e muito ama, para que dê 
frutos saborosos e abundantes, oremos, 
irmãos.

2.  Pelos filhos de Israel dos nossos 
tempos, para que as parábolas contadas por 
Jesus os ajudem a penetrar no mistério de 
Jesus, oremos, irmãos.

3.  Por todos aqueles que, à semelhança 
de José, foram raptados e vendidos, para que 
a mão do Senhor sempre os proteja, oremos, 
irmãos.

4.  Pelos que têm de deixar pátria e família 
e fugir da perseguição e da morte, para que 
encontrem quem os acolha em outras terras, 
oremos, irmãos.

5.  Por todos nós que escutamos a palavra 
da Escritura, para que a sua mensagem nos 
ensine que o mistério da Cruz nos leva à Vida, 
oremos, irmãos.

Senhor, que amastes tanto o mundo que 
lhe destes o vosso Filho Unigênito, ensinai-
nos a amá-lo e segui-lo, dando também nós a 
vida pela vida do mundo. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que a vossa misericórdia prepare 
os corações dos vossos fiéis e os leve, por 
uma vida santa, à plenitude dos mistérios que 
celebramos. 

Antífona da comunhão - 1Jo 4,10

Deus nos amou e enviou seu Filho, reden-
ção pelos nossos pecados.

Oração depois da comunhão 

Ó Deus, dai-nos caminhar de tal modo que 
possamos alcançar a salvação eterna, cujo 
penhor agora recebemos. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 21,33-43.45-46

N
o contexto da paixão em Mateus, Jesus passa um bom tempo em Jerusalém 
ensinando e fala por meio de parábolas. Os discursos vão revelando qual é a missão 
de Jesus, quem é o Messias e o que é o Reino dos Céus que ele veio estabelecer. 

Primeiro, os judeus questionam a autoridade de Jesus, que ensina (Mt 21,23-27). Para falar 
sobre este tema, Jesus conta três parábolas: a parábola dos dois filhos (Mt 21,28-32), que 
mostra a autoridade de Jesus reconhecida pela obediência; a parábola dos vinhateiros 
homicidas (Mt 21,33-46) e a parábola do baquete nupcial (Mt 22,1-14), que mostra o convite 
do rei desprezado.

-   É o símbolo de Israel, identificado no Antigo (cf. Jr 2,21; Ez 15,1-6) e no Novo A vinha:
Testamento (Jo 15,1-11). A história mostra como o proprietário vai construindo sua vinha, 
tendo como base Is 5,1-7. Deus é identificado como o proprietário, que dá todo o necessário 
para que a vinha produza seus frutos: proteção, estrutura, ferramentas e segurança.

-   Os leitores do Evangelho de Mateus estavam familiarizados com o Os empregados:
mundo bíblico. Assim, rapidamente conseguem identificar que os primeiros empregados são 
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os profetas chamados de “anteriores” e “posteriores”. Na tradição judaica e bíblica, há muitos 
relatos de morte e assassinato de profetas.

-   A parábola dá um motivo para que o filho seja enviado: não se trata de O envio do filho:
uma base legal que dá autoridade para o filho fazer as cobranças para o pai. A base é moral: 
talvez os trabalhadores respeitem-no por ser filho.

- Os vinhateiros não pensam em outra coisa, senão na herança. Assim  A morte do filho: 
como os irmãos de José (Gn 37,20), não têm dúvidas e decidem matar o herdeiro legítimo dos 
bens do proprietário.

-   Logo se nota a incoerência na fala dos vinhateiros. Pensam Tomar posse da herança:
que por meio da morte do herdeiro eles podem passar a possuir a herança e se esquecem que o 
Pai continua vivo e fará justiça sobre o ocorrido.

-   A imagem aqui é a da morte de Jesus, que se dá fora de Jogar para fora da vinha:
Jerusalém, no Gólgota (Mt 27,32). Assim, não há dúvida: também são os chefes dos judeus os 
que poderiam pensar na herança e que irão matar Jesus fora de Jerusalém.

-  Ao perguntar sobre a reação do dono da vinha, Jesus coloca na A pergunta de Jesus: 
boca de seus algozes sua própria condenação e mostra a consciência que tinham quanto à 
gravidade do que iriam fazer ao condená-lo à morte.

-   O argumento que Jesus usa é bíblico, já que, segundo Vós nunca lestes nas Escrituras?
a tradição cristã, a Bíblia dava testemunho do Messias, como na passagem dita por Jesus. Ele 
se identifica com aquele que foi rejeitado ao longo da história.

-   Todo o povo de Israel, por suas contínuas recusas dos O Reino de Deus vos será tirado:
enviados de Deus, sofrerá as consequências, especialmente porque matarão o Filho de Deus. 
Abre-se espaço para um novo Israel, formado por todos aqueles que dão frutos, inclusive 
estrangeiros.

A parábola dos vinhateiros homicidas é um grande convite à conversão. Devemos nos 
posicionar, se estaremos junto da geração perversa que não reconhece a ação de Deus na 
história e a fala de Deus por meio dos profetas e de Jesus ou se queremos ser o novo Israel, que 
acolhe o Reino de Deus com seus bons frutos.

Santos do dia: Carlos I de Flandres (1084-1127). Grimo de Ursberg (1100-1173). Inês da 
Boêmia (1207-1282). 

Testemunhas do Reino: Charles Wesley, precursor do movimento metodista  (Inglaterra, 
1791). Berta Cáceres (Honduras, 2016).

Memória histórica: Terceiro ataque contra Canudos (Brasil, 1897). Promulgação do 
Estatuto dos Trabalhadores (Brasil, 1963).

Datas comemorativas: Dia Nacional do Turismo. 

03 SÁBADO DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

O Pai misericordioso nos ama infinita-
mente. Nossa relação com ele não pode ser 
baseada em direitos e deveres. Nem pode nos 

levar a confundir liberdade com libertinagem. 
Jesus nos convida a perceber o quanto temos 
em nós de irmão mais velho para poder nos 
transformar no irmão mais novo que volta aos 
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braços do Pai.  

Antífona da entrada - Sl 144,8-9

O Senhor é misericórdia e clemência, 
indulgente e cheio de amor. O Senhor é bom 
para com todos, misericordioso para todas as 
suas criaturas.

Oração do dia

Ó Deus, que pelos exercícios da Quaresma 
já nos dais na terra participar dos bens do céu, 
guiai-nos de tal modo nesta vida, que pos-
samos chegar à luz em que habitais. 

Leitura - Mq 7,14-15.18-20

Leitura da Profecia de Miqu s eia

14 Apascenta o teu povo com o cajado da 
autoridade, o rebanho de tua propriedade, os 
habitantes dispersos pela mata e pelos 
campos cultivados;  E, como foi nos dias em 15

que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver 
novos prodígios.  Qual Deus existe, como tu, 18

que apagas a iniquidade e esqueces o pecado 
daqueles que são resto de tua propriedade? 
Ele não guarda rancor para sempre, o que ama 
é a misericórdia.  Voltará a compadecer-se 19

de nós, esquecerá nossas iniquidades e lan-
çará ao fundo do mar todos os nossos peca-
dos.  Tu manterás fidelidade a Jacó e terás 20

compaixão de Abraão, como juraste a nossos 
pais, desde tempos remotos. - Palavra do 
Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 102

R.  O Senhor é indulgente e favorável.

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

2.  Pois ele te perdoa toda culpa, e cura 
toda a tua enfermidade; da sepultura ele      

salva a tua vida e te cerca de carinho e 
compaixão R. ; 

3.  Não fica sempre repetindo as suas 
queixas, nem guarda eternamente o seu 
rancor. Não nos trata como exigem nossas 
faltas, nem nos pune em proporção às nossas 
culpas. R. 

4.  Quanto os céus por sobre a terra se 
elevam, tanto é grande o seu amor aos que o 
temem; quanto dista o nascente do poente, 
tanto afasta para longe nossos crimes. R.

 
Aclamação ao Evangelho - Lc 15,18
 
R.  Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 

plena verdade nos comunicai!
V.  Vou voltar e encontrar o meu pai e 

direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra 
ti. R.

 Evangelho - Lc 15,1-3.11-32

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  Os publicanos e peca-
dores aproximavam-se de Jesus para o escu-

2tar.  Os fariseus, porém, e os mestres da Lei 
criticavam Jesus. "Este homem acolhe os 

3pecadores e faz refeição com eles."  Então 
11Jesus contou-lhes esta parábola:  "Um 

12homem tinha dois filhos.  O filho mais novo 
disse ao pai: 'Pai, dá-me a parte da herança 
que me cabe'. E o pai dividiu os bens entre 

13eles.  Poucos dias depois, o filho mais novo 
juntou o que era seu e partiu para um lugar 
distante. E ali esbanjou tudo numa vida 

14desenfreada.  Quando tinha gasto tudo o que 
possuía, houve uma grande fome naquela 
região, e ele começou a passar necessidade. 
15 Então foi pedir trabalho a um homem do 
lugar, que o mandou para seu campo cuidar 

16dos porcos.  O rapaz queria matar a fome 
com a comida que os porcos comiam, mas 

17nem isto lhe davam.  Então caiu em si e 
disse: 'Quantos empregados do meu pai têm 
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pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome'. 
18 Vou-me embora, vou voltar para meu pai e 
dizer-lhe: 'Pai, pequei contra Deus e contra ti; 
19 já não mereço ser chamado teu filho. Trata-

20me como a um dos teus empregados'.  Então 
ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda 
estava longe, seu pai o avistou e sentiu 
compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-

21o, e cobriu-o de beijos.  O filho, então, lhe 
disse:  Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já 

22não mereço ser chamado teu filho'.  Mas o 
pai disse aos empregados: 'Trazei depressa a 
melhor túnica para vestir meu filho. E colocai 

            um anel no seu dedo e sandálias nos pés. 
23 Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos 

24fazer um banquete.  Porque este meu filho 
estava morto e tornou a viver; estava perdido e 

25foi encontrado'. E começaram a festa.  O filho 
mais velho estava no campo. Ao voltar, já 
perto de casa, ouviu música e barulho de 

26dança.  Então chamou um dos criados e 
27perguntou o que estava acontecendo.  O 

criado respondeu: 'É teu irmão que voltou. Teu 
pai matou o novilho gordo, porque o recupe-

28rou com saúde'.  Mas ele ficou com raiva e 
não queria entrar. O pai, saindo, insistia com 

29ele.  Ele, porém, respondeu ao pai: 'Eu 
trabalho para ti há tantos anos, jamais 
desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca 
me deste um cabrito para eu festejar com 

30meus amigos.  Quando chegou esse teu 
filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, 

31matas para ele o novilho cevado'.  Então o pai 
lhe disse: 'Filho, tu estás sempre comigo, e 

32tudo o que é meu é teu.  Mas era preciso 
festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão 
estava morto e tornou a viver; estava perdido, 
e foi encontrado'". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: A parábola do Pai 
misericordioso revela a bondade infinita de 
Deus. Peçamos-Lhe por todos os homens e 
mulheres: R. Senhor, tende piedade de 
nós.

1.  Pelas Igrejas cristãs, para que, através 
da oração e da conversão, busquem cada dia 
mais a unidade da família de Deus, oremos, 
irmãos.

2.  Pelos cidadãos dos países totalitários, 
para que clamem noite e dia pelo Senhor, 
como os Hebreus clamaram no Egito, oremos, 
irmãos.

3.  Pelos jovens que abandonam o lar 
paterno, para que voltem e encontrem um lar 
acolhedor, como o irmão mais novo, oremos, 
irmãos.

4.  Pelos fiéis que há muito tempo não se 
confessam, para que, na parábola contada por 
Jesus, se reconheçam a si próprios como 
filhos amados e esperados, oremos, irmãos.

5.  Por todos nós que escutamos a palavra 
do Evangelho, para que Deus nos faça 
entender que somos pecadores necessitados 
de arrependimento e conversão, oremos, 
irmãos.

Pai, porque pecamos contra Vós, já não 
merecemos ser chamados vossos filhos; 
aceitai-nos como vossos trabalhadores. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Senhor Deus, por este sacramento ve-
nham até nós os frutos da redenção; que eles 
nos afastem dos excessos terrenos e nos 
conduzam aos bens do vosso Reino. 

Antífona da comunhão - Lc 15,32

É necessário, filho, que te alegres: teu 
irmão estava morto, e reviveu, perdido, e foi 
achado.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que o sacramento recebido 
penetre o íntimo do nosso coração e nos faça 
participar da sua força. 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 15,1-3.11-32

O
 capítulo 15 é o coração do evangelho de Lucas e, poderíamos dizer, de todo o 
Evangelho. Nele Lucas reuniu três parábolas. Elas ilustram o mesmo tema: participar 
da alegria de Deus, que agora, por meio de Jesus, acolhe e salva os pecadores. O amor 

e a bondade de Deus, visíveis em Jesus, libertam o homem de suas misérias, da solidão e do 
desespero. Dentro do evangelho de Lucas, considerado o evangelho dos grandes perdões, a 
parábola do filho pródigo (Lc 15,11-32) é sua obra-prima. É, provavelmente, a mais famosa 
das parábolas de Jesus. Além de ser um clássico de intuição espiritual, é uma joia literária. 
Com ela, Jesus ilustra a importante aceitação viável no Reino de Deus. Fala do acolhimento 
prestado pelo Pai ao pecador.

-   Podemos observar que junto com Jesus estavam os Publicanos e pecadores:
publicanos, que são os cobradores de impostos considerados impuros diante da lei. 
“Pecadores” era uma expressão utilizada para designar pessoas que levavam vida imoral, tais 
como adúlteros e falsificadores (Lc 18,11), se referia ainda a todos que exerciam profissão 
desonrosa como vendedores ambulantes, cobradores de impostos. Junto com eles estavam 
também os mestres da lei que, ao contrário dos demais, estavam ali para criticá-los e julgá-los, 
pois para eles Jesus se associava  pessoas de má fama.a

-   O cenário desta parábola é a casa paterna. Nela Jesus Um homem tinha dois filhos:
apresenta o pai de família e seus dois filhos. Um mais jovem e outro mais velho (15,11-12). 
Essa imagem alude ao conhecimento dos ouvintes sobre as histórias de dois irmãos, como 
Esaú e Jacó (Gn 25,27-34), também José e seus irmãos (Gn 37,1-4), nas quais o irmão mais 
novo triunfa sobre o mais velho. Mas nesta parábola Jesus inverte duplamente as expectativas: 
o “filho pródigo” é uma paródia do bem sucedido irmão mais novo e o mais velho não é 
derrotado, mas convidado para a festa.

-  O filho mais novo faz um pedido ao pai e este Dá-me a parte da herança que me cabe: 
divide os seus bens entre os dois filhos. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse um 
terço dos bens de seu pai, ao passo que o filho mais velho recebia uma parte da herança em 
dobro (Dt 21,15-17). Em geral a divisão dos bens só acontecia depois da morte do pai (Eclo 
33,20-24) e havia cláusulas na lei tradicional quando a parte era retirada antes da hora. Mas, 
mesmo conhecendo esses dados, o pai consente  pedido do mais novo.ao

-   Em terra longínqua o filho mais novo perde tudo e fica na miséria. A Cuidar dos porcos:
única coisa que lhe resta é trabalhar num chiqueiro para cuidar dos porcos (15,15). Para os 
judeus cuidar dos porcos evoca a ideia de apostasia e a perda da sua identidade. O porco era o 
animal mais usado nos sacrifícios gregos e romanos. Do ponto de vista judaico, comer carne 
de porco era sinônimo de paganismo e apostasia do judaísmo (Lv 11,7; 2Mc 6,18-10; Is 65,1-
5). Era o cúmulo da degradação para um judeu, pois o porco era um animal impuro. Portanto, o 
moço torna-se impuro, perde a sua dignidade. A sua situação é tão deplorável que ele está 
abaixo dos porcos, porque os porcos comem e ele não pode nem matar a sua fome com as 
bolotas que alimentam os porcos (15,16). Ou seja, uma humilhação, pois os porcos gozam de 
melhor sorte que ele.

-  Diante das privações e situação de miséria em que se encontra, Vou procurar meu pai: 
o filho mais novo sente saudade da casa do pai e toma uma decisão. É melhor voltar para a casa, 
mesmo se for na condição de empregado do pai. Não dá para viver na solidão, com fome, no 
abandono, sem um lar para morar (15,17-19). A calamidade faz com que recobre o juízo. 
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Voltará a sua casa como diarista. Ensaia com cuidado um discurso, esperando ser tratado com 
frieza e desconfiança.

-  Seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobriu-o 
de beijos: O pai, movido de compaixão ao ver o filho quando “ele estava ainda ao longe” 
(15,20), corre ao seu encontro, abraça-o, cobre-o de beijo! Para demonstrar a compaixão do 
Pai, Lucas utiliza nesta parábola uma palavra que revela o amor profundo de Deus pelos seus 
filhos. É o verbo grego “splagxnizomai”, trata-se das entranhas da misericórdia divina, um 
sentimento profundo de compaixão, de ternura, que toca as vísceras. O pai não leva o assunto 
por via legal, como prescreve a lei judaica, condenando ao apedrejamento o filho rebelde (Dt 
21,18-21), mas se deixa levar pelo afeto paternal. Correr era um comportamento indigno para 
um ancião oriental, todavia, Lucas quer exprimir o excesso do amor de Deus através destes 
pormenores que põem em relevo o amor do pai. Com os beijos, o pai demonstra ao filho mais 
novo o seu perdão (2Sm 14,33).

-  Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés: Diante da acolhida do pai, o filho não consegue repetir o discurso que havia 
ensaiado. Antes que termine seu pedido de perdão o pai age o mais depressa que pode. 
Providencia a melhor túnica, um anel e sandálias (Lc 15,22), tudo o que classifica o jovem 
como filho da casa, não como servo. Com esses símbolos o pai torna pública a restituição da 
dignidade do filho. A túnica é uma exigência para participar do banquete nupcial (Mt 22,8-14), 
é a representação de uma vida convertida. Os pecadores são convidados, mas espera-se que se 
arrependam. O anel é sinal de autoridade e as sandálias manifestam o status das pessoas livres. 
Para o pai a única coisa que importa é que o filho está vivo, foi reencontrado com “saúde” 
(15,27). Não há nenhum espírito de recriminação, nenhum plano de fazer com que o jovem 
mostre-se merecedor. O filho é mais importante do que qualquer coisa que tenha feito.

-  E começaram a festejar: O pai manda que os servos prepararem o novilho cevado para 
celebrar o retorno do filho mais novo ao lar. “Comamos e festejemos” (Lc 15,23). A carne, que 
só era comida raramente, assinala que esta é uma ocasião muito especial. “Pois este meu filho 
estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi reencontrado” (15,24.32). Uma vida nova 
merece ser festejada!

-  O filho mais velho: Quando voltava do campo “ouviu músicas e danças” (Lc 15,25) e ao 
ter notícia do regresso de seu irmão mais novo, “ficou com muita raiva e não queria entrar” 
(15,28). Nem mesmo a volta do irmão faz com que participe da celebração familiar. “Seu pai 
saiu para suplicar-lhe” (15,28), uma vez mais é o pai que toma a iniciativa. Ele sai e suplica ao 
filho que participe da sua alegria, vai ao encontro do filho mais velho, assim como foi ao 
encontro do filho mais novo. Mais uma vez, o ponto central da parábola é o amor paterno. O 
filho mais velho protesta contra o irmão e o pai, faz um discurso em termos de retribuição 
comparativa. No entanto, o pai não nega a fidelidade do filho mais velho, mas quer que ambos 
fiquem felizes.

Esta parábola nos mostra que podemos voltar sempre para a casa do Pai. De fato, como 
anunciou o Papa Francisco, “Deus nunca se cansa de perdoar, mas somos nós que nos 
cansamos de pedir a sua misericórdia” (EG 3). Independentemente do lugar e situação em que 
se encontre, o cristão é convidado a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou então 
a tomar a decisão de deixar-se encontrar por Ele. É um convite a todos! Quando uma pessoa dá 
um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua 
chegada (Papa Francisco).
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Santos do dia:  Frederico de Mariengaarde (1100-1175). Liberato Weiss (1675-1716). 
Columba Schonat (1730-1787). Pedro Renato Rogue (1758-1796). Inocêncio de Berzo (1844-
1890). 

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

Memória histórica: O imperador Constantino institui o domingo como dia de descanso em 
todo o Império Romano (321). A Inquisição proíbe que Galileu ensine que a Terra gira ao redor do 
sol (1616). Regressa ao Chile o ditador Pinochet depois de 503 dias de detenção em Londres 
(2000). A OMC condena os EEUU por subsidiar a sua produção de algodão (2005). 

Datas comemorativas: Dia do Meteorologista. 

04 3º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário Inicial - Quaresma é tempo 
de oração. O Templo tinha uma importância 
muito relativa para Jesus. Tinha cheiro de 
comércio. Tinha gosto de poder. Envolvia 
muito dinheiro. O projeto de Jesus é outro: 
Reino de Deus, a intimidade com o Pai, a 
oração em espírito e verdade. Na verdade, ele, 
Jesus, é o novo templo. A glória de Deus 
abaixou-se e assumiu sua humilde huma-
nidade. Oração é a vida dele, toda entregue ao 

Pai. Sacrifício é o seu, a vida entregue aos 
irmãos. Existe uma ira santa, uma não-
violência ativa, um direito à indignação? O que 
nos diz a Campanha da Fraternidade de 2018?

Antífona da entrada - Sl 24,15-16

Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, 
porque livra os meus pés da armadilha. Olhai 
para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e 
infeliz.

Oração do dia

Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de 
toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a 
esmola e a oração como remédio contra o 
pecado. Acolhei esta confissão de nossa 
fraqueza, pra que, humilhados pela cons-
ciência de nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. 

Leitura - Ex 20,1-17

Leitura do Livro do Êxodo 

1Naqueles dias:  Deus pronunciou todas 
2estas palavras:  "Eu sou o Senhor teu Deus 

que te tirou do Egito, da casa da escravidão.                   
3 4 Não terás outros deuses além de mim.  Não 
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farás para ti imagem esculpida, nem figura 
alguma do que existe em cima, nos céus, ou 
embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, 

5debaixo da terra.  Não te prostrarás diante 
destes deuses nem lhes prestarás culto, pois 
eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. 
Castigo a culpa dos pais nos filhos até à 
terceira e quarta geração dos que me odeiam, 
6 mas uso da misericórdia por mil gerações 
com aqueles que me amam e guardam os 

7meus mandamentos.  Não pronunciarás o 
nome do Senhor teu Deus em vão, porque o 
Senhor não deixará sem castigo quem 

8pronunciar seu nome em vão.  Lembra-te de 
9santificar o dia de sábado.  Trabalharás 

durante seis dias e farás todos os teus 
10trabalhos,  mas o sétimo dia é sábado 

dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás 
trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua 
filha,  nem teu escravo, nem tua escrava, 
nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em 

11tuas cidades.  Porque o Senhor fez em seis 
dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles 
contêm; mas no sétimo dia descansou. Por 
isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o 

12santificou.  Honra teu pai e tua mãe, para que 
vivas longos anos na terra que o Senhor teu 

13 14Deus te dará.  Não matarás.  Não cometerás 
15 16adultério.  Não furtarás.  Não levantarás 

17falso testemunho contra o teu próximo.  Não 
cobiçarás a casa do teu próximo. Não 
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu 
escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem 
seu jumento, nem coisa alguma que lhe 
pertença". - Palavra do Senhor.

Leitura - Ex 20,1-3.7-8.12-17 
(mais breve)

Salmo responsorial - Sl 18(19b),8.9. 
10.11(R/. Jo 6,68c)

R. Senhor, tens palavras de vida 
eterna.

1. A lei do Senhor Deus é perfeita, con-

forto para a alma! O testemunho do Senhor é 
fiel, sabedoria dos humildes. R.

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

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

 4.  Mais desejáveis do que o ouro são 
eles, do que o ouro refinado. Suas palavras 
são mais doces que o mel, que o mel que sai 
dos favos. R.

Leitura - 1Cor 1,22-25

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

22Irmãos e irmãs:  Os judeus pedem sinais 
          milagrosos, os gregos procuram sabedoria; 

23 nós, porém, pregamos Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus e insensatez para os 

24pagãos.  Mas para os que são chamados, 
tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder 

25de Deus e sabedoria de Deus.  Pois o que é 
dito insensatez de Deus é mais sábio do que 
os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é 
mais forte do que os homens. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R.  Glória e louvor a vós, ó Cristo.
V. Tanto Deus amou o mundo, que lhe 

deu seu Filho único; todo aquele que crer nele 
há de ter a vida eterna.

Evangelho - Jo 2,13-25

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

13 Estava próxima a Páscoa dos judeus e 
14Jesus subiu a Jerusalém.  No Templo, 

encontrou os vendedores de bois, ovelhas e 
pombas e os cambistas que estavam aí 
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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 acre-

23ditaram na Escritura e na palavra dele.  Jesus 
estava em Jerusalém durante a festa da 
Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos 

24creram no seu nome.  Mas Jesus não lhes 
25dava crédito, pois ele conhecia a todos;  e 

não precisava do testemunho de ninguém 
acerca do ser humano, porque ele conhecia o 
homem por dentro. - Palavra Salvação.

Preces dos fiéis

Agradeçamos a Deus com toda a nossa 
alma, e oremos, com todos os cristãos e 
cristãs, pela Igreja, pelo mundo e por nós 
próprios: R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1.  Pela santa Igreja, pelo papa Francisco 
e pelos bispos, para que falem de Cristo, o 
Salvador crucificado, e anunciem a redenção 
que vem da Cruz, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos servidores da paz e da justiça, 
para que sejam honestos, imparciais e 
verdadeiros e trabalhem pelo bem dos 
cidadãos, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos 
Judeus, para que adorem de coração sincero 
ao Deus único e façam dos mandamentos a 

sua lei, rezemos ao Senhor.
4.  Pelos homens e mulheres de toda a 

terra, para que não matem, não roubem e não 
mintam, honrem os pais, amem o próximo e 
sejam justos, rezemos ao Senhor.

5.  Pela nossa comunidade, para que a 
atitude que Jesus tomou no Templo nos 
recorde que  há uma ira santa para a glória       
de Deus e o bem dos irmãos, rezemos ao 
Senhor.

6.  Pelo bom andamento da Campanha  
da Fraternidade, para que nos ajude a fazer 
uma radiografia das várias formas de vio-
lência, para combatê-la melhor, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, nosso Deus, que nos reunistes 
nesta casa da Igreja para escutar e acolher a 
vossa palavra, fazei de nós pedras vivas do 
templo novo que é o vosso Filho. Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, concedei-nos por 
este sacrifício que, pedindo perdão de nossos 
pecados, saibamos perdoar a nossos 
semelhantes. 

Prefácio da Quaresma, I ou II

Sugestão: Oração Eucarística II

Antífona da comunhão - Jo 4,13-14

Naquele que beber da água que eu darei, 
diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para 
a vida eterna.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso 
mistério celeste, e já saciados na terra com o 
pão do céu, nós vos pedimos a graça de 
manifestar em nossa vida o que o sacramento 
realizou em nós. 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 2,13-25 

iferente dos evangelhos sinóticos, João mostra com poucos detalhes o ministério de DJesus na Galileia. Sua atenção se volta para os acontecimentos em Jerusalém. O 
evangelista narra logo, na chegada a Jerusalém, este episódio que os sinóticos irão 

guardar para o fim. Jesus chega ao Templo e, por meio de suas ações e palavras, irá recordar o 
verdadeiro sentido da casa de Deus. 

-  A páscoa dos judeus: Ao sinalizar que os acontecimentos vão ocorrer na páscoa dos 
judeus, João vai preparando a sobreposição que acontecerá: a festa judaica será sobreposta 
pela páscoa cristã. Jesus vai à festa, mas não para participar dela e sim para realizar um 
confronto com a prática de comércio e exploração que se realizava no Templo.

-  O Templo: Na época de Jesus, era uma megaestrutura, um edifício imponente com 
cerca de 1.500 metros de perímetro, reformado por Herodes, o Grande. Era um local 
historicamente dedicado ao culto e às festas litúrgicas. Como era um local de abundantes 
sacrifícios rituais, organizou-se ao seu redor uma série de estruturas comerciais para que eles 
acontecessem, atendendo aos inúmeros viajantes que chegavam em Jerusalém para prestar 
seu culto.

-  Vendedores de animais: para os sacrifícios, era comum que os peregrinos 
comprassem os animais chegando ao Templo. A oferta de pombas era a oferta dos pobres (Lv 
1,14-17), que não podiam trazer as pombas de casa, mas tinham que comprar no Templo, ou 
seja, mais uma forma de explorar os mais carentes. Certamente, havia outros grandes abusos 
em nome do Santuário. Muitas vezes, as ofertas não eram oferecidas a Deus, mas retornavam 
às bancas para serem vendidas novamente. Flávio Josefo (um historiador judeu que passou 
para o lado dos romanos) diz que um casal de pombas chegava a ser vendido 150 vezes e 
nunca era oferecido.

-  Cambistas: No Templo só podiam entrar “moedas puras”. Ora, em Israel, tinha sido 
adotada como moeda oficial a moeda de Tiro. Para comprar e ofertar no Templo, era necessário 
fazer o câmbio. Era o primeiro modo de explorar!

-  A expulsão: A presença de Jesus não só coloca em ordem o Templo, mas também 
simbolicamente mostra que os sacrifícios não são mais necessários quando o Filho de Deus 
está presente. Por isso, a casa de seu Pai não pode ser profanada.

-  Que sinal mostras? Aos judeus, parecia um absurdo agir assim em um lugar tão 
tradicional. Por isso, mais uma vez, questionam de onde vem a autoridade de Jesus. Contudo, 
ao pedir a ele um sinal, já reconhecem que sua ação havia sido profética.

-  Destruirei este Templo: Jesus faz um confronto com as autoridades: este Templo de 
pedras será destruído. A linguagem de Jesus é figurada: ele não iria de fato destruir o muro de 
pedras, mas referia-se às consequências da conduta pecadora do povo. O fim só poderia ser a 
destruição, já que o Templo de pedra já não era mais tratado como o lugar da presença de Deus. 

-  Estava falando de seu corpo: O Evangelho de João coloca Jesus aqui como o novo e 
verdadeiro Templo em seu corpo ressuscitado. Jesus é a habitação de Deus aberta aos homens, 
lugar onde se manifesta a glória de Deus.

-  Permanência em Jerusalém: Jesus continuou em Jerusalém, mas parece que não 
participou da festa dos judeus. No entanto, continuava a fazer os sinais. Houve quem 
acreditasse, mas parece que era muito superficialmente, não era uma conversão profunda que 
mostrasse a fé no Messias que Jesus revelava. O entusiasmo não é o mesmo que a conversão

Neste domingo, o Evangelho de João nos leva a ver Jesus como o novo templo de Israel. 
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Em Jesus, não há espaço para estruturas caducas e vazias. Ele apresenta o templo como a casa 
do Pai, convidando-nos a ter com Ele uma relação filial por meio de seu próprio Filho enviado 
ao mundo. Jesus abre as portas para que toquemos a Deus de maneira livre e sincera e nos 
convoca a purificar nossa fé e nossa religião das medidas feitas para satisfazer interesses 
pessoais que acabam usando do que é sagrado para legitimar os caprichos de uma minoria.

UM NOVO TEMPLO

José Antonio Pagola

“Jesus falava do templo de seu corpo”.

Os quatro evangelistas fazem eco do provocativo gesto de Jesus expulsando do templo os 
"vendedores" de animais e "cambistas" de dinheiro. Não pode suportar ver a casa de seu Pai 
cheia de pessoas que vivem do culto. Deus não se compra com "sacrifícios".

Mas João, o último evangelista, acrescenta um diálogo com os judeus em que Jesus afirma 
de forma solene que, após a destruição do templo, ele "o levantará em três dias". Ninguém pode 
entender o que ele diz. Por isso, o evangelista acrescenta: "Jesus falava do templo de seu 
corpo".

Não esqueçamos que João está escrevendo seu evangelho quando o templo em Jerusalém 
leva destruído vinte ou trinta anos. Muitos judeus se sentem órfãos. O templo era o coração de 
sua religião. Como poderão sobreviver sem a presença de Deus no meio do povo?

O evangelista lembra aos seguidores de Jesus que não devem sentir saudade do velho 
templo. Jesus, "destruído" pelas autoridades religiosas, mas "ressuscitado" pelo Pai, é o "novo 
templo". Não é só uma metáfora ousada. É uma realidade que deve marcar para sempre a 
relação dos cristãos com Deus.

Para aqueles que veem em Jesus o novo templo onde habita Deus, tudo é diferente. Para 
encontrar-se com Deus, não basta entrar em uma igreja. É necessário aproximar-se de Jesus, 
entrar em seu projeto, seguir seus passos, viver com o seu espírito.

Neste novo templo que é Jesus, para adorar a Deus não bastam o incenso, as aclamações 
ou as liturgias solenes. Os verdadeiros adoradores são aqueles que vivem diante de Deus "em 
espírito e em verdade". O verdadeiro culto consiste em viver com o "Espírito" de Jesus na 
"Verdade" do Evangelho. Sem isso, o culto é "adoração vazia".

As portas deste novo templo que é Jesus estão abertas a todos. Ninguém fica excluído. Os 
pecadores, os impuros e até mesmo os pagãos podem entrar nele. O Deus que habita em Jesus 
é de todos e para todos. Nenhuma discriminação é feita neste templo. Não há espaços 
diferentes para os homens e as mulheres. Em Cristo, já não há "homem e mulher". Não há raças 
escolhidas nem povos excluídos. Os únicos preferidos são aqueles que precisam de amor e de 
vida. Precisamos de igrejas e templos para celebrar Jesus como Senhor, mas ele é o nosso 
verdadeiro templo.
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Santos do dia: Pedro I de La Cava (1040-1123). Casimiro da Polônia (1458-1484). Plácida 
Viel (1815-1877). 

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

Memória histórica: Fim da Guerra do Paraguai (1870). 

05 SEGUNDA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA 
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

O profeta nunca é bem recebido entre os 
seus. É um deles; como pode ser diferente 
deles? Aqui está o drama de Deus, que vem ao 
nosso encontro. Tem que se tornar um de nós 
e permanecer diferente de nós. É difícil 
acreditar que o Messias, o Cristo, o Salvador 
esperado seja assim: pequeno, humildade e 
pobre, como Jesus.

Antífona da entrada - Sl 83,3

Minha alma anseia até desfalecer pelos 
átrios do Senhor; meu coração e minha carne 
exultam pelo Deus vivo!

Oração do dia

Ó Deus, na vossa incansável miseri-
córdia, purificai e protegei a vossa Igreja, 
governando-a constantemente, pois sem 
vosso auxílio ela não pode salvar-nos. 

Leitura - 2Rs 5,1-15a

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

1Naqueles dias:  Naamã, general do 
exército do rei da Síria, era um homem muito 
estimado e considerado pelo seu senhor, pois 
foi por meio dele que o Senhor concedeu a 
vitória aos arameus. Mas esse homem, 

2valente guerreiro, era leproso.  Ora, um bando 
de arameus que tinha saído da Síria, tinha 
levado cativa uma moça do país de Israel. Ela 

3ficou ao serviço da mulher de Naamã.  Disse 

ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se 
apresentasse ao profeta que reside em 
Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de 

4que padece!"  Naamã foi então informar o seu 
senhor: "Uma moça do país de Israel disse isto 

5e isto".  Disse-lhe o rei de Aram: "Vai, que eu 
enviarei uma carta ao rei de Israel". Naamã 
partiu, levando consigo dez talentos de prata, 

         seis mil siclos de ouro e dez mudas de roupa. 
6 E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: 
"Quando receberes esta carta, saberás que eu 
te enviei Naamã, meu servo, para que o cures 

7de sua lepra".  O rei de Israel, tendo lido a 
carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, 
porventura, que possa dar a morte e a vida, 
para que este me mande um homem para 
curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca 

8pretexto contra mim".  Quando Eliseu, o 
homem de Deus, soube que o rei de Israel 
havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: 
"Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a 
mim, para que saibas que há um profeta em 

9Israel".  Então Naamã chegou com seus 
cavalos e carros, e parou à porta da casa de 

10Eliseu.  Eliseu mandou um mensageiro para 
lhe dizer: "Vai, lava-te sete vezes no Jordão,           

                           e tua carne será curada e ficarás limpo". 
11 Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: "Eu 
pensava que ele sairia para me receber e que, 
de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, 
e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e 

12me curaria.  Será que os rios de Damasco, o 
Abana e o Farfar, não são melhores do que 
todas as águas de Israel, para eu me banhar 
nelas e ficar limpo?" Deu meia-volta e partiu 

13indignado.  Mas seus servos aproximaram-
se dele e disseram-lhe: "Senhor, se o profeta 
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te mandasse fazer uma coisa difícil, não a 
terias feito? Quanto mais agora que ele te 

14disse: 'Lava-te e ficarás limpo'".  Então ele 
desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, 
conforme o homem de Deus tinha mandado, e 
sua carne tornou-se semelhante à de uma 

15ªcriancinha, e ele ficou purificado.  Em 
seguida, voltou com toda a sua comitiva          
para junto do homem de Deus. Ao chegar, 
apresentou-se diante dele e disse: "Agora 
estou convencido de que não há outro Deus 
em toda a terra, senão o que há em Israel!               
- Palavra do Senhor. 

 
Salmo responsorial - Sl 41(42),2.3; Sl 
42 (43),3.4(R/. 41 [42], 3)
 
R.  Minha alma tem sede de Deus, do 

Deus vivo: e quando verei a face de 
Deus?

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 
deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de 
ver a face de Deus? R.

3.  Enviai vossa luz, vossa verdade: elas 
serão o meu guia; que me levem ao vosso 
Monte santo, até a vossa morada! R.

 4.  Então irei aos altares do Senhor, Deus 
da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao 
som da harpa, meu Senhor e meu Deus! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 129(130)

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

V. No Senhor ponho a minha esperança, 
espero em sua palavra. Pois no Senhor se 
encontra toda graça e copiosa redenção. R.

 
Evangelho - Lc 4,24-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na 

24sinagoga:  "Em verdade eu vos digo que 
nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. 
25 De fato, eu vos digo: no tempo do profeta 
Elias, quando não choveu durante três anos e 
seis meses e houve grande fome em toda a 

26região, havia muitas viúvas em Israel.  No 
entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, 
senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na 

27Sidônia.  E no tempo do profeta Eliseu,   
havia muitos leprosos em Israel. Contudo, 
nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o 

 28 sírio". Quando ouviram estas palavras de 
                                  Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. 

29 Levantaram-se e o expulsaram da cidade. 
Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual 
a cidade estava construída, com a intenção de 

30lançá-lo no precipício.  Jesus, porém, 
passando pelo meio deles, continuou o seu 
caminho. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs em Cristo: Jesus não veio 
só para alguns, mas para todas as pessoas, 
povos e nações. Oremos ao Pai pelo mundo 
inteiro, dizendo: R. Ouvi-nos, Pai santo. 

1.  Enviai profetas à vossa Igreja, iluminai 
os pregadores, ensinai os catequistas a 
transmiti-la com sabedoria e todos a vivê-la 
com amor. 

2.  Fazei que os poderosos reconheçam 
que sois bom e justo, enviai sábios que nos 
ajudem a encontrar soluções, e sustentai a 
esperança dos que trabalham por um mundo 
justo e fraterno;

3.  Suscitai nos jovens e adolescentes 
sede da água viva, fazei que os cristãos e 
cristãs tomem consciência daquilo que lhes 
destes e levai os que Vos procuram a contem-
plar a vossa face.

4.  Socorrei os órfãos e as viúvas em 
todas as situações, ajudai o povo de Israel a se 
aproximar Daquele que lhe enviastes e 
amparai, com o vosso conforto, os enfermos e 
agonizantes.

5.  Tornai-nos atentos à vossa palavra, 
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preparai os nossos corações para acolherem 
o vosso perdão e abri a porta do vosso Reino 
àqueles que já partiram desta vida. 

6. Abri nossos ouvidos à mensagem da 
Campanha da Fraternidade, ajudai-nos a 
analisar a violência em suas várias formas, e a 
vencê-la com a nossa ação. 

Deus todo-poderoso e eterno, enviai-nos a 
vossa luz e verdade, para que nos conduzam ao 
vosso altar celeste. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Transformai para nós, ó Deus, no sacra-

mento que nos salva, estas ofertas que            
vos apresentamos como sinal da nossa 
submissão. 

Antífona da comunhão - Sl 116,1-2

Louvai o Senhor, povos todos, grande é o 
seu amor para conosco!

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que a comu-
nhão no vosso sacramento nos purifique dos 
pecados e nos conduza à unidade. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 4,24-30

E
ste Evangelho mostra Jesus nos primeiros dias de sua missão. Depois de passar 
pelas tentações no deserto e vencê-las (Lc 4,1-12), Jesus volta à Galileia e vai à 
sinagoga de Nazaré, cidade onde viveu. Na sinagoga ele anuncia o discurso inaugural 

do seu ministério, onde apresenta seu projeto de vida e salvação (4,16-20). Porém, em Nazaré, 
não realiza nenhum milagre. Em sua terra Ele sofre a rejeição. Então Ele recorda o que 
aconteceu com os profetas do Antigo Testamento que também não foram bem recebidos em 
sua pátria. Inicia como um fracassado na sua própria terra. Mas Jesus tem claro o seu projeto, 
não se abala nem mesmo diante das dificuldades ou aparentes fracassos. Jesus sabe “dar a 
volta por cima” e seguir adiante!

-  Significa “broto novo”. Era um pequeno vilarejo da Galileia, com Nazaré: 
aproximadamente 150 habitantes na época de Jesus, longe das grandes rotas comerciais e 
sem importância (cf. Jo 1,46; 7,52).

-  Jesus cita o exemplo de Elias (cf. 1Rs 17). Elias era judeu da terra de Elias e Eliseu: 
Israel, mas foi enviado a uma viúva estrangeira, onde foi bem acolhido, enquanto que o rei Acab 
e a rainha Jezabel (judeus) o perseguiram. Outro exemplo é do Profeta Eliseu que curou um 
leproso. Em Israel havia muitos leprosos, mas foi um sírio (estrangeiro) que teve fé e foi curado 
(cf. 2Rs 5).

-   Todos ficaram furiosos: Algumas Bíblias traduzem “todos se encheram de cólera”. É 
um contraste com Jesus, que estava “cheio do Espírito” (4,1.14.18). A fúria e a cólera 
impedem a acolhida do dom da graça de Deus.

-  Citando estes dois exemplos, que eram conhecidos dos membros da Expulsaram-no: 
sinagoga, Jesus criou um conflito. Logo eles ficaram furiosos e o expulsaram, querendo matá-
lo (em dia de sábado). Jesus é expulso do lugar onde foi criado e também da sinagoga, a sua 
comunidade de fé. Sente na carne o que aconteceu com os Profetas, que também foram 
rejeitados pelo povo. Jesus não foi aceito por aquilo que verdadeiramente é “o mensageiro da 
graça de Deus”.

-  A sinagoga era o lugar do encontro, da reunião de irmãos. Jesus é tirado dali Precipício: 
e queriam jogá-lo no precipício, na solidão. No Dia do Yom Kippur (Dia da Expiação) o bode 
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que carregava os pecados do povo era jogado no precipício (Lv 16,10). O precipício também 
remete ao pináculo do Templo de onde o demônio propôs que Jesus se jogasse abaixo (Lc 4,9). 
Já no início querem matá-lo. A Paixão de Jesus inicia-se no começo do seu ministério e irá até 
o momento da cruz.

-  Passou pelo meio deles e continuou seu caminho: Mesmo ameaçado de morte, Jesus 
não muda de direção; seu caminho é o caminho de Deus. Atravessa milagrosamente a multidão 
dos inimigos, não se torna presa fácil dos homens.

Também nós corremos o risco de não sermos aceitos quando somos fiéis ao projeto de 
Deus. Em nossas atividades pastorais não podemos contar somente com o sucesso fácil. O 
Papa Francisco recorda isso muito bem quando afirmou: “Uma das tentações mais sérias que 
sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas 
lamurientos e mal-humorados desencantados. Ninguém pode empreender uma luta, se de 
antemão não está plenamente confiado no triunfo. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas 
cruz que é, simultaneamente, estandarte da vitória, que se empunha com ternura batalhadora 
contra as investidas do mal” (EG 85).

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

Datas comemorativas: Dia do Filatelista Brasileiro. Dia da Integração Cooperativística. 
Nascimento de Heitor Vila-Lobos, compositor (1887). 

Memória histórica: Vitória da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial 
em Castelnuovo (Itália, 1945). Democratas pedem uma Comissão da Verdade sobre o governo 
Bush (2009). Início do julgamento da Operação Condor por perseguir e eliminar opositores 
políticos (Buenos Aires, 2013).

06 TERÇA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma) 

Perdoar é tão fundamental que Jesus, no 
Pai-nosso, condicionou o perdão do Pai ao 
perdão aos irmãos e irmãs. É mais fácil, 
porém, ser injusto que justo, praticar a justiça 
que viver o amor, perdoar uma vez que perdoar 
sempre. Por isso, a motivação última e o 
modelo perfeito só pode mesmo ser o Pai 
misericordioso!

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Eu vos chamo, meu Deus, porque me 
atendeis; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à 
sombra das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Ó Deus, que a vossa graça não nos 
abandone, mas nos faça dedicados ao vosso 
serviço e aumente sempre em nós os vossos 
dons. 

Leitura - Dn 3,25.34-43
 
Leitura da Profecia de Daniel 

25Naqueles dias:  Azarias, parou e, de pé, 
começou a rezar; abrindo a boca no meio do 

34fogo, disse:  "Oh! não nos desampares 
nunca, nós te pedimos, por teu nome, não 

35desfaças tua aliança  nem retires de nós tua 
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benevolência, por Abraão, teu amigo, por 
36Isaac, teu servo, e por Israel, teu Santo,  aos 

quais prometeste multiplicar a descendência 
como estrelas do céu e como areia que está na 

37beira do mar;  Senhor, estamos hoje redu-
zidos ao menor de todos os povos, somos 
hoje o mais humilde em toda a terra, por causa 

38de nossos pecados;  neste tempo estamos 
sem chefes, sem profetas, sem guia, não há 
holocausto nem sacrifício, não há oblação 
nem incenso, não há um lugar para ofere-
cermos em tua presença as primícias, e 

39encontrarmos benevolência;  mas, de alma 
contrita e em espírito de humildade, sejamos 
acolhidos, e como nos holocaustos de car-

40neiros e touros  e como nos sacrifícios de 
milhares de cordeiros gordos, assim se efetue 
hoje nosso sacrifício em tua presença, e tu 
faças que nós te sigamos até ao fim; não se 
sentirá frustrado quem põe em ti sua 

41confiança.  De agora em diante, queremos, 
de todo o coração, seguir-te, temer-te, buscar 

42 tua face; não nos deixes confundidos, mas 
trata-nos segundo a tua clemência e segundo 

43a tua imensa misericórdia;  liberta-nos com 
o poder de tuas maravilhas e torna teu nome 
glorificado, Senhor". - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 24(25),4bc-
5ab.6-7bc.8-9 (R/. 6a)

 R. Recordai, Senhor, a vossa com-
paixão!

 
1.  Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-

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

2.  Recordai, Senhor meu Deus, vossa 
ternura e a vossa compaixão que são eter-           
nas! De mim lembrai-vos, porque sois mi-
sericórdia e sois bondade sem limites, ó 
Senhor! R. 

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

 Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

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

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

 
Evangelho - Mt 18,21-35

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

21Naquele tempo:  Pedro aproximou-se de 
Jesus e perguntou: "Senhor, quantas vezes 
devo perdoar, se meu irmão pecar contra 

22mim? Até sete vezes?"  Jesus respondeu: 
"Não te digo até sete vezes, mas até setenta 

23vezes sete.  Porque o Reino dos Céus é como 
um rei que resolveu acertar as contas com 

24seus empregados.  Quando começou o 
acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma 

25enorme fortuna.  Como o empregado não 
tivesse com que pagar, o patrão mandou que 
fosse vendido como escravo, junto com a 
mulher e os filhos e tudo o que possuía, para 

26que pagasse a dívida.  O empregado, porém, 
caiu aos pés do patrão, e, prostrado, 
suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei 

27 tudo'. Diante disso, o patrão teve compaixão, 
              soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. 

28 Ao sair dali, aquele empregado encontrou 
um dos seus companheiros que lhe devia 
apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou 
a sufocá-lo, dizendo: 'Paga o que me deves'.        
29 O companheiro, caindo aos seus pés, 

         suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei'. 
30 Mas o empregado não quis saber disso. Saiu 
e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o 

31que devia.  Vendo o que havia acontecido, os 
outros empregados ficaram muito tristes, pro-

32curaram o patrão e lhe contaram tudo.  Então 
o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: 
'Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua 

33dívida, porque tu me suplicaste.  Não devias 
tu também, ter compaixão do teu compa-

34nheiro, como eu tive compaixão de ti?'  O 
patrão indignou-se e mandou entregar aquele 
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empregado aos torturadores, até que pagasse 
35toda a sua dívida.  É assim que o meu Pai que 

está nos céus fará convosco, se cada um não 
perdoar de coração ao seu irmão". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: O Pai celeste não nos 
perdoará, se cada um não perdoar a seu 
irmão. Confiantes na sua misericórdia, 
digamos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos ministros da Palavra que anun-
ciam o perdão como Jesus, pelos que o 
oferecem no sacramento da Penitência aos 
pecadores e pelos fiéis sempre dispostos a 
perdoar, oremos, irmãos.

2.  Pelas nações ricas que ajudam outras 
gratuitamente, pelos pobres que não podem 
devolver o que pediram e pelos que, sendo 
ricos, são generosos e solidários, oremos, 
irmãos. 

3.  Pelos que no meio das angústias se 
voltam para o Senhor, pelos que confiam na 
abundância da sua misericórdia e pelos que 
Lhe apresentam um coração arrependido, 
oremos, irmãos.

4.  Pelas vítimas indefesas de todas as 
violências, pelos explorados que não sabem 
defender os seus direitos e pelos que acodem 

às necessidades dos mais pobres, oremos, 
irmãos.

5.  Por todos nós que celebramos esta 
Eucaristia, pelos que fazem dela um sinal de 
festa e de perdão e pelos que dão graças a 
Deus a cada momento, oremos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, orientai os humildes 
na justiça, tocai o coração de todos e dai-lhes 
a conhecer os vossos caminhos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que este 
sacrifício salvador nos purifique do pecado e 
dê glória a vosso nome. 

Prefácio da Quaresma

Antífona da comunhão - Sl 14,1-2

Quem habitará, Senhor, em vossa casa, ou 
repousará no vosso monte santo? Aquele que 
caminha na perfeição e pratica a justiça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a participação neste mistério 
nos dê uma vida nova, sendo reconciliação 
convosco e garantia de vossa proteção. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,21-35

Não devias tu também ter O evangelho de hoje deve ser entendido à luz do versículo 33: “
compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?”. A minha relação com 
o outro deve imitar a relação que o Outro (Deus) tem comigo. Aquilo que o Senhor fez 

comigo deve ser o fundamento e o critério da minha relação com os outros. Ele não nos ensina 
a simplesmente amar o próximo como a si mesmo (cf. Mt 22,39), mas a amar-nos uns aos 
outros como ele nos amou (cf. Jo 13,34).

-  A justiça divina não é mero restabelecimento da paridade, isto é, quem erra paga; 
quem dá recebe em troca. A justiça divina é justiça superior, própria de quem ama, se sente 
devedora em relação a todos. Sendo assim, ao adversário deve a reconciliação. Ao pequeno, a 
acolhida. Ao perdido, a procura. Ao culpado, a correção. Ao devedor, o perdão. É a “justiça 
excessiva”, de que Jesus já falou (cf. Mt 5,20). Seu nome é miseri-córdia (= coração que 
compreende e acolhe a miséria), per-dão (= dar mais do que é devido), dom!
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-  O perdão, que dou e recebo, – usando uma imagem dos Padres – é o próprio respiro de 
Deus, o Espírito Santo, que se torna minha vida. O perdão é o coração da vida cristã, pois, 
perdoando, me torno filho do Pai e irmão dos meus semelhantes. Naturalmente, o perdão não 
nega a realidade inaceitável do mal. O perdão a supõe, para triunfar sobre ela, pelo amor 
gratuito e incondicional. Amor que não perdoa não é amor.

-  Na segunda parte do evangelho de hoje, há uma parábola (vv. 23-35). É uma exortação 
ao perdão. A gente só pode conviver fraternalmente, não porque ninguém erra, mas porque se 
perdoa e se é perdoado. O mal, que divide e isola, pode, pelo perdão, unir e soldar as peças 
defeituosas. Ai daquelas comunidades que, ao invés de unir pelo perdão, excluem pela 
incompreensão e pelo desamor! Se ainda não mataram o Evangelho, este vai torturá-las só 
Deus sabe até quando.

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

Testemunhas do Reino: Pascualia Rosado (Peru, 1996).

Memória histórica: Revolução de Pernambuco (1817). Abolição da escravidão no Equador 
(1854). Apresentação da primeira Tabela Periódica à Sociedade Russa de Química, por Dmitri 
Mendeleevno (1869). 

Datas comemorativas: Nascimento de Gabriel Garcia Marquez, escritor colombiano 
(1928). 

07 QUARTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

A lei é necessária, mas insuficiente. A lei 
cumpre algumas funções, mas não resolve 
tudo. Por isso, Jesus respeita a lei, mas a 
questiona; pratica a lei, mas vai além dela; 
mostra que não podemos ser escravos da lei, 
mas servos de Deus e dos irmãos. É a justiça 
excessiva do evangelho. É a misericórdia!

Antífona da entrada - Sl 118, 133

Orientai meus passos, Senhor, segundo a 
vossa palavra, e que o mal não domine sobre 
mim!

Oração do dia

Ó Deus de bondade, concedei que, 
formados pela observância da Quaresma         

e nutridos por vossa palavra, saibamos 
mortificar-nos para vos servir com fervor, 
sempre unânimes na oração. 

Leitura - Dt 4,1.5-9

Leitura do Livro do Deuteronômio 

1Moisés falou ao povo, dizendo:  "Agora, 
Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos 
ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e 
entreis na posse da terra prometida que o 

5 Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis 
que vos ensinei leis e decretos conforme o 
Senhor meu Deus me ordenou, para que os 
pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual 

6tomareis posse.  Vós os guardareis, pois, e os 
poreis em prática, porque neles está vossa 
sabedoria e inteligência perante os povos, 
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para que, ouvindo todas estas leis, digam: 'Na 
verdade, é sábia e inteligente esta grande 

7nação!'  Pois, qual é a grande nação cujos 
deuses lhe são tão próximos como o Senhor 

8nosso Deus, sempre que o invocamos?  E que 
nação haverá tão grande que tenha leis e 
decretos tão justos, como esta lei que hoje vos 

9ponho diante dos olhos?  Mas toma cuidado! 
Procura com grande zelo não te esqueceres de 
tudo o que viste com os próprios olhos, e nada 
deixes escapar do teu coração por todos os 
dias de tua vida; antes, ensina-o a teus filhos e 
netos".- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 147(147B), 
12-13. 15-16.19-20(R/. 12a)

R. Glorifica o Senhor, Jerusalém!

1.  Glorifica o Senhor, Jerusalém!  Ó Sião, 
canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com 
segurança as tuas portas,  e os teus filhos em 
teu seio abençoou. R.

2.  Ele envia suas ordens para a terra, e a 
palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair             
a neve como lã e espalha a geada como            
cinza. R.

3. Anuncia a Jacó sua palavra, seus 
preceitos suas leis a Israel. Nenhum povo 
recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou 
os seus preceitos R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63c. 
68c
 
R. Glória a Cristo, Palavra eterna do 

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

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

 Evangelho - Mt 5,17-19

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

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

e os Profetas". Não vim para abolir, mas para 

18dar-lhes pleno cumprimento.  Em verdade, 
eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem 
de existir, nem uma só letra ou vírgula serão 

                        tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. 
19 Portanto, quem desobedecer a um só destes 
mandamentos, por menor que seja, e ensinar 
os outros a fazerem o mesmo, será consi-
derado o menor no Reino dos Céus. Porém, 
quem os praticar e ensinar, será considerado 
grande no Reino dos Céus. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Jesus não veio revogar a 
Lei, mas superá-la. Voltemo-nos para Ele e 
peçamos: R. Jesus Cristo, ensinai-nos a 
vossa Lei.

1.  Pelo povo fiel de Deus que escuta a Lei 
de Deus todos os dias, pelo papa Francisco 
que a interpreta com verdade e pelos párocos 
que a comunicam aos cristãos, oremos numa 
só voz.

2.  Pelo povo de Israel que conhece a Lei 
de Deus, por todos aqueles que ainda hoje a 
fazem sua e pelas nações que a integram nas 
próprias leis, oremos numa só voz.

3.  Pelos pais que ensinam a Lei de Cristo 
aos filhos, pelos filhos que a transmitem a 
seus filhos e por aqueles que a trazem sempre 
no pensamento, oremos numa só voz.

4.  Pelas vítimas das leis contrárias à digni-
dade humana, por aqueles que não as aprovam 
nem defendem e pelos que têm a coragem de 
se opor a elas, oremos numa só voz.

5.  Pelos que entre nós não obedecem os 
mandamentos, e pelos que procuram vivê-los 
com fidelidade, oremos numa só voz. 

Senhor Jesus Cristo, abri os nossos 
corações à vossa Lei e dai-nos a sabedoria 
que ela ensina. Vós que sois Deus com o Pai 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, com estas oferendas, as 
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preces do vosso povo, e a nós, que celebra-
mos estes mistérios, defendei-nos de todos 
os perigos. 

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinareis, Senhor, o caminho       
da vida: perfeita é a alegria em vossa 

presença.

Oração depois da comunhão

Santifique-nos, ó Deus, esta mesa celeste 
da qual participamos para que, purificando-
nos de todo erro, ela nos torne dignos das 
vossas promessas. 

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

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

Oração do dia

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

guidores e superaram as torturas do martírio; 
concedei-nos, por sua intercessão, crescer 
constantemente em vossa caridade. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,17-19

N
ão pensem que eu vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno 
cumprimento” (Mt 5,17). É o primeiro versículo do evangelho de hoje, é a primeira 
vez que Jesus diz isso em Mateus, e é o versículo mais importante do texto.

-  A lei, como já vimos, é boa: manda o que faz a vida crescer e proíbe o que diminui a 
vida. Os profetas, que falam em nome de Deus, recordam sempre a lei, denunciando suas 
transgressões e prometendo um coração novo, um Espírito novo, que, finalmente, nos faça 
trilhar o caminho de Deus.

-  A lei, porém – já estamos fartos de saber – não salva ninguém. Nós, pecadores, por 
imperícia ou engano, trocamos o bem pelo mal e o mal pelo bem. Quando tomamos 
consciência, já erramos e, na tentativa de justificar-nos (= de nos tornarmos justos), erramos 
mais ainda. De transgressão em transgressão, a desobediência vira hábito, quase um 
imperativo, uma obrigação de fazer o que é proibido e de não fazer o que é obrigado. É a 
escravidão do vício (= mau hábito), que é tão difícil – e tão importante – admitir. O maior 
problema não é ser alcoólico, é admitir que se é. Admitir, por outro lado, é o começo da 
redenção.

-  A lei, por um lado, provoca, acusa e pune a nossa pecaminosidade, e, por outro, é 
nossa carcereira, pedagoga e tutora. Cria o pecado, porque sem lei não há pecado; acusa, pois 
é com base na lei que se julgam os atos; pune, porque tipifica os crimes e estabelece as penas. 
Não permite que deixemos a prisão em que o pecado nos mete; conduz-nos para além de si 
mesma; protege-nos, mas não nos deixa crescer. 

-  Jesus veio libertar-nos da escravidão da lei, não abolindo-a – seria o caos absoluto! – 
mas cumprindo-a de um modo superior, divino, “excessivo”. Ele é o primeiro a viver o amor, 
que a lei sempre buscou, mas nunca atingiu. A sua justiça não é a dos fariseus nem a dos 
doutores da lei, mestres e advogados daqueles. A justiça de Jesus é a justiça “excessiva” do 
Filho, igual à do Pai, que introduz no Reino. (A expressão ‘justiça excessiva’ – você já deve ter 
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percebido – tem a ver com a palavra de Jesus: “Se a justiça de vocês não for maior (= exceder, 
superar) que a dos escribas e fariseus...” (Mt 5,20)! 

-  Com Jesus, uma coisa fica clar . Atrás da lei, que proíbe o que tem cheiro de morte, a
está o Senhor, que dá a vida e ressuscita dos mortos. Atrás da palavra, que condena a 
transgressão, está o Pai (misericordioso, é claro) que perdoa o transgressor. Jesus não é o fim 
da lei, mas a finalidade da lei e dos profetas. Não é a abolição da lei, mas seu cumprimento, 
excessivo, inesperado, inimaginável. Ele vive a palavra dada a Moisés e sempre de novo 
recordada e atualizada pelos profetas. E vai muito além: ele faz a vontade do Pai, que é seu 
alimento!

Santos do dia: Perpétua e Felicidade (+202). João de Gorze (900-976). Cunissa de 
Andechs (+ 1020). Volker (século XI). Teresa Margarida do Sagrado Coração de Jesus (Ana 
Maria Redi) (1747-1770). 

Testemunhas do Reino: Joaquim Carregal, Remígio Morel, Pedro Medina e Daniel de La 
Sierra (Argentina, 1994). Fujimori é condenado a 25 anos de prisão (Peru, 2009).

Datas comemorativas: Dia dos Fuzileiros Navais. Dia Mundial da Oração. Morte de 
Antônio Houaiss, filólogo (1999). 

08 QUINTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia da semana do Tempo da Quaresma)

A que ponto chega a cegueira humana, 
provocada pela má vontade, pelo fechamento 
interior, pelo medo! Jesus faz o bem e seus 
adversários atribuem o bem que Jesus faz             
ao mal, ao espírito do mal, ao chefe dos 
demônios. Não temos também nós caídas na 
cegueira ou, pior, estados de cegueira?

Antífona da entrada 

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor; 
quando em qualquer aflição clamarem por 
mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para 
sempre.

Oração do dia

À medida que se aproxima a festa da 
salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos 
preparemos com maior empenho para cele-
brar o mistério da Páscoa. 

Leitura - Jr 7,23-28

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

23Assim fala o Senhor:  "Dei esta ordem ao 
povo dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o 
vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e segui 
adiante por todo o caminho que eu vos indicar 

24para serdes felizes.  Mas eles não ouviram e 
não prestaram atenção; ao contrário, seguindo 
as más inclinações do coração, andaram para 

25 trás e não para a frente, desde o dia em que 
seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A 
todos enviei meus servos, os profetas, e 
enviei-os cada dia, começando bem cedo;            
26 mas não ouviram e não prestaram atenção; 
ao contrário, obstinaram-se no erro, proce-

27dendo ainda pior que seus pais.  Se falares 
todas essas coisas, eles não te escutarão,           
e, se os chamares, não te darão resposta.               
28 Dirás, então: Esta é a nação que não escutou 
a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou 
correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua 
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boca". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 94(95),1-2.6-
7.8-9(R/. 8)

R. Oxalá ouvísseis hoje a voz do 
Senhor: Não fecheis os vossos corações.

1.  Vinde, exultemos de alegria no 
Senhor, aclamemos o Rochedo que nos salva! 
Ao seu encontro caminhemos com louvores, e 
com cantos de alegria o celebremos! R.

2.  Vinde adoremos e prostremo-nos por 
terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e 
nós somos o seu povo e seu rebanho, as 
ovelhas que conduz com sua mão. R.

3.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: "Não 
fecheis os corações como em Meriba, como 
em Massa, no deserto, aquele dia, em que 
outrora vossos pais me provocaram, apesar de 
terem visto as minhas obras". R.

Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

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

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

Evangelho - Lc 11,14-23

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

14Naquele tempo:  Jesus estava expul-
sando um demônio que era mudo. Quando o 
demônio saiu, o mudo começou a falar, e as 

15multidões ficaram admiradas.  Mas alguns 
disseram: "É por Belzebu, o príncipe dos 

                    demônios, que ele expulsa os demônios". 
16 Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um 

17sinal do céu.  Mas, conhecendo seus pen-
samentos, Jesus disse-lhes: "Todo reino 
dividido contra si mesmo será destruído; e 

18cairá uma casa por cima da outra.  Ora, se até 
Satanás está dividido contra si mesmo, como 

poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que 
                 é por Belzebu que eu expulso os demônios.

19 Se é por meio de Belzebu que eu expulso 
demônios, vossos filhos os expulsam por 
meio de quem? Por isso, eles mesmos serão 

20vossos juízes.  Mas, se é pelo dedo de Deus 
que eu expulso os demônios, então chegou 

21para vós o Reino de Deus.  Quando um 
homem forte e bem armado guarda a própria 

22casa, seus bens estão seguros.  Mas, quando 
chega um homem mais forte do que ele, 
vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele 

23confiava, e reparte o que roubou.  Quem não 
está comigo, está contra mim. E quem não 
recolhe comigo, dispersa". - Palavra da 
Salvação. 

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: A palavra de Deus é se-
mente de vida; se nos acusa, é para nos levar à 
conversão. Por isso, oremos cheios de con-
fiança: R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1.  Deus nosso Pai, fazei ressoar a vossa 
Palavra na boca dos pastores da santa Igreja e 
brilhar na vida dos seus fiéis.

2.  Deus de Israel, tende compaixão 
daqueles países cujos responsáveis des-
prezam a vossa voz e seguem o seu coração 
desorientado.

3. Senhor de toda a terra, dai vigor aos 
missionários que levam aos não cristãos a luz 
da fé e os orientam segundo o espírito do 
Evangelho.

4.  Deus fiel e justo, animai os que andam 
tristes, afastai as doenças, acabai com a fome, 
extingui a miséria e livrai o mundo de todos os 
erros.

5. Deus dos nossos pais, fazei-nos 
reconhecer que quem não está com Cristo não 
O serve e quem com Ele não junta só dispersa.

Senhor, não olheis para a nossa infide-
lidade, mas para Jesus que obedeceu até à 
morte. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, para que a oferenda do vosso povo 
possa agradar-vos, purificai-nos de todo 
contágio do mal e não nos deixeis seduzir 
pelas falsas alegrias, pois nos prometestes o 
prêmio verdadeiro.

Antífona da comunhão - Sl 118,4-5

Vós nos dais, Senhor, vossos preceitos 

para que sejam observados fielmente. Pos-
sam meus passos orientar-se no cumprimento 
da vossa justiça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentais com os 
sacramentos, concedei-nos vossos auxílios 
para colhermos o fruto da salvação nesta 
celebração e em nossa vida. 

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

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

Oração do dia

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

cando as obras de caridade, nos encontremos 
entre os escolhidos quando chegar o vosso 
Reino. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,14-23

 espírito mudo, de que o Espírito cura, é o da serpente do Gênesis cf. Gn 3,1ss.), que Otirou da nossa boca a palavra que nos faz ser o que somos. Essa palavra é a palavra 
“Pai”, que, dirigindo-a a Deus, nós nos reconhecemos filhos e filhas. 

- Pela mentira, o ser humano não sentiu mais a paternidade de Deus e não foi mais capaz 
de exprimir a sua condição filial na comunhão fraterna com as outras pessoas. Apagou-se nele 
a luz da vida. Sentiu-se filho do nada e destinado ao nada, filho e irmão de ninguém. Caiu no 
egoísmo, que parece vida, mas é apenas morte em vida. 

- Jesus entra neste abismo da nossa existência para encontrar todos os seus irmãos e 
irmãs que aí tinham caído e devolver-lhes a palavra que santifica o nome do Pai e conduz ao 
reino dos filhos (cf. Lc 11,2).

- Pelo dom da Eucaristia, palavra e pão, que aquele que já está na pátria deixou aos que 
se acham ainda a caminho, o domínio do espírito impuro é suplantado pelo domínio do Espírito 
de Deus. A Eucaristia abre o amor do Pai e do Filho a todos os irmãos e irmãs e desata, no 
coração e na boca de todos, a palavra do Reino (vv. 15-22). É o cumprimento da missão de 
Jesus, pois o nosso coração e a nossa boca foram criados para essa palavra. 

- A passagem de Jesus entre nós é, do início ao fim, obra do “dedo” de Deus (cf. Lc 
11,20) para salvar o ser humano e conduzi-lo a esta comunhão de vida com ele. O Filho é “o 
mais forte”, que nos arranca das mãos do Inimigo e nos devolve ao Pai. Por isso, “estar com 
ele” é colher os frutos da vida, e “estar contra Ele” é perder-se (v. 23). Estar “com ele” é a 
decisão que nos salva porque nos torna filhos e filhas: dá-nos nossa verdadeira essência.

- Estar com Jesus (v. 23) significa estar no Reino, tendo o Espírito do Filho. Ser contra 
significa estar fora dele, ainda escravos do espírito mudo, que nos impede a palavra que nos 
torna livres.
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Santos do dia: Juliano de Toledo (652-690). Geraldo de Clairvaux (+ 1177). João de Deus 
(1495-1550). Jorge Miguel Wittmann (1760-1833).

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

09 SEXTA-FEIRA  3ª SEMANA DA QUARESMADA
 (Cor roxa - Ofício do dia da semana do Tempo da Quaresma) 

Um mestre da Lei interroga e elogia Jesus. 
Jesus, porém, vira o jogo: elogia quem o havia 
elogiado, para conduzi-lo ao que realmente 
importa: viver a Lei. A seta indica para algo 
diferente dela, para o que realmente interessa. 
Assim com a Lei: colocá-la em prática é mais 
importante que conhecê-la, e muito mais 
importante que interpretá-la... para os outros!

Antífona da entrada - Sl 85,8-10

Senhor, não há entre os deuses nenhum 
que se vos compare, porque sois grande e 
fazeis maravilhas: só vós, Senhor, sois Deus.

Oração do dia

Infundi, ó Deus, vossa graça em nossos 
corações, para que fugindo aos excessos 
humanos possamos, com vosso auxílio, 
abraçar os vossos preceitos. 

Leitura - Os 14,2-10
 
Leitura da Profecia de Oseias 

 2Assim fala o Senhor Deus:  "Volta, Israel, 
para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído 

3em teu pecado.  Vós todos, encontrai palavras 
e voltai para o Senhor; dizei-lhe: 'Livra-nos de 
todo o mal e aceita este bem que oferecemos; 

4o fruto de nossos lábios.  A Assíria não nos 
salvará; não queremos montar nossos cava-
los, não chamaremos mais 'Deuses nossos' a 
produtos de nossas mãos; em ti encontrará o 

5órfão misericórdia".  Hei de curar sua per-
versidade e me será fácil amá-los, deles 

6afastou-se a minha cólera.  Serei como 
orvalho para Israel; ele florescerá como o lírio 

                          e lançará raízes como plantas do Líbano. 
7 Seus ramos hão de estender-se; será seu 
esplendor como o da oliveira, e seu perfume 

8como o do Líbano.  Voltarão a sentar-se à 
minha sombra e a cultivar o trigo, e flores-
cerão como a videira, cuja fama se iguala à do 

9vinho do Líbano.  Que tem ainda Efraim a ver 
com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho 
por ele. Sou como o cipreste sempre verde:  

10de mim procede o teu fruto.  Compreenda 
estas palavras o homem sábio, reflita sobre 
elas o bom entendedor! São retos os 
caminhos do Senhor e, por eles, andarão os 
justos, enquanto os maus ali tropeçam e 
caem". - Palavra do Senhor.    

 
Salmo responsorial - Sl 80(81),6c-8a. 
8bc-9.10-11ab.14e17(R/. cf. 11.9a) 

R.  Ouve, meu povo, porque eu sou o 
teu Deus!

 
1.  Eis que ouço uma voz que não 

conheço, "Aliviei as tuas costas de seu fardo, 
cestos pesados eu tirei de tuas mãos; na 
angústia a mim clamaste, e te salvei. R.

2.   uma nuvem trovejante te falei, e De
junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu 
povo, porque vou te advertir! Israel, ah! se 
quisesses me escutar. R. 

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

4.  Quem me dera que meu povo me 
escutasse! Que Israel andasse sempre em 
meus caminhos; eu lhe daria de comer a flor 
do trigo, e com o mel que sai da rocha o 
fartaria". R.

 
Aclamação ao Evangelho - Mt 4,17

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

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

 
Evangelho - Mc 12,28b-34

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

28bNaquele tempo:  Um escriba aproximou-
se de Jesus e perguntou: "Qual é o primeiro de 

29todos os mandamentos?"  Jesus respondeu: 
"O primeiro é este: Ouve, ó Israel! O Senhor 

30nosso Deus é o único Senhor.  Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, de todo o teu entendimento e 

31com toda a tua força!  O segundo man-
damento é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo! Não existe outro mandamento maior 

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

33além dele.  Amá-lo de todo o coração, de 
toda a mente, e com toda a força, e amar o 
próximo como a si mesmo é melhor do que 

34todos os holocaustos e sacrifícios."  Jesus 
viu que ele tinha respondido com inteligência, 
e disse: "Tu não estás longe do Reino de 
Deus." E ninguém mais tinha coragem de fazer 
perguntas a Jesus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Deus é o centro da nossa 
fé, a quem devemos amar. Vamos pedir-Lhe 

com humildade: R. Atendei, Senhor, as 
nossas preces.

1.  Para que os fiéis de todas as Igrejas 
cristãs, católicos, ortodoxos e protestantes, se 
convertam cada vez mais ao Senhor Deus, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que as nações descubram a 
urgência de uma opção decidida pela paz, cujo 
segredo está na conversão a Deus, rezemos 
ao Senhor.

3.  Para que os grandes e sábios deste 
mundo deixem de fabricar e adorar seus 
ídolos, pois sem Deus tudo o que fazem é 
ilusão, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os discípulos de Cristo não 
duvidem de que só Deus é o Senhor do Céu e 
da terra e que além Dele não existe mais 
nenhum, rezemos ao Senhor.

5.  Para que os fiéis e catecúmenos da 
nossa comunidade se deixem converter pela 
Palavra e não escutem nem adorem senão a 
Deus, rezemos ao Senhor.

Senhor, Deus onipotente, purificai os 
nossos corações, para podermos celebrar a 
grande festa da Pàscoa. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai com bondade, ó Deus, as oferendas 
que vos apresentamos para que vos sejam 
agradáveis e úteis à nossa salvação. 

 
Antífona da comunhão - Mc 12,33

Amar a Deus de todo o coração e ao 
próximo como a si mesmo, vale mais que 
todos os sacrifícios.

Oração depois da comunhão

Senhor Deus, que a vossa força penetre 
em nossa vida para que alcancemos em 
plenitude o que recebemos no sacramento. 
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SANTA FRANCISCA ROMANA, RELIGIOSA
MEMORIA FACULTATIVA 

(Missa: Santos - para religiosos MR, 776)

Oração do dia

Ó Deus, que nos destes em Santa 
Francisca Romana admirável modelo de 
esposa e de monja, fazei-nos sempre fiéis ao 

vosso serviço, para que possamos reconhecer 
e seguir a vossa vontade em todas as cir-
cunstâncias da vida. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

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

s judeus tinham uma infinidade de leis e preceitos. Mais ou menos como nós hoje. ONaquele emaranhado, tinham dificuldade em movimentar-se. Precisavam de um 
princípio, de um critério que iluminasse e organizasse aquela parafernália toda de leis.

-  Na pergunta do escriba de hoje, não há polêmica nem desejo de polêmica. Há desejo 
de conhecer e disponibilidade de aprender. O único perigo é o desejo acabar antes de ser 
satisfeito, como uma viagem que não chegou ao destino.

-  A primeira parte da reposta de Jesus sai do Antigo Testamento. “Amarás o Senhor teu 
Deus...” (Dt 6,4ss.). A segunda parte também. “Amarás o teu próximo...” (Lv 19,18). A 
novidade de Jesus é ter juntado os dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo.

-  Só podemos amar a Deus se conhecemos o seu amor por nós, o que é impossível se 
não conhecemos – se não ouvimos – a sua palavra. O nosso amor não se dirige a um ídolo, que 
construímos com nossas ideias, mas ao único Senhor, aquele que nos criou e salvou, 
mostrando-se nosso Senhor. 

-  O nosso amor a Deus nos torna semelhantes a ele. Amá-lo é louvá-lo, reverenciá-lo, 
servi-lo. Louvar é o contrário de invejar: quem louva alegra-se com o que o amado é. 
Reverenciá-lo é respeitá-lo e levá-lo a sério por temor de perdê-lo. Servir é colocar à sua 
disposição o que se tem, o que se faz e, principalmente, o que se é. 

-  O segundo mandamento – o amor pelo ser humano – não está em concorrência com o 
primeiro. O amor ao ser humano brota do amor a Deus como a água de uma fonte. É “segundo” 
porque brota da fonte; não é “secundário”, como se fosse menos importante ou até 
dispensável. Se colocarmos, porém, o primeiro como segundo, fechamos o registro de entrada 
da “água” e ficamos sem os dois!

-  Nossa capacidade de amar é infinita, porque feita por Deus e porque dada a nós no dom 
do Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho. O próximo, porém, não pode ser amado de modo 
absoluto, pois seria transformá-lo num “deus”, enquanto ele é só um ser humano. Põe-se 
sobre suas costas um peso que ele não consegue carregar, e ele acaba destruído. O mais 
comum, porém, é jogá-lo fora, dispensá-lo e desprezá-lo, com decepção e ódio, pois ele é 
limitado: não é o “deus” ou a “deusa” que imaginávamos. Por isso, muitas expressões do 
chamado “amor” – nome falso do mascarado egoísmo –, que escraviza o ‘amante’ e a ‘pessoa 
amada’, não passa de uma macaqueação do verdadeiro amor, do amor do Deus-Amor. É 
preciso crescer muito para se desfazer desse ‘amor’ e chegar perto do ‘Amor’. Este liberta e dá 
vida; aquele escraviza e mata. 

-  Paulo, em plena sintonia com Jesus, vai dizer que o “o amor é a plenitude da Lei” (Rm 
13,10). Qualquer outro mandamento encontra no mandamento do amor o seu sentido, e só tem 
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sentido se for sua expressão. Toda lei – natural, civil ou eclesial – que não vier do amor e não 
levar ao amor não é vontade de Deus. 

-  Se entendemos o mandamento do amor, estamos muito perto do Reino de Deus. Para 
entrar, só falta um passo: amar a Jesus. 

Santos do dia: Os Quarenta Mártires de Sebaste (+ 320). Gregório de Nissa (340-394). 
Bruno de Querfurt (947-1009). Catarina de Bolonha (1413-1463). Francisca Romana (1384-
1440). Eugênia Maria de Jesus (Milleret) (1817-1898). Domingos Sávio (1842-1857). Bárbara 
Pfister (1867-1909).

Memória histórica: A armada de Pedro Álvares Cabral zarpa de Lisboa, rumo a Calcutá, 
descobrindo o Brasil no meio da viagem, no ano de 1500. Massacre de Santa Elmira (Salto do 
Jacuí, RS). 

Datas comemorativas: Dia das Sociedades de Amigos de Bairro. 

10 SÁBADO DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

O louvor a Deus não pode andar junto com 
o orgulho de si mesmo e o desprezo do outro. 
Não é possível louvar a Deus, a quem não se 
vê, e desprezar o irmão, a quem se vê. Quem 
diz que louva a Deus, mas condena o irmão, é 
mentiroso, e a verdade de Deus não está nele! 

Antífona da entrada - Sl 102,2-3

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não 
esqueças nenhum dos seus benefícios: é ele 
quem te perdoa todas as ofensas.

Oração do dia

Ó Deus, alegrando-nos cada ano com a 
celebração da Quaresma, possamos par-
ticipar com fervor dos sacramentos pascais e 
colher com alegria todos os seus frutos. 

Leitura - Os 6,1-6
 
Leitura da Profecia de Os s eia

1 "Vinde, voltemos para o Senhor, ele nos 
feriu e há de tratar-nos, ele nos machucou e há 

2de curar-nos.  Em dois dias, nos dará vida, e, 
ao terceiro dia, há de restaurar-nos, e vive-

3remos em sua presença.  É preciso saber 
segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa 
como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós 
como as primeiras chuvas, como as chuvas 

4tardias que regam o solo".  Como vou tratar-
te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso 
amor é como nuvem pela manhã, como 

5orvalho que cedo se desfaz.  Eu os desbastei 
por meio dos profetas, arrasei-os com as 
palavras de minha boca, mas, como luz, 

6expandem-se meus juízos;  quero amor, e 
não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais 
do que holocaustos. - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4. 
18-19. 20-21ab(R/. cf. Os 6,6) 

R. Eu quis misericórdia e não o 
sacrifício!

1. Tende piedade, ó meu Deus, mise-
ricórdia! Na imensidão de vosso amor, 
purificai-me! Lavai-me todo inteiro do 
pecado, e apagai completamente a minha 
culpa! R.
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2. Pois não são de vosso agrado os sacri-
fícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
Meu sacrifício é minha alma penitente, não 
desprezeis um coração arrependido! R.

3. Sede benigno com Sião, por vossa 
graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros! 
E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os 
holocaustos e oblações em vosso altar! R.

 Aclamação ao Evangelho - Sl 94(95)

R.  Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

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

 Evangelho - Lc 18,9-14

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus contou esta 9

parábola para alguns que confiavam na sua 
própria justiça e desprezavam os outros:                          
10 "Dois homens subiram ao Templo para rezar: 
um era fariseu, o outro cobrador de impostos. 
11 O fariseu, de pé, rezava assim em seu 
íntimo: 'Ó Deus, eu te agradeço porque não 
sou como os outros homens, ladrões, deso-
nestos, adúlteros, nem como este cobrador de 
impostos.  Eu jejuo duas vezes por semana, e 12

dou o dízimo de toda a minha renda'.  O 13

cobrador de impostos, porém, ficou à 
distância, e nem se atrevia a levantar os olhos 
para o céu; mas batia no peito, dizendo: 'Meu 
Deus, tem piedade de mim que sou pecador!' 
14 Eu vos digo: este último voltou para casa 
justificado, o outro não. Pois quem se eleva 
será humilhado, e quem se humilha será 
elevado". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Hoje Jesus nos disse: 
«Quem se exalta será humilhado e quem se 
humilha será exaltado». De coração contrito, 
peçamos ao Pai: R. Ensinai-nos, Senhor, a 
ser cristãos.

1.  Para que a Igreja, pela voz dos seus 
fiéis e dos seus ministros, proclame sempre a 
misericórdia do Pai, louco de amor por nós, 
oremos com humildade.

2.  Para que ninguém, sobre a terra, se 
convença de que pode enganar a Deus com 
suas palavras, como pensava o fariseu do 
Evangelho, oremos com humildade.

3.  Para que os crentes de todas as 
religiões reconheçam que Deus quer a 
misericórdia e não sacrifícios, sobretudo de 
seres humanos, oremos com humildade.

4.  Para que os justos se oponham 
conscientemente aos pecados coletivos das 
empresas e nações contra a vida, contra            
os pobres e contra a paz, oremos com 
humildade. 

5.  Para que o amor de cada cristão pelo 
seu Senhor não seja como o nevoeiro da 
manhã, que se dissipa ou como o orvalho da 
madrugada que se evapora, oremos com 
humildade.

Senhor, Deus de misericórdia, aceitai o 
nosso coração arrependido e visitai-nos como 
a luz da madrugada. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, é por vossa graça que, de coração 
purificado, nos aproximamos dos santos 
mistérios. Concedei que vos rendamos o 
devido culto, para celebrar solenemente a 
liturgia pascal. 

Antífona da comunhão - Lc 18,13

O publicano, de longe, bate no peito 
dizendo: Deus, tende piedade de mim, pois 
sou pecador!

Oração depois da comunhão

Ó Deus de misericórdia, sustentados pela 
Eucaristia, dai-nos celebrar dignamente 
vossos sacramentos e recebê-los sempre 
com fé. 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 18,9-14

N
esta parábola Jesus faz uma crítica aos que estão seguros da própria justiça (Lc 
5,32; 15,7), que a querem exibir (Lc 16,15). É um apelo à humildade. O fariseu 
cumpre de fato as práticas piedosas de sua seita (5,33; 11,42) e nisto encontra a 

certeza da sua justiça. Mas ele não espera nada de Deus. Também o coletor de impostos diz a 
verdade: ele é pecador, mas esta confissão sincera o abre para Deus e a sua graça. A 
justificação, que o fariseu pretendia adquirir por suas obras, é um dom que só Deus pode 
conceder.

-   Lucas não informa quem são os destinatários desta parábola, mas é bem Alguns:
possível que sejam os fariseus que já foram mencionados em 7,36-50; 15,2; 16,15.

-  A justiça baseada nas condições humanas se opõe à Confiar na própria justiça: 
verdadeira justiça de Deus. O Apóstolo Paulo também afirma isso em Rm 10,3; Gl 2,16. É 
hipocrisia achar-se justo diante de Deus por seus próprios méritos e ainda mais desprezar e 
acusar os outros.

-   Eles não se diferenciam pela posição social, nem pela fortuna que Fariseu x publicano:
possuem. Sabemos que os fariseus amavam o dinheiro (16,14) e que os cobradores de 
impostos enriqueciam à custa do seu trabalho, tantas vezes desonestamente, basta ver o caso 
de Levi (5,39) e de Zaqueu (19,2). A princípio o fariseu está mais próximo de Deus porque 
observa a Lei, enquanto que o cobrador de impostos trabalha para o império opressor. Sua 
diferença está no modo como se dirigem a Deus.

-   O fariseu da parábola reza com franca gratidão por seu estado espiritual O fariseu:
saudável. Não há sinal de que está tentando mentir. Os fariseus faziam um jejum severo duas 
vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, para o bem de toda a nação. E não há razão 
para duvidar de que pagava o dízimo. A tragédia é que ele não entende a natureza imperfeita 
dessa oração. Está enganando a si mesmo. Não se considera servo de Deus, mas alguém que 
merece a graça de Deus por um trabalho bem feito. Além desse orgulho, ele torna-se culpado 
porque despreza e julga o coletor de impostos. Fariseu significa “separado” e é assim que age: 
separa-se dos demais. A sua oração divide, separa, julga; diferente é o que ensina Jesus: Ele 
quer reconciliar, reunir, resgatar (11,2-4).

-  Bem diferente do fariseu é a atitude do cobrador de impostos O cobrador de impostos: 
que está consciente da própria pecaminosidade. Sabe que não merece consideração por causa 
de nada que tenha feito. A oração que faz é com gestos de humildade: “Meu Deus, tem piedade 
de mim que sou pecador” (v. 13). Reconhece seu desamparo e sua fragilidade e assim se torna 
dependente. É esta carência e humildade que abrem a pessoa para a graça de Deus. O próprio 
Jesus tira da parábola a chocante conclusão: o fariseu praticante vai para a casa injustificado, o 
cobrador de impostos está justificado.

-   O cobrador de impostos é justificado no tribunal de Deus. Ele reconheceu Justificado:
sua necessidade da misericórdia de Deus e demonstrou tristeza por seus pecados. O fariseu, 
entretanto, não precisa do gratuito dom divino da justificação, pois justificou-se a si mesmo.

-  Esta sentença de Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado: 
Jesus, usada por ele em outros momentos nos Evangelhos (Lc 14,11; Mt 23,12), condena a 
orgulhosa segurança dos fariseus (16,15) e convida à humildade. Esta não é uma vingança de 
Deus, mas revela o modo de agir de Deus, retribuindo a cada um segundo seu agir: quem se 
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exalta está iludindo a si mesmo; quem, ao contrário, se humilha, dá-se conta da sua miséria e 
crê que Deus pode e quer exaltá-lo (veja-se o Magnificat de Maria 1,46-48.51-53).

Não somos melhores nem piores do que os outros, somos iguais! Se recebemos a graça de 
podermos seguir o chamado de Jesus, seguir os mandamentos de Deus, nem por isso 
devemos nos considerar melhores que os outros. “Somos servos inúteis, fizemos apenas o que 
devíamos fazer” nos ensinou Jesus (Lc 17,10), pois a quem muito foi dado, muito será pedido 
(Lc 12,48). Portanto, se conhecemos a Palavra de Deus e vivemos de acordo com o que ela 
ensina, ainda assim não devemos nos orgulhar, pois dependemos sempre da graça de Deus. 
Nem devemos julgar nossos irmãos, mesmo que sejam pecadores. Devemos e podemos 
ajudá-los a se aproximar de Deus. O Papa Francisco nos ensina que: “A todos deve chegar a 
consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada 
pessoa, para além dos seus defeitos e das suas quedas” (EG 44).

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

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

Memória histórica: Massacre de 82.000 tibetanos durante a Revolta do Tibete contra a 
China e o regime comunista (1959). 

Datas comemorativas: Dia do Sogro. Dia do Telefone. Dia Internacional de solidariedade 
com o povo tibetano.

11 4º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa ou róseo - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário Inicial - Quaresma é tempo 
de misericórdia. Celebramos hoje o amor 
misericordioso de Deus que enviou seu Filho 
ao mundo não para nos condenar, mas para 
nos salvar. Somos convidados a olhar para o 
alto, para Deus, para o Deus-Amor que se 
revelou na vida e na morte de Jesus. A Cruz é a 
expressão máxima do amor de Deus por nós. 
“Deus amou de tal modo o mundo que deu o 
seu Filho  unigênito, para que não morra todo 
o que nele crer, mas tenha a vida eterna”. 
Como atacar as causas da violência, como 
viver como irmãos? O que nos está ensinando 
a Campanha da Fraternidade? 

Antífona da entrada - Is 66,10-11

Alegra-te, Jerusalém! Reuni-vos, vós 
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todos que a amais; vós que estais tristes, 
exultai de alegria! Saciai-vos com a abun-
dância de suas consolações.

Oração do dia

Ó Deus, que por vosso Filho realizais de 
modo admirável a reconciliação do gênero 
humano, concedei ao povo cristão correr ao 
encontro das festas que se aproximam, cheio 
de fervor e exultando de fé. 

Leitura - 2Cr 36,14-16.19-23

Leitura do Segundo Livro das 
Crônicas 

14Naqueles dias:  Todos os chefes dos 
sacerdotes e o povo multiplicaram suas infi-
delidades, imitando as práticas abomináveis 
das nações pagãos, e profanaram o templo 
que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. 
15 Ora, o Senhor Deus de seus pais, dirigia-
lhes frequentemente a palavra por meio de 
seus mensageiros, admoestando-os com 
solicitude todos os dias, porque tinha com-

               paixão do seu povo e da sua própria casa. 
16 Mas eles zombavam dos enviados de Deus, 
desprezavam as suas palavras, até que o furor 
do Senhor se levantou contra o seu povo e não 

19houve mais remédio.  Os inimigos incen-
diaram a casa de Deus e deitaram abaixo os 
muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as 
construções fortificadas e destruíram tudo o 

20que havia de precioso.  Nabucodonosor 
levou cativos, para a Babilônia, todos os que 
escaparam à espada, e eles tornaram-se 
escravos do rei e de seus filhos, até que o 

21império passou para o rei dos persas. Assim 
se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada 
pela boca de Jeremias: "Até que a terra tenha 
desfrutado de seus sábados, ela repousará 
durante todos os dias da desolação, até que se 

22completem setenta anos".  No primeiro ano 
do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se 
cumprisse a palavra do Senhor pronunciada 
pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o 

espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou 
publicar em todo o seu reino, de viva voz e por 

23escrito, a seguinte proclamação:  "Assim   
fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do  
céu, deu-me todos os reinos da terra, e 
encarregou-me de lhe construir um templo 
em Jerusalém, que está no país de Judá. 
Quem dentre vós todos, pertence ao seu 
povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com 
ele, e que se ponha a caminho". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 136

R. Que se prenda a minha língua ao 
céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me 
esquecer!

1. Junto aos rios da Babilônia nos 
sentávamos chorando, com saudades de 
Sião. Nos salgueiros por ali penduramos 
nossas harpas. R.

2. Pois foi lá que os opressores nos 
pediram nossos cânticos; nossos guardas 
exigiam alegria na tristeza: "Cantai hoje para 
nós algum canto de Sião!" R.

3. Como havemos de cantar os cantares 
do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, 
Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que 
resseque a minha mão! R.

4.  Que se cole a minha língua e se prenda 
ao céu da boca, se de ti não me lembrar! Se 
não for Jerusalém minha grande alegria! R.

Leitura - Ef 2,4-10

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

4Irmãos:  Deus é rico em misericórdia. Por 
                       causa do grande amor com que nos amou, 

5 quando estávamos mortos por causa as 
nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É 

6por graça que vós sois salvos!  Deus nos 
ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos 
céus em virtude de nossa união com Jesus 

7Cristo.  Assim, pela bondade, que nos 
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demonstrou em Jesus Cristo Deus quis 
mostrar, através dos séculos futuros, a 

8incomparável riqueza da sua graça.  Com 
efeito, é pela graça que sois salvos, mediante 

               a fé. E isso não vem de vós; é dom de Deus!
9 Não vem das obras, para que ninguém se 

10orgulhe.  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 praticássemos. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R.  Louvor e honra a vós, Senhor 
Jesus.

V.  Tanto Deus amou o mundo, que lhe 
deu seu Filho único; todo aquele que crer nele  
há de ter a vida eterna.

Evangelho - Jo 3,14-21

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
14 Do mesmo modo como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim é necessário que o 

15Filho do Homem seja levantado,  para que 
todos os que nele crerem tenham a vida 

16 eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que 
deu o seu Filho unigênito, para que não morra 

   todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. 
17 De fato, Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para condenar o mundo, mas para que 

18o mundo seja salvo por ele.  Quem nele crê, 
não é condenado, mas quem não crê, já está 
condenado, porque não acreditou no nome do 

19Filho unigênito.  Ora, o julgamento é este: a 
luz veio ao mundo, mas os homens preferiram 
as trevas à luz, porque suas ações eram más.          
20 Quem pratica o mal odeia a luz e não se 
aproxima da luz, para que suas ações não 

21sejam denunciadas.  Mas quem age confor-
me a verdade aproxima-se da luz, para que se 
manifeste que suas ações são realizadas em 
Deus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Deus amou de tal modo o mundo que lhe 
deu o seu Filho Unigênito. Apoiados no grande 
amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e 
por todos os homens: R. Senhor, atendei a 
nossa prece.

1.  Para que as Igrejas cristãs de todo o 
mundo guiadas pelo Espírito do Senhor, façam 
penitência e se convertam ao Evangelho, 
oremos, irmãos.

2.  Para que este mundo não rejeite os 
mensageiros, que Deus lhe envia sem cessar, 
e preste ouvidos às palavras dos profetas, 
oremos, irmãos.

3. Para que neste tempo santo da 
Quaresma os cristãos se aproximem mais da 
luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos 
olhos de Deus, oremos, irmãos.

4.  Para que os pobres, os doentes e os 
que estão tristes, ponham toda a sua 
esperança no Senhor e acreditem que Jesus 
veio salvar-nos, oremos, irmãos.

5.  Para que a nossa assembleia domini-
cal dê graças pelo dom da salvação, que Deus 
nos oferece em Jesus Cristo, oremos, irmãos.

6.  Para que a Campanha da Fraternidade 
nos ensine a ter compaixão das vítimas da 
violência e a lutar contra as raízes da violência, 
remos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, que ouvis as orações 
dos vossos servos e servas, afastai as trevas 
que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso 
Filho e dirigi os nossos corações para a luz da 
sua Páscoa. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e 
oferecer pela redenção do mundo os dons que 
nos salvam e que vos apresentamos com 
alegria. 
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Prefácio da Quaresma, II

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Jo 9,11

O Senhor ungiu os meus olhos. Fui e  
lavei-me; comecei a ver e acreditei em Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a 
este mundo, iluminai nosso corações com o 
esplendor da vossa graça, para pensarmos 
sempre o que vos agrada e amar-vos de todo 
coração. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 3,14-21

E
m Jerusalém Jesus conhece um judeu chamado Nicodemos. Seu encontro com ele é 
significativo: era um fariseu notável, membro do Sinédrio, mas precisava reconhecer 
que estava diante dele alguém que veio do céu e tem muito a ensinar (Jo 3,1-9). Ele 

vem procurar Jesus à noite. Esta é a segunda parte do discurso de Jesus a Nicodemos. Não há 
mais diálogo, nem interlocutores, pois é só Jesus quem fala. O tema é o desígnio de Deus e a 
missão do Filho para a salvação do mundo. É a chamada alta cristologia joanina.

-   trata-se do episódio de Nm 21,4-9, no qual uma serpente é A serpente no deserto:
usada como símbolo de salvação do povo que perecia no deserto. O gesto de olhar para a 
serpente demonstrava a confiança do povo nas orientações de Deus a Moisés e ficavam 
curados. A serpente, ora positiva, ora negativa no mundo bíblico, é nesta passagem alçada à 
esfera aérea, saindo da terrestre, por isso, ganha uma nova condição. Assim, o gesto de 
levantar a serpente traz um novo significado para este símbolo tão comum no Antigo Oriente 
Próximo. Sendo este discurso proclamado para um sábio judeu, este exemplo do Antigo 
Testamento ganha ainda mais valor para demonstrar a missão do Messias.

-   uma alusão à cruz. O Filho do Homem nesta condição tão O Filho do Homem levantado:
humilhante, não pode ser visto como uma abominação. Ao contrário, está ali porque é fiel a 
Deus no amor e, assim, entrega-se totalmente. Ao sair da dimensão terrena e ser “elevado” na 
cruz, concretiza o grande gesto de amor do Pai ao doar seu Filho.

-   a fé nasce, portanto, do gesto de contemplar o crucificado, Não morra o que crer:
gerador de vida eterna.

-   Na teologia joanina, Deus é amor (1Jo 4,8). Trata-se de uma Deus ama o mundo:
afirmação bastante particular, que ressalta a liberdade do amor de Deus: aqui está o amor que 
precede tudo, o amor criador, que não exige reciprocidade para existir, porque é amor gerador 
de tudo! Nos versículos seguintes, Jesus esclarece que este mundo contempla também o 
homem, que será salvo por Ele.

-  Quem ama se doa a favor do amado. Deus Pai querendo salvar sua Doando seu Filho: 
Criação doa o melhor de si: doa seu Filho Amado, porque quer dar a “vida eterna” aos seus 
filhos queridos. A doação não deve aqui ser entendida somente como a obra da cruz; trata-se da 
encarnação, pregação, atos, morte e elevação de Jesus aos céus. 

-  Jesus mostra a finalidade última de seu ministério, que não é em Salvar e dar vida: 
nenhum aspecto negativa. Ele veio para salvar e dar vida a todos os homens. 

-   Em troca de tanto, Deus Pai espera apenas um gesto nosso: que acreditemos em A fé:
seu amor; que acreditemos em seu Filho. Não basta ser sábio em Israel, é preciso crer em seu 
plano de salvação para os homens, que é realizado em Jesus Cristo. Dessa forma, o homem 
participa com sua fé: ao crer, começa a experimentar a vida eterna.
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-  As trevas e a luz: Assim, Jesus veio ao mundo para ser luz para quem anda nas trevas. 
Mais adiante Jesus vai confirmar e dizer que Ele é a Luz do Mundo (Jo 9,5). A Luz é a solução 
para Nicodemos que vai ao encontro de Jesus “de noite” (Jo 3,2). 

-  Nicodemos: Ele aparecerá em outras duas ocasiões: em 7,50-52 ele está no Sinédrio e 
defende Jesus e o povo. E em 19,39 ele ajuda a sepultar o corpo de Jesus, cumpre o papel do 
filho fiel.

Em muitos ambientes pastorais, corre-se o risco de mostrar uma face de Cristo mais 
condenadora que julgadora. O evangelho de João mostra que Jesus, falando para os sábios da 
época, revela o coração do projeto de Deus: salvar todos os homens pela fé em seu filho. Este é 
o caminho que nos tira da nossa escuridão espiritual e nos coloca no caminho da vida eterna. 
Por isso, Quaresma é tempo de crer que Deus age em nosso favor e quer que sejamos felizes!

DEUS AMA O MUNDO

José Antonio Pagola

“Deus amou tanto o mundo...”

Não é só mais uma frase. Palavras que se poderiam eliminar do Evangelho, sem causar 
mudanças importantes. É a afirmação que recolhe o núcleo essencial da fé cristã. "Deus amou 
tanto o mundo que entregou o seu Filho único". Este amor de Deus é a origem e o fundamento 
da nossa esperança.

"Deus ama o mundo". Ele o ama tal como é. Inacabado e incerto. Cheio de conflitos e 
contradições. Capaz do melhor e do pior. Este mundo não percorre seu caminho sozinho, 
perdido e desamparado. Deus o envolve com o seu amor pelos quatro lados. Isso tem 
consequências da maior importância.

Primeiro. Jesus é, em primeiro lugar, o "presente" que Deus fez ao mundo, não só aos 
cristãos. Os pesquisadores podem argumentar sem parar sobre os muitos aspectos de sua 
figura histórica. Os teólogos podem continuar a desenvolver suas teorias mais engenhosas. 
Somente aqueles que se aproximam de Jesus Cristo como o grande presente de Deus podem ir 
descobrindo em todos os seus gestos, com emoção e alegria, a proximidade de Deus com todo 
ser humano.

Segundo. A razão de ser da Igreja, o único que justifica a sua presença no mundo é lembrar 
o amor de Deus. O Vaticano II muitas vezes o sublinhou: A Igreja "é enviada por Cristo para 
manifestar e comunicar o amor de Deus a todos os homens". Nada é mais importante. O 
primordial é comunicar esse amor de Deus a todo ser humano.

Terceiro. De acordo com o evangelista, Deus faz ao mundo esse grande presente que é 
Jesus, "não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele". É muito perigoso 
fazer da denúncia e a condenação do mundo moderno todo um programa pastoral. Somente 
com um coração cheio de amor para com todos, podemos chamar-nos uns aos outros à 
conversão. Se as pessoas se sentem condenadas por Deus, não lhes estamos transmitindo a 
mensagem de Jesus, mas outra coisa: talvez, nosso ressentimento e raiva.
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Quarto. Nestes momentos em que tudo parece confuso, incerto e desencorajador, nada nos 
impede a cada um de introduzir um pouco de amor no mundo. É o que Jesus fez. Não é preciso 
esperar nada. Por que não vai haver nestes momentos homens e mulheres bons, que 
introduzam amor, amizade, compaixão, justiça, sensibilidade e ajuda aos que sofrem? Esses 
são os que constroem a Igreja de Jesus, a Igreja do amor.

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

Memória histórica: Inauguração do Canal do Panamá (1914). Atentado a um grupo 
islâmico em Madri: 200 mortos e 1.400 feridos (2004). 

Datas comemorativas: Dia do Sogro. Dia do Telefone. 

12 SEGUNDA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Um funcionário do rei, um pagão, acredita 
em Jesus e tem o seu filho curado à distância 
por Jesus. A cura desse pagão, no quarto 
Evangelho, é tão importante que João o 
considera o “segundo sinal” realizado por 
Jesus. A nossa situação se parece com a deste 
homem. Somos chamados a crer apesar da 
distância no tempo e no espaço. 

Antífona da entrada - Sl 30,7-8

Confio em vós, ó Deus! Alegro-me e exulto 
em vosso amor, pois olhastes, Senhor, minha 
miséria.

Oração do dia

Ó Deus, que renovais o mundo com 
admiráveis sacramentos, fazei a vossa Igreja 
caminhar segundo vossa vontade sem que 
jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de 
que necessita. 

Leitura - Is 65,17-21

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

17Assim fala o Senhor:  Eis que eu criarei 

novos céus e nova terra, coisas passadas 
serão esquecidas, não voltarão mais à 

18memória.  Ao contrário, haverá alegria e 
exultação sem fim em razão das coisas que eu 
vou criar; farei de Jerusalém a cidade da 

19exultação e um povo cheio de alegria.  Eu 
também exulto com Jerusalém e alegro-me 
com o meu povo; ali nunca mais se ouvirá a 

20voz do pranto e o grito de dor.  Ali não haverá 
crianças condenadas a poucos dias de vida 
nem anciãos que não completem seus dias. 
Será considerado jovem quem morrer aos 
cem anos; e quem não alcançar cem anos, 

21passará por maldito.  Construirão casas para 
nelas morar, plantarão vinhas para comer seus 
frutos. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 29(30),2.4.5-
6.11-12a e 13b(R/. 2a)

R. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 
livrastes!

1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 
livrastes, e não deixastes rir de mim meus 
inimigos! Vós tirastes minha alma dos 
abismos e me salvastes, quando estava já 
morrendo! R. 

2.  Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, 
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dai-lhe graças e invocai seu santo nome! Pois 
sua ira dura apenas um momento, mas sua 
bondade permanece a vida inteira; se à tarde 
vem o pranto visitar-nos, de manhã vem 
saudar-nos a alegria. R. 

3.  Escutai-me, Senhor Deus, tende 
piedade! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma festa, 
Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-
vos! R.

Aclamação ao Evangelho - Am 5,14

R. Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

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

Evangelho - Jo 4,43-54

Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

43Naquele tempo:  Jesus partiu da Samaria 
44para a Galileia.  O próprio Jesus tinha 

declarado, que um profeta não é honrado na 
45sua própria terra.  Quando então chegou à 

Galileia, os galileus receberam-no bem, 
porque tinham visto tudo o que Jesus havia 
feito em Jerusalém, durante a festa. Pois 

46também eles tinham ido à festa.  Assim, 
Jesus voltou para Cana da Galileia, onde havia 
transformado a água em vinho. Havia em 
Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um 

47filho doente.  Ouviu dizer que Jesus tinha 
vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu 
encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum 

48curar seu filho, que estava morrendo.  Jesus 
disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, 

49não acreditais".  O funcionário do rei disse: 
"Senhor, desce, antes que meu filho morra!"      
50 Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está 
vivo". O homem acreditou na palavra de Jesus 

51e foi embora.  Enquanto descia para 
Cafarnaum, seus empregados foram ao seu 
encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. 

52 O funcionário perguntou a que horas o 
menino tinha melhorado. Eles responderam: 
"A febre desapareceu, ontem, pela uma da 

53tarde".  O pai verificou que tinha sido exata-
mente na mesma hora em que Jesus lhe havia 
dito: "Teu filho está vivo". Então, ele abraçou a 

54fé, juntamente com toda a sua família.  Esse 
foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o 
quando voltou da Judeia para a Galileia.            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Alegremo-nos com os 
sinais que Jesus realiza. Peçamos-Lhe que 
nos faça compreender o seu significado:           
R. Deus de bondade, ouvi-nos.

1.  Com as Igrejas que nos cinco conti-
nentes proclamam o Evangelho nos dias de 
hoje e neles renovam a esperança e a alegria, 
oremos ao Senhor.

2.  Com aqueles que têm sede de justiça e 
tudo fazem para acabar com a violência, que 
se manifesta, de tantas formas, pelo mundo, 
oremos ao Senhor.

3.  Com os membros dos serviços e 
movimentos eclesiais que se preparam para a 
Páscoa do Senhor, meta da caminhada 
quaresmal, oremos ao Senhor. 

4.  Com os pais cujos filhos estão doentes 
e sobretudo com os que recorrem à Mãe de 
Deus quando as esperanças humanas 
desaparecem, oremos ao Senhor.

5.  Com toda a nossa assembleia cele-
brante e em união com os outros paroquianos 
que procuram levar a sua cruz unidos a Cristo, 
oremos ao Senhor.

Senhor, ensinai-nos a louvar-Vos com a 
vida e a trabalhar, unidos uns aos outros, no 
projeto de Deus anunciado por Isaías. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Deus, colher os frutos do 
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sacrifício que vamos oferecer, para que, 
despojando-nos da velha criatura, cresçamos 
numa vida nova. 

Antífona da comunhão - Ez 36,27

Eu colocarei em vós o meu espírito e vos 
farei andar nos meus preceitos, obedecer à 

minha palavra e pô-la em prática.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, nós vos pedimos que vosso 
sacramento nos santifique, dando-nos uma 
vida nova e levando-nos à eterna salvação. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 4,43-54

 

O
Evangelho de hoje narra a cura do funcionário real – um centurião romano (cf. Mt 8,5-
13; Lc 7,1-10) – que acreditou na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é vida de tudo o 
que existe e é capaz de transformar em filhos de Deus os que a acolhem (Jo 1,3-

4.12ss.).
-  Jesus retornou da sua viagem a Jerusalém, onde não o acolheram (1,11). As 

instituições religiosas – a aliança, o templo e a lei – o rejeitam. As mediações religiosas 
deixaram de apontar para Deus e tornaram-se fins em si mesmas. A promessa substitui o 
prometido; a aliança substitui o aliado; a lei substitui o amor; o templo substitui Deus. Em 
outras palavras: o sinal tomou o lugar do significado. É o que os profetas sempre denunciaram.

-  Jesus volta então à Galileia, onde os galileus o acolheram (4,45). A finalidade da sua 
atividade é levar as pessoas a conhecer e a acolher o dom de Deus, que é Deus mesmo: Deus 
que se doa ao ser humano.

-  A palavra gera do Alto quem a acolhe. Na passagem anterior (4,4-42), era fonte de vida 
que jorra para a vida eterna; aqui, é vida que volta a pulsar num corpo jovem prestes a morrer 
(4,47.49). O dom de Deus tinha sido anunciado em Jerusalém a Nicodemos, tinha sido 
acolhido em Salim por João Batista e, em Sicar, pela Samaritana. Agora, é oferecido a um 
funcionário real, que o pede para seu filho. 

-  Este segundo “sinal” encerra o primeiro ciclo da atividade de Jesus, que tem como 
centro a fé. O dom da vida física ao filho do centurião é sinal do dom da vida eterna, dado ao pai 
do menino pela fé em Jesus.

-  Diz Silvano Fausti: “A fé não pede para ver sinais e prodígios; sabe, porém, “ler” o 
significado daquele sinal que é a Palavra, descobrindo o que diz, quem a diz e porque a diz. A 
Palavra do Senhor, para o funcionário real que a sabe ler, é certeza de vida. Também nós, através 
da narração daquilo que  com ele, somos chamados a acreditar como ele, sem ver o  aconteceu
prodígio. O verdadeiro prodígio que é narrado é o da fé do pai: vida restituída ao filho é o seu 
reflexo especular. O funcionário do rei é como Abraão, nosso pai na fé: a sua vida é crer na 
promessa do Senhor”!

-  A narração é lida – ou ouvida – por nós hoje para que nós, que não vimos o Senhor, 
como Nicodemos, João Batista, a Samaritana, o oficial do rei, possamos encontrá-lo por meio 
da fé na Palavra.

-  Este “segundo” sinal especifica o significado do primeiro, que se deu em Cana           
da Galileia (2,1ss.). Os dois, iluminando-se mutuamente, dão um sentido completo à               
obra de Jesus: a Palavra dá o “vinho bom”, que é o amor, e o amor é a “vida” de quem o       
acolhe!
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Santos do dia: Inocêncio I (+ 417). Paulo Aureliano (+ 573). Pedro Diácono (+ 605). 
Teodoro Confessor (765-817). Simeão o Novo Teólogo (949-1022). Engelhard (+ 1230).Fina 
(1238-1253). Justina Francucci Bezzoli (+ 1319). 

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

Memória histórica: A Igreja anglicana ordena seu primeiro grupo de presbíteras (Bristol, 
Inglaterra, 1994). A Argentina entrega ao Chile o ex-nazista Paul Schaeffer, colaborador de 
Pinochet na “Colônia Dignidad”, acusado de desaparecimentos, torturas e abusos sexuais contra 
menores. 

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

Amanhã, dia 13, 5º aniversário da eleição do Santo Padre, Papa FRANCISCO, como Pastor 
Supremo da Santa Igreja. Seu lema é “miserando atque eligendo” (olhou com misericórdia e 
chamou”). Pode-se tomar a Coleta da Missa “pelo Papa” (Missa para Diversas 
Circunstâncias, n.2)

13 TERÇA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

A paralisia é um problema físico; o pecado, 
uma paralisia espiritual. Os milagres de Jesus, 
além de seu valor concreto e imediato, são 
sinais de uma libertação maior e mais 
profunda, que ele veio nos dar. O que está nos 
impedindo de caminhar, de ir ao encontro de 
Deus, de ir ao encontro dos irmãos, de 
carregar nossa própria ‘cama’?

Antífona da entrada - Is 55,1

Vós, que tendes sede, vinde às águas; vós 
que não tendes com que pagar, vinde e bebei 
com alegria.

Oração do dia

Ó Deus, que a fiel observância dos 
exercícios quaresmais, prepare o coração dos 
vossos filhos e filhas para acolher com amor o 
mistério pascal e anunciar ao mundo a 
salvação.

Leitura - Ez 47,1-9.12

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1Naqueles dias:  O anjo fez-me voltar até a 
entrada do Templo e eis que saía água da sua 
parte subterrânea na direção leste, porque o 
Templo estava voltado para o oriente; a água 
corria do lado direito do Templo, a sul do altar. 
2 Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, 
e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que 
dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do 

3lado direito.  Quando o homem saiu na 
direção leste, tendo uma corda de medir na 
mão, mediu quinhentos metros e fez-me atra-
vessar a água: ela chegava-me aos tornozelos. 
4 Mediu outros quinhentos metros e fez-me 
atravessar a água: ela chegava-me aos joe-

5lhos.  Mediu mais quinhentos metros e me 
fez-me atravessar a água: ela chegava-me à 
cintura. Mediu mais quinhentos metros, e era 
um rio que eu não podia atravessar. Porque as 
águas haviam crescido tanto, que se tornaram 
um rio impossível de atravessar, a não ser a 
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6nado.  Ele me disse: "Viste, filho do homem?" 
Depois fez-me caminhar de volta pela 

7margem do rio.  Voltando, eu vi junto à mar-
gem muitas árvores, de um e de outro lado do 

 8rio.  Então ele me disse: "Estas águas correm 
para a região oriental, descem para o vale do 
Jordão, desembocam nas águas salgadas do 

 9mar, e elas se tornarão saudáveis.  Onde o rio 
chegar, todos os animais que ali se movem 
poderão viver. Haverá peixes em quantidade, 
pois ali desembocam as águas que trazem 

12 saúde; e haverá vida onde chegar o rio. Nas 
margens junto ao rio, de ambos os lados, 
crescerá toda espécie de árvores frutíferas; 
suas folhas não murcharão e seus frutos 
jamais se acabarão: cada mês darão novos 
frutos, pois as águas que banham as árvores 
saem do santuário. Seus frutos servirão               
de alimento e suas folhas serão remédio".                   
- Palavra do Senhor.

 Salmo responsorial - Sl 45(46),2-3.5-
6.8-9(R/. 8)
 
R. Conosco está o Senhor do Uni-

verso! O nosso refúgio é o Deus de Jacó.
 
1.  O Senhor para nós é refúgio e vigor, 

sempre pronto, mostrou-se um socorro na 
angústia; assim não tememos, se a terra 
estremece, se os montes desabam, caindo 
nos mares. R.

2.  Os braços de um rio vêm trazer alegria 
à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. 
Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! 
Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. R.

 3.  Conosco está o Senhor do universo! O 
nosso refúgio é o Deus de Jacó! Vinde ver, 
contemplai os prodígios de Deus e a obra 
estupenda que fez no universo. R.

 
 Aclamação ao Evangelho - Sl 50(51), 
12a.14a

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

V.  Criai em mim um coração que seja 

puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo! R.

Evangelho - Jo 5,1-16

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1 Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a 
2Jerusalém.  Existe em Jerusalém, perto da 

porta das Ovelhas, uma piscina com cinco 
              pórticos, chamada Betesda em hebraico. 

3 Muitos doentes ficavam ali deitados - cegos, 
4coxos e paralíticos -.  De fato, uma anjo 

descia, de vez em quando, e movimentava a 
água da piscina, e o primeiro doente que aí 
entrasse, depois do borbulhar da água, ficava 

5curado de qualquer doença que tivesse.  Aí se 
encontrava um homem, que estava doente 

6havia trinta e oito anos.  Jesus viu o homem 
deitado e sabendo que estava doente há tanto 

7tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?"  O 
doente respondeu: "Senhor, não tenho nin-
guém que me leve à piscina, quando a água é 
agitada. Quando estou chegando, outro entra 

8na minha frente".  Jesus disse: "Levanta-te, 
9pega na tua cama e anda".  No mesmo 

instante, o homem ficou curado, pegou na sua 
cama e começou a andar. Ora, esse dia era um 

10sábado.  Por isso, os judeus disseram ao 
homem que tinha sido curado: "É sábado! Não 

11te é permitido carregar tua cama".  Ele 
respondeu-lhes: "Aquele que me curou  

12disse: 'Pega tua cama e anda'".  Então lhe 
perguntaram: "Quem é que te disse: 'Pega tua 

13cama e anda'?"  O homem que tinha sido 
curado não sabia quem fora, pois Jesus se 
tinha afastado da multidão que se encontrava 

14naquele lugar.  Mais tarde, Jesus encontrou o 
homem no Templo e lhe disse: "Eis que estás 
curado. Não voltes a pecar, para que não te 

15aconteça coisa pior".  Então o homem saiu e 
contou aos judeus que tinha sido Jesus quem 

16o havia curado.  Por isso, os judeus come-
çaram a perseguir Jesus, porque fazia tais 
coisas em dia de sábado. - Palavra da 
Salvação.
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Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: O Batismo é uma corrente 
de água viva, fonte de luz, de ressurreição e 
dom do Espírito. Peçamos a Jesus que nos 
revele este mistério: R. Filho de Deus, ouvi-
nos.

1.  Por todas as Igrejas locais e suas 
comunidades, para que lembrem aos seus 
fiéis que ser cristão não é questão de tradição, 
mas de decisão, oremos, irmãos.

2.  Por aquelas regiões da terra onde falta 
a água, para que os responsáveis desses 
países e seus cidadãos encontrem resposta 
para tão grave problema, oremos, irmãos.

3.  Pelos eleitos que se preparam para o 
Batismo, para que a abundância da graça e os 
dons do Espírito os façam dar frutos agra-
dáveis toda a vida, oremos, irmãos.

4.  Pelos enfermos, cegos, coxos e paralí-
ticos, para que também eles possam ouvir a 
voz de Jesus e por Ele sejam curados de seus 
males, oremos, irmãos.

5.  Pelo(s) padre(s) de nossa paróquia, 
para que estejam atentos aos problemas 
sociais e contribuam para a sua solução, 
oremos, irmãos.

Senhor Jesus, Filho de Deus, fazei que as 
raízes da nossa fé mergulhem bem fundo na 
vossa água viva. Vós que sois Deus com o Pai 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Nós vos oferecemos, ó Deus, os dons que 
nos destes para que estes sinais que 
manifestam vossa solicitude para conosco 
nesta vida sejam remédio para a vida eterna.

Prefácio da Quaresma

Antífona da comunhão - Sl 22,1-2

O Senhor é meu pastor, nada me falta;          
em verdes pastagens me faz repousar. Ele me 
leva até águas tranquilas e refaz as minhas 
forças.

Oração depois da comunhão

Ó Deus de bondade, purificai-nos e 
renovai-nos pelo sacramento que recebemos, 
de modo que sejamos auxiliados hoje e por 
toda a nossa vida.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 5,1-16

evante-se, pegue sua cama e ande”, diz Jesus àquele homem que, há trinta e oito Lanos, jazia junto à piscina de Betesda, perto da “porta das Ovelhas”, que tinha esse 
nome porque por ali passavam os animais que seriam sacrificados no Templo. 

Justamente aí, o “cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1,29) salvou aquele 
homem ‘morto em vida’. É o sacrifício de Deus pelo ser humano, que substitui o sacrifício do 
ser humano a Deus!

-  O doente é “um homem” (v. 5), representação de toda a humanidade. Vegeta no meio 
de uma multidão de seres semelhantes a ele: cegos, coxos e paralíticos, todos doentes, gente 
que não consegue pôr-se de pé. Incapazes de caminhar seguindo a Palavra, são um exército de 
condenados que a Lei exclui da vida e condena à morte em vida. Dizer ‘paralíticos’ é pouco; na 
verdade, são ‘ressequidos’, destituídos de linfa vital.

-  É justamente neste ‘açougue’ humano que entra a Palavra feita carne (cf. Jo 1,14). A 
casa do seu Pai (cf. Jo 2,16) é agora esses seus irmãos e irmãs. Jesus é o “bom pastor” (o texto 
grego diz “o belo pastor”) (cf. Jo 10,1-21) que cuida e cura as suas ovelhas (cf. Zc 10,2ss.;           
Ez 34).
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-  O “homem” que está diante de Jesus não p ra em pé. Faz 38 anos que carrega o seu a
fardo, numa existência inerte, que está mais para a morte do que para a vida. Não será salvo pela 
água da piscina, que simboliza a natureza, nem pelo poço de Jacó, que simboliza a Lei. A água 
viva, o dom do Pai, será o amor do Pai pelo Filho, que o Filho ‘despeja’ sobre seus irmãos e 
irmãs.

-  O homem ‘ressequido’ sabe, como todos os homens, que é destinado à morte. A 
Palavra, porém, o cura daquela “doença mortal” que é a vida, inteira ou a meias. É sábado, festa 
de Deus e do homem que se encontram, finalmente, juntos!

-  Origem dessa condição deplorável é um “pecado” (v. 14). Não se sabe qual, mas se 
sabe que é. O pecado, com efeito, separa o ser humano do seu princípio e do seu fim. A 
primeira cura, quer dizer, a principal, feita por Jesus, é comunicar a nós, ressequidos, a mesma 
relação que ele, o Filho – que é nosso pastor – tem com o Pai (cf. Jo 10,1-21). A lei é incapaz de 
fazê-lo; a graça e a verdade do Filho o fazem em abundância!

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

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

Memória histórica: Eleição de Jorge Mario Bergoglio, que tomou o nome de Francisco, 
primeiro jesuíta e primeiro papa latino-americano (Vaticano, 2013). Reinaldo Bignone, ditador 
argentino, recebe sua quarta condenação pelos delitos de lesa-humanidade (2013). 

Datas comemorativas: Greve Geral dos 160 mil metalúrgicos do ABC Paulista (1979). 
Morte da Bem-aventurada Irmã Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (Irmã Dulce), em 
Salvador, BA (1992).

14 QUARTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Jesus vive em plena comunhão com Deus. 
A sua união com Deus é tal que revela Deus 
como Pai e a ele como Filho. Nós também 
somos um nó de relações. Quem é Deus para 
nós? Quem são os outros para nós? O que 
representam as coisas em nossa vida? A 
Quaresma e a Campanha da Fraternidade 
estão nos ajudando a viver em comunhão?

Antífona da entrada - Sl 68,14

A vós, Senhor, minha oração dirijo, no 
tempo em que me ouvis; respondei-me, ó 
Deus, com a largueza de vossa misericórdia e 
com a verdade de vossa salvação.

Oração do dia

Ó Deus, que recompensais os méritos dos 
justos e perdoais aos pecadores que fazem 
penitência, sede misericordioso para conos-
co: fazei que a confissão de nossas culpas 
alcance o vosso perdão. 

Leitura - Is 49,8-15

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

8 Isto diz o Senhor: "Eu atendo teus pedidos 
com favores e te ajudo na obra de salvação; 
preservei-te para seres elo de aliança entre os 
povos, para restaurar a terra, para distribuir a 
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9herança dispersa;  para dizer aos que estão 
presos: 'Saí!' e aos que estão nas trevas: 
'Mostrai-vos'. E todos se alimentam pelas 
estradas e até nas colinas estéreis se abas-

10tecem;  não sentem fome nem sede, não os 
castiga nem o calor nem o sol, porque o seu 
protetor toma conta deles e os conduz às 

11fontes d'água.  Farei de todos os montes uma 
estrada e os meus caminhos serão nive-

12lados.  Eis que estão vindo de longe, uns 
chegam do Norte e do lado do mar, e outros, 

13da terra de Sinim".  Louvai, ó céus, alegra-te, 
terra; montanhas, fazei ressoar o louvor, 
porque o Senhor consola o seu povo e se 

14compadece dos pobres.  Disse Sião: "O 
Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-

15se de mim!"  Acaso pode a mulher esquecer-
se do filho pequeno, a ponto de não ter pena 
do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, 
porém, não me esquecerei de ti. - Palavra do 
Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 144(145),8-9. 
13cd-14.17-18(R/.8a)

R. Misericórdia e piedade é o Senhor.

1.  Misericórdia e piedade é o Senhor, ele 
é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é 
muito bom para com todos, sua ternura abraça 
toda criatura. R.

2.  O Senhor é amor fiel em sua palavra,          
é santidade em toda obra que ele faz. Ele 
sustenta todo aquele que vacila e levanta todo 
aquele que tombou. R.

3.  É justo o Senhor em seus caminhos, é 
santo em toda obra que ele faz. Ele está perto 
da pessoa que o invoca, de todo aquele que o 
invoca lealmente. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 11,25a.26

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

V. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida; 
quem crê em mim, ainda que morra, vi-               
verá. R.

Evangelho - Jo 5,17-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

17Naquele tempo,  Jesus respondeu aos 
judeus: "Meu Pai trabalha sempre, portanto 

18também eu trabalho".  Então, os judeus ainda 
mais procuravam matá-lo, porque, além de 
violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, 

 19fazendo-se, assim, igual a Deus.  Tomando a 
palavra, Jesus disse aos judeus: "Em verdade, 
em verdade vos digo, o Filho não pode fazer 
nada por si mesmo; ele faz apenas o que vê o 
Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. 
20 O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele 
mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores 

                ainda, de modo que ficareis admirados. 
21 Assim como o Pai ressuscita os mortos e 
lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a 

22quem ele quer.  De fato, o Pai não julga 
ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de 

23julgar,  para que todos honrem o Filho, assim 
como honram o Pai. Quem não honra o Filho, 

24também não honra o Pai que o enviou.  Em 
verdade, em verdade vos digo, quem ouve a 
minha palavra e crê naquele que me enviou, 
possui a vida eterna. Não será condenado, 

25pois já passou da morte para a vida.  Em 
verdade, em verdade, eu vos digo: está 
chegando a hora, e já chegou, em que os 
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os 

26que a ouvirem, viverão.  Porque, assim como 
o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo 
modo concedeu ao Filho possuir a vida em si 

27mesmo.  Além disso, deu-lhe o poder de 
28julgar, pois ele é o Filho do Homem.  Não fi-

queis admirados com isso, porque vai chegar 
a hora, em que todos os que estão nos túmu-

  29los ouvirão a voz do Filho e sairão:  aqueles 
que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida; e 
aqueles que praticaram o mal, para a 

30condenação.  Eu não posso fazer nada por 
mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, 
e meu julgamento é justo, porque não procuro 
fazer a minha vontade, mas a vontade daquele 
que me enviou. - Palavra da Salvação.
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Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs em Cristo, eis as obras de 
Deus que Jesus realiza: dar a vida e ressuscitar 
os mortos. Com o coração dócil e confiante, 
digamos: R. Senhor de misericórdia, ouvi-
nos.

1.  Senhor, Deus de Israel e nosso Deus, 
que enviastes os Profetas para lembrarem ao 
povo os compromissos da Aliança, dai luz e 
coragem aos cristãos e aos seus ministros.

2.  Senhor, Deus clemente e compassivo, 
que não esqueceis vossas criaturas, abri os 
olhos das nações de todo o mundo e fazei que 
Vos conheçam e adorem.

3.  Senhor, autor de tantas maravilhas, 
que libertastes o vosso povo da escravidão do 
Egito e mais tarde do cativeiro de Babilônia, 
reconduzi às suas pátrias os refugiados.

4.  Senhor, Deus de tudo quanto existe, 
que trabalhais continuamente com o vosso 
Filho e ressuscitais para a vida, dai vida nova 
às vítimas da violência e liberdade aos cativos.

5.  Senhor, Deus do céu e da terra, que 
nos revelastes, pelos lábios de Jesus,  que o 
Pai não julga ninguém, ensinai-nos a Vos 

servir e a Vos amar.

Deus eterno, santo e justo, ensinai-nos a 
cumprir a vossa vontade, para chegarmos à 
contemplação da vossa glória. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de clemência, que a força deste 
sacrifício nos lave da antiga culpa e nos faça 
crescer na vida nova participando da vossa 
salvação. 

Antífona da comunhão - Jo 3,17

Deus não enviou seu Filho para julgar o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo 
por ele.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus: não permitais 
que a Eucaristia, instituída para salvar-nos, 
possa levar à condenação aqueles que a 
recebem. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 5,17-30

esus, agora, está no Templo. O milagre do homem ‘ressequido’ levantou uma polêmica Jsobre a interpretação da lei, pois Jesus o curara num sábado, no qual a lei manda parar 
(sábado, em hebraico, significa ‘parar’) (cf. Jo 5,10ss.).

-  A lei, em si, é uma coisa boa e necessária, mas, quando a absolutizamos, acabamos por 
sacrificar a ela justamente o que ela pretende proteger: o ser humano. A lei – é Jesus que o diz – 
foi feita para o homem, e não vice-versa (cf. Mc 2,27).

-  A conversão mais difícil é a conversão da lei ao Evangelho, como fizeram Paulo e os 
fariseus que se tornaram cristãos (cf. Fl 3,1ss.). Essa conversão tem muitas faces: do pecado ao 
perdão, da culpa à reconciliação, do que gostaríamos de ser ao que, de fato, somos! Numa 
palavra: é crer no amor de Deus por nós (cf. 1Jo 4,16), que nos faz passar da morte para a vida!

-  A moldura da cura daquele homem – que estava ‘ressequido’ e, agora, está ‘são’ (o 
texto repete 5 vezes esta palavra: cf. Jo 5,4.6.11.14.15) – é o sábado, a festa: a plenitude de vida 
de que está privada a humanidade que jaz à beira da piscina de Betesda! Jesus devolve o ser 
humano à fonte da vida, da qual tinha se afastado (cf. Jr 2,13). A certeza da morte, que nos 
paralisa durante toda a vida (cf. Hb 2,14ss.), torna-se capacidade de caminhar na liberdade. O 
homem “paralisado” volta a ser “homo viator” (homem a caminho), cavaleiro da esperança! 
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-  Por isso, ao ser acusado de curar de sábado, Jesus não teme afirmar que seu Pai 
“continua trabalhando até agora e (ele, Jesus) também trabalha” (cf. Jo 5,17). Aparentemente 
em repouso (cf. Gn 2,2-3), Deus está sempre trabalhando, para levar a criação ao sétimo dia, no 
qual Ele “completou a sua obra” e “repousou” (cf. Gn 2,2ss.). Mas, afinal, Deus repousou ou 
trabalhou no sétimo dia? O seu repouso é completar a sua obra, que consiste em introduzir o ser 
humano no próprio repouso. Jesus não trabalha de sábado para transgredir a lei ou provocar a 
autoridade. Isso não teria sentido. O seu agir não é nem transgressão nem provocação. É, antes, 
sinal da ação que o Pai realiza no mundo para levá-lo à liberdade do Filho.

-  No fundo da aparente transgressão ou provocação, está uma verdade mais profunda  -
aliás, a verdade mais profunda  que só a fé desvela: “o Pai ama o Filho” (Jo 5,20). Esta é a -
verdade, nunca entendida e sempre esquecida, que funda a existência humana. Jesus veio 
justamente para despertar em nós essa lembrança, lamentavelmente removida nos porões de 
nossa consciência. Deus é seu Pai; ele é o Filho. Aquilo que o primeiro faz, o outro também o 
faz, por dom seu. A relação entre os dois é uma relação de amor correspondido. O amor 
recíproco é a vida dos dois: o Espírito Santo, o “terceiro” que faz dos dois “um”, o “beijo” dos 
dois, idênticos no ser, no entender e no querer, também no julgar e no agir.

-  A sequência do discurso é um mergulho, não na piscina de Betesda, onde só os mais 
rápidos – quer dizer, ninguém – consegue entrar, mas no mistério de ‘unidade’ e ‘distinção’, 
próprio do amor, que se revela nos atos e nas palavras do Filho feito homem e, por reflexo, no 
mistério próprio de Deus. O amor é a distinção e a superação do distinto (Hegel, Lições sobre 
filosofia da religião)!

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

Testemunhas do Reino: Marianela Garcia (El Salvador). 

Memória histórica: O líder garifuna Joseph Satuyé morre enfrentando os ingleses na II 
Guerra do Caribe (1795). Chegam a Bluefields (Nicarágua) os missionários moravos que 
evangelizaram a Mosquitia (1849). I Encontro Internacional de Atingidos por Barragens, firmando 
o dia 14 de março como a data oficial para combate internacional de lutas contra as barragens 
(Curitiba, 1997). 

Datas comemorativas: Dia Nacional dos Animais. Dia Mundial da Poesia. Dia do Vendedor 
de Livros. Nascimento de Castro Alves, poeta, abolicionista (1847). Nascimento de Albert 
Einstein, matemático e físico (1879). Morte de Karl Marx, filósofo (1883). 

15 QUINTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

A favor de Jesus testemunham não só suas 
obras – que o evangelista João chama de 
“sinais” – mas João Batista, as Sagradas 
Escrituras e o próprio Pai. Deveria bastar. Mas 
os judeus – sinônimo de pessoas sem fé no 
Evangelho de João – não enxergam e não 
acolhem a verdade que está em Jesus. Hoje 

não é tão diferente de há 2.000 anos!

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.
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Oração do dia

Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, 
que, corrigidos pela penitência e renovados 
pelas boas obras, possamos perseverar nos 
vossos mandamentos e chegar purificados às 
festas pascais.

Leitura - Ex 32,7-14

 Leitura do Livro do Êxodo 

7Naqueles dias,  O Senhor falou a Moisés: 
“Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, 

8que tiraste da terra do Egito.  Bem depressa 
desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. 
Fizeram para si um bezerro de metal fundido, 
inclinaram-se em adoração diante dele e 
ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: 'Estes 
são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair 

9do Egito!’”  E o Senhor disse ainda a Moisés: 
                   “Vejo que este é um povo de cabeça dura. 

10 Deixa que minha cólera se inflame contra 
eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma 

11grande nação”.  Moisés, porém, suplicava 
ao Senhor seu Deus, dizendo: “Por que, ó 
Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu 
povo, que fizeste sair do Egito com grande 

12poder e mão forte?  Não permitas, te peço, 
que os egípcios digam: 'Foi com má intenção 
que ele os tirou, para fazê-los perecer nas 
montanhas e exterminá-los da face da terra’. 
Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do 

13teu povo.  Lembra-te de teus servos Abraão, 
Isaac e Israel, com os quais te comprometeste 
por juramento, dizendo: ‘Tornarei os vossos 
descendentes tão numerosos como as estre-
las do céu; e toda esta terra de que vos falei,     
eu a darei aos vossos descendentes como 

14herança para sempre’”.  E o Senhor desistiu 
do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. 
- Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 105(106),19-
20.21-22.23 (R/. 4a)

R.  Lembrai-vos de nós, ó Senhor, 

segundo o amor para com vosso povo!

1.  Construíram um bezerro no Horeb e 
adoraram uma estátua de metal; eles trocaram 
o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de 
um boi que come feno. R.

2.  Esqueceram-se do Deus que os sal-
vara, que fizera maravilhas no Egito; no país de 
Cam fez tantas obras admiráveis, no Mar 
Vermelho, tantas coisas assombrosas. R.

3.  Até pensava em acabar com sua raça, 
não se tivesse Moisés, o seu eleito, inter-
posto, intercedendo junto a ele, para impedir 
que sua ira os destruísse. R.

 Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16

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

V.  Deus o mundo tanto amou que lhe deu 
seu próprio Filho, para que todo o que nele 
crer, encontre vida eterna. R.

 
Evangelho - Jo 5,31-47

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus:               
31 "Se eu der testemunho de mim mesmo, meu 

32testemunho não vale.  Mas há um outro que 
dá testemunho de mim, e eu sei que o teste-

33munho que ele dá de mim é verdadeiro.  Vós 
mandastes mensageiros a João, e ele deu 

34testemunho da verdade.  Eu, porém, não 
dependo do testemunho de um ser humano. 

35Mas falo assim para a vossa salvação.  João 
era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, 
e vós com prazer vos alegrastes por um tempo 

36com a sua luz.  Mas eu tenho um testemunho 
maior que o de João; as obras que o Pai me 
concedeu realizar. As obras que eu faço dão 
testemunho de mim, mostrando que o Pai me 

37enviou.  E também o Pai que me enviou dá 
testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes 

38sua voz, nem vistes sua face,  e sua palavra 
não encontrou morada em vós, pois não 
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39acreditais naquele que ele enviou.  Vós 
examinais as Escrituras, pensando que nelas 
possuís a vida eterna. No entanto, as 

40Escrituras dão testemunho de mim,  mas não 
41quereis vir a mim para ter a vida eterna!  Eu 

                     não recebo a glória que vem dos homens. 
42 Mas eu sei que não tendes em vós o amor de 

43Deus.  Eu vim em nome do meu Pai, e vós 
não me recebeis. Mas, se um outro viesse em 

              seu próprio nome, a este vós o receberíeis. 
44 Como podereis acreditar, vós que recebeis 
glória uns dos outros e não buscais a glória 

45que vem do único Deus?  Não penseis que eu 
vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos 
acusa: Moisés, no qual colocais a vossa es-

46perança.  Se acreditásseis em Moisés, 
também acreditaríeis em mim, pois foi a 

47respeito de mim que ele escreveu.  Mas         
se não acreditais nos seus escritos, como 
acreditareis então nas minhas palavras?"                
- Palavra da Salvação.

Preces dos féis

Moisés, intercedendo pelo povo, é figura 
de Jesus, que intercede por nós, conti-
nuamente, diante do Pai. Rezemos a Deus, 
nosso Senhor, dizendo: R. Ouvi-nos, Pai de 
misericórdia.

1.  Iluminai o papa Francisco, os bispos e 
os presbíteros, dai aos diáconos um grande 
amor pelo vosso povo e não deixeis que 
adoremos os ídolos da riqueza e do poder.

2.  Fazei que os povos do mundo inteiro 
Vos conheçam, ensinai os responsáveis das 
nações a ser honestos e tende paciência com 
os que caem por fraqueza.

3.  Apaixonai pela verdade os profis-
sionais da comunicação, dai discernimento a 
quem os ouve e a quem os lê e revelai aos 
humildes o que escondeis aos orgulhosos.

4.  Animai os que andam cansados e 
oprimidos, aliviai de suas dores os que mais 
sofrem e não permitais que nenhum deles 
perca a fé e a esperança.

5.  Tornai-nos atentos às vossas palavras, 
fazei-nos dóceis aos vossos ensinamentos e 
seguidores generosos do caminho do vosso 
Filho.

Senhor, Pai de misericórdia e Deus 
bondoso, dai-nos a graça de jamais nos 
esquecermos das palavras com que Jesus 
falou de Vós. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que as 
oferendas deste sacrifício protejam nossa 
fraqueza, livrando-nos de todo mal.

Antífona da comunhão - Jr 31,33

Gravarei neles a minha lei, hei de escrevê-
la em seus corações. Eu serei o seu Deus e 
eles serão o meu povo.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus, que esta comunhão nos 
purifique e liberte de toda culpa. Se a cons-
ciência do pecado nos aflige, o socorro 
celeste nos alegre.

 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 5,31-47

epois da cura do homem ‘ressequido’ (Jo 5,1-9) e da discussão provocada pelos D‘judeus’ (‘judeus’, no Evangelho de João, simbolizam os que não creem) (Jo 5,10-
18), houve a revelação do Filho, que cumpre a vontade do Pai, dando a vida aos irmãos 

e irmãs (Jo 5, 19-30). Agora, Jesus denuncia a incredulidade, que impede a nossa 
transformação em “filhos” e “filhas”. A palavra de Jesus é clara e dura: “o amor de Deus não 
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está dentro de vocês” (Jo 5,42)!
-  Jesus apresenta as credenciais de tudo o que tem afirmado, convocando as 

testemunhas que depõem em seu favor: em primeiro lugar, o Pai; depois, João Batista,             
que empresta sua voz ao Pai; enfim, as suas obras de Filho e o seu poder de enviado                         
(cf. Jo 5,31-36). 

-  A rejeição dos seus adversários vem do fato de que não acolheram a revelação das 
Escrituras que eles, todavia, veneram (cf. Jo 5,37-40). O problema é que quem não tem em si o 
amor de Deus não entende as Escrituras, as quais falam, do início ao fim, do amor do Pai e do 
Filho comunicado aos filhos e filhas (cf. Jo 5,41-47).

-  As duras e claras palavras de Jesus – “o amor de Deus não está dentro de vocês”! – 
fazem vir à luz as nossas resistências, rasgam as trevas que nos impedem de entender e aceitar 
a Palavra que nos salva. É como a ação do bisturi no órgão doente.

-  Na raiz da nossa incompreensão, está o mal radical do ser humano, que espera a 
“glória” que vem dos outros, ao invés daquela que vem de Deus: “Como é que vocês poderão 
acreditar, se vivem elogiando uns aos outros, e não buscam a glória que vem do Deus único?” 
(Jo 5,44). 

-  Não pode crer em Deus e confiar no seu amor de Pai quem procura em si ou nos outros 
sua própria identidade. Jesus, porém, não acusa ninguém: é a própria lei – a que recorrem os 
seus acusadores – que os acusa por sua incredulidade. Crer na Escritura é crer em Jesus, o 
Filho salvador dos irmãos e irmãs, pois a Escritura não fala de outra coisa senão do amor do Pai. 

-  São Jerônimo dizia: “Quem não conhece a Escritura não conhece Cristo, pois toda a 
Escritura fala de Cristo”! A lei e os profetas falam de Cristo e em Cristo encontram o seu 
cumprimento.

-  Se, por um lado, o Pai, João Batista e as obras do próprio Cristo testemunham em favor 
do Filho, nós, por outro lado, somos os destinatários desse testemunho. Os destinatários 
daquele testemunho são aqueles e aquelas que, em qualquer tempo e lugar, o escutam. A 
palavra das testemunhas põe em movimento a sua inteligência e a sua vontade. Precisam ter a 
mente aberta para acolhê-la e levá-la à prática, colhendo, assim, todos os seus frutos. 
Concretamente, o testemunho do Filho – que fala do amor do Pai, que é o próprio amor do Pai 
falando – é reconhecido e acolhido por quem está em sintonia com ele. De fato, só quem ama 
pode sintonizar com o amor.

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

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

Memória histórica: Criação da Aliança para o Progresso pelo presidente norte-americano 
John Kennedy (1961). 

Datas comemorativas: Dia Internacional do Consumidor. Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor. Nascimento de Emil Van Behring, criador da vacina contra a difteria (1854). 

 “Nadar seguindo a correnteza é coisa de covardes. Vivemos num tempo em 
que quem quiser seguir o Evangelho deve nadar contra a correnteza.” 

(Clemente M. Hofbauer).
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16 SEXTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma.)

Como é fácil ficar nas aparências e não 
conhecer a verdadeira realidade das pessoas! 
Informações falsas ou incompletas, impres-
sões parciais, preconceitos, tudo pode atra-
palhar ou até impedir o conhecimento de 
alguém. Com Jesus também foi assim. Só os 
pequeninos, livres e desarmados, puderam 
ver e crer.

Antífona da entrada - Sl 53,3-4

Salvai-me, ó Deus, por vosso nome, 
libertai-me por vosso poder. Deus, ouvi a 
minha oração, escutai as palavras que vos 
digo.

Oração do dia

Ó Deus, que preparastes para a nossa 
fraqueza os auxílios necessários à nossa 
renovação, dai-nos recebê-los com alegria e 
vê-los frutificar em nossa vida.

Leitura - Sb 2,1a.12-22

Leitura do Livro da Sabedoria 

1ª Dizem entre si, os ímpios, em seus falsos 
12raciocínios:  Armemos ciladas ao justo, 

porque sua presença nos incomoda: ele se 
opõe ao nosso modo de agir, repreende em 
nós as transgressões da lei e nos reprova as 

13faltas contra a nossa disciplina.  Ele declara 
possuir o conhecimento de Deus e chama-se 

14'filho de Deus'.  Tornou-se uma censura aos 
nossos pensamentos e só o vê-lo nos é 

15insuportável;  sua vida é muito diferente da 
           dos outros, e seus caminhos são imutáveis. 

16 Somos comparados por ele à moeda falsa e 
foge de nossos caminhos como de impurezas; 
proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-

17se de ter a Deus por pai.  Vejamos, pois, se é 
verdade o que ele diz, e comprovemos o que 

 18 vai acontecer com ele. Se, de fato, o justo é 
'filho de Deus', Deus o defenderá e o livrará 

19das mãos dos seus inimigos.  Vamos pô-lo à 
prova com ofensas e torturas, para ver a sua 

 20serenidade e provar a sua paciência;  vamos 
condená-lo à morte vergonhosa, porque, de 
acordo com suas palavras, virá alguém em 

 21seu socorro".  Tais são os pensamentos dos 
ímpios, mas enganam-se; pois a malícia os 

 22torna cegos,  não conhecem os segredos de 
Deus, não esperam recompensa para a 
santidade e não dão valor ao prêmio reservado 
às vidas puras. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),17-18. 
19-20.21.23(R/. 19a)

R. Do coração atribulado está perto 
o Senhor.

1.  O Senhor volta a sua face contra os 
maus, para da terra apagar sua lembrança. 
Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta 
e de todas as angústias os liberta. R.

2.  Do coração atribulado ele está perto e 
conforta os de espírito abatido. Muitos males 
se abatem sobre os justos, mas o Senhor de 
todos eles os liberta. R.

3.  Mesmo os seus ossos ele os guarda e 
os protege, e nenhum deles haverá de se 
quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus 
servos, e castigado não será quem nele 
espera. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

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

V. O homem não vive somente de pão, 
mas de toda palavra da boca de Deus. R.
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Evangelho - Jo 7,1-2.10.25-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Jesus andava percorren-1

do a Galileia. Evitava andar pela Judeia, 
porque os judeus procuravam matá-lo.  Entre- 2

tanto, aproximava-se a festa judaica das Ten-
das.  Quando seus irmãos já tinham subido, 10

então também ele subiu para a festa, não 
publicamente mas sim, como que às escon-
didas.  Alguns habitantes de Jerusalém 25

disseram então: "Não é este a quem procuram 
matar?  Eis que fala em público e nada lhe 26

dizem. Será que, na verdade, as autoridades 
reconheceram que ele é o Messias?  Mas 27

este, nós sabemos donde é. O Cristo, quando 
vier, ninguém saberá donde ele é".  Em alta 28

voz, Jesus ensinava no Templo, dizendo: "Vós 
me conheceis e sabeis de onde sou; eu não 
vim por mim mesmo, mas o que me enviou é 
fidedigno. A esse, não o conheceis,  mas eu 29

o conheço, porque venho da parte dele, e ele 
foi quem me enviou".  Então, queriam 30

prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, 
porque ainda não tinha chegado a sua hora.              
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs, as maquinações dos ím-
pios contra o justo vão desembocar na prisão, 
condenação e morte de Jesus. Peçamos a Deus 
Pai que nos escute: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja perseguida em várias 
partes do mundo, pelos homens  e mulheres 
justos a quem os ímpios armam ciladas e 
pelos que, mesmo com perigo, defendem a 
verdade, oremos, irmãos. 

2.  Pelos que têm a ousadia de se opor à 

imoralidade, pelos que sofrem por dizerem 
«não» aos poderosos e pelos que não se 
calam diante das injustiças, oremos, irmãos.

3.  Por aqueles que são “marcados para 
morrer” por causa da justiça, pelos que têm 
coragem de lutar contra todo tipo de cor-
rupção, e pelos que seguem o Senhor mesmo 
às custas de suas vidas, oremos, irmãos.

4.  Pelos que se voltam contra os que 
fazem o mal, pelos que lutam por um mundo 
de justiça e liberdade, e pelos que se 
solidarizam com os inocentes perseguidos, 
oremos, irmãos.

5.  Por nós próprios e pelos nossos 
familiares, pelos que não temem dizer que são 
católicos e, ao mesmo tempo, respeitam as 
opções dos outros, oremos, irmãos.

Senhor Deus, ensinai-nos a permanecer 
serenos como o Cordeiro a quem devemos a 
Salvação. Ele que vive e reina pelos séculos 
dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus onipotente, que este sacrifício, 
santificando-nos pelo seu poder, leve-nos, 
cada vez mais puros, àquele que é sua fonte.

Prefácio da Quaresma

Antífona da comunhão - Ef 1,7

Temos a redenção em Cristo pelo seu 
sangue e, pela riqueza de sua graça, o perdão 
dos pecados.

Oração depois da comunhão

Senhor Deus, tendo já passado da antiga 
para a nova criação, despojemo-nos agora do 
homem velho, renovando-nos para a santi-
dade do homem novo.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 7,1-2.10.25-30 
 espectro da morte ronda cada vez mais perto de Jesus. Aproxima-se a festa das OCabanas. Nesta festa – também chamada de Tabernáculos – agradece-se a Deus pelo 
resultado das colheitas (cf. Lv 23,34; Dt 16,13). Seus irmãos tentam-no a ir de peito 
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aberto para a festa, em Jerusalém (cf. Jo 7,3-5). Mas ele responde que o seu momento – a sua 
hora – ainda não chegou (cf. Jo 7,6). Depois, porém, vai para a festa, com os irmãos, mas 
clandestinamente (cf. Jo 7,10).

-  Em Jerusalém, o cerco vai se fechando em torno dele: “Não é este que estão 
procurando para matar? Ele está aí falando em público, e ninguém diz nada! Será que até as 
autoridades reconheceram que ele é o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde vem esse 
Jesus, mas, quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem” (Jo 7,25-27).

-  O centro do debate é a identidade de Jesus, que não quer ser julgado segundo as 
aparências, mas com um julgamento justo (cf. Jo 7,24). Julgamento justo, no caso do 
“profeta” Jesus, só pode vir de um confronto das suas palavras com as suas obras.

-  Essas intrigas e os interrogatórios que se sucedem, porém, oferecem a Jesus ocasião 
para revelar que a sua obra, a sua palavra e a sua pessoa – em plena e perfeita coerência – são 
de origem divina.

-  Ele é o Filho, desde sempre junto ao Pai (cf. Jo 1,1-2), que nos convida a receber o dom 
do Espírito (cf. Jo 7,37), para sermos tornados filhos e filhas do Pai, amados e amadas do Amor 
amante, irmãos e irmãs do Amor amado, envolvidos no amor-pessoa (o Espírito Santo) que 
eternamente circula entre Pai e Filho.

-  As perguntas da multidão e as reações dos chefes em relação a Jesus são as mesmas 
que a comunidade cristã teve que enfrentar em seus inícios, e são as mesmas que a Palavra 
suscita em todos os que a escutam, hoje como ontem. Como pode um homem dizer palavras 
que não vêm do homem, mas do próprio Deus? Como pode colocar-se acima da lei, que é 
divina (cf. Ex 20,1ss.; Dt 5,1ss.), em nome do ser humano, da vida, do bem, do amor? Como 
pode vir de Deus, pretender ser Deus e chamar a Deus de “meu Pai”?

-  É o escândalo intransponível de Jesus, que o evangelista João dramaticamente 
apresenta, desde o início, como o Filho unigênito do Pai, tornando carne (cf. Jo 1,14) para 
mostrar aos irmãos e irmãs o rosto do Pai, que nunca ninguém viu (cf. Jo 1,18). Em Jesus, 
temos uma humanidade como a nossa, que conhecemos bem; por isso, temos condições de 
ver suas obras e ouvir suas palavras. Mas tudo o que conhecemos dele sustenta a “pretensão” 
– isso mesmo, a “pretensão” – de apontar para além dele, para a “glória” que pensamos 
conhecer pela Escritura, para o mistério desconhecido de Deus, que, na verdade, não 
conhecemos. Aí está a encruzilhada. Que estrada vamos pegar? A estrada que desemboca no 
acolhimento do mistério ou a estrada íngreme que termina na cruz?

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

Testemunhas do Reino: Benkos Biohó (Colômbia, 1630). Antonio Olivero e Pantaleón 
Romero (1977). Rachel Corrie (Faixa de Gaza, 2003). 

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

17 SÁBADO DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

O que o preconceito não faz para atra-
palhar ou impedir o acesso à verdade! Como é 
difícil acreditar que um homem simples da 
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Galileia possa ser o messias! Como são 
poucos os que, indo além das certezas e dos 
preconceitos, chegam respeitosos e acolhe-
dores ao mistério de Jesus! Não só no século 
I; no XXI também.

Antífona da entrada - Sl 17,5-7

As ondas da morte me cercavam, traga-
vam-se as torrentes infernais; na minha 
angústia chamei pelo Senhor, de seu templo 
ouviu a minha voz.

Oração do dia

Ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os 
nossos corações, pois, sem o vosso auxílio, 
não vos podemos agradar. 

Leitura - Jr 11,18-20

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

18 Senhor, avisaste-me e eu entendi; 
19fizeste-me saber as intrigas deles.  Eu era 

como manso cordeiro levado ao sacrifício, e 
não sabia que tramavam contra mim: "Vamos 
cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo 
do mundo dos vivos, para seu nome não ser 

20mais lembrado".  E tu, Senhor dos exércitos, 
que julgas com justiça e perscrutas os afetos 
do coração, concede que eu veja a vingança 
que tomarás contra eles, pois eu te confiei a 
minha causa. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 7,2-3.9bc-10. 
11-12 (R/. 2a) 

R.  Senhor meu Deus, em vós procuro 
o meu refúgio.

1.  Senhor meu Deus, em vós procuro o 
meu refúgio: vinde salvar-me do inimigo, 
libertai-me! Não aconteça que agarrem minha 
vida como um leão que despedaça a sua 
presa, sem que ninguém venha salvar-me e 
libertar-me! R.

2.  Julgai-me, Senhor Deus, como eu 
mereço e segundo a inocência que há em 
mim! Ponde um fim à iniquidade dos perver-
sos, e confirmai o vosso justo, ó Deus-justiça,  
vós que sondais os nossos rins e corações. R.

3.  O Deus vivo é um escudo protetor, e 
salva aqueles que têm reto coração. Deus é 
juiz, e ele julga com justiça, mas é um Deus 
que ameaça cada dia. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

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

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

 Evangelho - Jo 7,40-53

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

40Naquele tempo:  Ao ouvirem as palavras 
de Jesus, algumas pessoas da multidão 

           diziam: "Este é, verdadeiramente, o Profeta". 
41 Outros diziam: "Ele é o Messias". Mas 
alguns objetavam: "Porventura o Messias virá 

42da Galileia?  Não diz a Escritura que o 
Messias será da descendência de Davi e virá 
de Belém, povoado de onde era Davi?"               
43 Assim, houve divisão no meio do povo por 

44causa de Jesus.  Alguns queriam prendê-lo, 
45mas ninguém pôs as mãos nele.  Então, os 

guardas do Templo voltaram para os sumos 
sacerdotes e os fariseus, e estes lhes pergun-

46taram: "Por que não o trouxestes?"  Os 
guardas responderam: "Ninguém jamais falou 

47como este homem".  Então os fariseus 
disseram-lhes: "Também vós vos deixastes 

48enganar?  Por acaso algum dos chefes ou 
49dos fariseus acreditou nele?  Mas esta      

gente que não conhece a Lei, é maldita!"          
50 Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele 
que se tinha encontrado com Jesus ante-

51riormente, disse:  "Será que a nossa Lei julga 
alguém, antes de o ouvir e saber o que ele 
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52fez?"  Eles responderam: "Também tu és 
galileu, porventura? Vai estudar e verás que da 

53Galileia não surge profeta".  E cada um voltou 
para sua casa. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Na voz do Profeta, perse-
guido e maltratado, reconhecemos a de Jesus 
na sua Paixão. Unidos à sua dor, peçamos ao 
Pai: R. Senhor, misericórdia.

1.  Pelos pastores da Igreja perseguidos      
e assassinados, pelos que transmitem o 
Evangelho no meio de perigos e pelos respon-
sáveis e catequistas em terras de missão, 
oremos com esperança.

2.  Pelos cidadãos que não têm liberdade 
em seus países, pelos que observam as 
maquinações dos seus inimigos e pelos que 
não se dão conta do que se trama contra eles, 
oremos com esperança.

3.  Pelos que se deixam encantar pela 
pessoa de Jesus, pelos que Ele convida a 
tornarem-se seus discípulos e amigos e pelos 
que desistem dos planos de violência, oremos 
com esperança.

4.  Pelos que sofrem perseguição por 
acreditarem em Jesus, pelos que, por sua 
causa, são condenados à morte e pelos que 
aceitam as próprias dores unidos a Ele, 

oremos com esperança.
5.  Pelos jovens cristãos das nossas 

comunidades, pelas crianças que estão 
aprendendo quem é Jesus e pelos falecidos e 
falecidas que se entregaram em suas mãos, 
oremos com esperança.

Senhor, Vós que permitistes que o vosso 
Filho fosse abatido como árvore no seu vigor, 
tornai-nos rebentos novos da vida que brota 
da Cruz. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, pelas oferendas que vos apresen-
tamos, possamos ser reconciliados convos-
co, e nossas vontades, mesmo rebeldes, 
sejam reconduzidas a vós.

Antífona da comunhão - 1 Pd 1,19

Pelo sangue precioso de Cristo, cordeiro 
sem mancha e sem defeito, fomos resga-
tados.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso 
sacramento nos purifique e possamos 
agradar-vos, graças à ação do seu poder. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 7,40-53

 contexto é o da Festa das Tendas, que celebrava a longa e difícil travessia do deserto. OAtravés do tema da água (cf. Jo 7,37-39), Jesus anuncia o dom do Espírito, 
cumprimento da obra de Deus criador e libertador. Deus, através do Filho, comunica 

aos seres humanos a sua vida e a sua liberdade. Assim, (re)nascem do alto (cf. Jo 3,3-5) e 
tornam-se filhos e filhas de Deus (cf. Jo 1,12). Finalmente, o ser humano – por um novo dom 
de Deus – atinge o destino para o qual foi criado.

-  As reações dos ouvintes são variadas e contraditórias. (1) Alguns dizem que ele é “o” 
profeta. Não um profeta qualquer, mas o profeta de que fala Moisés em Dt 18,15-18, ao qual se 
deve dar ouvido, pois ele diz “a” palavra de Deus. (2) Outros pensam que se trata do “Cristo”, 
quer dizer, o Messias, aquele que não só diz a palavra de Deus, mas a realiza, inaugurando o 
Reino prometido. O Messias derrota o mal que a Palavra denuncia e faz o bem que a mesma 
Palavra anuncia.
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-  A objeção apresentada – por acaso, o Messias vem da Galileia? – é a tentação em que 
muitos judeus caíram. Os ouvintes de Jesus sabem que ele cresceu e viveu na Galileia, mas 
não sabem que nasceu em Belém, pátria de Davi, de cuja descendência – segundo 2Sm 7,1ss. 
– deveria nascer o Messias (cf. Jo 4,9; Mt 1,1; 2,22; Lc 1,27; 2,1-11.39).

-  A objeção, na verdade, é mais profunda e barra o caminho do nosso encontro de fé com 
Jesus. O que escandaliza (“escândalo” é a pedra que faz tropeçar e cair; é o obstáculo 
intransponível para se chegar à fé) não é a origem imediata de Jesus (Judeia ou Galileia), mas 
que Deus seja um homem concreto, bem definido, único. A questão não é que Jesus seja Deus, 
mas que Deus seja Jesus, esse homem que tem fome, sede, se cansa, dorme, caminha; afinal, 
um ser humano, gente como a gente. Se fosse um “ET”, teria facilitado as coisas. É mais fácil 
acreditar num “ET”, num marciano, do que num Deus nordestino, da Galileia, como Jesus.

-  Mas é justamente este seu ser uma “carne”, um ser humano concreto e limitado como 
um de nós, que é salvação de toda “carne”. O que não é assumido, não é salvo. Para ser salva, a 
humanidade precisa ser assumida. Na sua concreteza, na sua individualidade, na sua 
consistência concreta. Santo Irineu argumentava contra os gnósticos: “A Palavra de Deus se fez 
o que nós somos, para transformar-nos naquilo que Ele é” ( 1, 1). Ou então: Contra os hereges V, 
“O Filho de Deus se fez filho de homem para que o homem se torne filho de Deus” (Ibidem III, 
19, 3). A encarnação é “a absorção do corruptível pela Incorrupção e do mortal pela 
Imortalidade, de modo que recebamos a adoção de filhos” (Ibidem III, 19, 1). 

-  O caminho que somos chamados a fazer vai da “carne” (= natureza humana concreta) 
ao Espírito (= realidade divina), não do Espírito à carne. Olhando a vida humana concreta de 
Jesus, podemos chegar a perceber que o Messias, o filho de Davi segundo a carne, é o Filho de 
Deus segundo o Espírito (cf. Rm 1,3ss.). A carne (nossa natureza humana concreta) pode 
levantar perguntas, objeções, hipóteses, dúvidas. Só o Espírito de Deus, porém, recebido em 
nossa carne, pode levar-nos a compreender que o Messias não só é filho de Davi, mas também 
seu Senhor (Senhor de Davi) (cf. Mc 12,35-37par.). 

Santos do dia: José de Arimateia (século I). Patrício (358-461). Gertrudes de Nivelles 
(626-659). Conrado da Baviera (1105-1154/1155). João Sarkander (1576-1620). 
Testemunhas do Reino: Alexandre Vanucchi (Brasil, 1973). Jacobus Andreas Koster e 
companheiros (El Salvador, 1982). Maria Mejía (Guatemala, 1990).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Marinha. Aniversário de Aracaju.

ANOTAÇÃO LITÚRGICA

Pode-se conservar o costume de cobrir as cruzes e imagens da igreja. As cruzes 
permanecerão veladas até o fim da celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa. As 
imagens, até o início da Vigília Pascal (cf. Missal Romano: sábado da 4ª semana da 
Quaresma).
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18 5º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

“Gostaríamos de ver Jesus”! O Jesus que 
nasceu pobre entre os pobres. Que cresceu 
numa cidadezinha insignificante. Que anun-
ciou o Reino de Deus com a totalidade do seu 
ser e do seu viver. Que se entregou ao Pai e aos 
irmãos sem reservar nada para si. Que deixou 
a certeza de que a morte por amor é semente 
de vida em abundância. “Se o grão de trigo, 
caindo na terra, não morrer...” Como 
gostaríamos de encontrar o Jesus de ontem 
em todas as palavras da Igreja, nas nossas 
celebrações e na vida dos cristãos e cristãs de 
hoje! A Campanha da Fraternidade vai 
espalhando seu apelo a combater a violência 
com a justiça e a fraternidade do Evangelho, 
pois “em Cristo somos todos irmãos”!

Antífona da entrada - Sl 42,1-2

A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a 
minha causa contra a gente sem piedade; do 
homem perverso e traidor libertai-me porque 
sois, ó Deus, o meu socorro.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa 
graça caminhar com alegria na mesma 
caridade que levou o vosso Filho a entregar-se 
à morte no seu amor pelo mundo. 

Leitura - Jr 31,31-34

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

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

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

33eles, diz o Senhor.  Esta será a aliança que 
concluirei com a casa de Israel, depois desses 
dias, diz o Senhor: imprimirei minha lei em 
suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu 
coração; serei seu Deus e eles serão meu 

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

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4. 
12-13.14-15(R/. 12a)

R. Criai em mim um coração que seja 
puro.

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

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

confirmai-me com espírito generoso! Ensi-
narei vosso caminho aos pecadores, e para 
vós se voltarão os transviados. R.

Leitura - Hb 5,7-9

Leitura da Carta aos Hebreus 

7 Cristo, nos dias de sua vida terrestre, 
dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e 
lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da 
morte. E foi atendido, por causa de sua entre-
ga a Deus.  Mesmo sendo Filho, aprendeu o 8

que significa a obediência a Deus por aquilo 
que ele sofreu.  Mas, na consumação de sua 9

vida, tornou-se causa de salvação eterna para 
todos os que lhe obedecem. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 12,26

R.  Glória a vós, ó Cristo, Verbo de 
Deus.

V.  Se alguém me quer servir, que venha 
atrás de mim; e onde eu estiver, ali estará meu 
servo. R.

Evangelho - Jo 12,20-33

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

20Naquele tempo:  Havia alguns gregos 
entre os que tinham subido a Jerusalém, para 

21adorar durante a festa.  Aproximaram-se de 
Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e dis-
seram: "Senhor, gostaríamos de ver Jesus."          
22 Filipe combinou com André, e os dois foram 

23falar com Jesus.  Jesus respondeu-lhes: 
"Chegou a hora em que o Filho do Homem vai 

24ser glorificado.  Em verdade, em verdade vos 
digo: Se o grão de trigo que cai na terra não 
morre, ele continua só um grão de trigo; mas 

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

pouca conta de sua vida neste mundo 
26conservá-la-á para a vida eterna.  Se alguém 

me quer servir, siga-me, e onde eu estou 
estará também o meu servo. Se alguém me 

27serve, meu Pai o honrará.  Agora sinto-me 
angustiado. E que direi? 'Pai, livra-me desta 
hora!'? Mas foi precisamente para esta hora 

28que eu vim.  Pai, glorifica o teu nome!" Então, 
veio uma voz do céu: "Eu o glorifiquei e o glo-

29rificarei de novo!"  A multidão que lá estava e 
ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros 
afirmavam: "Foi um anjo que falou com ele."          
30 Jesus respondeu e disse: "Esta voz que 
ouvistes não foi por causa de mim, mas          

 31por causa de vós.  É agora o julgamento  
deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai 

32 ser expulso, e eu, quando for elevado da 
33terra, atrairei todos a mim."  Jesus falava 

assim para indicar de que morte iria morrer.                  
- Palavra da Salvação.  

Preces dos fiéis

Oremos a Deus, nosso Pai, que gravou a 
sua lei no íntimo dos corações, e peçamos-
Lhe a graça de O conhecer sempre melhor:            
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelos bispos, presbíteros, diáconos e 
catequistas, para que falem a todos do amor 
que Deus lhes tem e da esperança que o seu 
Filho trouxe ao mundo, rezemos ao Senhor.

2.  Por todos os povos da terra, para que 
vivam em paz e se desenvolvam, na justiça, no 
respeito e na compreensão mútua, rezemos 
ao Senhor.

3.  Por todos aqueles que desejam ver 
Jesus, para que os cristãos os levem até Ele 
pela forma como vivem e anunciam o 
Evangelho, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que trabalham e se desgastam 
pelos outros, para que recordem sempre que 
o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto 
abundante, rezemos ao Senhor.

5.  Pelos fiéis da nossa paróquia e das 
comunidades, para que sigam a Cristo e O 
sirvam nos mais pobres, nos doentes e nos 
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que sofrem, rezemos ao Senhor.
6.  Pela Campanha da Fraternidade, para 

que o povo brasileiro, pela prática da justiça, 
da compaixão e da entrega da vida, se torne 
um povo de irmãos, rezemos ao Senhor.

Deus, nosso Pai, escutai aqueles por  
quem o vosso Filho aceitou cair na terra e 
morrer e fazei brotar em nossos corações o 
desejo de seguirmos os seus passos, vivendo 
para Deus e pelos irmãos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Deus todo-poderoso, concedei aos 
vossos filhos e filhas que, formados pelos 
ensinamentos da fé cristã, sejam purificados 

por este sacrifício. 

Prefácio da Quaresma, I ou II

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da Comunhão - Jo 12,24-25

Em verdade, em verdade, eu vos digo: se o 
grão de trigo não cai na terra e não morre, fica 
sozinho. Mas, se morrer, produzirá muitos 
frutos.

Oração depois da comunhão

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que 
sejamos sempre contados entre os membros 
de Cristo, cujo Corpo e Sangue comungamos. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 12,20-33

sta passagem só se encontra no Evangelho de João e introduz a Paixão de Jesus. Tudo Einicia com um encontro com um grupo de gregos (estrangeiros) que querem ver 
Jesus. A resposta de Jesus será um passo adiante. Ele anuncia que a sua “hora” 

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

-  Alguns gregos: A manifestação de Jesus se dá também aos estrangeiros, embora seja 
um tanto difícil de dizer quem são estes gregos, já que, naquela época, o termo não se referia 
somente aos nascidos na Grécia. Poderiam ser estrangeiros que foram convertidos ao 
judaísmo, pois haviam subido a Jerusalém para adorar, gesto parecido com o do eunuco etíope 
de At 8,27.

-  Ver Jesus: O desejo dos gregos não foi somente subir a Jerusalém para adorar. Eles 
devem ter ouvido falar de Jesus e, por isso, também querem vê-lo, saber quem ele é. Sua 
atitude não é hostilidade como a dos fariseus. De certa forma neles se cumpre a profecia dos 
fariseus “todos vão atrás dele” (Jo 12,19).

-  Filipe e André: São os dois discípulos de Jesus que possuem nomes gregos (filos + 
hipos “aquele que gosta de cavalos”; andros “o humano”). Eles são de Betsaida, no norte da 
Galileia. Mesmo sendo território judaico era uma região onde habitavam muitos estrangeiros.

-  A hora chegou: Jesus aproveita para falar que chegou o momento da sua 
“glorificação”. O kairós de Jesus se aproxima, isto é, “a hora de Jesus está chegando” (12,23). 
Em Caná Jesus disse: “minha hora ainda não chegou” (2,4); nas várias vezes que tentaram 
prendê-lo ou matá-lo ainda não era chegada a hora. No entanto, agora ela se aproxima. No lava-
pés Jesus sabe que “chegou a hora de passar deste mundo para o Pai” (13,1).

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

-   O Evangelho de João não traz a passagem da Transfiguração de Jesus, A voz do Pai:
mas ao reportar a voz do Pai, encontramos palavras que são parecidas com aquilo que 
aconteceu no Monte Tabor nos Evangelhos sinóticos. A voz do céu confirma a missão de Jesus: 
Ele é o Filho amado de Deus! A glória do Filho será também a gloria do Pai.

-   Jesus anuncia que sua morte está próxima e de que tipo de morte O tipo de morte:
(cruz) vai morrer. Jesus utiliza um fato do passado. Na caminhada pelo deserto, diante do 
perigo de morte do povo, Moisés ergueu a serpente e esta se tornou sinal de salvação para o 
povo (ver Nm 21,4-9). Jesus será erguido, levantado na cruz, para se tornar sinal de salvação 
para nós, e atrair todos a si.

Por ocasião do Jubileu do ano 2000, a Igreja escolheu como tema “Queremos ver Jesus”. 
No Antigo Testamento, quem visse o rosto de Deus, não poderia continuar vivo. Agora, Jesus 
revela no seu rosto o rosto do Pai. Ver Jesus é comprometer-se com Ele e com a Sua proposta. É 
tomar a cruz de cada dia e colocar-se “atrás” Dele, como discípulo missionário, dando a vida 
por amor.

ATRAIDOS POR JESUS... MAS E A CRUZ?

José Antonio Pagola

“Atrairei todos a mim”.

Um grupo de "gregos", provavelmente pagãos, aborda os discípulos com um admirável 
pedido: "Queremos ver Jesus". Quando lhe comunicam, Jesus responde com um discurso 
vibrante no qual resume o significado profundo de sua vida. Chegou a hora. Todos, judeus e 
gregos, poderão captar muito em breve o mistério que se encerra em sua vida e sua morte: 
"Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim".

Quando Jesus for elevado a uma cruz e aparecer crucificado sobre o Gólgota, todos 
poderão conhecer o insondável amor de Deus, perceberão que Deus é amor e só amor para 
todo ser humano. Sentir-se-ão atraídos pelo Crucificado. Nele descobrirão a manifestação 
suprema do Mistério de Deus.

Claro que para isso, é preciso algo mais do que ter ouvido falar da doutrina da redenção. 
Algo mais do que assistir a algum ato religioso da semana santa. Devemos centrar nosso olhar 
interior em Jesus e deixar-nos comover, ao descobrir nessa crucificação o gesto final de uma 
vida entregada dia a dia por um mundo mais humano para todos. Um mundo que encontre sua 
salvação em Deus.

Mas, provavelmente, começaremos a conhecer Jesus quando, atraídos por sua entrega 
total ao Pai e sua paixão por uma vida mais feliz para todos os seus filhos, escutemos ainda que 
debilmente o seu chamado: "Se alguém quiser me servir, siga-me; e onde eu estiver, aí também 
estará o meu servo".
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Tudo parte de um desejo de "servir" Jesus, de colaborar em sua tarefa, de viver apenas para 
o seu projeto, de seguir seus passos para manifestar, de múltiplas maneiras e com gestos 
quase sempre pobres, como Deus nos ama a todos. Então começaremos a nos converter em 
seus seguidores.

Isso significa compartilhar sua vida e seu destino: "onde eu estiver, aí também estará o meu 
servo". Isso é ser cristão: estar onde Jesus estava, ocupar-nos do que ele se ocupava, ter os 
objetivos que ele tinha, estar na cruz como ele esteve, estar um dia à direita do Pai, onde ele 
está.

Como seria uma Igreja "atraída" pelo Crucificado, impulsionada pelo desejo de "servir" 
somente a ele e ocupada nas coisas em que ele se ocupava? Como seria uma igreja que 
atraísse as pessoas para Jesus?

Santos do dia: Narciso e Félix de Gerona (+ 307). Cirilo de Jerusalém (315-386). 
Frigidiano de Lucca (+ 588). Eduardo da Inglaterra (963-978). Salvador de Horta (1520-1567).

Testemunhas do Reino: Presentación Ponce e companheiros (Nicarágua, 1981). Neftali 
Liceta e Amparo Escobedo e companheiros (Peru, 1989).

Memória histórica: Desembarque de marines em Honduras (1907). O presidente Lázaro 
Cárdenas decreta a nacionalização do petróleo (México, 1938). 

Datas comemorativas: Nascimento de Américo Vespúcio, navegador e aventureiro 
(Florença, 1454).

19
SEGUNDA-FEIRA - SÃO JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM MARIA 

PADROEIRO DA IGREJA UNIVERSAL - Solenidade

José – que significa “Deus acrescente” - é 
nome bastante comum em Israel. Diversos 
personagens importantes da história bíblica 
tem este nome. O mais importante no Antigo 
Testamento é o filho de Jacó com Raquel; no 
Novo Testamento, é o marido de Maria, mãe 
de Jesus. Seu pai, segundo Mateus, se chama 
Jacó (Mt 1,16); segundo Lucas, Eli (Lc 3,23). 
Sendo marido de Maria, aos olhos dos seus 
compatriotas, é também o pai de Jesus (Lc 
4,22; Jo 1,45; 6,42). Era descendente de Davi 
(Mt 1,20). O fato de não querer repudiar 
publicamente Maria, quando esta engravidou 
sem sua participação, pois ainda eram noivos 
– uma adúltera devia ser apedrejada – 
demonstra que ele é um homem justo (Mt 
1,19). A literatura apócrifa o apresenta como 

homem maduro e mesmo viúvo quando se 
casou com Maria. Os Evangelhos, porém, não 
trazem nenhuma informação sobre sua idade 
e seu estado civil anterior. Provavelmente esta 
tradição surgiu na tentativa de explicar porque 
José desaparece de cena e nunca é men-
cionado nas narrativas relativas à vida pública 
de Jesus. Ele teria morrido enquanto Jesus 
ainda vivia com seus pais em Nazaré, razão 
pela qual é venerado como patrono da boa 
morte. Muitas casas religiosas e obras 
eclesiais são dedicadas a ele, protetor de 
Jesus, chefe da Sagrada Família e bom 
administrador dos seus parcos bens, advin-
dos de sua humilde profissão de carpinteiro ou 
marceneiro. Pio XII o fez patrono e modelo dos 
trabalhadores. E o Papa João XXIII – cujo 
nome de batismo era Angelo Giuseppe 

 (Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)
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Roncalli – o inseriu no ‘imutável’ Cânon 
Romano e o declarou patrono da Igreja 
universal. Em 2013, o Papa Francisco incluiu o 
seu nome nas demais Orações Eucarísticas.

Comentário Inicial - A Igreja faz memória 
de São José duas vezes no ano. A primeira é 
hoje, quando fazemos presente São José 
como Esposo de Maria. A segunda será em 
maio, quando o recordamos como trabalhador. 
Em sua pequenez, São José foi excepcional-
mente grande. Antes de começar a viver com 
Maria, esta ficou grávida. Podia exigir o cum-
primento da Lei – o apedrejamento da mulher – 
mas decide abandoná-la: faz-se culpado para 
que ela pudesse ser preservada de qualquer 
acusação. Assume um filho que não é seu, 
confiando que seja filho de Deus. Um homem 
assim só pode mesmo ser chamado de justo!

Antífona da entrada - Lc 12,42

Eis o servo fiel e prudente, a quem o 
Senhor confiou a sua casa.

Oração do dia

Deus todo-poderoso, pelas preces de São 
José, a quem confiastes as primícias da 
Igreja, concedei que ela possa levar à 
plenitude os mistérios da salvação.

Leitura - 2Sm 7,4-5a.12-14a.16

Leitura do Segundo Livro de Samuel 

Naqueles dias,  a palavra do Senhor foi 4

dirigida a Natã nestes termos:  “Vai dizer ao 5a

meu servo Davi: 'Assim fala o Senhor:  Quan-12

do chegar o fim dos teus dias e repousares 
com teus pais, então, suscitarei, depois de ti, 
um filho teu, e confirmarei a sua realeza.                         
13 Será ele que construirá uma casa para o meu 
nome, e eu firmarei para sempre o seu trono 
real.  Eu serei para ele um pai e ele será para 14a

mim um filho.  Tua casa e teu reino serão 16

estáveis para sempre diante de mim, e teu 

trono será firme para sempre’”. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 88(89),2-3.4-
5.27 e 29(R/. 37)

R.  Eis que a sua descendência dura-
rá eternamente.

1.  Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, de geração em geração eu 
cantarei vossa verdade! Porque dissestes: “O 
amor é garantido para sempre!” E a vossa 
lealdade é tão firme como os céus. R. 

2.  “Eu firmei uma Aliança com meu 
servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a 
Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, 
firmarei tua linhagem, de geração em geração 
garantirei o teu reinado!” R. 

3.  Ele, então, me invocará: 'Ó Senhor, vós 
sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu 
Rochedo onde encontro a salvação!’ Guardarei 
eternamente para ele a minha graça  e com ele 
firmarei minha Aliança indissolúvel. R.

Leitura - Rm 4,13.16-18.22
 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

13Irmãos:  Não foi por causa da Lei, mas por 
causa da justiça que vem da fé, que Deus 
prometeu o mundo como herança a Abraão ou 

16à sua descendência.  É em virtude da fé que 
alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de 
herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a 
promessa de Deus continua valendo para toda 
a descendência de Abraão, tanto para a 
descendência que se apega à Lei, quanto para 
a que se apoia somente na fé de Abraão, que é 

17o pai de todos nós.  Pois está escrito: “Eu fiz 
de ti pai de muitos povos”. Ele é pai diante de 
Deus, porque creu em Deus que vivifica os 

                     mortos e faz existir o que antes não existia.
18 Contra toda a humana esperança, ele 
firmou-se na esperança e na fé. Assim, 
tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe 
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fora dito: “Assim será a tua posteridade”.             
22 Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como 
justiça. - Palavra do Senhor.

 
Aclamação ao Evangelho - Sl 83,5
 
R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
V.  Felizes os que habitam vossa casa, 

para sempre eles hão de vos louvar! R.
 
Evangelho - Mt 1,16.18-21.24a 
 
+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

16 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da 
          qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. 

18 A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, 
sua mãe, estava prometida em casamento a 
José, e, antes de viverem juntos, ela ficou 

19grávida pela ação do Espírito Santo.  José, 
seu marido, era justo e, não querendo 
denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em 

20segredo.  Enquanto José pensava nisso, eis 
que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em 
sonho, e lhe disse: “José, Filho de Davi, não 
tenhas medo de receber Maria como tua 
esposa, porque ela concebeu pela ação do 

21Espírito Santo.  Ela dará à luz um filho, e tu 
lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar 

24ao seu povo dos seus pecados”.  Quando 
acordou, José fez conforme o anjo do Senhor 
havia mandado. - Palavra da Salvação.

Ou: Lc 2,41-51a

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

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

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

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

44que seus pais o notassem.  Pensando que ele 
estivesse na caravana, caminharam um dia 

inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre 
45os parentes e conhecidos.  Não o tendo 

encontrado, voltaram para Jerusalém à sua 
46procura.  Três dias depois, o encontraram no 

Templo. Estava sentado no meio dos mestres, 
47escutando e fazendo perguntas.  Todos os 

que ouviam o menino estavam maravilhados 
48com sua inteligência e suas respostas.  Ao 

vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e 
sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste 
assim conosco? Olha que teu pai e eu 

               estávamos, angustiados, à tua procura". 
49 Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? 
Não sabeis que devo estar na casa de meu 

50Pai?"  Eles, porém, não compreenderam as 
51apalavras que lhes dissera.  Jesus desceu 

então com seus pais para Nazaré, e era-lhes 
obediente. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Reunidos para celebrar as maravilhas que 
Deus realizou em São José, homem justo e 
humilde, elevemos ao Pai do Céu as nossas 
súplicas, dizendo: R. Pai nosso, que estais 
nos céus, ouvi-nos.

1.  Pelo povo fiel de Deus, disperso por 
toda a terra, para que anuncie a palavra de 
Deus com alegria e a testemunhe no dia a dia 
da vida, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que exercem alguma autoridade 
neste mundo, para que sejam humanos nas 
suas decisões e ajudem as pessoas a cumpri-
las, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos pais e mães de família, para que 
a oração em família e os sacramentos alimen-
tem a sua fé e a de seus filhos, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos homens e mulheres que ganham 
o pão com o seu trabalho, para que os seus 
direitos sejam respeitados e a sua dignidade 
humana reconhecida, rezemos ao Senhor. 

5.  Por todos nós aqui reunidos em 
assembleia, para que, por intercessão de São 
José, tenhamos uma boa morte, na paz de 
Deus, rezemos ao Senhor.
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Senhor, nosso Deus, velai por todos os 
filhos da Igreja, para que, nas alegrias e 
provações desta vida, descubram, como São 
José, a vossa vontade misteriosa e colaborem 
na obra da redenção. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, assim como São José 
se consagrou ao serviço do vosso Filho, 
nascido da Virgem Maria, fazei que também 
nós sirvamos de coração puro aos mistérios 
do vosso altar. 

Prefácio de São José, esposo da 
Virgem Maria
A missão de São José

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 

todo-poderoso, e na solenidade de São José, 
servo fiel e prudente, celebrar os vossos 
louvores. Sendo ele um homem justo, Vós o 
destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de 
Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para 
que guardasse, como Pai, o vosso Filho único, 
concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e 
dos santos, proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Mt 25,21

Servo bom e fiel, entra na alegria do teu 
Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que na alegria da festa de São 
José alimentastes neste altar a vossa família, 
protegei sem cessar e guardai em nós os 
vossos dons. 

 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 1,16.18-21.24a 

elebramos a festa de São José, o esposo de Maria. No Evangelho de Mateus é ele quem 

Crecebe o anúncio do Anjo Gabriel. Em meio às dúvidas e incertezas José vai dizendo 
seu “sim” e recebendo em sonho as respostas do Anjo e se colocando a serviço do 

projeto de Deus. Assume ser o pai adotivo de Jesus. Os Evangelhos não mencionam nenhuma 
palavra de José. É com seus gestos e ações que colabora com o projeto da salvação para a 
entrada no mundo do Filho de Deus. A festa de hoje, na verdade aponta mais para o Pai do que 
para o “pai”. O “pai” honra o seu nome de maneira exemplar: deixa, na fé, que “Deus 
acrescente”, pois ele também é pura acolhida.

-  José: O nome hebraico significa “Deus acrescente”. Ele é o esposo, mas não é ele que 
gera Jesus. O filho que nascerá de Maria não será um filho de pai humano, mas o Filho de Deus. 
O fato de José não ser o pai do menino ressalta justamente a paternidade divina. Jesus é o Filho 
do Pai.

-  Geração: Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus (Gn 5,1-
3), pelo sangue (Gn 11; 1Cr 5,27-29) ou pela adoção (Gn 10). Humanamente é através de 
Maria que Jesus foi gerado. Na longa genealogia que antecede (Mt 1,1-15), os sujeitos do 
verbo gerar eram todos masculinos; aqui, o masculino se interrompe e dá lugar ao “feminino” 
que se mostra como possibilidade (= acolhida, receptividade, abertura) do divino.

-  A revelação em sonho: Depois de apresentar a genealogia de Jesus, ligando-o com a 
longa história de Israel, desde os patriarcas, Mateus relata agora a concepção de Maria. 
Diferente de Lucas, que narra a anunciação a Maria, em Mateus, o anúncio é feito pelo anjo a 
José. Outra diferença importante é que em Lucas, o anjo dirige a palavra, enquanto que em 
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Mateus, manifesta-se sempre em sonho. José aparece em quatro momentos: a situação de 
José (vv. 18b-19); José recebe a mensagem do anjo (vv. 20-21); José recebe a notícia do que 
acontecerá (vv. 22-23); a obediência de José à vontade do Senhor (v. 24).

-   Humanamente, Jesus é filho de Maria e a ela está intimamente ligado Maria sua mãe:
(em Mt 2, cinco vezes se menciona “o menino e sua mãe”). Mateus quer deixar claro a 
separação que havia entre José e Maria antes da concepção. Eles não eram casados, mas havia 
sim a promessa de casamento, que durava em torno de um ano. O contrato de casamento exigia 
a fidelidade e seria consumado quando fossem viver juntos.

-   Mateus quer relatar o caráter excepcional da Grávida pela ação do Espírito Santo:
gravidez de Maria, que concebeu sem participação humana, sendo obra de Deus, por meio do 
Espírito Santo. Os exegetas viram na expressão “foi gerado” um passivo divino. Quer dizer: “foi 
gerado por Deus” (passivo divino). O que se sublinha é justamente que, através de Maria, 
aquele que gera é Deus mesmo. Tudo o que o ser humano faz aparece como preparação e 
espera do fazer de Deus. Todo gerar, de fato, parte dele e leva a Ele.

-  No Evangelho de Mateus, o tema da justiça é central, seja nas primeiras José era justo: 
palavras de Jesus (3,15), na busca fundamental (6,33), etc. Portanto, Jesus também devia 
nascer dentro de um ambiente de um homem justo. Cumprir a justiça é diferente de cumprir a 
Lei. Se José fosse um legalista, teria levado Maria às autoridades para ser julgada de acordo 
com a Lei e ela seria apedrejada. José é um justo, a justiça vai além da Lei, defende a vida e 
coloca a humanidade diante do Juízo de Deus.

-  Em Mateus, o anjo aparece sempre em sonho (1,20; 2,12.13.19.22), ao Em sonho: 
passo que em Lucas a aparição é concreta, o anjo Gabriel fala.

-   Agindo como pai, José é quem dará o nome ao menino e será o nome Tu o chamarás:
que Deus indicar por meio do anjo. Deste modo, José o reconhecerá como seu filho adotivo e o 
fará entrar na descendência de Davi.

-  Mateus é o único dos evangelistas que reporta o significado do nome Jesus. O Jesus:
nome vem da raiz hebraica “salvar” e significa “o Senhor é Salvação”. Josué e outros judeus já 
tinham este nome ou parecidos, mas era simbólico. Agora Jesus será o Salvador, com a 
autoridade de Deus e salvará o povo perdoando seus pecados (Mt 9,6)

-  José demonstra sua docilidade à Palavra de Deus e Fez como o Anjo havia mandado: 
faz tudo de acordo com o que o Anjo havia revelado. Ele demonstra mais uma vez que é um 
justo (1,19) e se insere na longa lista dos justos do Antigo Testamento acolhendo Jesus como o 
Messias que vem de modo bem diverso de como normalmente se esperava.

José “Deus acrescente” nos ensina a abertura que devemos ter ao plano de Deus. Acolher 
os desígnios de Deus mesmo no silêncio e em meio às dúvidas. O exemplo de José, que era 
justo, motiva-nos a sermos justos, mesmo vivendo em meio a um mundo de injustiças e 
violências. O justo é aquele que escuta e que faz a vontade de Deus. José não cumpre a Lei, 
cumpre a Justiça, dá um passo adiante, defende a vida e se torna instrumento do projeto de 
salvação de Deus; ele honra ser o “pai” de Jesus para apontar para o verdadeiro Pai. Quando 
nós fazemos isso, também estamos renovando a aliança com Deus. Aceitar e reconhecer a 
ação de Deus em nossas vidas é fazer como José que acolheu o menino. O Filho de Deus deve 
ser acolhido. É o dom, o presente que o Pai dá através de Maria.

Santos do dia: José de Nazaré (século I). Isnard de Chiampo (+ 1244). Sibilina Biscossi 
(1287-1367). Marcos de Montegallo (+ 1496). Marcelo Callo (1921-1945). 

Testemunhas do Reino: Felisa Urrutía (Venezuela, 1991).
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Memória histórica: Revolução de Queimados: mais de 200 negros se organizam para 
proclamar a libertação dos escravos (Espírito Santo, Brasil, 1849). Levante de Qhishwas e 
Aymaras, encabeçados por Rumi Maka (Peru, 1915). Primeiro encontro da Pastoral Afro-
americana (Boaventura, Colômbia, 1980).

Datas comemorativas: Nascimento do Pe. José de Anchieta (1534). Dia do Consertador. 
Dia do Artesão. Dia da Escola. Dia do Carpinteiro e do Marceneiro. 

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Passivo divino. O passivo é o modo do verbo construído com o verbo “ser” seguido de um 
particípio passado que mostra o sujeito da ação precedido pela preposição “por” (ou pelo, pela, 
pelos, pelas). Exemplo: a árvore foi derrubada pelo vento; a casa foi construída pelo pedreiro; a festa 
foi preparada pela família. Na Bíblia, há várias passagens em que o verbo está no modo passivo (foi 
criado, foi feito ver, foi salvo, etc.), mas o sujeito da ação não é mencionado explicitamente, 
deixando, porém, entender que é o próprio Deus. Em Mt 1,16 (início do evangelho proclamado na 
Solenidade de São José), a tradução literal do texto grego soa assim: “Jacó gerou José, o esposo de 
Maria, por meio da qual foi gerado Jesus, chamado o Cristo”. Esse “foi gerado” é passivo divino. Se 
perguntarmos, gerado por quem? Entende-se pelo contexto que a resposta seria: “por Deus”. O 
tradutor, sabendo disso, traduziu como acima; não sabendo ou querendo simplificar o texto para 
facilitar a compreensão do leitor, acaba jogando fora um aspecto teologicamente importante do 
texto.

20 TERÇA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

O Filho, luz do mundo, será rejeitado e 
elevado pelos irmãos sobre a cruz. Mas 
exatamente na cruz se manifestará e será 
reconhecido como “Eu-Sou”. “Eu-Sou” é o 
Nome de Deus no Antigo Testamento. Em 
outras palavras: na cruz, Jesus manifestará a 
sua identidade e a identidade de Deus.

Antífona da entrada - Sl 26,14

Espera no Senhor e sê corajoso! Fortifique-
se teu coração; espera no Senhor!

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vos-
so serviço para que, em nossos dias, cresça 
em número e santidade o povo que vos         
serve.

Leitura - Nm 21,4-9
 
Leitura do Livro dos Números 

4Naqueles dias:  Os filhos de Israel 
partiram do monte Hor, pelo caminho que leva 
ao mar Vermelho, para contornarem o país de 
Edom. Durante a viagem o povo começou a 

5impacientar-se,  e se pôs a falar contra Deus e 
contra Moisés, dizendo: "Por que nos fizestes 
sair do Egito para morrermos no deserto? Não 
há pão, falta água, e já estamos com nojo 

6desse alimento miserável".  Então o Senhor 
mandou contra o povo serpentes venenosas, 
que os mordiam; e morreu muita gente em 

7Israel.  O povo foi ter com Moisés e disse: 
"Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. 
Roga ao Senhor que afaste de nós as serpen-

8tes". Moisés intercedeu pelo povo,  e o 
Senhor respondeu: "Faze uma serpente 
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abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma 
haste; aquele que for mordido e olhar para ela 

9viverá".  Moisés fez, pois, uma serpente de 
bronze e colocou-a como sinal sobre uma 
haste. Quando alguém era mordido por uma 
serpente, e olhava para a serpente de bronze, 
ficava curado. - Palavra do Senhor. 

 
Salmo responsorial - Sl 101(102),2-
3.16-18.19-21(R/. 2)

R. Ouvi, Senhor, e escutai minha 
oração e chegue até vós o meu clamor.

 
1. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, 

e chegue até vós o meu clamor! De mim não 
oculteis a vossa face no dia em que estou 
angustiado! Inclinai o vosso ouvido para mim, 
ao invocar-vos atendei-me sem demora! R.

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

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

 Aclamação ao Evangelho 

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

V.  Semente é de Deus a Palavra, o Cristo 
é o semeador, todo aquele que o encontra, 
vida eterna encontrou. R.

 Evangelho - Jo 8,21-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: 
21 "Eu parto e vós me procurareis, mas mor-
rereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós 

22não podeis ir".  Os judeus comentavam: "Por 
acaso, vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde 

23eu vou, vós não podeis ir'?"  Jesus continuou: 
"Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós 

           sois deste mundo, eu não sou deste mundo. 
24 Disse-vos que morrereis nos vossos 
pecados, porque, se não acreditais que                

                         eu sou, morrereis nos vossos pecados". 
25 Perguntaram-lhe pois: "Quem és tu, então?" 
Jesus respondeu: "O que vos digo, desde o 

26começo.  Tenho muitas coisas a dizer a vosso 
respeito, e a julgar também. Mas aquele que 
me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte 

27dele é o que falo para o mundo".  Eles não 
compreenderam que lhes estava falando do 

28Pai.  Por isso, Jesus continuou: "Quando 
tiverdes elevado o Filho do Homem, então 
sabereis que eu sou, e que nada faço por mim 
mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me 

29ensinou.  Aquele que me enviou está comi-
go. Ele não me deixou sozinho, porque sem-

30pre faço o que é de seu agrado".  Enquanto 
Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.    
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A Liturgia da Quaresma vai-se centrando 
no poder salvador do amor de Jesus que o 
levou à morte de Cruz. Oremos a Deus que nos 
deu esse sinal, dizendo: R. Salvai-nos, 
Senhor, pela vossa Cruz.

1.  Para que a Igreja de Cristo, presente 
em toda a terra, ponha a sua esperança na 
Cruz bendita do Senhor, pela qual veio até nós 
a salvação, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os povos e as nações 
vitimados pela fome não blasfemem contra 
Deus em seu desespero, mas levantem seus 
brados e confiem, rezemos ao Senhor.

3.  Para que ninguém viva e morra em 
seus pecados, mas enquanto é tempo procure 
e encontre Jesus Cristo, que veio ao mundo 
para nos reconciliar com Deus, rezemos ao 
Senhor.

4.  Para que os seres humanos, mordidos 
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pela serpente da idolatria, levantem os olhos e 
se deixem abraçar pelo amor redentor de 
Cristo na Cruz, rezemos ao Senhor.

5.  Para que os membros desta nossa 
assembleia, à semelhança de Jesus, que lhes 
revela o coração do Pai, façam sempre o que é 
do seu agrado, rezemos ao Senhor. 

Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e, por 
intercessão do nosso Salvador, curai-nos da 
mordedura da antiga serpente. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Nos vós oferecemos, ó Deus, o sacrifício 

que nos reconcilia convosco, para que 
perdoeis os nossos pecados e orienteis os 
corações vacilantes. 

Antífona da comunhão - Jo 12,32

Quando eu for exaltado da terra, diz o 
Senhor, atrairei a mim todas as coisas.

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, 
que, desejando continuamente os vossos 
dons, nos aproximemos sempre mais dos 
bens celestes.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,21-30

 palavra central deste trecho é aquela em que Jesus diz: “Quando vocês levantarem o 

AFilho do Homem saberão que Eu-Sou e que não faço nada por mim mesmo, pois falo 
apenas aquilo que o Pai me ensinou” (v. 28). O Filho, que é luz do mundo (cf. Jo 

8,12ss.), será rejeitado e levantado pelos irmãos e irmãs sobre a cruz. Justamente aí, porém, se 
manifestará e será reconhecido como “Eu-Sou” (v. 28).

-  Aquilo que os outros Evangelhos chamam de paixão e ressurreição, João chama de 
“ser levantado”. Esse “ser levantado” tem um duplo sentido: é a cruz como resultado da 
rejeição e, ao mesmo tempo, a cruz como expressão do amor. Santo Irineu diz que aquilo que 
Deus não pode “por sua grandeza” (secundum magnitudinem suam), o pode “por seu amor” 
(secundum amorem ou secundum dilectionem) (cf. Adversus haereses IV, 20, 1). Por isso, 
João, desde o início, vê a cruz como glória, como manifestação desconcertante de Deus, como 
vitória do amor. Não só. Toda vez que fala do “levantamento” (elevação), fala também dos 
frutos que a “árvore” (que, crescendo, se levanta) produz. Esses frutos são: o dom da vida 
eterna para quem crê no Filho, que revela o amor do Pai (cf. Jo 3,1ss.); o conhecimento de “Eu-
Sou” como união íntima entre o Pai e o Filho oferecida e comunicada a cada ser humano (cf. Jo 
8,28); a vitória sobre o inimigo e o ser atraído pelo Senhor (e para o Senhor) de todo o mundo 
(cf. Jo 12,21ss.).

-  A oposição das lideranças judaicas contra Jesus chega ao seu clímax. A luz penetra 
como uma lâmina nas profundezas das trevas. O conflito não pode não explodir. A verdade do 
Filho se encontra e se desencontra, chocando-se com a mentira que está nas pessoas, líderes e 
liderados, massa que João chama “mundo”, no sentido ético, negativo do termo (cf. Jo 8,23; 
9,5; 17,11-15). O dia começa a se precipitar na noite. A cruz mostra cada vez mais claramente 
o seu perfil no horizonte.

-  A morte de Jesus pode, portanto, ser vista sob muitos pontos-de-vista:
1) Jesus, mortal como todo homem, vive esse fenômeno antigo como a humanidade de 

uma maneira nova, como volta para o Pai. Nós, que não sabemos que do Pai viemos e que a Ele 
devemos voltar, vivemos a morte como separação e privação da vida, que agarramos como 
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“nossa”. Querendo salvar-nos da morte, tornamo-nos seus escravos a vida toda (cf. Hb 
2,14ss.). O medo de morrer se transforma em egoísmo do viver. É “o” “pecado”, que está na 
origem dos nossos males e que Jesus “desmonta”, vivendo a morte não como fim 
(aniquilamento de tudo), mas finalidade, ou seja, como volta ao Pai da vida (plenificação).

2) Jesus não morre naturalmente, mas é morto em nome de Deus, porque testemunhou um 
“Deus diferente”. Ele, na verdade, é “o” “Filho de Deus que nos mostra a verdadeira face do Pai, 
que é amor e serviço, perdão e salvação para os pecadores e perdidos, pobres de toda sorte. 
Jesus, neste sentido, é morto porque os que julgavam entender de Deus ignoram a Deus como 
Pai e não se conhecem nem reconhecem como filhos e filhas. Quem, de fato, não conhece o 
Pai, não se aceita como filho e mata a si mesmo como filho, mata os outros como irmãos, e – 
um a mais, não muda nada – mata o próprio Filho. A cruz, nesse sentido, é o ponto de chegada 
daquilo que João chama de “pecado do mundo”. É o florescimento máximo do mal, seu fruto 
mais perfeito, sua obra-prima. Nem o diabo foi capaz de chegar a tanto. O que se pode fazer de 
pior que matar o próprio Filho de Deus? (Fausti).

3) O terceiro é que, justamente nessa morte levada a cabo pelos homens, o Filho revela 
quem é Deus e que ele mesmo é Deus. Diferentemente do que pensava Adão (= cada um de 
nós), Deus não tem inveja da nossa vida nem compete com a nossa liberdade. Não é um patrão 
poderoso que condena os que não se submetem a Ele. É o amor absoluto, que carrega sobre 
seus ombros o mal de quem Ele ama, até ao ponto de dar a vida a quem a tira dele. Só o Filho 
unigênito (cf. Jo 1,18) revela Aquele que jamais ninguém viu: “Eu-sou” Amor.

- E Ele o faz plenamente na cruz. Só na cruz – que é fraqueza e loucura aos olhos do mundo, 
mas sabedoria e poder de Deus para a nossa salvação (cf. 1Cor 1,18-25) – podemos conhecer 
verdadeiramente “Eu-sou”. A cruz exorciza definitivamente nossa imagem de Deus, 
purificando-a de toda projeção deformadora. Deus é amor incondicionado, maior que qualquer 
violência, maior que toda morte.

Santos do dia: Cláudia (+ 300). Martinho de Braga (515-580). Gislberto de Lindisfarne 
(634-687). Wulfram (+ 720). Hermengarda (800-851). Batista Mantuano (Spagnoli) (1448-
1516). 

Testemunhas do Reino: Menche Ruiz (El Salvador, 1995).

Memória histórica: O governo de Sergipe proíbe os africanos, escravos ou livres, e os 
portadores de doenças contagiosas, de frequentar a escola (1838). Os EEUU começam a invasão 
do Iraque, à margem da ONU, contra o direito internacional (2003). 

Datas comemorativas: Início do outono. Dia da fundação da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (1969).

Não basta dizer “sou cristão, sou católico”. 
Como não bastava, no tempo de Jesus, os 
judeus dizerem “somos filhos de Abraão”. Não 
basta a tradição; é preciso a fé. Não basta a fé; 

é preciso as obras da fé. "Se sois filhos de 
Abraão, praticai as obras de Abraão!” 
Peçamos o dom da fé que se materializa na 
caridade. 

21 QUARTA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)
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Antífona da entrada - Sl 17,48-49

Vós me livrais, Senhor, de meus inimigos; 
vós me fazeis suplantar o agressor, e do 
homem violento me salvais!

Oração do dia 

Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos 
corações purificados pela penitência. E ouvi 
com paternal bondade aqueles a quem dais o 
afeto filial. 

Leitura - Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95

Leitura da Profecia de Daniel 

14Naqueles dias,  O rei Nabucodonosor 
tomou a palavra e disse: "É verdade, Sidrac, 
Misac e Abdênago, que não prestais culto a 
meus deuses e não adorais a estátua de ouro 

15que mandei erguer?  E agora, quando 
ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, 
saltério e gaitas, e toda espécie de instru-
mentos, estais prontos a prostrar-vos e adorar 
a estátua que mandei fazer? Mas, se não 
fizerdes adoração, no mesmo instante sereis 
atirados na fornalha de fogo ardente; e qual é o 
deus que poderá libertar-vos de minhas 

1 6mãos?"  Sidrac, Misac e Abdênago 
responderam ao rei Nabucodonosor: "Não há 
necessidade de te respondermos sobre isto:  
17 se o nosso Deus, a quem rendemos culto, 
pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, 
ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, 

18ó rei.  Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica 
sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto 
a teus deuses e tampouco adoraremos a 

19estátua de ouro que mandaste fazer".  A estas 
palavras, Nabucodonosor encheu-se de 
cólera contra Sidrac, Misac e Abdênago, a 
ponto de se alterar a expressão do rosto; deu 
ordem para acender a fornalha com sete vezes 

20mais fogo que de costume;  e encarregou os 
soldados mais fortes do exército para amar-
rarem Sidrac, Misac e Adbênago e os 

24lançarem na fornalha de fogo ardente.  Os 

três jovens andavam de cá para lá no meio das 
chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo 

49ªao Senhor.  Mas o anjo do Senhor tinha 
descido simultaneamente na fornalha para 

91junto de Azarias e seus companheiros.  O rei 
Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-
se apressadamente, e perguntou a seus 
ministros: "Porventura, não lançamos três 
homens bem amarrados no meio do fogo?" 

92Responderam ao rei: "É verdade, ó rei".  Disse 
este: "Mas eu estou vendo quatro homens 
andando livremente no meio do fogo, sem 
sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto 
homem é semelhante ao de um filho de Deus". 
95 Exclamou Nabucodonosor: "Bendito seja o 
Deus de Sidrac, Misac e Abdênago, que 
enviou seu anjo e libertou seus servos, que 
puseram nele sua confiança e transgrediram o 
decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a 
servir e adorar qualquer outro Deus que não 
fosse o seu Deus. - Palavra do Senhor.

 
Cântico - Dn 3,52.53.54.55.56 (R/. 52b)

R. A vós louvor, honra e glória eter-
namente!

1.  Sede bendito, Senhor Deus de nossos 
pais. A vós louvor, honra e glória eternamente! 
Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós 
louvor, honra e glória eternamente! R.

2. No templo santo onde refulge a vossa 
glória. A vós louvor, honra e glória eterna-
mente! E em vosso trono de poder vitorioso. A 
vós louvor, honra e glória eternamente! R.

3. Sede bendito, que sondais as profun-
dezas. A vós louvor, honra e glória eternamen-
te!  E superior aos querubins vos assentais.         
A vós louvor, honra e glória eternamente! R.

4.  Sede bendito no celeste firmamento.         
A vós louvor, honra e glória eternamente! R.

5. Obras todas do Senhor, glorificai-o.           
A ele louvor, honra e glória eternamente! R

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

R. Honra, glória, poder e louvor a 
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Jesus, nosso Deus e Senhor!
V. Felizes os que observam a palavra do 

Senhor, de reto coração, e que produzem 
muitos frutos, até o fim perseverantes! R.

Evangelho - Jo 8,31-42

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

31Naquele tempo,  Jesus disse aos judeus 
que nele tinham acreditado: "Se permanecer-
des na minha palavra, sereis verdadeiramente 

32meus discípulos,  e conhecereis a verdade, e 
33a verdade vos libertará".  Responderam eles: 

"Somos descendentes de Abraão, e nunca 
fomos escravos de ninguém. Como podes 

34dizer: 'Vós vos tornareis livres'?"  Jesus res-
pondeu: "Em verdade, em verdade vos digo, 
todo aquele que comete pecado é escravo do 

35pecado.  O escravo não permanece para 
sempre numa família, mas o filho permanece 

36nela para sempre.  Se, pois, o Filho vos 
37libertar, sereis verdadeiramente livres.  Bem 

sei que sois descendentes de Abraão; no 
entanto, procurais matar-me, porque a minha 

38palavra não é acolhida por vós.  Eu falo o que 
vi junto do Pai; e vós fazeis o que ouvistes do 

39vosso pai".  Eles responderam então: "O 
nosso pai é Abraão." Disse-lhes Jesus: "Se 
sois filhos de Abraão, praticai as obras de 

40Abraão!  Mas agora, vós procurais matar-me, 
a mim, que vos falei a verdade que ouvi de 

41Deus. Isto, Abraão não o fez.  Vós fazeis as 
obras do vosso pai". Disseram-lhe, então: 
"Nós não nascemos do adultério, temos um só 

42pai: Deus".  Respondeu-lhes Jesus: "Se Deus 
fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, 
porque de Deus é que eu saí, e vim. Não vim 
por mim mesmo, mas foi ele que me enviou". 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Mais perigoso do que arder numa fornalha 
é deixar que a voz de Deus se extinga em nós. 

Peçamos ao Pai a graça de O escutar, dizendo: 
R. Ensinai-nos, Senhor, a vossa Lei.

1.  Para que todos os discípulos e 
discípulas de Jesus, nos tempos difíceis que a 
Igreja atravessa, saibam viver de acordo com a 
fé, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os poderosos e grandes 
deste mundo não fiquem célebres pela 
maldade de seus atos, mas por obras de 
justiça e práticas de solidariedade, rezemos ao 
Senhor.

3.  Para que os jovens cristãos sejam 
audazes e saibam anunciar aos seus colegas e 
amigos que a salvação que eles esperam vem 
de Cristo, rezemos ao Senhor.

4.  Para que aqueles que são escravos do 
dinheiro, do bem-estar, do que é ilícito e do 
que é injusto experimentem quanto antes a 
força libertadora da Palavra, rezemos ao 
Senhor.

5.  Para que a comunhão da Eucaristia 
que celebramos nos liberte, cada vez mais, 
dos nossos vícios, da maldade, da intolerância 
e do pecado, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de 
Jacó, que nos falais pela Palavra do vosso 
Filho, ensinai-nos a chamar-Vos de Pai e a 
viver segundo a vossa lei. Pai. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas que nos 
destes a fim de que, oferecidas em vossa 
honra, possam tornar-se remédio para nós. 

Prefácio da Paixão, I

Antífona da comunhão - Cl 1,13-14

Deus nos transportou para o reino do seu 
Filho amado, no qual temos a redenção pelo 
seu sangue, o perdão dos pecados.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que o sacramento recebido nos 

seja um remédio do céu, para que expulse os 
vícios de nossos corações e nos mantenha 
sob a vossa proteção. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,31-42

A
ntes que Abraão fosse, eu sou” (Jo 8,58). No final dessa longa discussão com 
aqueles que acreditaram nele (cf. Jo 8,30-31), Jesus faz essa afirmação 
estonteante, pois afirma nada menos que a sua pré-existência, a sua eternidade, a 

sua igualdade com Deus.
1. O texto e seu contexto imediato têm três partes. (1ª) Antes de tudo, Jesus convida os 

que creram nele a “permanecer” na sua palavra de Filho, para conhecer a verdade que liberta 
(vv. 31-36). (2ª) Na verdade, somos filhos e filhas da palavra que escutamos e vivemos. Sabe-
se de quem somos filhos pelo que fazemos. Se não acolhemos o Filho (ou queremos eliminá-
lo), não somos filhos nem de Deus nem de Abraão,  qual Abraão exemplarmente creu (cf. Gn no
12; Hb 11). Somos, isso sim, filhos e filhas do diabo, pai da mentira e homicida (vv. 37-47). 
(3ª) Diante dos repetidos insultos, Jesus responde que quem ouve a sua palavra não morre 
eternamente. Seus interlocutores lhe perguntam quem ele pensa que é, se todos os servidores 
da Palavra até agora morreram. Jesus responde que ele é nada menos que aquele que os 
‘judeus’ chamam de seu Deus. Ele é o Filho, que era já no princípio: “Eu-sou”. Diante da 
“blasfêmia”, resolvem apedrejá-lo (vv. 48-59). 

-  Nesse contexto, vêm à tona os temas da verdade, da liberdade e da paternidade. A 
verdade, que dá a liberdade, é o conhecimento de Deus como nosso Pai e a aceitação da nossa 
condição de filhos. A verdade de Deus como Pai nos torna livres; a mentira de um “deus” patrão 
nos faz escravos e rebeldes. A relação filhos – Pai condiciona todas as outras. É o primeiro e 
mais importante tema do texto.

-  A casa da verdade é a palavra que vela e re-vela uma realidade desconhecida. O erro 
mora na palavra que não corresponde à realidade. A mentira fica de tocaia na palavra errada que 
é dita com o propósito de levar outra pessoa ao erro e acaba por nos levar também. 

-  Seja qual for – verdadeira, errônea ou mentirosa – a palavra determina o nosso fazer e o 
nosso agir. Cada um faz ou age ou se torna conforme a palavra que o habita. Se é verdadeira, a 
palavra dá a liberdade de entrar em comunhão com quem fala; se é errada, a palavra torna a 
pessoa escrava do engano; se é mentirosa, é uma armadilha para dobrar o outro (ou os outros) 
aos nossos propósitos inconfessáveis. Onde há verdade, há liberdade e amor; onde há erro, há 
trevas e ignorância; onde reina a mentira, só pode haver violência e escravidão, opressão e 
morte (cf. Eclo 28,18). A palavra administra as relações das pessoas entre e si e com as outras 
realidades. A língua é como o timão de um navio: pode levar o navio ao porto... ou ao naufrágio 
(cf. Tg 3,3-10).

-  A nossa verdade é ser filhos e filhas de Deus que é Pai, à semelhança do Filho 
unigênito, Jesus. Aí está a nossa liberdade e a nossa vida.

Santos do dia: Serapião Escolástico (+ 365). Rixa (1000-1063). João de Valença (+ 
1145). Absalão de Lund (1128-1201). Emília Schneider (1820-1859). 

Testemunhas do Reino: Carlos Domiak (Argentina, 1975). Rodolfo Aguilar (México, 
1977). Luz Marina Valencia (México, 1987).

Memória histórica: Massacre de Ponce (Porto Rico, 1937). 
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Datas comemorativas: Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Dia 
Mundial da Infância. Dia Internacional da Floresta. Fundação do Primeiro Jornal Brasileiro. 
Nascimento de Johann Sebastian Bach (1685). Nascimento de Benito Juárez (México, 1806). 
Passagem, a caminho da Argentina, de Albert Einstein pelo Brasil (1925).

22 QUINTA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Os adversários de Jesus não creem Nele 
porque, na verdade, não creem em Abraão, 
exemplo de fé, modelo de esperança. Quando 
o Mestre lhes diz que Abraão viu o dia de 
Jesus, eles ironizam. A resposta de Jesus é 
demolidora: "Antes que Abraão existisse, eu 
sou". Na falta de argumentos, apelam para as 
pedras!

Antífona da entrada - Hb 9,15

Cristo é o mediador de uma nova aliança, 
para que, por meio de sua morte, recebam           
os eleitos a herança eterna que lhes foi 
prometida.

Oração do dia

Assisti, ó Deus, aqueles que vos supli-
cam e guardai com solicitude os que esperam 
em vossa misericórdia, para que, libertos         
dos nossos pecados, levemos uma vida          
santa e sejamos herdeiros das vossas pro-
messas.

Leitura - Gn 17,3-9

Leitura do Livro do Gênesis 

3Naqueles dias:  Abrão prostrou-se com o 
4rosto por terra.  E Deus lhe disse: "Eis a minha 

aliança contigo: tu serás pai de uma multidão 
5 de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o 

teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai 
6de uma multidão de nações.  Farei crescer tua 

descendência infinitamente. Farei nascer de ti 
7nações, e reis sairão de ti.  Estabelecerei 

minha aliança entre mim e ti e teus des-
cendentes para sempre; uma aliança eterna, 
para que eu seja teu Deus e o Deus de teus 

8descendentes.  A ti e aos teus descendentes 
darei a terra em que vives como estrangeiro, 
todo o país de Canaã como propriedade para 
sempre. E eu serei o Deus dos teus des-

9cendentes".  Deus disse a Abraão: "Guarda a 
minha aliança, tu e a tua descendência para 
sempre". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104(105),4-
5.6-7.8-9(R/. 8ª) 

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança!

1.  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.

2.  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.

3.  Ele sempre se recorda da Aliança, 
promulgada a incontáveis gerações; da 
Aliança que ele fez com Abraão, e do seu 
santo juramento a Isaac. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 94, 8ab

R. Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!
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V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz. Não 
fecheis os corações como em Meriba! R.

Evangelho - Jo 8,51-59

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

        Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: 
51 "Em verdade, em verdade, eu vos digo: se 
alguém guardar a minha palavra, jamais verá a 

52morte".  Disseram então os judeus: "Agora 
sabemos que tens um demônio. Abraão 
morreu e os profetas também, e tu dizes: 'Se 
alguém guardar a minha palavra jamais verá a 

53morte'.  Acaso és maior do que nosso pai 
Abraão, que morreu, como também os pro-

54fetas? Quem pretendes tu ser?  Jesus 
respondeu: "Se me glorifico a mim mesmo, 
minha glória não vale nada. Quem me glorifica 
é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso 

55Deus.  No entanto, não o conheceis. Mas eu 
o conheço e, se dissesse que não o conheço, 
seria um mentiroso, como vós! Mas eu o 

56conheço e guardo a sua palavra.  Vosso pai 
Abraão exultou, por ver o meu dia; ele o viu, e 

57alegrou-se".  Os judeus disseram-lhe então: 
"Nem sequer cinquenta anos tens, e viste 

58Abraão!"  Jesus respondeu: "Em verdade, em 
verdade vos digo, antes que Abraão existisse, 

59 eu sou". Então eles pegaram em pedras para 
apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu 
do Templo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Abraão é o nosso pai na fé, mas Jesus é a 
Palavra que dá a vida eterna. Oremos ao Deus 
da Promessa, rocha da nossa fé e da nossa 
esperança: R. Ouvi, Senhor, a nossa prece.

1.  Pelos cristãos e cristãs que ouvem a 
palavra de Jesus, pelos que a guardam 
fielmente até à morte e pelos que a fazem 
frutificar em boas obras, oremos, irmãos.

2.  Pelos descendentes de Abraão, o pai 
dos crentes, pelas nações e religiões que nele 
tiveram a sua origem e pelos que buscam a 
Deus, oremos, irmãos. 

3.  Pelos que gostam de ouvir Jesus falar 
do Pai, pelos que creem que Ele está vivo para 
sempre e pelos que se alegram com os dons 
que Dele recebem, oremos, irmãos.

4.  Pelos cristãos e cristãs que se com-
prometeram com Cristo no batismo, pelos  
que vivem esse compromisso com alegria e 
por aqueles que o esqueceram, oremos, 
irmãos.

5.  Por esta santa assembleia, pelas 
crianças batizadas, pelos adolescentes, 
jovens e adultos que se preparam para o 
batismo, e pelos catequistas dedicados à 
iniciação cristã, oremos, irmãos.

Senhor, fazei-nos viver sempre na Aliança 
que um dia estabelecestes com Abraão e 
cumpristes plenamente em vosso Filho. Ele 
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade, este 
sacrifício para que seja proveitoso à nossa 
conversão e à salvação de todo o mundo. 

Antífona da comunhão - Rm 8,32

Deus não quis poupar seu próprio Filho, 
mas o entregou por todos nós: e deu-nos, 
com ele, todas as coisas.

Oração depois da comunhão

Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos salva, 
imploramos vossa misericórdia, a fim de que, 
pelo mesmo sacramento que nos dais como 
alimento neste mundo, nos leveis a participar 
da vida eterna.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,51-59 

A
 verdade que nos faz livres é a verdade de nossa condição de filhos e filhas vivida no 
amor. A relação filial com Deus, o único Absoluto, nos desliga (“absolve”: desliga 
de) do domínio do prazer e do dever, tornando-nos capazes de agir de acordo com o 

Amor que conhecemos e que nos conhece pessoalmente. O princípio da liberdade, para o 
judeu-cristianismo, é o amor, que nos torna aquilo que somos, isto é, semelhantes a Deus. A 
liberdade cristã – de que Paulo, Agostinho e Lutero falaram com tanto vigor e suma liberdade – 
consiste em amar como e porque somos amados, colocando-nos a serviço dos irmãos e irmãs 
(cf. Gl 5,13).

-  Essa liberdade não vem nem da busca intelectual (sempre necessária, mas 
insuficiente) nem da ascese (sempre necessária, mas também insuficiente). Ela vem da 
experiência espiritual – tornada possível pelo Espírito e vivida no Espírito – de aceitarmos a 
verdade última daquilo que somos: filhos e filhas amados. Filhos sempre amados, mesmo 
sendo miseráveis, mesmo quando pecadores, mesmo considerados humanamente 
imprestáveis (cf. Rm 5,8).

-  O ser humano precisa ser aceito para poder viver. Vivemos ou morremos à medida que 
somos aceitos ou não pelo outro. Até não conhecer um amor incondicionado, vamos à cata 
nem que seja de migalhas. Migalhas, porém, nunca foram suficientes para alimentar ninguém. 
Na verdade, o que é parcial e ganho a duras penas não é amor. O amor mesmo só pode ser total, 
livre e gratuito. E isso só temos no Filho Jesus, expressão concreta do amor infinito, 
incondicional de Deus para conosco. Só quem tem consciência de ser amado sem condições é 
capaz de amar a si próprio e aos outros. O amor dá consciência de valor, autoestima, e essa nos 
torna capazes de reconhecer o valor dos outros e do Outro. Voltando ao Evangelho (do qual não 
saímos): o princípio da nossa liberdade é a verdade de Jesus, o Filho amado, que, amando-
nos, nos revela nossa identidade de filhos e filhas amados pelo Pai.

-  Essa é a verdade, que nos liberta para o amor: o conhecimento – não teórico, mas 
existencial; não marginal, mas essencial – do amor do Pai, que nos permite aceitar a nossa 
própria realidade de filhos e filhas. Se a palavra “verdade”, em João, aparece 25 vezes, e 
“verdadeiro”, 10 vezes, e “veraz”, 9, a Verdade, para ele, não é uma ideia, mas uma pessoa, 
Jesus! Correlativamente, a palavra “pai”, só nesse trecho (Jo 8,12-59), 21 vezes. 

-  Mas, o que é, mesmo, “pai”, o que é “paternidade”, que são conceitos ambíguos?
-  Dentro de nós, normalmente, vivenciamos uma “dupla paternidade”, uma dupla 

imagem de pai: uma boa e uma má. Pode-se ver o pai como alguém que dá a vida e a liberdade, 
e pode-se, ao mesmo tempo, ver o pai como alguém que tira a liberdade e abafa o filho. Essa 
experiência “infantil”, querendo ou não, nós acabamos projetando em Deus. 

-  A nossa imagem de Deus, consequentemente, nunca é 100% positiva, nem 100% 
negativa. Além da imagem de um Deus bom, carregamos dentro de nós também uma imagem 
negativa, que é uma barreira (maior ou menor) para aceitarmos Deus como Pai e nos 
aceitarmos como filhos. 

-  Para complicar a situação, entrou em nosso coração outra imagem, fraudulenta, que 
nos divide de Deus, dos outros e de nós mesmos. É a nossa imagem “diabólica” (a palavra 
“diabo” significa divididor, aquele que divide) de Deus. Essa imagem nos apresenta um Deus 
invejoso da nossa vida e da nossa felicidade (cf. Gn 2,1ss.). Nos dois casos, não se pode viver 
como filho/filha. Como pode viver como filho quem tem uma imagem negativa de pai? Como 
pode viver como filho de Deus quem tem uma imagem negativa de Deus? 
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-  Jesus – luz que ilumina todo homem que vem a este mundo (cf. Jo 1,8.12) –                   
veio nos libertar da imagem “infantil” de Deus, aquela que foi introjetada em nós no ambiente 
familiar e aquela que carregamos desde as nossas raízes criaturais. Jesus veio devolver a Deus, 
a nós e a todas as realidades o verdadeiro rosto de Deus: “Felipe, quem me vê vê o Pai”             
(Jo 14,9)!

Santos do dia: Leia de Roma (+ 384). Relindo de Alden-Eyk (690-745). Lucardes (1274-
1309). Elmar de Lidlom (+ 1332). José Oriol (1650-1702). (Clemente Augusto Graf von Galen 
(1878-1946). 

Testemunhas do Reino: Luiz Espinal (Bolívia, 1980). Rafael Hernández (México, 1988). 
Clemente Augusto Graf von Galen (1878-1946).

Memória histórica:  Abolição da escravidão em Porto Rico (1873).

Datas comemorativas: Dia Mundial da Água (ONU). Morte de Goethe, escritor e poeta 
alemão (1832).

23 SEXTA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Parece-nos difícil  como os compreender
contemporâneos de Jesus não eram capa-     
zes de entender e de acolher Jesus. Mas          
será mesmo que, se estivéssemos lá, 
agiríamos diferente? Será que eles não 
levavam mais a sério o que Jesus fazia e dizia 
do que nós e, por isso, resistiam tanto? 
Cremos em Jesus ou em alguma ideia que 
fazemos dele?

Antífona da entrada - Sl 30,10.16.18

Tende piedade de mim, senhor, a angústia 
me oprime. Libertai-me das mãos dos 
inimigos e livrai-me daqueles que me 
perseguem. Não serei confundido, Senhor, 
porque vos chamo.

Oração do dia 

Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as 
culpas do vosso povo. E, na vossa bondade, 
desfazei os laços dos pecados que em nossa 
fraqueza cometemos. 

Leitura - Jr 20,10-13

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

10 Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os 
vi espalhando o medo em redor: "Denunciai-
o, denunciemo-lo". Todos os amigos observa-
vam minhas falhas: "Talvez ele cometa um en-
gano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-

 11 nos dele". Mas o Senhor está ao meu lado, 
como forte guerreiro; por isso, os que me 
perseguem cairão vencidos. Por não terem 
tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna 

12infâmia, que nunca se apaga!  Ó Senhor dos 
exércitos, que provas o homem justo e vês os 
sentimentos do coração, rogo-te me faças ver 
tua vingança sobre eles; pois eu te declarei a 

13 minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o 
Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre 
homem das mãos dos maus. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 17(18),2-3a. 
3bc-4. 5-6.7(R/. cf. 7)

R. Ao Senhor eu invoquei na minha 
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angústia e ele escutou a minha voz.

1.  Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha 
força, minha rocha, meu refúgio e Salvador! R.

2.  Ó meu Deus, sois o rochedo que me 
abriga, minha força e poderosa salvação, sois 
meu escudo e proteção: em vós espero! 
Invocarei o meu Senhor: a Ele a glória! e dos 
meus perseguidores serei salvo! R.

3.  Ondas da morte me envolveram total-
mente, e as torrentes da maldade me ater-
raram; os laços do abismo me amarraram e a 
própria morte me prendeu em suas redes. R.

4. Ao Senhor eu invoquei na minha 
angústia e elevei o meu clamor para o meu 
Deus; de seu Templo ele escutou a minha voz, 
e chegou a seus ouvidos o meu grito. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 64b.69b

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

V. Senhor, tuas palavras são espírito, são 
vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

Evangelho - Jo 10,31-42

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

31Naquele tempo:  Os judeus pegaram 
32pedras para apedrejar Jesus.  E ele lhes 

disse: "Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas 
obras boas. Por qual delas me quereis 

33apedrejar?"  Os judeus responderam: "Não 
queremos te apedrejar por causa das obras 
boas, mas por causa de blasfêmia, porque 
sendo apenas um homem, tu te fazes Deus!"           
34 Jesus disse: "Acaso não está escrito na 

35vossa Lei: 'Eu disse: vós sois deuses'?  Ora, 
ninguém pode anular a Escritura: se a Lei 
chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a 

36palavra de Deus,  por que então me acusais 
de blasfêmia, quando eu digo que sou Filho de 
Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao 

37mundo?  Se não faço as obras do meu Pai, 
38não acrediteis em mim.  Mas, se eu as faço, 

mesmo que não queirais acreditar em mim, 

acreditai nas minhas obras, para que saibais e 
reconheçais que o Pai está em mim e eu no 

 39Pai".  Outra vez procuravam prender Jesus, 
40mas ele escapou das mãos deles.  Jesus 

passou para o outro lado do Jordão, e foi para 
o lugar onde, antes, João tinha batizado. E 

41permaneceu ali.  Muitos foram ter com ele, e 
diziam: "João não realizou nenhum sinal, mas 
tudo o que ele disse a respeito deste homem, 

42é verdade".  E muitos, ali, acreditaram nele.             
- Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Jeremias, perseguido por 
sua pregação, é figura de Cristo, perseguido 
por suas palavras, atitudes, gestos. Oremos ao 
Pai, que estava com Ele e O sustentava, 
dizendo: R. Nós Vos rogamos, Senhor.

1.  Para que Deus abra as portas da glória 
eterna aos mártires da Igreja, apedrejados ou 
fuzilados, que continuam a existir no mundo 
de hoje, oremos.

2.  Para que Deus dê coragem e muita 
força àqueles que estão na prisão por serem 
incômodos, ao recusarem-se a calar o que é 
verdade, oremos.

3.  Para que Deus esteja com os profetas 
do nosso tempo, que levantam a voz contra a 
mentira que tudo invade e os torne intrépidos 
defensores das causas justas, oremos.

4.  Para que Deus olhe, como só Ele pode 
e sabe olhar, pelos doentes, pelos anciãos e 
pelos mais pobres e suscite quem lhes seja 
solidário e próximo, oremos.

5.  Para que Deus nos dê forças para 
realizar hoje as obras boas praticadas por 
Jesus, mesmo que isso nos leve a ser 
apedrejados como Ele foi, oremos.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que sois a 
força e a salvação dos que Vos servem, fazei-
nos dar bom testemunho do vosso Filho. Ele 
que vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus de misericórdia, que 
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sempre sirvamos dignamente o vosso altar, de 
modo que, participando dele, alcancemos a 
eterna salvação. 

Prefácio da Paixão, I

Antífona da comunhão - 1 Pd 2,24

Jesus carregou nossos pecados, em seu 

corpo, sobre a cruz, a fim de que, mortos para 
nossas faltas, vivamos para a justiça; fomos 
curados pelas suas chagas.

Oração depois da comunhão

Sejamos sempre protegidos, ó Deus, pelo 
sacrifício que recebemos; que ele afaste 
sempre de nós toda espécie de pecado.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 10,31-42

s autoridades judias insistem na “teologia da pedra”, a única que conhecem bem.

A
-  O Evangelho de João é, do início ao fim, um longo processo contra Jesus. Esse 

processo começa quando da primeira vinda de Jesus ao Templo (cf. Jo 2,13ss.), continua na 
segunda (cf. Jo 5,1-18), é desenvolvido na terceira (cf. Jo 7,1–10,21) e culmina nessa sua 
quarta vinda (cf. 10,22-23ss.), na qual se apresenta o motivo da condenação (cf. Jo 10,33). A 
decisão, porém, de prendê-lo ou de matá-lo não pode ainda ser tomada (cf. Jo 10,31.39). 
Caberá ao chefe dos sacerdotes (cf. 11,50) e, neste sentido, será evocada em Jo 18,14, quando 
Jesus comparecer diante dele.

-  O que os Evangelhos sinóticos colocam no interrogatório do Sinédrio (cf. Mc 14,53-
64par.), João “antecipa” aqui. João coloca aqui o interrogatório sobre a identidade de Jesus 
porque seu Evangelho não traz um processo diante do Sinédrio. Ou melhor, seu Evangelho 
apresenta toda a vida de Jesus como um processo. O processo do ser humano que acolhe ou 
rejeita a Palavra que o faz tornar-se filho (a). É o drama do ser humano e é o drama de Deus. O 
processo que movemos ao Filho, movemos, em verdade, contra nós mesmos e contra Deus. O 
julgamento que fazemos do Filho é o julgamento que fazemos de nós mesmos.

-  No Evangelho de João, esse é o último encontro – e desencontro – com os “judeus”, 
quer dizer, com os que se negam a crer. Acontece de inverno, quando o frio penetra até os 
ossos, levando as pessoas a se encolherem em seu pequeno mundo, em seu egoísmo. Já se 
anuncia a tempestade da Paixão, que não deixará pedra sobre pedra, porque a “pedra angular” 
será vilmente desprezada (cf. Mt 21,42par.; 1Pd 2,4.7). 

-  Aqui, quem toma a iniciativa é Jesus. João mostra uma face da morte de Jesus que os 
Sinóticos deixam na sombra: “eu dou-lhes a vida eterna” (Jo 10,28; cf. 10,29). O destino de 
Jesus não é determinado pelos “judeus”, mas por Jesus mesmo. Antecipando as acusações 

SÃO TURÍBIO DE MOGROVEJO, BISPO
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor: branco - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores: para bispos - MR, 754)

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes crescer a vossa Igreja 

pela solicitude pastoral de São Turíbio e seu 
zelo pela verdade, concedei ao vosso povo um 
contínuo aumento de fé e santidade.
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do Sinédrio, o evangelista mostra com clareza o motivo da condenação de Jesus. O processo é 
o lugar do testemunho da verdade. A verdade de Jesus é o seu ser Messias e Filho de Deus, 
mais exatamente, o seu ser Messias enquanto Filho de Deus. Não será morto por suas boas 
obras, mas por ser e apresentar um Messias e um Deus diferente do que pensamos. Por isso, é 
acusado de blasfêmia.

-  Na nossa cabeça, Deus e o Messias deveriam se impor a todos (secundum 
magnitudinem!), com uma força capaz de vencer todo poder que se lhes oponha, desde a 
incredulidade, passando pela condenação e desembocando na morte. Jesus, porém, 
apresenta um Deus e um Messias que não correspondem às nossas expectativas e aos nossos 
medos. Ele é Senhor enquanto se faz nosso servo; é pastor enquanto é manso cordeiro; é 
salvador, não enquanto se safa da morte, mas enquanto dá a vida (secundum amorem). É 
diferente demais para a nossa cabeça. Não se enquadra nos nossos conceitos. Desborda a 
nossa pobre imaginação. 

-  Salva-nos enquanto nos mostra quem é Deus para nós (Pai) e quem somos nós para 
Deus (filhos e filhas). Deus é Pai que nos ama até à loucura – N. Cabásilas (séc. XIV) dizia que 
Deus é “louco de amor” por nós – e nós somos seus filhos amados no Filho, que se faz nosso 
irmão, apesar de nossa resistência, incredulidade e recusa. Isso é pouco demais para nossas 
fantasias de onipotência, mas é demais para nossas necessidades mais comezinhas e 
quotidianas! 

Santos do dia: Merbod de Bregenz (+ 1120). Toríbio de Mongrovejo (1538-1606). Rebeca 
Ar Rayés (1832-1914). 

Testemunhas do Reino: Maria del Carmen Maggi (Argentina, 1978). 

Datas comemorativas: Dia da Meteorologia. Dia Mundial do Meteorologista.

24 SÁBADO - 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma) 

A ressurreição de Lázaro foi a gota d’água 
no conflito entre as lideranças judaicas e 
Jesus. Tomam a decisão de matá-lo para 
salvar a nação. Nem podiam suspeitar que, de 
fato, “é melhor que só um morra pelo povo do 
que perecer a nação inteira?” Deus escreve 
certo por linhas tortas! 

Antífona da entrada - Sl 21, 20.7

Ó Senhor, não fiqueis longe de mim! Ó 
minha força, correi em meu socorro! Sou      
um verme, e não um homem, opróbrio dos 
homens e rebotalho da p ebe.l

Oração do dia 

Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação 
dos homens e, nesta quaresma, nos alegrais 
com graças mais copiosas. Considerai com 
bondade aqueles que escolhestes, para que a 
vossa proteção paterna acompanhe os que se 
preparam para o batismo e guarde os que já 
foram batizados. 

Leitura - Ez 37,21-28

Leitura da Profecia de Ezequiel 

21 Assim diz o Senhor Deus: "Eu mesmo 
vou tomar os israelitas do meio das nações 
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para onde foram, vou recolhê-los de toda 
22parte e reconduzi-los para a sua terra.  Farei 

deles uma nação única no país, nos montes de 
Israel, e apenas um rei reinará sobre todos 
eles. Nunca mais formarão duas nações, nem 

23tornarão a dividir-se em dois reinos.  Não se 
mancharão mais com os seus ídolos e nunca 
mais cometerão infames abominações. Eu os 
libertarei de todo o pecado que cometeram 
em sua infidelidade, e os purificarei. Eles 

24serão o meu povo e eu serei o seu Deus.  Meu 
servo Davi reinará sobre eles, e haverá para 
todos eles um único pastor. Viverão segundo 
meus preceitos e guardarão minhas leis, 

25pondo-as em prática.  Habitarão no país que 
dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos 
pais; ali habitarão para sempre, também eles, 
com seus filhos e netos, e o meu servo Davi 

26será o seu príncipe para sempre.  Farei com 
eles uma aliança de paz, será uma aliança 
eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e 
no meio deles colocarei meu santuário para 

27sempre.  Minha morada estará junto deles. 
   Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 

28 Assim as nações saberão que eu, o Senhor, 
santifico Israel, por estar o meu santuário no 
meio deles para sempre". - Palavra do 
Senhor. 

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

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

1. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e 
anunciai-a nas ilhas mais distantes: "Quem 
dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará 
qual pastor a seu rebanho!" R.

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

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

Aclamação ao Evangelho - Ez 18,31

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

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

Evangelho - Jo 11,45-56

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

45Naquele tempo:  Muitos dos judeus que 
tinham ido à casa de Maria e viram o que 

46Jesus fizera, creram nele.  Alguns, porém, 
foram ter com os fariseus e contaram o que 

47Jesus tinha feito.  Então os sumos sacer-
dotes e os fariseus reuniram o Conselho e 
disseram: "O que faremos? Este homem 

48realiza muitos sinais.  Se deixamos que ele 
continue assim, todos vão acreditar nele, e 
virão os romanos e destruirão o nosso Lugar 

49Santo e a nossa nação".  Um deles, chamado 
Caifás, sumo-sacerdote em função naquele 

50ano, disse: "Vós não entendeis nada.  Não 
percebeis que é melhor um só morrer pelo 

51povo do que perecer a nação inteira?"  Caifás 
não falou isso por si mesmo. Sendo-sumo 
sacerdote em função naquele ano, profetizou 

52que Jesus iria morrer pela nação.  E não só 
pela nação, mas também para reunir os filhos 

53de Deus dispersos.  A partir desse dia, as 
autoridades judaicas tomaram a decisão de 

54matar Jesus.  Por isso, Jesus não andava 
mais em público no meio dos judeus. Retirou-
se para uma região perto do deserto, para a 
cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com 

55os seus discípulos.  A Páscoa dos judeus 
estava próxima. Muita gente do campo tinha 
subido a Jerusalém para se purificar antes da 

56Páscoa.  Procuravam Jesus e, ao reunirem-
se no Templo, comentavam entre si: "O que 
vos parece? Será que ele não vem para a 
festa?" - Palavra da Salvação. 
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Preces dos fiéis

A Palavra que acabamos de escutar fala 
dos frutos da Paixão do Redentor. Peçamos a 
Deus, sua fonte perene: R. Ouvi-nos, Pai de 
bondade.

1.  Pelo povo fiel de Deus, presente em 
todo o mundo, para que contemple os 
acontecimentos da Paixão de Cristo e anuncie 
a todos que é por sua vida, morte e ressur-
reição que somos salvos, oremos com 
esperança.

2.  Pelas nações que trocaram Deus pelos 
ídolos, para que abandonem as infidelidades 
cometidas e voltem-se para o Deus vivo e 
verdadeiro, oremos com esperança.

3.  Por todos aqueles que acreditam em 
Jesus, para que saibam agradecer o dom da fé 
e transmiti-la aos que não a têm, mas a 
procuram, oremos com esperança.

4.  Pelos imigrantes que deixaram as suas 
pátrias, para que sejam respeitados pelos 
povos que os acolhem e consigam tudo aquilo 
com que sonhavam, oremos com esperança.

5.  Por esta assembleia reunida para a 
Eucaristia, para que a Páscoa de Jesus, que se 

aproxima, seja para todos fonte de vida 
renovada, oremos com esperança.

Senhor, nosso Deus, conduzi-nos, pela 
vossa mão de Bom Pastor, à Páscoa eterna, no 
vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que pela 
fé e pelo batismo nos restaurais para a vida 
eterna, acolhei as oferendas e as preces dos 
vossos filhos e filhas para que realizeis os 
desejos dos que em vós esperam. 

 
Antífona da comunhão - Jo 11,52

O Cristo foi entregue para reunir num          
só corpo os filhos de Deus, que andavam 
dispersos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus de majestade, nós vos suplicamos 
humildemente: assim como nos alimentais 
com o Corpo e o Sangue de Cristo, dai-nos 
participar da natureza divina. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 11,45-56

 Evangelho de hoje supõe, ao menos, a leitura do episódio da morte e ressu-                     Oreição de Lázaro de Betânia, irmãos de Marta e Maria, amigos de Jesus                                               
(vv. 1-44). ... 

-  O capítulo 11 de João, na verdade, se articula em duas grandes partes: a primeira, que 
mostra Jesus que dá a vida (“Eu-sou a ressurreição e a vida: quem crê em mim, mesmo se 
estiver morto, viverá”) (vv. 1-44); a segunda, que mostra Jesus condenado à morte (“é melhor 
que um só homem morra...”) (vv. 45-56). Em poucas palavras: Jesus dá a vida e, por isso, 
recebe a morte!

-  Se quisermos visualizar melhor o conjunto do texto, temos o seguinte: o pré-texto, que 
consiste na notícia de que Lázaro está doente (vv. 1-3); Jesus com os discípulos (vv. 4-16); 
Jesus com Marta e Maria (vv. 17-37); Jesus com Lázaro (vv. 38-44); as reações em relação a 
Jesus (vv. 45-53). De toda maneira, o centro da narração é Jesus, nomeado 22 vezes, que é a 
soma das vezes que são nomeados os outros protagonistas: Marta, 8 vezes; Maria, 8 vezes; 
Lázaro, 6 vezes. O tema é claro: a fé em Jesus, que é a ressurreição e a vida!

-  Todos os personagens estão em movimento. Jesus e os discípulos deslocam-se da 
Transjordânia a Betânia. Os judeus saem de Jerusalém. Marta deixa o lugarejo de Betânia. 
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Maria sai de casa. Lázaro sai, finalmente, do sepulcro. 
-  E todos se encontram com todos. Até mesmo os que já morreram e os que ainda não 

morreram. 
-  Na verdade, a vida é um movimento. Esse movimento, porém, termina na rigidez 

cadavérica do túmulo. “Cadáver” vem de “cádere”, latim, que quer dizer “aquele que caiu para 
sempre”. Todo movimento, um dia, será “apedrejado”, virará “pedra”. Lázaro já está dentro da 
pedra; os outros, por enquanto, estão fora... esperando para entrar. Agitam-se para tirá-lo de lá 
porque não querem entrar onde ele está. 

-  Só a chegada da Palavra é capaz de mudar essa situação. A Palavra, na verdade, tirou do 
nada as coisas: “Faça-se a luz, e a luz se fez...”. Só a Palavra, encarnada no Filho do Homem, 
pode fazer-se escutar também pelos mortos, tirando-os do sepulcro: “Lázaro, vem para fora!” É 
a nova criação, o novo Êxodo, a volta do Exílio, o êxodo definitivo da morte para a vida (cf. Jo 
5,24-29). Aquele que falou pela boca de Ezequiel agora fala por e em Jesus: “Vocês ficarão 
sabendo que eu sou o Senhor, quando eu abrir seus túmulos, povo meu, e de seus túmulos eu 
tirar vocês” (Ez 37,13). 

-  Jesus é a ressurreição e a vida dos que creem nele, isto é, dos que se entregam a ele de 
corpo e alma, aderindo a ele com todas as suas energias, identificando-se com ele e com sua 
proposta de vida, para a vida e para a morte (cf. Dei Verbum 5). 

-  Muitos Santos Padres viram em Lázaro não só uma prefiguração de Jesus morto e 
ressuscitado, mas também um símbolo da vida nova do cristão, do discípulo, do batizado, livre 
das amarras do pecado, que é a verdadeira morte do ser humano (cf. Sb 2,24; Gn 3,19; Jó 18,5-
21; Pr 11,19; Rm 5,12). 

-  São Pedro Crisólogo (+450) chamou a ressurreição de Lázaro de “signum signorum”, 
que quer dizer, “sinal dos sinais”. De fato, Jo 11-54 é um texto altamente simbólico e 
evocativo, sugerindo várias interpretações. Sem cair no alegorismo, que é uma exageração da 
interpretação simbólica, cada detalhe é significativo e, além disso, pode ser explorado em 
vários níveis. Um rápido exemplo, ficando só nos nomes: “Betânia” é a “casa do pobre”, ou 
“casa do aflito”; “Lázaro” quer dizer “Deus ajuda”; “Tomé” significa “gêmeo”; “Caifás, que 
alguns Padres associaram a Caim, etc. Daria para escrever algum livro (cf. Jo 20,30ss.).

Santos do dia: Catarina da Suécia (1331-1381). Simão de Trento (1472-1475). 

Testemunhas do Reino: Assassinato do Bem-aventurado Oscar Romero, arcebispo de San 
Salvador (El Salvador, 1980). 

Memória histórica: As mulheres canadenses conquistam o direito de votar (1918). Golpe 
de Estado de Jorge Videla contra o regime de Isabel Perón (Argentina, 1976).  

Datas comemorativas: Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Nascimento do Pe. Cícero 
Romão Batista (Crato,1844). Criação do Museu da Memória no anterior centro de tortura da 
ditadura militar argentina (4 mil assassinados e 30 mil desaparecidos) (2004). Dia Internacional 
do Direito da Verdade sobre as Violações dos Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas 
(ONU).

“No momento em que a Igreja inteira é convidada pelo Papa Francisco a uma atitude de saída, 
ao encontro das periferias existenciais, a atitude do Padre Cícero em acolher a todos, 

especialmente aos pobres e sofredores, aconselhando-os e abençoando-os, constitui, sem 
dúvida, um sinal importante e atual.” (Cardeal Pietro Parolin, 20 de outubro de 2015)
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SEMANA SANTA

A Semana Santa, que inclui o Tríduo pascal, visa recordar a Paixão e a 
Ressurreição de Cristo, desde a sua entrada messiânica em Jerusalém (cf. NALC,           
n. 31).

Anotações gerais

Os ritos especiais da Semana Santa, isto é, a bênção e procissão dos ramos, a trasladação 
do Santíssimo Sacramento depois da Missa da Ceia do Senhor, a ação litúrgica da Sexta-feira 
da Paixão do Senhor e a Vigília pascal, podem celebrar-se em todas as igrejas e oratórios. Mas 
convém que, nas igrejas que não são paroquiais e nos oratórios, sejam somente celebrados se 
puderem ser realizados dignamente, isto é, com número conveniente de ministros, com a 
possibilidade de se executar ao menos algumas partes em canto, e uma suficiente frequência 
de fiéis. Senão, conviria que as celebrações fossem realizadas somente na igreja paroquial e 
em outras igrejas maiores.

DOMINGO DE RAMOS DA PAIXÃO DO SENHOR

Anotações

1.  No Ofício divino e na bênção e procissão de ramos, em todas as Missas deste 
Domingo, usam-se paramentos de cor vermelha. Na procissão, o sacerdote usa ou casula ou 
pluvial.

2.  Em todas as Missas deste Domingo se faz a memória da entrada do Senhor em 
Jerusalém seja pela procissão ou entrada solene na Missa principal, seja pela entrada simples 
antes das outras Missas. A procissão seja uma só e feita sempre antes da missa com maior 
concurso do povo, também nas horas vespertinas, tanto do sábado como do domingo 
( 29). Quando não se pode celebrar a missa, convém realizar uma Paschalis Sollemnitatis 
celebração da Palavra de Deus para a entrada messiânica e a paixão do Senhor, nas horas 
vespertinas do sábado ou na hora mais oportuna do domingo ( ).PS 31

A entrada solene - mas não a procissão - pode ser repetida antes das Missas que sejam 
celebradas com grande concurso de povo.

3.  Depois da procissão ou entrada solene, omite-se o sinal da cruz e o ato penitencial ou a 
aspersão de água benta no início da Missa, e diz-se logo a coleta. Depois, a Missa continua 
como de costume.

4.  A bênção e a procissão de ramos são inseparáveis; onde não houver procissão e 
Missa, não pode haver bênção de ramos.

5.  Durante a leitura da Paixão, não se usa nem incenso nem velas. Os diáconos que vão ler 
pedem e recebem a bênção. Omitem-se a saudação ao povo e o sinal da cruz sobre o livro. 
Depois de anunciada a morte do Senhor, todos se ajoelham, e faz-se uma breve pausa. No fim, 
diz-se: Palavra da salvação, mas não se beija o livro ( ). Pode também ser lida cf. CB, n. 273
por leitores leigos, na falta de diáconos, reservando-se a parte de Cristo ao sacerdote. 

Amanhã, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor: COLETA como gesto concreto da 
Campanha da Fraternidade.
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25 DOMINGO DE RAMOS E PAIXÃO DO SENHOR
(Cor vermelha - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical próprio)

Comentário inicial - Estamos começan-
do a semana decisiva na celebração da 
paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele 
entra em Jerusalém aclamado pelo povo 
como Messias e Salvador. Mas não entra 
como os messias que o povo esperava. Entra 
pequeno, humilde, pobre. O jumentinho é o 
símbolo do Servo de Deus. Estamos espiri-
tualmente preparados para acompanhar 
Jesus em sua última semana? Vamos ao 
encontro da morte com ele para com ele 
ressuscitarmos para uma vida nova, movida 
pelo amor e pela misericórdia?

BÊNÇÃO E PROCISSÃO DOS RAMOS 

Pr. -  Meus irmãos e minhas irmãs, du-
rante as cinco semanas da Quaresma, 
preparamos os nossos corações pela oração, 
pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos 
reunimos e vamos iniciar, com toda a Igreja, a 
celebração da páscoa do Senhor. Para realizar 

o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo 
entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando 
com fé e piedade a memória dessa entrada, 
sigamos os passos de nosso Salvador para 
que, associados pela graça à sua cruz, 
participemos também de sua ressurreição e 
de sua vida. 

Bênção dos ramos

Deus eterno e todo poderoso, abençoai 
estes ramos, para que, seguindo com alegria 
Cristo, nosso rei, cheguemos por ele à eterna 
Jerusalém. 

Evangelho - Mc 11,1-10 (ou Jo 12,12-16)

Jesus resistiu a vida toda a ser chamado de 
Messias. Na cabeça do povo, havia muito mal-
entendido em relação ao Messias. Mas agora, 
às portas de Jerusalém, Jesus deixa cair as 
resistências. Aceita entrar como Messias, mas 
deixa claro que tipo de Messias ele é: pobre, 
manso, humilde, servo de Deus e dos 
homens.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

1 Quando se aproximaram de Jerusalém, 
na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao 
monte das Oliveiras, Jesus enviou dois 

2discípulos,  dizendo: "Ide até o povoado que 
está em frente, e logo que ali entrardes, 
encontrareis amarrado um jumentinho que 
nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o 

3aqui!  Se alguém disser: 'Por que fazeis isso?', 
dizei: 'O Senhor precisa dele, mas logo o 

4mandará de volta'."  Eles foram e encontraram 
um jumentinho amarrado junto de uma porta, 

                         do lado de fora, na rua, e o desamarraram. 
5 Alguns dos que estavam ali disseram: "O que 
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estais fazendo, desamarrando este jumen-
6tinho?"  Os discípulos responderam como 

7Jesus havia dito, e eles permitiram.  Trou-
xeram então o jumentinho a Jesus, colocaram 

                           sobre ele seus mantos, e Jesus montou. 
8 Muitos estenderam seus mantos pelo cami-
nho, outros espalharam ramos que haviam 

9apanhado nos campos.  Os que iam na frente 
e os que vinham atrás gritavam: "Hosana! 

                    Bendito o que vem em nome do Senhor! 

10 Bendito seja o reino que vem, o reino de 
nosso pai Davi! Hosana no mais alto dos 
céus!" - Palavra da Salvação.

(homilia)

Pr. -  Meus irmãos e minhas irmãs, imi-
tando o povo que aclamou Jesus, comecemos 
com alegria a nossa procissão.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 11,1-10

Em pleno tempo de Quaresma, prestes a entrar na semana decisiva da vida de Jesus, a 
liturgia nos apresenta esta festa alegre, cheia de beleza e humildade. Jesus mostra que 
algo novo vai acontecer: o reino anunciado vai se concretizando tão diferente dos 

reinos do mundo. Celebramos a entrada festiva e alegre de Jesus em Jerusalém.
-  Marcos narra a viagem de Jesus a Jerusalém de Quando se aproximaram de Jerusalém: 

forma muito rápida, apenas um capítulo (Mc 10); em Mateus são dois capítulos (Mt 19-20) e 
em Lucas ocupa a maior parte do Evangelho (Lc 9,51–19,47). Marcos tem pressa. Antes a 
comitiva passa por Betfagé (casa dos figos) e Betânia (casa do pobre) e o destino é Jerusalém 
(cidade da Paz). Porém, não é a cidade que interessa, mas o Templo (Mc 11,11), centro 
simbólico da experiência espiritual de Israel, e sede dos poderes religioso, político, jurídico e 
econômico, responsáveis pela opressão do povo. 

-   Jesus envia dois dos seus discípulos à cidade à Um jumentinho que nunca foi montado:
procura de um jumentinho novo. O jumento é manso e pacífico. Jesus age diferente dos reis e 
príncipes que entravam montados em cavalos (animal muito usado nas guerras). O jumentinho 
não pertence a Jesus, como também o local onde fará a Ceia de despedida (14,17-25). O 
animal é novo e nunca foi utilizado, como o se  também o lençol e o sepulcro onde Jesus será rão
sepultado (15,46). Cumpre-se a profecia de Zacarias: “Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e 
vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta”             
(Zc 9,9).

-   Esta é a única vez que, no Evangelho de Marcos, Jesus aplica a si O Senhor precisa dele:
o título de “Senhor”. Jesus tem necessidade dele, não tanto por sua utilidade física (Jesus se 
deslocava normalmente a pé), mas por seu valor simbólico.

-   Aos mantos jogados sobre o Colocaram sobre ele seus mantos... Espalharam ramos:
jumentinho (11,7) acrescentam-se outros, muitos, estendidos no chão pela multidão, 
juntamente com ramos tirados das árvores (11,8). Assim eram recebidos os reis vencedores 
(2Rs 9,13; 2Mc 10,7). O jumentinho não é de Jesus e nem a sua montaria. O povo colabora 
cedendo seus próprios mantos. Jesus é Rei diferente dos reis arrogantes que esbanjavam suas 
vestes ricas para impressionar. Jesus é assim o rei pobre, manso e pacífico que entra em 
Jerusalém. A cena se assemelha àquela quando Davi foi consagrado rei (2Sm 2,4).

-  O grito “Hosana” literalmente "Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor!: 
significa “dá-nos a salvação”. É um grito de aclamação e invocação. Era usado, sobretudo, no 
sétimo dia da festa das Cabanas ou das Tendas (Sucot) (Sl 118,25). A multidão dos discípulos 
exulta e canta de alegria. Cumpre-se o anúncio do profeta Zacarias: “Exulta muito, filha de Sião! 
Grita de alegria, filha de Jerusalém! Eis que o teu rei vem a ti: ele é justo e vitorioso, humilde, 
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montando sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta” (Zc 9,9). Porém, Jesus 
somente será reconhecido verdadeiramente rei por ocasião da sua Paixão (15,18) e na cruz 
(15,26).

-   A multidão reconhece, a seu modo, a messianidade de O reino de nosso pai Davi:
Jesus, reconhece que Jesus é o Messias. Embora o termo possa remeter a um reino somente 
terreno, o povo devia recordar que foi no tempo de Davi que houve justiça para o povo.

A multidão dos discípulos acompanhou Jesus neste seu ingresso, participa com seus 
cantos e com gestos, com doação dos seus próprios mantos e com os ramos apanhados no 
campo. O exemplo de pobreza e humildade de Jesus convida a Igreja e seus ministros a 
seguirem o exemplo do Mestre. O Papa Francisco recentemente recordou o “Pacto das 
Catacumbas”, um documento redigido e assinado por quarenta participantes do Concílio 
Vaticano II, no qual eles se comprometeram a levar uma vida de pobreza, rejeitar todos os 
símbolos ou os privilégios do poder e a colocar os pobres no centro do seu ministério pastoral.

MISSA DO DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos 
homens um exemplo de humildade, quisestes 
que o nosso Salvador se fizesse homem e 
morresse na cruz. Concedei-nos aprender o 
ensinamento da sua paixão e ressuscitar com 
ele em sua glória. 

Leitura - Is 50,4-7

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

4 O Senhor Deus deu-me língua adestrada, 
para que eu saiba dizer palavras de conforto à 
pessoa abatida; ele me desperta cada manhã e 
me excita o ouvido, para prestar atenção como 
um discípulo.  O Senhor abriu-me os ouvi-5

dos; não lhe resisti nem voltei atrás.  Ofereci 6

as costas para me baterem e as faces para me 
arrancarem a barba; não desviei o rosto de 
bofetões e cusparadas.  Mas o Senhor Deus é 7

meu auxiliador, por isso não me deixei abater 
o ânimo, conservei o rosto impassível como 
pedra,  porque sei que não sairei humilhado.    
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 21(22),8-9. 
17-18a.19-20.23-24(R/. 2a)

R. Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonastes?

1. Riem de mim todos aqueles que me 
veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça: 
"Ao Senhor se confiou, ele o liberte e agora o 
salve, se é verdade que ele o ama!" R.

2.  Cães numerosos me rodeiam furiosos, 
e por um bando de malvados fui cercado. 
Transpassaram minhas mãos e os meus pés e 
eu posso contar todos os meus ossos. Eis que 
me olham e, ao ver-me, se deleitam! R.

3.  Eles repartem entre si as minhas 
vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, 
porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó 
minha força, vinde logo em meu socorro! R.

4.  Anunciarei o vosso nome a meus 
irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-
vos! Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe 
louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, 
e respeitai-o toda a raça de Israel! R.

Leitura - Fl 2,6-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

6 Jesus Cristo, existindo em condição 
divina, não fez do ser igual a Deus uma 

7usurpação,  mas ele esvaziou-se a si mesmo, 
assumindo a condição de escravo e tornando-
se igual aos homens. Encontrado com 

8aspecto humano,  humilhou-se a si mesmo, 
fazendo-se obediente até a morte, e morte de 
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9cruz.  Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e 
lhe deu o Nome que está acima de todo nome. 
10 Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se 

11dobre no céu, na terra e abaixo da terra,  e 
toda língua proclame: "Jesus Cristo é o 
Senhor", para a glória de Deus Pai. - Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Fl 2,8-9

R.  Glória e louvor a vós, ó Cristo.
V. Jesus Cristo se tornou obediente, 

obediente até a morte numa cruz. Pelo que o 
Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome 
muito acima de outro nome. R. 

Evangelho - Mc 14,1-15,47
(mais longo) 

+ Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo Marcos  

Procuravam um meio de prender Jesus à 
traição, para matá-lo.

1N.  Faltavam dois dias para a Páscoa e 
para a festa dos Ázimos. Os sumos sacerdotes 
e os mestres da Lei procuravam um meio de 
prender Jesus à traição, para matá-lo. Eles 2

diziam: 
T.  "Não durante a festa, para que não 

haja um tumulto no meio do povo."

Derramou perfume em meu corpo, 
preparando-o para a sepultura.

3N.  Jesus estava em Betânia, na casa de 
Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio 
uma mulher com um vaso de alabastro cheio 
de perfume de nardo puro, muito caro. Ela 
quebrou o vaso e derramou o perfume na 
cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali 4

ficaram indignados e comentavam: "Por que 
este desperdício de perfume? Ele poderia ser 5

vendido por mais de trezentas moedas de 
prata, que seriam dadas aos pobres." E 
criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus 6

lhes disse:
J.  “Deixai-a em paz! Por que aborrecê-

 la? Ela praticou uma boa ação para comigo.
7Pobres sempre tereis convosco e quando 
quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a 

8mim não me tereis para sempre.  Ela fez o que 
podia: derramou perfume em meu corpo, 

9preparando-o para a sepultura. Em verdade 
vos digo, em qualquer parte que o Evangelho 
for pregado, em todo o mundo, será contado o 
que ela fez, como lembrança do seu gesto.”

Prometeram a Judas Iscariotes dar-lhe 
dinheiro.

10N. Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter 
com os sumos sacerdotes para entregar-lhes 

11Jesus. Eles ficaram muito contentes quando 
ouviram isso, e prometeram dar-lhe dinheiro. 
Então, Judas começou a procurar uma boa 
oportunidade para entregar Jesus.

Onde está a sala em que vou comer a 
Páscoa com os meus discípulos?

12N.  No primeiro dia dos Ázimos, quando 
se imolava o cordeiro pascal, os discípulos 
disseram a Jesus:

T. "Onde queres que façamos os pre-
parativos para comeres a Páscoa?"

13N.  Jesus enviou então dois dos seus 
discípulos e lhes disse: 

J.  "Ide à cidade. Um homem carregando 
um jarro de água virá ao vosso encontro. 

14Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele 
entrar: 'O Mestre manda dizer: onde está a sala 
em que vou comer a Páscoa com os meus 

 15discípulos?' Então ele vos mostrará, no andar 
de cima, uma grande sala, arrumada com 
almofadas. Ali fareis os preparativos para 
nós!"

16N.  Os discípulos saíram e foram à 
cidade. Encontraram tudo como Jesus havia 
dito, e prepararam a Páscoa.

Um de vós, que come comigo, vai me 
trair."
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17N.  Ao cair da tarde, Jesus foi com os 
18doze. Enquanto estavam à mesa comendo, 

Jesus disse:
J.  “Em verdade vos digo, um de vós, que 

come comigo, vai me trair."
19N.  Os discípulos começaram a ficar 

tristes e perguntaram a Jesus, um após outro:
T.   "Acaso serei eu?"

  20N. Jesus lhes disse:
J.  “É um dos doze, que se serve comigo 

21do mesmo prato. O Filho do Homem segue 
seu caminho, conforme está escrito sobre ele. 
Ai, porém, daquele que trair o Filho do 
Homem! Melhor seria que nunca tivesse 
nascido!"

Isto é o meu corpo. 
Isto é o meu sangue, o sangue da aliança.

22N.  Enquanto comiam, Jesus tomou o 
pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e 
entregou-lhes, dizendo:

J.  "Tomai, isto é o meu corpo."
23N.  Em seguida, tomou o cálice, deu 

graças, entregou-lhes e todos beberam dele. 
24Jesus lhes disse:

J.  "Isto é o meu sangue, o sangue da 
 aliança, que é derramado em favor de muitos.

25Em verdade vos digo, não beberei mais do 
fruto da videira, até o dia em que beberei o 
vinho novo no Reino de Deus."

Antes que o galo cante duas vezes, três 
vezes tu me negarás.

26N.  Depois de terem cantado o hino, 
27foram para o monte das Oliveiras. Então 

Jesus disse aos discípulos:
J.  "Todos vós ficareis desorientados, 

pois está escrito: 'Ferirei o pastor e as ovelhas 
28se dispersarão.' Mas, depois de ressuscitar, 

eu vos precederei na Galileia."
29N.  Pedro, porém, lhe disse:

L.1. “Mesmo que todos fiquem deso-
rientados, eu não ficarei."

30N.  Respondeu-lhe Jesus:
J.  "Em verdade te digo, ainda hoje, esta 

noite, antes que o galo cante duas vezes, três 

vezes tu me negarás."
31N.  Mas Pedro repetiu com veemência:

L.1. "Ainda que tenha de morrer contigo, 
eu não te negarei."

N.  E todos diziam o mesmo.

Começou a sentir pavor e angústia.

32N. Chegados a um lugar chamado 
Getsêmani, disse Jesus aos discípulos:

J.  “Sentai-vos aqui, enquanto eu vou 
33rezar!" Levou consigo Pedro, Tiago e João,

e começou a sentir pavor e angústia. 
34N.  Então Jesus lhes disse:

J.  "Minha alma está triste até a morte. 
Ficai aqui e vigiai."

35N.  Jesus foi um pouco mais adiante e, 
prostrando-se por terra, rezava que, se fosse 
possível, aquela hora se afastasse dele. 
36Dizia: 

J.  "Abbá! Pai! Tudo te é possível: Afasta 
de mim este cálice! Contudo, não seja feito o 
que eu quero, mas sim o que tu queres!"

37N.  Voltando, encontrou os discípulos 
dormindo. Então disse a Pedro:

J.  "Simão, tu estás dormindo? Não 
38pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, 

para não cairdes em tentação! Pois o espírito 
está pronto, mas a carne é fraca."

39N.  Jesus afastou-se de novo e rezou, 
40repetindo as mesmas palavras. Voltou outra 

vez e os encontrou dormindo, porque seus 
olhos estavam pesados de sono e eles não 

41sabiam o que responder. Ao voltar pela 
terceira vez, Jesus lhes disse:

J.  "Agora podeis dormir e descansar. 
Basta! Chegou a hora! Eis que o Filho do 
Homem é entregue nas mãos dos pecadores. 
42Levantai-vos! Vamos! Aquele que vai me trair 
já está chegando."

Prendei-o e levai-o com segurança!"

43N.  E logo, enquanto Jesus ainda falava, 
chegou Judas, um dos doze, com uma 
multidão armada de espadas e paus. Vinham 
da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres 

 44da Lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha 
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combinado com eles um sinal, dizendo: 
L.1. "É aquele a quem eu beijar. Prendei-o 

e levai-o com segurança!"
45N.  Judas logo se aproximou de Jesus, 

dizendo:
L.1. "Mestre!", 

46N.  e o beijou. Então lançaram as mãos 
47sobre ele e o prenderam. Mas um dos 

presentes puxou a espada e feriu o empregado 
do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. 
48Jesus tomou a palavra e disse:

J.  "Vós saístes com espadas e paus para 
me prender, como se eu fosse um assaltante. 
49Todos os dias eu estava convosco, no 
Templo, ensinando, e não me prendestes. Mas 
isto acontece para que se cumpram as 
Escrituras."

50N.  Então todos o abandonaram e 
51fugiram. Um jovem, vestido apenas com um 

lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o 
 52prenderam. Mas o jovem largou o lençol e 

fugiu nu.

Tu és o Messias, o Filho de Deus Bendito?

53N. Então levaram Jesus ao Sumo 
Sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os 
anciãos e os mestres da Lei se reuniram. 
54Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior 
do pátio do Sumo Sacerdote. Sentado com os 

55guardas, aquecia-se junto ao fogo.  Ora, os 
sumos sacerdotes e todo o Sinédrio pro-
curavam um testemunho contra Jesus, para 
condená-lo à morte, mas não encontravam. 
56Muitos testemunhavam falsamente contra 
ele, mas seus testemunhos não concordavam. 
57Alguns se levantaram e testemunharam 
falsamente contra ele, dizendo:

58T.  "Nós o ouvimos dizer: 'Vou destruir 
este templo feito pelas mãos dos homens, e 
em três dias construirei um outro, que não 
será feito por mãos humanas!'”

59N.  Mas nem assim o testemunho deles 
60concordava. Então, o Sumo Sacerdote 

levantou-se no meio deles e interrogou a 
Jesus:

L.2. "Nada tens a responder ao que estes 
testemunham contra ti?"

61N.  Jesus continuou calado, e nada 
respondeu. O Sumo Sacerdote interrogou-o 
de novo:

L.2. "Tu és o Messias, o Filho de Deus 
Bendito?"

  62N. Jesus respondeu: 
J.  "Eu sou. E vereis o Filho do Homem 

sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo 
com as nuvens do céu."

63N.  O Sumo Sacerdote rasgou suas 
vestes e disse:

L.2. "Que necessidade temos ainda de 
64testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia! O 

que vos parece?"
N.  Então todos o julgaram réu de morte. 

65Alguns começaram a cuspir em Jesus. 
Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e 
diziam:

T.  "Profetiza!"
N. Os guardas também davam-lhe bofe-

tadas.

Nem conheço esse homem de quem 
estais falando.

66N. Pedro estava em baixo, no pátio. Veio 
67uma criada do Sumo Sacerdote, e, quando 

viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e 
disse:

L.3. "Tu também estavas com Jesus, o 
Nazareno!"

68N.   Mas Pedro negou, dizendo:
L.1. "Não sei e nem compreendo o que 

estás dizendo!" E foi para fora, para a entrada 
do pátio.

69N.  E o galo cantou. A criada viu Pedro,  
e de novo começou a dizer aos que estavam 
perto:

L.3. "Este é um deles."
70N.  Mas Pedro negou outra vez. Pouco 

depois, os que estavam junto diziam 
novamente a Pedro: 

L.3. "É claro que tu és um deles, pois és da 
Galileia."

71N.  Aí Pedro começou a maldizer e a 
jurar, dizendo:

L.1. "Nem conheço esse homem de quem 
estais falando."
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72N.  E nesse instante um galo cantou pela 
segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra 
que Jesus lhe havia dito: "Antes que um galo 
cante duas vezes, três vezes tu me negarás." 
Caindo em si, ele começou a chorar.

Vós quereis que eu solte o rei dos judeus?

15,1N. Logo pela manhã, os sumos sacer-
dotes, com os anciãos, os mestres da Lei e 
todo o Sinédrio, reuniram-se e tomaram uma 
decisão. Levaram Jesus amarrado e o 

2entregaram a Pilatos.  E Pilatos o interrogou:
L.3. "Tu és o rei dos judeus?"
N.   Jesus respondeu: 
J.  "Tu o dizes."

3N.  E os sumos sacerdotes faziam muitas 
4acusações contra Jesus.  Pilatos o interrogou 

novamente:
L.1. "Nada tens a responder? Vê de quanta 

coisa te acusam!"
5N.  Mas Jesus não respondeu mais nada, 

6de modo que Pilatos ficou admirado. Por 
ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisio-

7neiro que eles pedissem. Havia então um 
preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, 
que, numa revolta, tinha cometido um assas-

8sinato. A multidão subiu a Pilatos e começou 
a pedir que ele fizesse como era costume. 
9Pilatos perguntou:

L.1. "Vós quereis que eu solte o rei dos 
judeus?"

10N.  Ele bem sabia que os sumos sacer-
dotes haviam entregado Jesus por inveja.         
11 Porém, os sumos sacerdotes instigaram a 
multidão para que Pilatos lhes soltasse 

 12Barrabás. Pilatos perguntou de novo:
L.1. "Que quereis então que eu faça com o 

rei dos Judeus?"
13N.  Mas eles tornaram a gritar: 

T.  "Crucifica-o!"
14N.   Pilatos perguntou: 

L.1. "Mas, que mal ele fez?”
N.  Eles, porém, gritaram com mais força: 
T.  "Crucifica-o!"

15N.  Pilatos, querendo satisfazer a mul-
tidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus 
e o entregou para ser crucificado. 

Teceram uma coroa de espinhos e a 
puseram em sua cabeça.

16N. Então os soldados o levaram para 
dentro do palácio, isto é, o pretório, e 

 17convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus 
com um manto vermelho, teceram uma coroa 

18de espinhos e a puseram em sua cabeça. E 
começaram a saudá-lo: 

T.  "Salve, rei dos judeus!"
19N.  Batiam-lhe na cabeça com uma 

vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos, 
20prostravam-se diante dele. Depois de 

zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto 
vermelho, vestiram-no de novo com suas 
próprias roupas e o levaram para fora, a fim de 
crucificá-lo.

Levaram Jesus para o lugar chamado 
Gólgota.

21N.  Os soldados obrigaram um certo 
Simão de Cirene,  pai de Alexandre e de 
Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. 
22Levaram Jesus para o lugar chamado 
Gólgota, que quer dizer "Calvário".

Ele  foi contado entre os malfeitores.

23N. Deram-lhe vinho misturado com 
24mirra, mas ele não o tomou. Então o 

crucificaram e repartiram as suas roupas, 
tirando a sorte, para ver que parte caberia a 

25cada um. Eram nove horas da manhã quando 
26o crucificaram. E ali estava uma inscrição 

com o motivo de sua condenação: "O Rei dos 
27Judeus". Com Jesus foram crucificados dois 

                    ladrões, um à direita e outro à esquerda. 
(28) Porque eu vos digo: É preciso que se 
cumpra em mim  a Palavra da Escritura: "Ele 
foi contado entre os malfeitores." 

A outros salvou, a si mesmo não pode 
salvar!

29N.  Os que por ali passavam o insul-
tavam, balançando a cabeça e dizendo:

T. "Ah! Tu que destróis o Templo e o 
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30reconstróis em três dias, salva-te a ti mes-
mo, descendo da cruz!"

31N.   Do mesmo modo, os sumos sacer-
dotes, com os mestres da Lei, zombavam 
entre si, dizendo:

T.   "A outros salvou, a si mesmo não 
32pode salvar! O Messias, o rei de Israel... que 

desça agora da cruz, para que vejamos e 
acreditemos!"

N.  Os que foram crucificados com ele 
também o insultavam.

Jesus deu um forte grito e expirou.

33N.  Quando chegou o meio-dia, houve 
escuridão sobre toda a terra, até as três horas 

34da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou 
com voz forte:

J.  "Eloi, Eloi, lamá sabactâni?",
N.  que quer dizer: "Meu Deus, meu Deus, 

35por que me abandonaste?"   Alguns dos que 
estavam ali perto, ouvindo-o, disseram:

T.   "Vejam, ele está chamando Elias!"
36N.   Alguém correu e embebeu uma 

esponja em vinagre, colocou-a na ponta de 
uma vara e lhe deu de beber, dizendo:

L.2. "Deixai! Vamos ver se Elias vem tirá-lo 
da cruz."

37N.   Então Jesus deu um forte grito e 
expirou.

Aqui todos se ajoelham e faz-se uma 
pausa.

38N.  Neste momento a cortina do san-
tuário rasgou-se de alto a baixo, em duas 

39partes. Quando o oficial do exército, que 
estava bem em frente dele, viu como Jesus 
havia expirado, disse:

L.2. "Na verdade, este homem era Filho de 
Deus!"

40N.   Estavam ali também algumas mu-
lheres, que olhavam de longe; entre elas, 
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e 

41de José, e Salomé. Elas haviam acom-
panhado e servido a Jesus quando ele estava 
na Galileia. Também muitas outras que tinham 
ido com Jesus a Jerusalém, estavam ali.

José rolou uma pedra à entrada do 
sepulcro.

42N.   Era o dia da preparação, isto é, a 
véspera do sábado, e já caíra a tarde.         
43Então, José de Arimateia, membro respei-
tável do Conselho, que também esperava o 
Reino de Deus, cheio de coragem, veio a 
Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos 44

ficou admirado, quando soube que Jesus 
estava morto. Chamou o oficial do exército e 
perguntou se Jesus tinha morrido há muito 
tempo. Informado pelo oficial, Pilatos 45

entregou o corpo a José. José comprou um 46

lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o 
envolveu no lençol. Depois colocou-o num 
túmulo, escavado na rocha, e rolou uma pedra 
à entrada do sepulcro. Maria Madalena, e 47

Maria, mãe de José, observavam onde Jesus 
foi colocado. -  Palavra da Salvação.

Evangelho - Mc 15,1-39 (abreviado)

Preces dos fiéis

Com os olhos voltados para Aquele que 
por nós foi crucificado, oremos pelos nossos 
irmãos e irmãs que sofrem. R. Cristo, ouvi-
nos. Cristo, atendei-nos.

1.  Pelos que se sentem esmagados pela 
tristeza, para que se lembrem da agonia de 
Jesus, oremos, irmãos.

2.  Pelos que experimentam a dor na sua 
carne, para que se lembrem das torturas de 
Jesus, oremos, irmãos.

3.  Pelos que sofrem o sarcasmo de 
outros homens, para que se lembrem da coroa 
de espinhos de Jesus, oremos, irmãos.

4.  Pelos que perderam a vontade de viver, 
para que se lembrem do grande brado de 
Jesus, oremos, irmãos.

5.  Pelos que hoje irão partir deste mundo, 
para que se lembrem da morte de Jesus, 
oremos, irmãos.

6.  Pelos que esperam contra toda a 
esperança, para que se lembrem da Ressu-
rreição de Jesus, oremos, irmãos.
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Senhor Jesus Cristo, que por nós aceitas-
tes voluntariamente a morte na cruz, concedei 
a todos os homens e mulheres que sofrem a 
graça de se unirem à vossa Paixão e de porem 
a sua esperança na vossa Ressurreição. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor 
Jesus Cristo, sejamos reconciliados con-
vosco, de modo que, ajudados pela vossa 
misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do 
vosso Filho o perdão que não merecemos por 
nossas obras. 

Prefácio
A Paixão do Senhor

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. 
Santíssimo, quis ser condenado a morrer 
pelos criminosos. Sua morte apagou nossos 
pecados e sua ressurreição nos trouxe vida 
nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza 
e os santos proclamam vossa glória. Con-
cedei também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só               
voz:

Sugestão: Oração Eucarística II

Antífona da comunhão - Mt 26,42

Ó Pai, se este cálice não pode passar sem 
que eu o beba, faça-se a tua vontade!

Oração depois da comunhão

Saciados pelo vosso sacramento, nós vos 
pedimos, ó Deus: como pela morte do vosso 
Filho nos destes esperar o que cremos, dai-
nos pela sua ressurreição alcançar o que 
buscamos. 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 15,1-39

Vamos dividir o Evangelho da Missa do Domingo da Paixão em 6 (seis) partes:

Primeira parte (15,1-15): todos querem a morte do inocente; a sua morte dá a vida a 
Barrabás, símbolo dos que são salvos.

-  Jesus está em solidão total. Ele, que se abandonou nas mãos de todos para que 
ninguém se sentisse só, é abandonado por todos, até pelo Pai. Ninguém o quer. Até uma 
multidão, embora não seja a mesma que o aclamou à entrada de Jerusalém, deseja que ele 
morra.

-  Barrabás não é nome. Quer dizer “filho do pai”, filho de desconhecidos. É símbolo do 
ser humano. Depois do pecado, ignorando o Pai, somos filhos e irmãos de ninguém, vivemos 
uns contra os outros, esperando a morte, depois de ter tirado a vida de tantos. 

-  Da multidão sai um único grito: “crucifica-o”! É o grito de cada um de nós. Mas este 
grito desumano é também pedido da salvação divina. Todos participam da morte do justo: os 
chefes, a multidão, Pilatos. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem (At 10,38); por isso deve 
ser crucificado. É justamente por ser inocente que pode carregar o nosso mal e salvar-nos 
gratuitamente; se fosse um pecador como nós, carregaria o seu mal e pereceria 
merecidamente.

Segunda parte (15,16-20): Jesus é verdadeiramente rei, homem livre como Deus, 
porque tem a força de carregar sobre si o mal, sem o devolver.
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-  Não podemos nos esquecer de que Jesus se revelou como Senhor por meio da 
humilhação e do desprezo. Por isso aquele rei que os soldados estão torturando é 
paradoxalmente o único verdadeiro Rei e Senhor. 

-  Quem crê é capaz de ver por detrás dessas humilhações uma revelação; quem não crê 
poderá no máximo ter algum sentimento de piedade para com este pobre desgraçado de nome 
Jesus. 

- Iluminados pelo Antigo Testamento, os que creem sabem que, depois deste tormento, ele 
verá a luz (Is 53,11), pois a sua vida é uma oferta em expiação dos pecados, feita pelo Pastor 
açoitado que se torna Cordeiro (Zc 13,7). É a hora da violência mais cega e estúpida, do 
deboche e da humilhação. Mas Deus não permitirá que o Justo fique três dias no poder da 
morte (Os 6,2). 

Terceira parte (15,21): Simão Cireneu não sabe e não quer saber do grande dom que 
recebe: servir o seu Senhor.

-  O que ele faz obrigado em relação a Jesus (carregar a cruz), Jesus faz livremente por 
cada um de nós. 

-  Jesus poderia ter recuado diante da cruz, mas, com isso, não nos salvaria. A sua vida de 
entrega a Deus e aos irmãos seria interrompida diante daquilo que toda entrega implica: a dor, o 
sofrimento, a cruz. 

-  Simão de Cirene é o primeiro a carregar a cruz atrás de Jesus e com Jesus. É imagem 
do discípulo, pois ninguém pode seguir Jesus e não carregar cada dia a sua cruz (Mc 8,34).

Quarta parte (15,22-28): a cruz se torna o trono do Rei que nos salva.
-  A narração evangélica não pretende suscitar nos leitores os sentimentos de uma 

“Paixão de Cristo”, como a de Mel Gibson. Sua intenção é outra: ajudar-nos a entender o plano 
e o poder de Deus. Com efeito, o que é loucura aos nossos olhos, escândalo* para os judeus, 
burrice para os pagãos, é, no desígnio de Deus, o instrumento da sua vitória e da nossa 
libertação. A vitória de Deus é a vitória do amor sobre o egoísmo; a libertação do homem é 
participar, por graça, deste amor. Aparentemente vencido na cruz, Deus aniquila o que, aos 
olhos do mundo, tem peso e valor (1Cor 1,22-30). O amor, perdendo, ganha; o mal, ganhando, 
perde. 

Quinta parte (15,29-32): enquanto nós queremos nos salvar a nós mesmos, Jesus perde 
a si mesmo para nos salvar.

-  As zombarias de que Jesus é alvo empurram Jesus para uma das últimas tentações. 
Por que não fazer um milagre e livrar-se da morte de cruz? Por que não fazer um milagre e 
convencer a todos de seu poder divino? É a lógica humana: salvar a si mesmo, derrotando o 
adversário, é a prova máxima da própria autoridade e credibilidade!

-  Descer da cruz é o que cada um procura fazer. Jesus, porém, perde a si mesmo para 
não perder o adversário (nós). Fica na cruz para que o adversário (nós) fique livre da cruz. 
Convém repetir: o amor, perdendo, ganha; o mal, ganhando, perde. 

Sexta parte (15,33-39): um pagão, representante do Império Romano, reconhece Jesus 
como Filho de Deus.

-  A cruz é a chave para entrarmos no coração do homem e no coração de Deus. 
Finalmente, podemos ver quem somos e quem Deus é. O egoísmo leva o ser humano a fazer as 
coisas mais absurdas para defender-se, afirmar-se, para salvar-se, para viver. O amor louco de 
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Deus o leva também a fazer as coisas mais ‘absurdas’ para restituir-nos a dignidade perdida, 
para salvar-nos, para dar-nos a Vida.

-  Jesus se identifica de tal modo conosco (exilados pecadores) que experimenta o 
abandono do Pai; ao mesmo tempo, porém, identifica-se de tal modo com o Pai que, mesmo no 
extremo abandono, ainda grita: “Meu Deus, meu Deus”! Aí está a nossa salvação: um de Deus 
identificou-se conosco até o ponto de se sentir separado de Deus; um de nós se identificou 
com Deus até o ponto de confiar em Deus quando tudo estava humanamente perdido!

-  O que os fervorosos defensores da Lei não viram, um pagão viu: “Verdadeiramente este 
homem é Filho de Deus”! Só Deus pode se comportar tão ‘humanamente’ numa situação tão 
desumana. Só o Amor continua a amar quando o egoísmo extremo diz a ‘última’ palavra!

O GESTO SUPREMO

José Antonio Pagola

“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”

Jesus contou com a possibilidade de um final violento. Não era um ingênuo. Ele sabia a 
que se expunha se continuasse insistindo no projeto do reino de Deus. Era impossível procurar 
tão radicalmente uma vida digna para os "pobres" e os "pecadores", sem provocar a reação 
daqueles que não estavam interessados em mudança alguma.

Claro que Jesus não é um suicida. Não procura a crucificação. Ele nunca desejou o 
sofrimento nem para os outros nem para si. Toda a sua vida ele havia dedicado a combatê-lo 
onde quer que o encontrasse: na doença, nas injustiças, no pecado ou na desesperança. Por 
isso não corre agora atrás da morte, mas também não recua.

Continuará acolhendo os pecadores e os excluídos, mesmo que sua atuação irrite no 
templo. Se acabarem condenando-o, ele morrerá também como um delinquente e excluído, 
mas a sua morte confirmará o que toda a sua vida tinha sido: total confiança em um Deus que 
não exclui a ninguém de seu perdão.

Ele continuará anunciando o amor de Deus para com os últimos, identificando-se com os 
mais pobres e desprezados do império, não importa o quanto isto incomode nos ambientes 
próximos do governador romano. Se um dia o executarem no suplício da cruz, reservado para 
os escravos, morrerá também como um escravo desprezível, mas sua morte selará para sempre 
sua fidelidade ao Deus defensor das vítimas.

Cheio do amor de Deus, continuará oferecendo "salvação" àqueles que sofrem o mal e a 
doença: dará "acolhida" àqueles que são excluídos pela sociedade e a religião; dará o "perdão" 
gratuito de Deus aos pecadores e às pessoas perdidas, incapazes de retornar à sua amizade. 
Essa atitude salvadora que inspirou a sua vida inteira também inspirará a sua morte.

É por isso que a nós, cristãos, tanto nos atrai a cruz. Beijamos o rosto do Crucificado, 
levantamos nossos olhos para ele, escutamos suas últimas palavras... porque em sua 
crucifixão vemos o último serviço de Jesus ao plano do Pai e o gesto supremo de Deus 
entregando seu Filho por amor a toda a humanidade.
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26 SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA SANTA
(Cor roxa - Ofício próprio)

O gesto de Maria; a palavra de Judas. 
Espontaneamente nos identificamos com 
Maria. Simples demais. Quanto gastamos 
para ungir os pés dos pobres, como fez Maria 
para Jesus, o pobre? Quantas vezes não 
repetimos a palavra de Jesus “pobres, sempre 
os tereis” só  para fechar o coração e cruzar os 
braços diante dos pobres?

Antífona da entrada - Sl 34,1-2; Sl 139,8 

Acusai, Senhor, meus acusadores; com-
batei aqueles que me combatem! Tomai escu-
do e armadura, levantai-vos, vinde em meu so-
corro! Senhor, meu Deus, força que me        
salva!

Oração do dia

Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que 
desfalece por sua fraqueza, recobrar novo 
alento pela paixão do vosso Filho.

Leitura - Is 42,1-7 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 "Eis o meu servo - eu o recebo; eis o meu 
eleito - nele se compraz minh'alma; pus meu 
espírito sobre ele, ele promoverá o julgamen-

2to das nações.  Ele não clama nem levanta a 
3voz, nem se faz ouvir pelas ruas.  Não quebra 

uma cana rachada nem apaga um pavio que 
ainda fumega; mas promoverá o julgamento 
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É indigno transformar a semana santa em folclore ou propaganda turística. Para os 
seguidores de Jesus, celebrar a paixão e a morte do Senhor é agradecimento emocionado, 
adoração gozosa do "incrível" amor de Deus e chamado a viver como Jesus solidarizando-nos 
com os crucificados.

 Santos do dia: Dimas (o bom-ladrão) (século I). Procópio da Boêmia (990-1053). 
Eberardo de Nellenburg (1010-1078/1079). Lúcia Filippini (1672-1732). Margarida Rosa 
Flesch (1826-1906). 

Testemunhas do Reino: Donato Mendoza (Nicarágua, 1986).

Memória histórica: Juramento da 1ª Constituição do Império por Pedro I (1824). O Ceará é 
a primeira Província (Estado) do Brasil a abolir a escravatura (1884). Pastores anglicanos 
chegam o Chaco argentino (1914). 

ABC DO CRISTIANISMO

 (1) Escândalo. Palavra de origem grega para “armadilha”, (σκάνδαλον = scándalon) 
“tropeço”, “obstáculo”. Significa tudo o que é motivo (ou pretexto) de incredulidade ou de pecado. 
O próprio Jesus, o filho do carpinteiro, é pedra de tropeço, como no Antigo Testamento JHWH (Is 
8,14s.). Ele, de fato, não cumpre as expectativas do povo (Lc 2,34), exige uma obediência radical 
(1Pd 2,9). Israel o rejeita como uma pedra inútil de construção (Mc 12,10). Até discípulos o 
abandonam (Jo 6,66). O obstáculo culminante para se crer nele é a morte na cruz (Gl 5,11). Bem-
aventurado, porém, quem não se “escandaliza” dele (Mt 11,6), quer dizer, que não cai diante destes 
“obstáculos”; ao contrário, chega à fé nele. 
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Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia 
2ressuscitado dos mortos.  Ali ofereceram a 

Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um 
 3dos que estavam à mesa com ele.  Maria, 

tomando quase meio litro de perfume de 
nardo puro e muito caro, ungiu os pés de 
Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa 

                inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. 
4 Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus 
discípulos, aquele que o havia de entregar:           
5 "Por que não se vendeu este perfume por 
trezentas moedas de prata, para as dar aos 

6pobres?"  Judas falou assim, não porque se 
preocupasse com os pobres, mas porque era 
ladrão; ele tomava conta da bolsa comum e 

7roubava o que se depositava nela.  Jesus, 
porém, disse: "Deixa-a; ela fez isto em vista do 

8dia de minha sepultura.  Pobres, sempre os 
tereis convosco, enquanto a mim, nem sem-

9pre me tereis".  Muitos judeus, tendo sabido 
que Jesus estava em Betânia, foram para lá, 
não só por causa de Jesus, mas também para 
verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado 

10dos mortos.  Então, os sumos sacerdotes 
11decidiram matar também Lázaro,  porque, 

por causa dele, muitos deixavam os judeus          
e acreditavam em Jesus. - Palavra da 
Salvação. 

Preces dos fiéis

Cristo é a Aliança de Deus para todos os 
povos, pelo dom de Si e em total fidelidade ao 
Pai. Desejosos da vida nova que Ele nos trou-
xe, digamos: R. Pai santo, sede a nossa paz.

1.  Pelo papa Francisco, pelos bispos, 
presbíteros e diáconos, para que falem de 
Jesus com o mesmo encanto com que Deus 
falou do Seu servo a Isaías, oremos.

2.  Pelos que não conhecem a revelação 
cristã, para que a Igreja, mandada em missão 
por Cristo a todos os povos e nações, lhes 
anuncie o Evangelho de Cristo, oremos.

3.  Pelos fiéis e catecúmenos do mundo 
inteiro, para que aprendam a receber Jesus 
em cada pobre, como a família de Lázaro 

4para obter a verdade.  Não esmorecerá nem se 
deixará abater, enquanto não estabelecer a 
justiça na terra; os países distantes esperam 

5seus ensinamentos".  Isto diz o Senhor Deus, 
que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e 
tudo que dela germina, que dá a respiração 
aos seus habitantes e o sopro da vida ao que 

6nela se move:  "Eu, o Senhor, te chamei para a 
justiça e te tomei pela mão; eu te formei e te 
constituí como o centro de aliança do povo, 

7luz das nações,  para abrires os olhos dos 
cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cár-
cere os que vivem nas trevas. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26(27),1.2. 3. 
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.  Quando avançam os malvados contra 
mim, querendo devorar-me, são eles, ini-
migos e opressores, que tropeçam e sucum-
bem. R.

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

4.  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. Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Salve, nosso Rei, somente vós tendes 
compaixão dos nossos erros. 

      
Evangelho - Jo 12,1-11

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a 
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recebia Jesus e seus discípulos, oremos.
4.  Pelos que gastam generosamente as 

suas vidas pelo Senhor, como o fez Maria, 
com o perfume de alto preço, para que rece-
bam, no Reino, a eterna recompensa, oremos.

5.  Por esta nossa assembleia que se 
prepara para a Páscoa, para que a figura de 
Jesus humilde, sereno e confiante nos ensine 
a participar na sua Paixão, oremos.

Senhor Deus, que nos dais todas as 
coisas, ensinai-nos a oferecer-Vos, como o 
vosso Eleito, o perfume deste santo sacrifício. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, com bondade, os 
sagrados mistérios que celebramos, e o 

remédio que destinastes a sanar o mal que 
cometemos produza em nós a vida eterna.

Prefácio da Paixão, II

Antífona da comunhão - Sl 101,3

Não oculteis de mim a vossa face, na hora 
em que a angústia me invadir; inclinai para 
mim o vosso ouvido; no dia em que vos 
chamar, respondei-me.

Oração depois da comunhão

Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com 
amor de Pai aos que celebram os vossos 
mistérios, para que conservemos pela vossa 
proteção os remédios da salvação eterna que 
recebemos de vossa misericórdia.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 12,1-11 

aria ungiu os pés de Jesus. Ungiu justamente os pés daquele que, em seguida, 

Mlavará os pés dos seus discípulos. Perfuma os pés do Messias, que, no dia 
seguinte, montado numa jumenta, entrará em Jerusalém para reinar.

- A unção de Betânia é uma das narrações mais delicadas do Evangelho. Marca o início 
da última semana de Jesus em Jerusalém. Por isso, na liturgia, é colocada no começo da 
Semana Santa. É o início da nova criação, a luz – suave e persistente – que ilumina o sentido do 
que Jesus vai fazer em Jerusalém. 

- Essa mulher – uma das Marias* da vida de Jesus – tem um gesto carinhoso para com 
Jesus. Jesus gosta e aprova. Diz que ela fez “uma obra bela” (cf. Mc 14,6; Mt 26,10). É a obra 
bela por excelência, que devolve a criação à beleza originária de onde saiu. Finalmente – depois 
do próprio Jesus e da outra Maria, a mãe – uma criatura responde ao amor do seu Criador, 
despretensiosamente, gratuitamente, livremente. A criação alcança o destino para o qual foi 
feita: amar, simplesmente amar, pois viver é amar. Deus é amor amante, presente onde é amado. 
Aquilo que sempre acontece entre Pai e Filho – no seio do Pai (cf. Jo 1,18) – está acontecendo 
agora na terra, entre o Senhor e essa mulher. Como diz Jeremias: “O Senhor está criando uma 
coisa nova sobre a terra: a mulher seduzirá (literalmente, “cingirá”) o homem”        (Jr 31,22)!

- Judas* desaprova o gesto, que Jesus, porém, aprova plenamente. Judas usa o pretexto 
dos pobres – quantas vezes, os pobres não foram e não são usados! – para não derramar seu 
amor em Jesus. Na verdade, sua presumida solidariedade com os pobres é uma máscara – uma 
cortina de fumaça – para seus próprios furtos. Judas é ladrão, como os chefes do povo                 
(cf. Jo 10,1.8.10). Mais ainda: ele personifica o mal que habita o coração do homem: é um 
diabo (cf. Jo 6,70), mentiroso e homicida, em tudo semelhante ao pai da mentira que o inspira 
(cf. Jo 8,44ss.). É o tesoureiro do grupo (cf. Jo 13,29), mas, ao invés de dividir, ele soma, quer 
dizer, some com o dinheiro, rouba. 
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Santos do dia: Cástulo (+ 286). Larissa (século IV). Félix de Tréveris (+ 400). Ludgero 
(742-809). 

Testemunhas do Reino: Maria Gomez (Colômbia, 1989). Onalício Barros e Valentim Serra 
(Brasil, 1998). 

Memória histórica: Assinatura do Tratado de Asunción, pela Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, constituindo, assim, o Mercosul (1991).

Datas comemorativas: Morte de Ludwig von Beethoven (1827). Dia Mundial do Teatro. 

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Marias. Os Evangelhos conhecem várias Marias. A mais conhecida é a mãe de Jesus. 
Depois, vem Maria de Magdala (pequena cidade junto ao Lago de Genesaré), por isso, chamada 
Maria Madalena. Uma terceira é Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. É preciso estar atento para 
não as confundir. Maria de Betânia (perto de Jerusalém) não tem a nada a ver com Maria de Magdala 
(na Galileia). E nenhuma das duas – especialmente a Madalena – pode ser identificada com a 
pecadora que lava os pés de Jesus na casa de Simão. A Madalena é uma das mulheres curadas por 
Jesus, que o acompanhou como discípula (Lc 8,2-3), esteve junto à cruz (Mt 27,55ss.; Jo 19,25) e 
recebeu por primeiro uma aparição do Ressuscitado (Jo 20,11-18; Mc 16,9). Posteriormente, por 
razões que o preconceito conhece, foi identificada com a pecadora da casa de Simão, que, aliás, 
nem se chamava Maria (Lc 7,37-50). Segundo João, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, amigo íntimo 
de Jesus, e de Marta, é que seria “aquela que tinha ungido o Senhor com perfume, e que tinha 
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- Não se deve, porém, demonizar esse pobre diabo que é Judas. É preciso lembrar que a 
objeção que João coloca na boca de Judas (cf. Jo 12,5), Mateus a atribui ao conjunto dos 
discípulos (cf. Mt 26,8) e Marcos, a todos os presentes (cf. Mc 14,4). Na história da tradição 
evangélica, houve um claro afunilamento – de todos os presentes (Mc.) a todos os discípulos 
(Mt.) e de todos os discípulos a Judas (Jo) – que resultou no ‘fuzilamento’ moral de Judas, que 
não viu outra saída senão se enforcar! Judas, aqui, além de personagem histórico, é cifra de 
todos nós. Segundo João, Judas é o protótipo da incompreensão dos discípulos (“um dos 
discípulos”, diz Jo 12,4!) diante do gesto despretensioso e generoso da mulher. 

-  Jesus, entretanto, compreende aquela mulher. Ele é o único a compreendê-la, como ela 
O compreende. Com sua paixão por ele (o , o “amor louco” do místico “éros manikós”
Cabásilas), ela o consagra, preparando seus pés – que andou por toda a Galileia (cf. Mt 
4,23par.) e chamou discípulos e discípulas para seguirem os seus passos – para o caminho da 
Paixão. Serão os últimos, decisivos.

-  É interessante notar – para não demonizar também todos os judeus, como nós, cristãos, 
já fizemos até a um passado não muito distante – que tanto no início (cf. Jo 11,55ss.) como no 
fim da narração (cf. Jo 12,9), as multidões – ainda não manipuladas pelas lideranças – são 
favoráveis a Jesus, enquanto “os chefes” querem prendê-lo e matá-lo (cf. Jo 11,57; 12,10ss.). 

-  O clima predominante – que tudo envolve – é o da festa pela ressurreição de Lázaro. É o 
banquete da vida. E o gesto que chama a atenção – além do da mulher que derrama todo o seu 
amor naquele perfume que consagra os pés do Senhor – é o de Marta, que serve. Essas duas 
mulheres são uma imagem – um ícone – da vida nova da comunidade que, como Lázaro, deve 
sair do túmulo do egoísmo pelo batismo. O amor de Maria se exprime no serviço de Marta; o 
serviço de Marta brota do amor de Maria. O serviço é a prova do amor; que é o fundamento e a 
alma do serviço.
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enxugado os pés dele com os cabelos" (Jo 11,1; cf. 12,3). Segundo Lucas, é ela que se coloca aos 
pés de Jesus para escutar a sua palavra (Lc 10,38), sendo mal compreendida pelos outros e 
defendida por Jesus.
 [2] Judas. Judas Iscariotes foi um dos Doze. Todas as listas dos Doze discípulos de Jesus 
termina com as palavras “e Judas Iscariotes, aquele que o traiu” (Mc 3,19; Mt 10,4; Lc 6,16). Os 
exegetas encontram nessa comum atestação dos evangelistas o principal argumento para se afirmar 
que os Doze discípulos foram um grupo formado pelo próprio Jesus durante o seu ministério 
público, portanto, antes da Páscoa. Judas, um dos Doze, naturalmente não poderia ter entregue 
Jesus às autoridades depois da ressurreição. Se Judas foi discípulo histórico de Jesus, por que só 
ele teria sido discípulo histórico e não também os outros onze? (O caríssimo leitor pode estar 
achando tudo isso estranho, mas há quem negue a historicidade dos Doze, uns sabendo o que estão 
falando, outros pensando que sabem, uns e outros, no caso, falando bobagem). A maioria das 
passagens evangélicas relativas a Judas afirmam que ele foi o traidor, entregando Jesus às 
autoridades (cf. Mc 3,19; 14,10; Mt 10,4; 26,14; Lc 6,16; 22,3; Jo 6,71; 12,4; 13,2.26). Segundo 
Marcos (14,10) e Mateus (26,15), Judas agiu por ganância; segundo Lucas (22,3) e João (13,2) por 
incitamento de Satanás; segundo a gnose, por disposição divina, como instrumento necessário nas 
mãos de Deus. Há quem pense que Judas, mais do que traidor de Jesus, foi traído por Jesus, que não 
correspondeu às expectativas que ele – provavelmente um zelota (Iscariotes tanto pode querer dizer 
‘homem de Keriot’ quanto ‘homem da sica’ e, portanto, um guerrilheiro), pois Judas Iscariotes deu 
cabo à sua vida, enforcando-se (Mt 27,3; At 1,3). Alguma tradição certamente minoritária considera 
que, entre o enforcamento e a morte, Judas tenha se arrependido, pois o coloca entre os santos. 
Discute-se, neste caso, se ele é o padroeiro dos enforcados ou dos traidores.

27 TERÇA-FEIRA DA SEMANA SANTA
(Cor roxa - Ofício próprio)
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 13,21-33.36-38

 contexto é a Última Ceia, que, no Evangelho de João, consiste propriamente no lava-Opés: “havendo uma ceia...” (Jo 13,2), Jesus “se levantou da ceia...” (v. 4) “e começou 
a lavar os pés dos discípulos” (v. 5). 

- Jesus apenas terminou de lavar os pés dos discípulos e disse: “Se vocês 
compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática” (v. 17). Aliás, o gesto de Jesus e a 
relativa explicação estão incluídos na questão da traição (cf. Jo 13,2.11.18ss.). Dessa maneira, 
a traição se torna o assunto principal. Esse procedimento literário se chama “inclusão” (no 
caso, o tema da traição “inclui” o tema do lava-pés) e chama a atenção para um assunto 
considerado importante (justamente, a traição).

- Judas está ‘fora’ da bem-aventurança de quem “sabe” e “faz” essas coisas (cf. Jo 
13,17). “Essas coisas” são o serviço, que é o resumo das bem-aventuranças do Evangelho (cf. 
Lc 6,46-49; Mt 7,21.24-27). Ao contrário, ele está ‘dentro’ das maldições do discurso 
evangélico: “Ai de vós...” (cf. Lc 6,24-26). Os Sinóticos são mais explícitos: “Ai daquele 
homem que trair o Filho do Homem! Seria melhor que nunca tivesse nascido” (Mc 14,21).

- João insiste que Judas é um dos discípulos (cf. Jo 6,70; 6,71; 12,4; 12,18). Entre 
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Jesus e Judas há uma relação de intimidade: “o que mastiga o meu pão” (Jo 13,18). 
Justamente ele – com quem Jesus compartilha o pão – é o filho da perdição (cf. Jo 17,12), uma 
maneira de dizer “o filho perdido”. Mas quem é que o Pai procura senão o filho perdido (cf. Lc 
15,1ss.; 19,10)? A traição de Judas é predita para que, quando acontecer, “vocês creiam que 
Eu-Sou” (Jo 13,19). A traição de Judas é lugar da revelação da fidelidade de Deus, que não 
volta atrás no seu amor. 

- Em Judas está representado o cume – e o cúmulo – do mistério do mal: o nosso lado 
sombrio, opaco, pecaminoso. Aquele nosso lado que não queremos ver nem admitir. A nossa 
tragédia. Ao mesmo tempo – por pura graça – está presente a humildade de Deus – a 
humilhação – que o ama: o amor, a graça, o perdão. A nossa salvação. Rejeitar o amor do Filho e 
do Pai significa perder a própria essência de filho (a) e de irmão (ã); mas o Amor acolhe essa 
própria rejeição, transmutando-a em reconciliação, em redenção, em salvação.

- A traição de Judas mostra a impotência de Deus diante da nossa liberdade. Faz pensar 
na (aparente) vistosa irrefreabilidade do pecado, na irreparabilidade do mal, na vitória do mal. 
(Na vida e na história humanas, não há como negar que seja assim). Mas João nos mostra que a 
luz vence as trevas justamente deixando-se tomar por elas. A fraqueza de Deus é a única força 
capaz de libertar a liberdade do ser humano, para que ele possa amar o Amor amante e, assim, 
viver o amor que humaniza.

Santos do dia: João de Licópolis (+ 394). Isaac de Constantinopla (+ 396). Vedulfo (500-
580). Haimo de Halberstadt (+ 853). Frovino de Engelberg (+ 1178). José Pedro Coudrin 
(1768-1837). 

Testemunhas do Reino: José Comblin (Brasil, 2011). 

Memória histórica: Colombo chega a Cariari (Costa Rica, 1502). Os índios txukamãe 
exigem suas terras sagradas do Xingu (1984). Terremoto de 8,8º no Chile (2010). 

Datas comemorativas: Dia do Circo. Dia do Artista Circense. Dia Mundial do Teatro. 
Nascimento de Wilhelm Röntgen, físico, descobridor dos Raios X (1845).  

28 QUARTA-FEIRA DA SEMANA SANTA
(Cor roxa - Ofício próprio)

Enquanto as lideranças tramam a morte de 
Jesus, seus discípulos preparam a Páscoa. 
Para os primeiros, a morte será o fim de tudo. 
Para Jesus, a última palavra está com a espe-
rança. Deus está do lado do seu Servo e não o 
deixará nas garras da morte. À entrega total do 
Filho corresponderá a entrega total  do Pai. 

Antífona da entrada - Fl 2, 10.8.11

Ao nome de Jesus todo joelho se dobre no 
céu, na terra e na mansão dos mortos, pois o 
senhor se fez obediente até a morte de cruz. E 

por isso Jesus Cristo é Senhor na glória de 
Deus Pai.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o 
suplício da cruz para arrancar-nos à escra-
vidão do pecado, concedei aos vossos servos 
e servas a graça da ressurreição.

Leitura - Is 50, 4-9a

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

4 O Senhor Deus deu-me língua adestrada, 
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para que eu saiba dizer palavras de conforto à 
pessoa abatida; ele me desperta cada manhã e 
me excita o ouvido, para prestar atenção como 

5um discípulo.  O Senhor abriu-me os ouvi-
6dos; não lhe resisti nem voltei atrás.  Ofereci 

as costas para me baterem e as faces para me 
arrancarem a barba: não desviei o rosto de 

7bofetões e cusparadas.  Mas o Senhor Deus é 
meu Auxiliador, por isso não me deixei abater 
o ânimo, conservei o rosto impassível como 

               pedra, porque sei que não sairei humilhado. 
8 A meu lado está quem me justifica; alguém 
me fará objeções? Vejamos. Quem é meu 

9ªadversário? Aproxime-se.  Sim, o Senhor 
Deus é meu Auxiliador; quem é que me vai 
condenar? - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 68(69),8-10. 
21bcd-22.31 e 33-34(R/ 14cb)

R. Respondei-me pelo vosso imenso 
amor, neste tempo favorável, Senhor 
Deus.

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

2. O insulto me partiu o coração; Eu 
esperei que alguém de mim tivesse pena; 
procurei quem me aliviasse e não achei! 
Deram-me fel como se fosse um alimento, em 
minha sede ofereceram-me vinagre! R.

3. Cantando eu louvarei o vosso nome e 
agradecido exultarei de alegria! Humildes, ve-
de isto e alegrai-vos: o vosso coração reviverá, 
se procurardes o Senhor continuamente! Pois 
nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e 
não despreza o clamor de seus cativos. R.

Aclamação ao Evangelho

R. Salve, Cristo, Luz da vida, compa-

nheiro na partilha!
V. Salve, nosso Rei, somente vós tendes 

compaixão dos nossos erros. R.

Evangelho - Mt 26,14-25 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

14Naquele tempo:  Um dos doze discí-
pulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com 

15os sumos sacerdotes  e disse: "O que me 
dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram, 

16então, trinta moedas de prata.  E daí em 
diante, Judas procurava uma oportunidade 

17para entregar Jesus.  No primeiro dia da festa 
dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de 
Jesus e perguntaram: "Onde queres que 
façamos os preparativos para comer a 

18Páscoa?"  Jesus respondeu: "Ide à cidade, 
procurai certo homem e dizei-lhe: 'O Mestre 
manda dizer: o meu tempo está próximo, vou 
celebrar a Páscoa em tua casa, junto com 

19meus discípulos'".  Os discípulos fizeram 
como Jesus mandou e prepararam a Páscoa.  
20 Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com 

21os doze discípulos.  Enquanto comiam, 
Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de 

22vós vai me trair".  Eles ficaram muito tristes e, 
um por um, começaram a lhe perguntar: 

23"Senhor, será que sou eu?"  Jesus respon-
deu: "Quem vai me trair é aquele que comigo 

24põe a mão no prato.  O Filho do Homem vai 
morrer, conforme diz a Escritura a respeito 
dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do 
Homem! Seria melhor que nunca tivesse 

25nascido!"  Então Judas, o traidor, perguntou: 
"Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o 
dizes".- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs, irmãos: Os sofrimentos do Servo de 
Deus e a traição de Judas dão à liturgia de hoje 
uma grande tristeza. Invoquemos o nosso 
Salvador, dizendo: R. Jesus, servo fiel, 
ouvi-nos.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 26,14-25

N
os últimos dez dias, lemos João. Agora, vamos dar uma virada. O trecho que nos é 
proposto hoje é tirado de Mateus. O clima é o da proximidade da Páscoa. Os chefes 
do povo procuram o melhor momento para eliminar Jesus (cf. Mt 26,1-5). Uma 

mulher – no Evangelho de João, tinha um nome; aqui, não – encontra Jesus como seu Esposo 
(cf. Mt 26,6-13). Judas barganha a entrega de Jesus (cf. Mt 26,14-16). Os discípulos preparam 
um lugar para a ceia, que começa, quando cai a noite (cf. Mt 26,17ss.). 

- O Evangelho de hoje nos dá, porém, ocasião para tomarmos pé de uma questão só 
aparentemente sem importância. A questão da data da morte de Jesus. A opinião mais comum 
– generalizada mesmo – é que Jesus teria morrido no dia 7 de abril do ano 30. 

- Tem-se discutido muito se a última ceia de Jesus foi um banquete pascal ou uma ceia 
familiar festiva judaica. Paulo nada informa a respeito, a não quer que, “na noite em que foi 
traído, Jesus tomou o pão...” (1Cor 11,24ss.). Para Marcos, Mateus e Lucas, tratou-se de uma 
celebração pascal (cf. Mt 26,17ss.par.), que teria sido realizada na noite do dia 14 de Nisan (cf. 
Ex 12,6). João, porém, é o pivô de toda a controvérsia. Diferentemente dos sinóticos, para os 
quais Jesus morreu no dia 15 de Nisan (dia da Páscoa judaica), segundo o IV Evangelho, Jesus 
teria morrido no dia 14, e a última ceia teria acontecido no dia 13 (cf. Jo 18,28; 19,14.31.42)... 
e não teria sido uma ceia pascal.

- Apresentam-se três tipos de solução para se enfrentar o problema. A  solução, primeira
seguida pela Igreja de Roma, que usa pão ázimo na liturgia, segue os sinóticos. Procura-se 
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1.  Para que as Igrejas do Oriente e do 
Ocidente, que celebram todos os anos a santa 
Páscoa, não tardem a fazê-lo no mesmo dia, 
oremos com fé.

2.  Para que ninguém venha a ceder à 
tentação de vender, por preço algum, aqueles 
que ama, mas os acolha e a eles se dedique, 
oremos com fé.

3.  Para que os discípulos e discípulas do 
Senhor recebam a graça de contemplá-Lo na 
misteriosa figura do Servo de Deus de Isaías, 
oremos com fé. 

4.  Para que os responsáveis pela cele-
bração da Eucaristia preparem da melhor 
forma possível o lugar, os textos e os objetos a 
serem usados, oremos com fé.

5.  Para que, cada um de nós, ao 
aproximar-se da Comunhão, consciente de 
que vai receber o Corpo de Cristo, se deixe 
renovar pelo Espírito Santo, oremos com fé.

Senhor Jesus, Cordeiro imolado, acolhei 
as nossas súplicas e dai-nos os bens que Vos 
pedimos. Vós que viveis e reinais pelos 

séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nossa oferenda e deixai 
agir vossa misericórdia, para que consigamos 
os frutos do sacramento em que celebramos a 
paixão do vosso Filho.

Prefácio da Paixão, II

Antífona da comunhão - Mt 20,28

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, pela morte do 
vosso Filho, proclamada em cada Eucaristia, 
concedei-nos crer profundamente que nos 
destes a vida eterna.
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harmonizar a descrição de João com a dos sinóticos. 
- A segunda, da Igreja grega, que usa pão fermentado na liturgia, segue João, supondo 

que Jesus antecipou a refeição pascal, pois sabia que iria morrer antes da data correta.
-  Uma terceira, mais elaborada, procura combinar as outras duas, sugerindo que havia 

duas celebrações da Páscoa hebraica. Dado o grande número de peregrinos, a imolação das 
vítimas tomava dois dias, a partir do 13 de Nisan. Mas não há nenhuma prova dessa prática, 
que, buscando resolver um problema prático, criaria outros para o Templo e para os sacerdotes. 

- Tentou-se, então – é a ‘quarta hipótese’ – imaginar uma controvérsia entre fariseus e 
saduceus. De acordo com Ex 12,6, o cordeiro deve ser imolado quando a noite cai, o que seria 
inoportuno se se trata da noite anterior ao sábado, como no nosso caso, pois o repouso começa 
justamente às seis da tarde do dia anterior. Numa situação assim, os cordeiros deviam ser 
imolados um dia antes, na quinta-feira, devendo, segundo alguns, ser consumido 
imediatamente, ou, até às seis horas da tarde do dia seguinte, segundo outros. Mas esta 
solução é simplesmente mecânica e contraria as informações de Fílon, Flávio José e da 
Mishnah, que afirmam, concordemente, que a imolação era feita à tarde e não à noite, jogando 
por terra o pressuposto dessa teoria, além de contrariar Ex 12,10, que proíbe deixar qualquer 
resto para o dia seguinte. 

- A hipótese mais sutil – a quinta – imagina um desacordo em estabelecer o início de 
Nisan no ano em que Jesus foi sentenciado, devido ao aparecimento da lua nova, o que teria 
provocado um duplo cálculo. Esse fenômeno, de fato, aconteceu recentemente, no ano de 
1995, quando o 14 de Nisan caiu de quinta-feira para os samaritanos e de sexta para os judeus, 
e, na Antiguidade, teria acontecido, seja no ano 30, em que o 14 de Nisan caiu ou numa quinta 
(6 de abril) ou numa sexta-feira (7 de abril), no ano 31, em que caiu numa quinta (26 de abril), e 
no ano 33, quando caiu numa sexta-feira (3 de abril). Nestes três casos, a cronologia dos 
sinóticos seria favorecida. Mas tudo depende do aparecimento da lua nova, em céu límpido, 
logo depois do pôr-do-sol, cuja percepção não é idêntica todo mês, devido às variações do 
ciclo lunar, e da eventual intercalação de um novo mês, atrasando Nisan para a lua seguinte, 
quando o início de Nisan cai muito perto do equinócio (= quando a duração do dia e da noite se 
igualam).

-  Levando em conta todas essas variáveis, inclusive os cálculos astronômicos e as 
observações de campo na primavera, as datas mais prováveis da morte de Jesus são o dia 3 de 
abril do ano 33 ou – segundo tendência crescente entre os estudiosos – o dia 7 de abril do ano 

130  , ambos sextas-feiras, o que favoreceria a cronologia de João, preferida pelos exegetas (= 
estudiosos da Bíblia). Considere-se ainda que, diferentemente do que se pensava no passado, 
a alta teologia do evangelho de João e seu acentuado simbolismo convivem com informações 
geográficas e históricas muito precisas.

1Cf. A. GIGLIOLI, Il giorno dell' ultima cena e l'anno della morte di Gesù, em: Rivista Biblica 10 (1962), pp. 156-
181.

Santos do dia: Guntram (525-592). Gundelindis (séculos VII-VIII). Einhildis (VIII século). 
Joana Maria de Maillé (1331-1414). Guilherme Eiselin (1564-1588). Adelaide Cini (1838-
1885). 

Testemunhas do Reino: Héctor Gómez Calito (Guatemala, 1985).
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Memória histórica: Falecimento de Ferdinand Porsche, um dos criadores do Volkswagen 
(carro do povo), o fusca (1998). 14 índios ticunas foram assassinados e 23 feridos pelo 
madeireiro Oscar Castelo Branco e 20 pistoleiros, enquanto esperavam ajuda da Funai 
(Benjamin Constant, AM, 1988).  

Datas comemorativas: Dia do revisor e do diagramador. Morte de Ferdinand Porsche, 
criador do fusca (1998).  

Com a Missa vespertina começa o Tríduo Pascal.

TRÍDUO PASCAL

O Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor começa com a Missa vespertina da 
Ceia do Senhor, possui o seu centro na Vigília Pascal e encerra-se com as Vésperas do 
Domingo da Ressurreição ( , n. 19). É o ápice do ano litúrgico porque celebra a Morte e a NALC
Ressurreição do Senhor, “quando Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita 
glorificação de Deus pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a nossa morte e 
ressuscitando renovou a vida” 18; (Guia Litúrgico Pastoral, pág. 11).NALC 

Anotações

O órgão ou harmônio toca-se hoje na Missa vespertina até o fim do canto do Glória. 
Depois não se toca, até o Glória da Missa da Vigília noturna da Ressurreição (a menos que seja 
para sustentar o canto). 

Sagrada Comunhão no Tríduo Sacro
1.  Aos fiéis em geral pode-se dar a santa Comunhão: a) na 5ª-feira Santa somente 

dentro da Missa; não fora da Missa, nem de manhã nem de tarde. b) Na 6ª-feira Santa 
somente dentro da solene Ação Litúrgica vespertina. c) No Sábado Santo somente dentro da 
Missa da Vigília Pascal.

2.  Aos doentes que não podem participar da celebração litúrgica: a) Na 5ª-feira Santa e 
na 6ª-feira Santa, pode-se administrar de manhã ou de tarde. b) No Sábado Santo não pode 
ser administrada.

3.  Aos gravemente doentes pode-se dar o Santo Viático a qualquer hora do dia ou da 
noite.

Missa no Tríduo Sacro
1.  Na 5ª-feira Santa, é celebrada só uma Missa principal (ou Conventual) 

vespertina nas igrejas ou oratórios em que se fazem as solenidades ou cerimônias litúrgicas 
da Semana Santa , exceto nas catedrais onde uma Missa do Crisma é celebrada pela manhã. 
O Ordinário pode permitir, para o bem dos fiéis, uma Missa vespertina nas igrejas ou oratórios 
em que não se fazem as celebrações da Semana Santa.

2.  Quando a exigência pastoral o pedir, o Ordinário do lugar pode permitir que além da 
Missa principal da Ceia do Senhor, seja celebrada outra, à tarde, nas igrejas e nos oratórios. 
Em caso de verdadeira necessidade, também pode permitir que a celebração desta Missa seja 
feita de manhã mas só para os fiéis que estejam impossibilitados de participar na Missa 
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vespertina, evitando, porém, que tais celebrações sejam autorizadas em favor de particulares, 
ou prejudiquem a Missa vespertina, que é a principal.

3.  Os sacerdotes que concelebrarem a Missa do Crisma podem (con)celebrar 
novamente a Missa vespertina.

4.  Exéquias - Os enterros devem ser feitos sem Missa e sem solenidades, por exemplo, o 
toque de sinos.

5.  O tabernáculo esteja totalmente vazio. Para a comunhão do clero e do povo, hoje e 
amanhã, consagre-se na própria missa a quantidade de pão suficiente.

6.  Reserve-se uma capela, nesta noite, para a conservação da Eucaristia e seja ornada 
com sobriedade para facilitar a oração e a meditação (Ps, n. 49).

7.  Convidem-se os fiéis a permanecer, depois da missa da Ceia, por determinado 
espaço de tempo na noite, para a Vigília eucarística. Durante este tempo pode-se ler do 
Evangelho de João os capítulos 13-17. Após a meia-noite, a adoração seja feita sem 
solenidade, já que começou o dia da Paixão do Senhor (Os, n.56).

QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA
Missa vespertina da Ceia do Senhor

(Cor branca - Glória - Ofício próprio)

Concedei-nos, por mistério tão excelso, 
chegar à plenitude da caridade e da vida. 

Leitura - Ex 12,1-8.11-14

Leitura do Livro do Êxodo 

1Naqueles dias:  O Senhor disse a Moisés e 
2a Aarão no Egito:  "Este mês será para vós o 

começo dos meses; será o primeiro mês do 
3ano.  Falai a toda a comunidade dos filhos de 

Israel, dizendo: 'No décimo dia deste mês, 
cada um tome um cordeiro por família, um 

4cordeiro por casa.  Se a família não for 
bastante numerosa para comer um cordeiro, 
convidará também o vizinho mais próximo, de 
acordo com o número de pessoas. Deveis 
calcular o número de comensais, conforme o 

5tamanho do cordeiro.  O cordeiro será sem 
defeito, macho, de um ano. Podereis escolher 

6tanto um cordeiro, como um cabrito:  e 
devereis guardá-lo preso até ao dia catorze 
deste mês. Então toda a comunidade de Israel 

7reunida o imolará ao cair da tarde.  Tomareis 
um pouco do seu sangue e untareis os marcos 
e a travessa da porta, nas casas em que o 

29
Comentário inicial - Na véspera de sua 

Paixão, Jesus reuniu os discípulos e celebrou 
com eles a Última Ceia. Consagrou, desta 
maneira, sua vida e antecipou profeticamente 
sua morte e ressurreição. Deu aos discípulos o 
mandamento do amor. Mandou os discípulos 
repetirem o ritual daquela ceia derradeira. O 
que fazemos todos os anos na Quinta-Feira 
Santa, todo domingo e todos os dias do ano. É 
por isso que toda vez que celebramos a 
Eucaristia, anunciamos a morte de Jesus e 
esperamos sua ressurreição.  

Antífona da entrada - Gl 6,14 

A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve 
ser a nossa glória: nele está nossa vida e 
ressurreição; foi ele que nos salvou e libertou.

Oração do dia 

Ó Pai, estamos reunidos para a santa ceia, 
na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à 
morte, deu à santa Igreja um novo e eterno 
sacrifício, como banquete do seu amor. 
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isso que eu vos transmiti: Na noite em que foi 
24entregue, o Senhor Jesus tomou o pão  e, 

depois de dar graças, partiu-o e disse: "Isto é o 
meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em 

25minha memória".  Do mesmo modo, depois 
da ceia, tomou também o cálice e disse: "Este 
cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas 
as vezes que dele beberdes, fazei-o em 

26memória de mim".  Todas as vezes, de fato, 
que comerdes deste pão e beberdes deste 
cálice, estareis proclamando a morte do 
Senhor, até que ele venha.- Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

R.  Glória a vós, ó Cristo, verbo de 
Deus.

V. Eu vos dou este novo Mandamento, 
nova ordem, agora, vos dou, que, também, 
vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, 
diz o Senhor. R. 

Evangelho - Jo 13,1-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1 Antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que 
tinha chegado a sua hora de passar deste 
mundo para o Pai; tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até o fim.                  
2 Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha 
posto no coração de Judas, filho de Simão 

             Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. 
3 Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado 
tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído 

4e para Deus voltava,  levantou-se da mesa, 
tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a 

5na cintura.  Derramou água numa bacia e 
começou a lavar os pés dos discípulos, 
enxugando-os com a toalha com que estava 

6cingido.  Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro 
7disse: "Senhor, tu, me lavas os pés?"  Res-

pondeu Jesus: "Agora, não entendes o que 
                estou fazendo; mais tarde compreenderás". 

 8comerdes.  Comereis a carne nessa mesma 
noite, assada ao fogo, com pães ázimos e 

11ervas amargas.  Assim devereis comê-lo: 
com os rins cingidos, sandálias nos pés e 
cajado na mão. E comereis às pressas, pois é 

                 a Páscoa, isto é, a 'Passagem' do Senhor! 
12 Naquela noite passarei pela terra do Egito e 
ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, 
desde os homens até os animais; e infligirei 
castigos contra todos os deuses do Egito, eu, 

13o Senhor.  O sangue servirá de sinal nas 
casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, 
passarei adiante, e não vos atingirá a praga 
exterminadora, quando eu ferir a terra do 

14Egito.  Este dia será para vós uma festa 
memorável em honra do Senhor, que haveis 
de celebrar por todas as gerações, como 
instituição perpétua. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 115(116 B), 
12-13.15-16bc.17-18(R/ cf. 1Cor 
10,16)

R. O cálice por nós abençoado, é a 
nossa comunhão com o sangue do 
Senhor. 

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

2.  É sentida por demais pelo Senhor a 
morte de seus santos, seus amigos. Eis que 
sou o vosso servo, ó Senhor mas me que-
brastes os grilhões da escravidão! R.

3.  Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o nome santo do Senhor. Vou 
cumprir minhas promessas ao Senhor na 
presença de seu povo reunido. R.

Leitura - 1Cor 11,23-26

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

23Irmãos:  O que eu recebi do Senhor foi 
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discípulos, descubra o que quer dizer “servir”, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos cristãos divididos entre si, para 
que o memorial da Ceia de Jesus seja para 
eles um ardente apelo à unidade, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos doentes, moribundos e agoni-
zantes, para que recebam a santa Unção e a 
Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, 
rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós, que celebramos esta 
Páscoa, para que a comunhão do Corpo e 
Sangue de Jesus, nos leve um dia a participar 
na Páscoa eterna, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos 
convidais como amigos a comer convosco a 
santa Páscoa, fazei de nós um só corpo e um 
só espírito, vivendo realmente como irmãos e 
irmãs. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a graça de par-
ticipar dignamente da Eucaristia, pois todas 
as vezes que celebramos este sacrifício em 
memória do vosso Filho, torna-se presente a 
nossa redenção. 

Prefácio 
Eucaristia, sacrifício e sacramento de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, 
verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-          
se a vós pela nossa salvação, instituiu o 
Sacrifício da nova Aliança e mandou que o 
celebrássemos em sua memória. Sua carne, 
imolada por nós, é o alimento que nos 
fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a 
bebida que nos purifica. Por essa razão, os 
anjos do céu, as mulheres e homens da terra, 
unidos a todas as criaturas, proclamamos, 

8 Disse-lhe Pedro: "Tu nunca me lavarás os 
pés!" Mas Jesus respondeu: "Se eu não te 

9lavar, não terás parte comigo".  Simão Pedro 
disse: "Senhor, então lava não somente os 
meus pés, mas também as mãos e a cabeça". 
10 Jesus respondeu: "Quem já se banhou não 
precisa lavar senão os pés, porque já está todo 
limpo. Também vós estais limpos, mas não 

11todos".  Jesus sabia quem o ia entregar; por 
                             isso disse: "Nem todos estais limpos". 

12 Depois de ter lavado os pés dos discípulos, 
Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E 
disse aos discípulos: "Compreendeis o que 

13acabo de fazer?"  Vós me chamais Mestre e 
14Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou.  Por-

tanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os 
pés, também vós deveis lavar os pés uns           

15dos outros.  Dei-vos o exemplo, para que 
façais a mesma coisa que eu fiz.- Palavra da 
Salvação.

Lava-pés 

(Após a homilia, em lugar devidamente 
preparado, faz-se o rito do Lava-pés, convi-
dando, sempre que possível e oportuno, para 
participarem deste rito, pessoas da comuni-
dade que tenham ligação com o tema da 
Campanha da Fraternidade). 

(Omite-se o Creio) 

Preces dos fiéis

Elevemos as nossas súplicas ao Senhor 
Jesus, que lavou os pés dos discípulos e nos 
deu o sacerdócio e a Eucaristia: R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Pelo papa Francisco, pelo nosso 
bispo... e seus presbíteros, para que vivam o 
sacerdócio como um serviço e se deem 
inteiramente aos seus irmãos, rezemos ao 
Senhor.

2.  Por todo o povo santo de Deus, para 
que em Cristo, lavando os pés aos seus 
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Oração depois da comunhão 

Ó Deus todo-poderoso, que hoje nos 
renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos 
ser eternamente saciados na ceia do seu 
reino. 

(Omitem-se os ritos finais: em seu          
lugar, faz-se a Trasladação do Santíssimo 
Sacramento). 

jubilosos, vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

Sugestão: Oração Eucarística III

Antífona da comunhão - 1 Cor 11,24.25

Este é o Corpo que será entregue por vós, 
este é o cálice da nova aliança no meu 
Sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que os 
receberdes, fazei-o em minha memória.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 13,1-15 

 capítulo 13 dá início à segunda parte do Evangelho de João e começa com o lava-pés. OApesar de ser uma ceia (v. 2) onde faltam as clássicas palavras da instituição da 
Eucaristia (no Evangelho de João, esse tema é deslocado para o cap. 6 e tratado ao 

longo dos capítulos 13-17), é justamente esse texto que a liturgia da Igreja escolheu para a 
Quinta-Feira Santa, em que fazemos memória da Última Ceia de Jesus. João omite as palavras 
sobre o pão e o vinho, colocando, em seu lugar, o lava-pés. Com essa operação, o evangelista 
explica o significado da Eucaristia e o mistério da cruz: o lava-pés antecipa a água que brotará 
do seu lado aberto (cf. Jo 19,34). 

-  Tinha chegado sua hora: A “hora” de Jesus chegou. É a hora da Páscoa, isto é, a hora de 
“passar” deste mundo para o Pai, como já havia anunciado em 12,23 e vai reafirmar na oração 
sacerdotal em 17,1. No Evangelho de João esta é também a hora em que o Filho será 
glorificado, quando dará a vida por amor.

-  Passar / Páscoa: A Páscoa no AT era uma antiga festa dos beduínos. Em Ex 12 o Senhor 
“passou” (literalmente “saltou”) pelas casas dos hebreus que celebravam a Festa. Depois do 
Êxodo, a Páscoa adquiriu também o sentido de celebrar a passagem da escravidão para a 
libertação; passagem do Egito à Terra Prometida; passagem da morte para a vida... Jesus 
também vai “passar”, vai fazer a sua Páscoa! Será o “êxodo” de Jesus, a Páscoa verdadeira.

-  “Amou-os até o fim”: Jesus amou os seus e amará “até o fim”. Significa amar sempre, 
ou melhor, amar até o extremo de dar a própria vida por amor! Assim como Deus amou tanto o 
mundo a ponto de dar seu Filho Unigênito (3,16), Jesus ama até o fim, é o ponto chave do 
Evangelho.

-  Ceia: A última atividade de Jesus com os seus discípulos é uma ceia, uma refeição, não 
é a celebração Pascal como nos sinóticos. É interessante notar que neste Evangelho não é 
descrita aqui a instituição da Eucaristia, como nos evangelhos sinóticos, isso já foi abordado 
no cap. 6, mas a ceia faz parte do mesmo contexto eucarístico.

-  O lava-pés: Na cerimônia do “lava-pés” Jesus quer mostrar que quem ama coloca-se a 
serviço. Lavar os pés era um gesto de humildade, geralmente feito pelos escravos. Jesus lava 
os pés dos seus discípulos para simbolizar o amor e o serviço...

-  Amar é servir: É importante verificar os sete verbos de ação presentes nos vv. 4-5. 
Jesus: levanta-se da mesa; tira o manto; pega uma toalha; cinge-se com ela; coloca água na 
bacia; começa a lavar os pés dos discípulos; enxuga-os com a toalha.

-  Tu lavar-me os pés?: Pedro inicialmente não aceita que Jesus lhe lave os pés. Ele não 
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entende nada, por isso o chama de Senhor. Seria ele, Pedro, quem deveria lavar-lhe os pés e 
não o contrário. Mas no fim Pedro aceita. E então quer que Jesus lhe lave também as mãos e a 
cabeça (pés, mãos e cabeça são as três extremidades do corpo), isto é, todo o seu ser.

-  Limpos: A ação de Jesus de lavar os pés não é um ritual de purificação como se fazia no 
Templo ou nas sinagogas, mas um gesto de serviço. Os discípulos já estão limpos mediante a 
sua fé em Jesus, ainda que às vezes imperfeita, pois estão com ele e escutam a sua palavra 
(15,3). Mas há um deles que não está limpo, é uma alusão velada a Judas, que já tem o plano 
para trai-lo, pois em seu coração já deixou espaço para o Diabo (13,2).

-  Mestre e Senhor: Jesus assume a missão do Servo Sofredor e assume para si os dois 
títulos que os discípulos lhe davam. Mas o que Jesus muda é o sentido destes títulos. Eles não 
são símbolos de privilégios, mas de serviço, de exemplos que devem ser imitados pelos seus 
seguidores.

O gesto que Jesus realizou é uma ação simbólica (como faziam os Profetas do AT), e por 
isso, Jesus orienta aos seus discípulos para que eles façam o mesmo. Jesus é o Mestre e 
Senhor. Os discípulos não são maiores do que ele. Por isso, devem seguir o seu exemplo. No 
lava-pés, Jesus não nos dá simplesmente uma lição de abaixamento. Faz muitíssimo mais. 
Eleva-nos à Glória: manifesta-nos aquele Deus – cujo único poder é o poder do amor! – que 
julgamos conhecer, mas que, de fato, desconhecemos. Jesus é o verdadeiro rei, que veio para 
testemunhar a verdade (Jo 18,37). Por isso, manifesta o verdadeiro rosto de Deus e o 
verdadeiro rosto do ser humano, que é imagem e semelhança de Deus! “A lógica mundana 
impele-nos para o sucesso, o dinheiro. A lógica de Deus para a humildade, o serviço e o amor” 
(Papa Francisco).

 
Santos do dia: Jonas e Baraquiso (+ 326). Bertoldo da Calábria (1100-1195). Guilherme 

de Neuenberg (1150-1231). Ludolfo de Ratzeburg (+ 1250). 

Testemunhas do Reino: Hans Nielsen Hauge (3 April 1771 – 29 March 1824). Rafael e 
Eduardo Vergara Toledo (Chile, 1985).

Datas comemorativas: Aniversário de Salvador (BA). Fundação de Curitiba (1693). 
Nascimento de Consuelo Lee Corretjer, líder do movimento independentista de Porto Rico 
(1904). Início da “Missão Centenário", levando o primeiro astronauta brasileiro ao espaço, o 
tenente coronel Marcos César Pontes, 43 anos, às 23h29, no ano de 2006.

ANOTAÇÕES PARA A SEXTA FEIRA SANTA

1.  Hora: a solene Ação Litúrgica celebra-se pelas 15 horas; porém, para a conveniência 
dos fiéis, pode ser celebrada desde o meio-dia; e também mais tarde, mas não depois das 21 
horas.

2.  O altar, no início, está completamente desnudado. Uma só toalha se estende sobre o 
mesmo para a Comunhão.

3.  Adoração da Cruz – pode-se escolher uma das duas formas propostas pelo Missal 
Romano. 

Obs.: a cruz somente é coberta com véu vermelho quando se usa a primeira forma de 
apresentação na qual o sacerdote, de pé diante do altar, recebe a cruz. 

4.  Para a leitura da Paixão, observe-se o mesmo que foi dito para o Domingo de Ramos 
(n. 5).
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5.  Hoje, por determinação da Santa Sé: Coleta para os Lugares Santos (com 10% 
para a Catholica Unio).

6.  A Igreja concede uma Indulgência plenária aos que hoje participam piedosamente 
da veneração da Santa Cruz e beijam devotamente o Santo Lenho (cf. Enchiridion 
Indulgentiarum, n. 17). 

30
SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR

(Cor vermelha - Ofício próprio)
(Dia de jejum e abstinência) (Coleta para os Lugares Santos)

Comentário inicial - A liturgia de hoje 
começa em silêncio, sem música nem canto. 
Está dividida em três partes: 1) Liturgia                       
da Palavra, que se conclui com a Oração 
Universal; 2) Veneração da cruz; 3) Comunhão 
eucarística. Participemos com todo o nosso 
ser desta celebração do mistério da autodoa-
ção de Jesus para a nossa salvação.

AÇÃO LITÚRGICA SOLENE DA 
PAIXÃO E MORTE DO SENHOR

Oração do dia

(não se diz ‘Oremos’).

Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso 
Filho, derramando o seu sangue, instituiu o 
mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de 
vossas misericórdias, e santificai-nos pela 
vossa constante proteção. 

PRIMEIRA PARTE 
LITURGIA DA PALAVRA

Leitura - Is 52,13 – 53,12

13Leitura do Livro do Profeta Isaías  Ei-lo, o 
meu Servo será bem sucedido; sua ascensão 

14será ao mais alto grau.  Assim como muitos 
ficaram pasmados ao vê-lo - tão desfigurado 
ele estava que não parecia ser um homem ou 

15ter aspecto humano -,  do mesmo modo ele 
espalhará sua fama entre os povos. Diante 
dele os reis se manterão em silêncio, vendo 

algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo 
53,1coisas que jamais ouviram.  "Quem de nós 

deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi 
2dado reconhecer a força do Senhor?  Diante 

do Senhor ele cresceu como renovo de planta 
ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza 
nem atrativo para o olharmos, não tinha apa-

3rência que nos agradasse.  Era desprezado 
como o último dos mortais, homem coberto 
de dores, cheio de sofrimentos; passando por 
ele, tapávamos o rosto; tão desprezível era, 

 4não fazíamos caso dele.  A verdade é que ele 
tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, 
ele mesmo, nossas dores; e nós pensávamos 
fosse um chagado, golpeado por Deus e 

 5humilhado!  Mas ele foi ferido por causa de 
nossos pecados, esmagado por causa de 
nossos crimes; a punição a ele imposta era o 
preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da 

6nossa cura.  Todos nós vagávamos como 
ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu 
caminho; e o Senhor fez recair sobre ele o 

7pecado de todos nós".  Foi maltratado, e 
submeteu-se, não abriu a boca; como 
cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha 
diante dos que a tosquiam, ele não abriu a 

8boca.  Foi atormentado pela angústia e foi 
condenado. Quem se preocuparia com sua 
história de origem? Ele foi eliminado do mun-
do dos vivos; e por causa do pecado do meu 

9povo foi golpeado até morrer.  Deram-lhe 
sepultura entre ímpios, um túmulo entre os 
ricos, porque ele não praticou o mal nem se 

10encontrou falsidade em suas palavras.  O 
Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. 
Oferecendo sua vida em expiação, ele terá 
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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 
confiança, do trono da graça, para con-
seguirmos misericórdia e alcançarmos a 

                graça de um auxílio no momento oportuno. 
5,7 Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu 
preces e súplicas, com forte clamor e 
lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da 
morte. E foi atendido, por causa de sua entre-

8ga a Deus.  Mesmo sendo Filho, aprendeu o 
que significa a obediência a Deus por aquilo 

9que ele sofreu.  Mas, na consumação de sua 
vida, tornou-se causa de salvação eterna para 
todos os que lhe obedecem. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Fl 2,8-9

R.  Louvor e honra a vós, Senhor 
Jesus.

V. Jesus Cristo se tornou obediente, 
obediente até a morte numa cruz - pelo que o 
Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome 
muito acima de outro nome -. R. 

Evangelho - Jo 18,1 – 19,42

+ Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo João

N .  Naquele tempo:  Jesus saiu com os 1

discípulos para o outro lado da torrente do 
Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou 
com os discípulos.  Também Judas, o traidor, 2

conhecia o lugar, porque Jesus costumava 
reunir-se aí com os seus discípulos.  Judas 3

levou consigo um destacamento de soldados 
e alguns guardas dos sumos sacerdotes e 
fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e 
armas.  Então Jesus, consciente de tudo o 4

que ia acontecer, saiu ao encontro deles e 
disse: 

J  "A quem procurais?"
N  Responderam:5

T  "A Jesus, o nazareno".

descendência duradoura, e fará cumprir com 
11êxito 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 

 12culpas.  Por isso, compartilharei com ele 
multidões e ele repartirá suas riquezas com os 
valentes seguidores, pois entregou o corpo à 
morte, sendo contado como um malfeitor; ele, 
na verdade, resgatava o pecado de todos e 
intercedia em favor dos pecadores.- Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 30(31),2. 
6.12-13.15-16.17.25(Lc 23, 46)

R. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o 
meu espírito.

1. Senhor, eu ponho em vós minha espe-
rança; que eu não fique envergonhado eter-
namente! Em vossas mãos, Senhor, entrego o 
meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus 
fiel! R.

2.  Tornei-me o opróbrio do inimigo, o 
desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de 
pavor para os amigos; fogem de mim os que 
me veem pela rua. Os corações me esque-
ceram como um morto, e tornei-me como um 
vaso espedaçado. R.

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

4.  Mostrai serena a vossa face ao vosso 
servo, e salvai-me pela vossa compaixão! 
Fortalecei os corações, tende coragem, todos 
vós que ao Senhor vos confiais! R.

Leitura - Hb 4,14-16; 5,7-9

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 
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J  "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei 
sempre na sinagoga e no Templo, onde todos 
os judeus se reúnem. Nada falei às escon-

21didas.  Por que me interrogas? Pergunta aos 
que ouviram o que falei; eles sabem o que eu 
disse".

22N  Quando Jesus falou isso, um dos 
guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, 
dizendo: 

L  "É assim que respondes ao sumo 
sacerdote?"

23 N  Respondeu-lhe Jesus:
J  "Se respondi mal, mostra em quê;  

mas, se falei bem, por que me bates?"
24N   Então, Anás enviou Jesus amarrado 

25para Caifás, o sumo sacerdote.  Simão         
Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se.  
Disseram-lhe:

L  "Não és tu também um dos discípulos 
dele?"

N  Pedro negou: 
L  "Não!"

26N   Então um dos empregados do sumo 
sacerdote, parente daquele a quem Pedro 
tinha cortado a orelha, disse:

L  "Será que não te vi no jardim com ele?"
27N   Novamente Pedro negou. E na mes-

28ma hora, o galo cantou.  De Caifás, levaram 
Jesus ao palácio do governador. Era de manhã 
cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, 
para não ficarem impuros e poderem comer a 

29páscoa.  Então Pilatos saiu ao encontro deles 
e disse: 

L  "Que acusação apresentais contra este 
homem?"

30N   Eles responderam: 
T  "Se não fosse malfeitor, não o teríamos 

entregue a ti!"
31N   Pilatos disse:

L  "Tomai-o vós mesmos e julgai-o de 
acordo com a vossa lei".

N  Os judeus lhe responderam:
T  "Nós não podemos condenar ninguém 

à morte".
32N   Assim se realizava o que Jesus tinha 

dito, significando de que morte havia de 
33morrer.  Então Pilatos entrou de novo no 

N  Ele disse: 
J  "Sou eu".
N  Judas, o traidor, estava junto com eles. 

6 Quando Jesus disse: "Sou eu", eles 
7recuaram e caíram por terra.  De novo lhes 

perguntou:
J  "A quem procurais?"
N  Eles responderam: 
T  "A Jesus, o nazareno".

8 N  Jesus respondeu:
T  "Já vos disse que sou eu. Se é a mim 

que procurais, então deixai que estes se 
retirem".

9N   Assim se realizava a palavra que 
Jesus tinha dito: 'Não perdi nenhum daqueles 

10que me confiaste'.  Simão Pedro, que trazia 
uma espada consigo, puxou dela e feriu o 
servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a 
orelha direita. O nome do servo era Malco.            
11 Então Jesus disse a Pedro:

J  "Guarda a tua espada na bainha. Não 
vou beber o cálice que o Pai me deu?"

12 N  Então, os soldados, o comandante e 
os guardas dos judeus prenderam Jesus e o 

13amarraram.  Conduziram-no primeiro a 
Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo 

14sacerdote naquele ano.  Foi Caifás que deu 
aos judeus o conselho: "É preferível que um só 

15morra pelo povo".  Simão Pedro e um outro 
discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era 
conhecido do sumo sacerdote e entrou com 

16Jesus no pátio do sumo sacerdote.  Pedro 
ficou fora, perto da porta. Então o outro 
discípulo, que era conhecido do sumo 
sacerdote, saiu, conversou com a encarregada 

17da porta e levou Pedro para dentro.  A criada 
que guardava a porta disse a Pedro:

L "Não pertences também tu aos discí-
pulos desse homem?"

N  Ele respondeu:
L  "Não".

18N  Os empregados e os guardas fizeram 
uma fogueira e estavam-se aquecendo, pois 
fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-

19se.  Entretanto, o sumo sacerdote interrogou 
Jesus a respeito de seus discípulos e de seu 

 20 ensinamento. Jesus lhe respondeu:
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L  "Eis o homem!"
6N   Quando viram Jesus, os sumos 

sacerdotes e os guardas começaram a gritar: 
T  "Crucifica-o! Crucifica-o!"
N  Pilatos respondeu: 
L  "Levai-o vós mesmos para o crucificar, 

pois eu não encontro nele crime algum".
7N  Os judeus responderam: 

T  "Nós temos uma Lei, e, segundo esta 
Lei, ele deve morrer, porque se fez Filho de 
Deus".

8 N  Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou 
9com mais medo ainda.  Entrou outra vez no 

palácio e perguntou a Jesus: 
L  "De onde és tu?"

10N Jesus ficou calado.  Então Pilatos 
disse:

L  "Não me respondes? Não sabes que 
tenho autoridade para te soltar e autoridade 
para te crucificar?"

11N   Jesus respondeu:
J  "Tu não terias autoridade alguma sobre 

mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem 
me entregou a ti, portanto, tem culpa maior".

12N   Por causa disso, Pilatos procurava 
soltar Jesus. Mas os judeus gritavam:

T  "Se soltas este homem, não és amigo 
de César. Todo aquele que se faz rei, declara-
se contra César".

13N   Ouvindo estas palavras, Pilatos 
trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, 
no lugar chamado "Pavimento", em hebraico 

14"Gábata".  Era o dia da preparação da Páscoa, 
por volta do meio-dia. Pilatos disse aos 
judeus: 

L  "Eis o vosso rei!"
15N   Eles, porém, gritavam: 

T  "Fora! Fora! Crucifica-o!"
N  Pilatos disse: 
L  "Hei de crucificar o vosso rei?"
N  Os sumos sacerdotes responderam:
T  "Não temos outro rei senão César".

16N   Então Pilatos entregou Jesus para ser 
17crucificado, e eles o levaram.  Jesus tomou a 

cruz sobre si e saiu para o lugar chamado 
18"Calvário", em hebraico "Gólgota". Ali o 

crucificaram, com outros dois: um de cada 

palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe:
L  "Tu és o rei dos judeus?"

34 N  Jesus respondeu: 
J  "Estás dizendo isto por ti mesmo, ou 

outros te disseram isto de mim?"
35N   Pilatos falou:

L  "Por acaso, sou judeu? O teu povo e os 
sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que 
fizeste?".

36N   Jesus respondeu:
J  "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. Mas o meu reino não é 
daqui".

37N   Pilatos disse a Jesus: 
L   "Então tu és rei?"
N  Jesus respondeu:
J  "Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim 

ao mundo para isto: para dar testemunho da 
verdade. Todo aquele que é da verdade escuta 
a minha voz".

38N   Pilatos disse a Jesus:
L  "O que é a verdade?"
N  Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro 

dos judeus, e disse-lhes:
L  "Eu não encontro nenhuma culpa nele. 

39 Mas existe entre vós um costume, que pela 
Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que 
vos solte o rei dos Judeus?"

40N   Então, começaram a gritar de novo:
T  "Este não, mas Barrabás!" 

19,1N  Barrabás era um bandido.  Então 
2Pilatos mandou flagelar Jesus.  Os soldados 

teceram uma coroa de espinhos e colocaram-
na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um 

3manto vermelho,  aproximavam-se dele e 
diziam: 

T  "Viva o rei dos judeus!"
4N  E davam-lhe bofetadas.  Pilatos saiu 

de novo e disse aos judeus: 
L  "Olhai, eu o trago aqui fora, diante de 

vós, para que saibais que não encontro nele 
crime algum".

5N   Então Jesus veio para fora, trazendo a 
coroa de espinhos e o manto vermelho. 
Pilatos disse-lhes:
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N   Era o dia da preparação para a 31

Páscoa. Os judeus queriam evitar que os 
corpos ficassem na cruz durante o sábado, 
porque aquele sábado era dia de festa solene.  
Então pediram a Pilatos que mandasse que-
brar as pernas aos crucificados e os tirasse da 
cruz.  Os soldados foram e quebraram as 32

pernas de um e depois do outro que foram 
crucificados com Jesus.  Ao se aproximarem 33

de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe 
quebraram as pernas;  mas um soldado 34

abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu 
sangue e água.  Aquele que viu, dá teste-35

munho e seu testemunho é verdadeiro; e ele 
sabe que fala a verdade, para que vós também 
acrediteis.  Isso aconteceu para que se cum-36

prisse a Escritura, que diz: "Não quebrarão 
nenhum dos seus ossos".  E outra Escritura 37

ainda diz: "Olharão para aquele que trans-
passaram".  Depois disso, José de Arimateia, 38

que era discípulo de Jesus - mas às escon-
didas, por medo dos judeus - pediu a Pilatos 
para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. 
Então José veio tirar o corpo de Jesus.                              
39 Chegou também Nicodemos, o mesmo que 
antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 
trinta quilos de perfume feito de mirra e       
aloés.  Então tomaram o corpo de Jesus e 40

envolveram-no, com os aromas, em faixas de 
linho, como os judeus costumam sepultar.              
41 No lugar onde Jesus foi crucificado, havia 
um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde 
ainda ninguém tinha sido sepultado.  Por 42

causa da preparação da Páscoa, e como o 
túmulo estava perto, foi ali que colocaram 
Jesus. 

(Se for oportuno, faz-se a homilia)

ORAÇÃO UNIVERSAL

1. Pela santa Igreja
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela 

santa Igreja de Deus: que o Senhor nosso 
Deus lhe dê a paz e a unidade, que ele a proteja 
por toda a terra e nos conceda uma vida calma 
e tranquila, para sua própria glória.

19lado, e Jesus no meio.  Pilatos mandou ainda 
escrever um letreiro e colocá-lo na cruz; nele 
estava escrito: “Jesus Nazareno, o Rei dos 

20Judeus”.  Muitos judeus puderam ver o 
letreiro, porque o lugar em que Jesus foi 
crucificado ficava perto da cidade. O letreiro 

                  estava escrito em hebraico, latim e grego.
21 Então os sumos sacerdotes dos judeus 
disseram a Pilatos: 

T  "Não escrevas 'O Rei dos Judeus', mas 
sim o que ele disse: 'Eu sou o Rei dos  
judeus'".

22N   Pilatos respondeu:
L  "O que escrevi, está escrito".

23N   Depois que crucificaram Jesus, os 
soldados repartiram a sua roupa em quatro 
partes, uma parte para cada soldado. Quanto à 
túnica, esta era tecida sem costura, em peça 

24única de alto a baixo.  Disseram então entre si: 
T  "Não vamos dividir a túnica. Tiremos a 

sorte para ver de quem será". 
N  Assim se cumpria a Escritura que diz: 

"Repartiram entre si as minhas vestes e 
lançaram sorte sobre a minha túnica". Assim 

25procederam os soldados.  Perto da cruz de 
Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua 

         mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. 
26 Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o 
discípulo que ele amava, disse à mãe: 

J  "Mulher, este é o teu filho".
27 N  Depois disse ao discípulo: 

J  "Esta é a tua mãe".
N  Daquela hora em diante, o discípulo a 

28acolheu consigo.  Depois disso, Jesus, 
sabendo que tudo estava consumado, e para 
que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: 

J  "Tenho sede".
29N   Havia ali uma jarra cheia de vinagre. 

Amarraram numa vara uma esponja embe-
bida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. 
30 Ele tomou o vinagre e disse: 

J  "Tudo está consumado".
N  E, inclinando a cabeça, entregou o 

espírito. 

 (Aqui todos se ajoelham e faz-se uma 
pausa).
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5. Pela unidade dos cristãos
Oremos por todos os nossos irmãos e 

irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor 
nosso Deus se digne reunir e conservar na 
unidade da sua Igreja todos os que vivem 
segundo a verdade. 

Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o 
que está disperso e conservais o que está 
unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho. 
Que a integridade da fé e os laços da caridade 
unam os que foram consagrados por um só 
batismo. Por Cristo, nosso Senhor.

6. Pelos judeus 
Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor 

nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de 
que cresçam na fidelidade de sua aliança e no 
amor do seu nome.

Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes 
vossas promessas a Abraão e seus descen-
dentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que 
o povo da primitiva aliança mereça alcançar a 
plenitude da vossa redenção. Por Cristo, 
nosso Senhor.

7. Pelos que não creem em Cristo
Oremos pelos que não creem no Cristo, 

para que, iluminados pelo Espírito Santo, 
possam também ingressar no caminho da 
Salvação.

Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que 
não creem no Cristo e caminham sob o vosso 
olhar com sinceridade no coração, chegar ao 
conhecimento da verdade. E fazei que 
sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da 
vossa caridade, amando-nos melhor uns aos 
outros e participando com amor e solicitude 
do mistério da vossa vida. Por Cristo, nosso 
Senhor.

8. Pelos que não creem em Deus
Oremos pelos que não reconhecem a 

Deus, para que, buscando lealmente o que é 
reto, possam chegar ao Deus verdadeiro.

Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes 
todos os seres humanos e pusestes em seu 
coração o desejo de procurar-vos para que, 

Deus eterno e todo-poderoso, que em 
Cristo revelastes a vossa glória a todos os 
povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a 
vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, 
permaneça inabalável na fé e proclame sem-
pre o vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor.

2. Pelo papa
Oremos pelo santo padre, o Papa 

Francisco. O Senhor nosso Deus, que o 
escolheu para o episcopado, o conserve são e 
salvo à frente da sua Igreja, governando o povo 
de Deus.

Deus eterno e todo-poderoso, que 
dispusestes todas as coisas com sabedoria, 
dignai-vos escutar nossos pedidos: protegei 
com amor o pontífice que escolhestes, para 
que o povo cristão que governais por meio 
dele possa crescer em sua fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

3. Por todas as ordens e categorias de 
fiéis

Oremos por nosso bispo..., por todos os 
bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por 
todo o povo fiel.

Deus eterno e todo-poderoso, que 
santificais e governais pelo vosso Espírito 
todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que 
vos dirigimos por todos os ministros do vosso 
povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa 
graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

4. Pelos catecúmenos
Oremos pelos (nossos) catecúmenos: que 

o Senhor nosso Deus abra seus corações e as 
portas da misericórdia, para que, tendo 
recebido nas águas do batismo o perdão de 
todos os pecados, sejam incorporados em 
Cristo Jesus. 

Deus eterno e todo-poderoso, que, por 
novos nascimentos, tornais fecunda a vossa 
Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos 
(nossos) catecúmenos, para que, renascidos 
pelo batismo, sejam contados entre os vossos 
filhos adotivos. Por Cristo, nosso Senhor.
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seus sofrimentos, para que se alegrem em 
suas provações com o socorro de vossa 
misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 

SEGUNDA PARTE
ADORAÇÃO DA CRUZ

Pr. -  Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a 
salvação do mundo.

AS. - Vinde, adoremos. 

TERCEIRA PARTE
COMUNHÃO EUCARÍSTICA

Pr. -  Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, 
que estais nos céus... 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos renovastes pela santa 
morte e ressurreição do vosso Cristo, conser-
vai em nós a obra de vossa misericórdia, para 
que, pela participação deste mistério, vos 
consagremos a nossa vida. 

Oração sobre o povo

Que a vossa bênção, ó Deus, desça 
copiosa sobre o vosso povo, que acaba de 
celebrar a morte do vosso Filho, na esperança 
da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, 
seja dado o vosso consolo; cresça a fé 
verdadeira e a redenção se confirme. Por 
Cristo, nosso Senhor.

tendo-vos encontrado, só em vós pusessem 
seu repouso. Concedei que, entre as dificul-
dades do mundo, discernindo os sinais da 
vossa bondade e vendo o testemunho das 
boas obras daqueles que creem em vós, 
tenham a alegria de proclamar que sois o 
único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres 
humanos. Por Cristo, nosso Senhor.

9. Pelos poderes públicos
Oremos por todos os governantes: que o 

nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, 
lhes dirija o espírito e o coração para que 
todos possam gozar da verdadeira paz e 
liberdade.

Deus eterno e todo-poderoso, que tendes 
nas mãos o coração dos seres humanos e o 
direito dos povos, olhai com bondade para 
aqueles que nos governam. Que por vossa 
graça se consolidem por toda a terra a segu-
rança e a paz, a prosperidade das nações e a 
liberdade religiosa. Por Cristo, nosso Senhor.

10. Por todos os que sofrem provações
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus todo-

poderoso, para que livre o mundo de todo erro, 
expulse as doenças e afugente a fome, abra as 
prisões e liberte os cativos, vele pela segu-
rança dos viajantes e transeuntes, repatrie os 
exilados, dê saúde aos doentes e a salvação 
aos que agonizam.

Deus eterno e todo-poderoso, sois a 
consolação dos aflitos e a força dos que 
labutam. Cheguem até vós as preces dos que 
clamam na sua aflição, sejam quais forem os 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 18,1–19,42

amos nos limitar às particularidades de João. Não dá para comentar dois capítulos, Vmais de oitenta versículos em apenas cinquenta linhas. A menos que seja para dizer 
o óbvio, que todo mundo já sabe.

-  O relato joanino da Paixão mostra a Glória (de que falaram os capítulos 13 a 17) em 
ação. O Salvador se apresenta ao mundo (Eu-Sou): de um lado, estão ele e os discípulos; do 
outro, Judas e os grandes dos romanos e dos judeus. Na realidade, porém, está acontecendo 
algo muito mais sério: é o embate último entre a luz e as trevas.

-  João não fala da agonia no horto; Jesus, ao contrário, manifesta sua plena disposição 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 3
0 

de
 M

ar
ço

 -
 S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
Pa

ix
ão

 d
o 

S
en

ho
r

122

de “beber o cálice” (cf. Jo 18,11). 
-  Ao invés da agonia e da prisão, João apresenta a glória (Eu-Sou) e o triunfo de Jesus: 

os soldados não o prendem; ele é que se entrega aos irmãos (cf. Jo 18,8). 
-  A cena da prisão é, de fato, transformada em cena da revelação do rei. O que aparece é a 

majestosidade de Jesus de Nazaré, o rei que reinará da cruz (cf. 19,14.19).
-  A narração inicial se desenrola num “jardim”. Lembra o jardim do Éden, onde Deus 

colocou o ser humano (cf. Gn 2,8) e onde se deu o primeiro confronto entre a verdade e a 
mentira (cf. Gn 3,1ss.). A cena final também se dará num jardim, aos pés da árvore (a cruz) que 
devolveu a vida à humanidade (cf. Jo 19,41). Perto dali, está outro jardim, onde acontecerá o 
encontro com a Madalena, princípio da nova humanidade (cf. Jo 20,11ss.).

-  Para os outros Evangelhos, a Paixão de Jesus é a paixão do Justo, do Servo sofredor, do 
Messias que traz a salvação de Deus. Para João, o caminho de Jesus é, desde o início, a 
manifestação da Glória. Em Caná, a Glória foi revelada em sinais; do jardim das Oliveiras ao 
jardim do Calvário, a Glória se deixa ver face a face. O Jesus que enfrenta a Paixão (‘enfrenta’ é a 
palavra!) é já o Cristo glorioso. A humanidade de Jesus não é negada, nem fica na sombra, mas 
se mostra, em todas as situações, como um reflexo da Glória. Se, na perspectiva dos sinóticos, 
Jesus é a humanidade de Deus, na ótica de João, Jesus é a divindade do homem! 

-  Os sinóticos, não obstante a fé, que tudo permeia, e a experiência da ressurreição, que 
lança uma luz nova sobre toda a vida terrena de Jesus, encaram os acontecimentos da Paixão do 
ponto de vista dos espectadores, que, no fim, reconhecem o Filho de Deus (cf. Mt 27,54). João, 
entretanto, vê tudo pelos olhos do discípulo amado. O discípulo amado vê tudo como Jesus vê: 
com Sua consciência de Filho, que se sabe amado pelo Pai e corresponde ao seu amor. O seu é 
um testemunho privilegiado. Ele é o discípulo que estava recostado no colo de Jesus (cf. Jo 
13,23), que se reclinou sobre o Seu peito (cf. Jo 13,25) e, no fim, contemplará o Seu peito 
aberto pela lança (cf. Jo 19,34.35). 

-  Enquanto, nos Evangelhos sinóticos, a narração procede do começo ao fim, no 
Evangelho de João, se parte do fim (da luz que a experiência da ressurreição lança sobre aquilo 
que Jesus fez, falou, foi) e se relê tudo à luz daquilo que já se entendeu (graças à ressurreição). 
Nos sinóticos, a luz da ressurreição também está presente ao longo do desenrolar-se do 
Evangelho, mas é como a luz da aurora... ou do ocaso. Em João, é a luz de uma manhã 
ensolarada, do sol a pique do meio-dia. 

-  Os Evangelhos sinóticos, neste sentido, são mais didáticos e apropriados aos que 
estão dando os primeiros passos na fé e querem progredir passo a passo. Seguem uma ordem 
didática, adequada para fazer entender. Já o Evangelho de João é mais para quem conhece as 
coisas e, agora, as contempla em sua profundidade. Na Igreja antiga, por isso, Marcos era 
considerado o evangelho dos “catecúmenos”; Mateus, o evangelho dos “catequistas”; Lucas, 
o evangelho do “teólogo”, e João, o do “cristão maduro”. Nós somos um pouco catecúmenos, 
catequistas, teólogos, maduros. Por isso, dependendo das circunstâncias, todos os 
Evangelhos servem para todos nós.

-  No Evangelho de João, Jesus nunca diz que morre. A única exceção é na metáfora do 
grão de trigo (cf. Jo 12,24). Ao invés de dizer que morre, ele diz: “vou” (cf. Jo 14,2.3.12.28; 
16,7.28); “vou embora” (cf. Jo 7,33; 8,14.21.22; 13,3.36; 14,4.28; 16,5.10.17); “sou 
elevado” (cf. Jo 3,14; 8,28; 12,32.34); “sou glorificado” (cf. Jo 7,39; 11,4; 12,23; 13,31.32).

-  Nessa linha, a hora da cruz – a Hora por excelência do Evangelho de João – prevista 
desde o início (cf. Jo 2,4), é para ele o momento de passar deste mundo para o Pai (cf. Jo 13,1), 
a volta para Aquele do qual ele saiu (cf. Jo 13,3). É a Sua hora (cf. Jo 7,30; 8,20), a hora da 
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glorificação (cf. Jo 12,23), do nascimento do homem (cf. Jo 16,21).
-  Para os quatro Evangelhos, a carne crucificada de Jesus é glória de Deus e salvação do 

ser humano. Os sinóticos olham tudo, porém, como dissemos, pelos olhos do espectador; o 
“discípulo amado” vê com os olhos do próprio Mestre, do próprio Jesus. É por isso que, em 
João, a Paixão se desenrola sob o signo da Glória. Na Paixão de Jesus, o Filho realiza “a paixão 
de Deus” pelo mundo e, assim, revela a própria essência de Deus, que é Amor. 

-  Na cruz, a autodoação de Deus chega ao seu termo, ao seu pleno cumprimento. Ele já 
se dera, de alguma forma, na criação. Deu-se, de uma forma mais clara, no dom da Lei. 
Prometeu ao ser humano um coração novo, capaz de amar e de ser amado (cf. Jr 31,31-34; Jr 
36,24-27). Esse coração novo – capaz de reconhecer o dom de Deus e de corresponder a ele – 
é obra do Filho levantado na cruz. O Filho, pelo Espírito, é que dá a vida eterna (cf. Jo 3,16), pois 
nos faz conhecer Eu-sou (cf. Jo 8,28) e nos atrai para si (cf. Jo 12,32). Finalmente, do trono da 
cruz, reina sobre tudo e todos, cobrindo com a sua beleza todas as criaturas. Do seu lado 
aberto, jorram o sangue e a água que nos comunicam o seu próprio coração, implantando-o 
em nosso peito.

Santos do dia: João Clímaco (+ 649). Zózimo de Siracusa (570-662). Diemut de 
Wessobrunn (1060-1130). Amadeu IX de Sav (1435-1472). Luís de Casória (Arcângelo 
Palmentieri) (1814-1885). 

Testemunhas do Reino: José Manuel Parada, Santiago Natino e Manuel Guerrero (Chile, 
1985).

Memória histórica: Decreto dos Reis Católicos expulsando da Espanha os judeus (1492). 
Os homens negros nos Estados Unidos conquistam o direito de votar (1870). Lançamento, por 
Gandhi, do “Hartai” (greve geral) contra o colonialismo inglês na Índia (1919).

Datas comemorativas: Nascimento de Vincent Van Gogh (1853). 

ANOTAÇÕES LITÚRGICAS PARA A VIGÍLIA PASCAL

A Vigília Pascal é o cume do ano litúrgico. Sua celebração se realiza de noite; mas de 
maneira a não começar antes do início da noite e a terminar antes da aurora do Domingo.

Br. Vigília solene, cuja ação forma uma unidade iniciando com a Celebração da Luz, 
Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal, e terminando com a Liturgia eucarística.

No Cânon romano: “Em comunhão” e “Recebei” prs. Despedida com dois Aleluias.
Para a Vigília pascal, propõem-se nove leituras: sete do Antigo Testamento e duas do 

Novo. Se as circunstâncias o exigirem por razões particulares, o número das leituras pode ser 
reduzido. Mas devem-se ler ao menos três do AT ou, em casos mais urgentes, duas antes da 
Epístola e do Evangelho. Nunca se omita a leitura do Êxodo sobre a passagem do Mar 
Vermelho (3ª leitura).

1. A celebração da Missa da Vigília é proibida onde não se faz a liturgia completa.
2.  A cor dos paramentos é branca para toda a Vigília.
3.  Os sacerdotes que celebram a Missa da Vigília podem, no dia da Ressurreição, 

(con)celebrar novamente e, se têm faculdade, também binar e trinar.
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31
SÁBADO SANTO

(Cor branca)
VIGÍLIA PASCAL

Comentário inicial - Esta noite é “uma 
vigília em honra do Senhor” (Ex 12,42). A 
liturgia dessa Vigília está dividida em quatro 
partes: 1) Celebração da Luz, com a bênção 
do fogo, a preparação do Círio e a procla-
mação da Páscoa; 2) Liturgia da Palavra, 
percorrendo os grandes momentos da 
História da Salvação; 3) Liturgia Batismal, com 
a bênção da água, a renovação das promessas 
do batismo e, eventualmente, celebração do 
batismo; 4) Liturgia Eucarística. Participemos, 
rezando, ouvindo, cantando, louvando a Deus 
pela vida nova de Jesus ressuscitado.

PRIMEIRA PARTE
CELEBRAÇÃO DA LUZ

Bênção do fogo e preparação do círio

(Começa, de preferência, fora da igreja, ao 
redor de uma fogueira, especialmente prepa-
rada. O presidente da celebração dirige-se 
aos presentes, dando o sentido da celebração 
e convidando-os a participarem ativamente): 

Pr. -  Meus irmãos e minhas irmãs. Nesta 
noite santa, em que nosso Senhor Jesus 
Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida 
os seus filhos dispersos por toda a terra a se 
reunirem em vigília e oração. Se comemorar-
mos a Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra 
e celebrando seus mistérios, podemos ter a 

firme esperança de participar do seu triunfo 
sobre a morte e da sua vida em Deus. 

Bênção do Fogo

Pr. - Oremos. 
Ó Deus, que, pelo vosso Filho, trouxestes 

àqueles que creem o clarão da vossa luz, 
santificai † este fogo novo. Concedei que a 
festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do 
céu que possamos chegar purificados à festa 
da Luz eterna. 

Preparação do Círio Pascal

(A bênção mais completa do Círio Pascal 
faz-se em três momentos. 

Num primeiro momento, o Presidente, 
com um estilete, faz algumas incisões no Círio 
Pascal. À medida que for fazendo as incisões, 
diz as seguintes palavras):

(Nos dois braços da cruz).

1. Cristo ontem e hoje (haste vertical)
2. Princípio e fim (haste horizontal)

(Nas letras Α [alfa] e Ω [ômega]).

3. Alfa (alto da cruz)
4. e Ômega (pés da cruz)

(Nos quatro números que formam 2018).
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4.  Os fiéis que comungam na Missa da Vigília podem comungar também em uma 
Missa durante o dia da Ressurreição.

5.  Na aspersão dos fiéis antes da Missa paroquial (ou conventual), convém usar a 
água benta na vigília noturna.

6.  O Círio pascal permanece no candelabro próprio no centro do presbitério ou junto 
do ambão e deve-se acender nas Missas dos Domingos e dias de semana, bem como nos 
ofícios de Laudes e Vésperas, quando cantados. 
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da igreja, o diácono para e, erguendo o círio, 
canta de novo):

 - Eis a luz de Cristo!
As. - Demos graças a Deus! 

(Todos acendem suas velas no fogo do 
círio pascal e entram na igreja. Diante do altar, 
o diácono volta-se para o povo e canta pela 
terceira vez):

 - Eis a luz de Cristo!
As. - Demos graças a Deus! 

(Nesse momento, acendem-se todas         
as luzes da igreja. O Círio é colocado em lugar 
de destaque – centro do presbitério ou junto 
ao ambão - e dá-se início à solene procla-
mação da Páscoa, com o canto do “Exultet”. 
Na falta de diácono, um (a) cantor (a) pode 
fazê-lo. Estão todos de pé e com as velas 
acesas.)

Proclamação da Páscoa

Exulte o céu, e os anjos triunfantes,
mensageiros de Deus, desçam cantando;
façam soar trombetas fulgurantes,
 a vitória de um Rei anunciando.
Alegre-se também a terra amiga,
que em meio a tantas luzes resplandece;
e, vendo-se dissipar a treva antiga
ao sol do eterno Rei brilha e se aquece.
Que a mãe Igreja alegre-se igualmente,
erguendo as velas deste fogo novo,
e escutem reboando de repente,
o Aleluia cantado pelo povo.

(Diácono -  O Senhor esteja convosco.
AS. - Ele está no meio de nós.)

Diácono - Corações ao alto.
AS. - O nosso coração está em Deus.

Diácono - Demos graças ao Senhor, 
nosso Deus.

AS. - É nosso dever e nossa salvação.

5. A ele o tempo (2)
6. e a eternidade (0)
7. a glória e o poder (1)
8. pelos séculos sem fim. Amém. (8)

(Num segundo momento, o presidente da 
celebração aplica no Círio Pascal cinco 
“grãos” de incenso. A aplicação é feita, pri-
meiro, no braço vertical, e, depois, no braço 
horizontal da cruz. A cada aplicação, o 
presidente diz):

1.  Por suas santas chagas           1
2.  suas chagas gloriosas 
3.  o Cristo Senhor               4      2      5
4.  nos proteja
5.  e nos guarde. Amém.               3

(Num terceiro momento, finalmente, o 
presidente acende o círio pascal com fogo 
novo dizendo):

Pr. -  A luz de Cristo que ressuscita 
resplandecente dissipe as trevas de nosso 
coração e de nossa mente. 

Ou:

(bênção Simples do Círio Pascal)

(Na bênção simples, depois da bênção do 
fogo, se acende o círio pascal, dizendo):

 A luz de Cristo que ressuscita resplande-
cente dissipe as trevas de nosso coração e de 
nossa mente. 

Procissão

(O diácono - ou, na falta dele, o próprio 
presidente da celebração - toma o Círio Pascal 
e o ergue por algum tempo, cantando):

- Eis a luz de Cristo!
As. - Demos graças a Deus! 

(Todos se dirigem para a igreja, prece-
didos pelo diácono com o círio pascal. À porta 
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Na graça desta noite o vosso povo
acende um sacrifício de louvor;
acolhei, ó Pai santo, o fogo novo:
não perde, ao dividir-se, o seu fulgor.

Cera virgem de abelha generosa
ao Cristo ressurgido trouxe a luz:
eis de novo a coluna luminosa,
que o vosso povo para o céu conduz.

O círio que acendeu as nossas velas
possa esta noite toda fulgurar;
misture sua luz à luz das estrelas,
cintile quando o dia despontar.

Que ele possa agradar-vos como o Filho,
que triunfou da morte e vence o mal:
Deus, que a todos acende no seu brilho,
e um dia voltará, sol triunfal.
Amém. 

SEGUNDA PARTE
LITURGIA DA PALAVRA

(A assembleia apaga suas velas. Todos se 
sentam. Tem início a Liturgia da Palavra, que 
percorre alguns dos grandes momentos da 
História da Salvação.)

Pr. - Meus irmãos e minhas irmãs, tendo 
iniciado solenemente esta vigília, ouçamos, 
no recolhimento desta noite, a Palavra de 
Deus. Vejamos como ele salvou outrora o seu 
povo e, nestes últimos tempos, enviou seu 
Filho como Redentor. Peçamos que o nosso 
Deus leve à plenitude a salvação inaugurada 
na Páscoa. 

1) Leitura - Gn 1,1.26-31a (mais breve)

Leitura do Livro do Gênesis 

1 No princípio Deus criou o céu e a terra.               
26 Deus disse: "Façamos o homem à nossa 
imagem e segundo à nossa semelhança, para 
que domine sobre os peixes do mar, sobre as 
aves do céu, e sobre todos os répteis que 

Sim, verdadeiramente é bom e justo
cantar ao Pai de todo o coração,
e celebrar seu Filho, Jesus Cristo,
tornado para nós um novo Adão.

Foi ele quem pagou do outro a culpa,
quando por nós à morte se entregou:
para apagar o antigo documento
na cruz todo o seu sangue derramou.

Pois eis agora a Páscoa, nossa festa,
em que o real Cordeiro se imolou:
marcando nossas portas, nossas almas,
com seu divino sangue nos salvou.

Esta é, Senhor, a noite em que do Egito
retirastes os filhos de Israel,
transpondo o mar Vermelho a pé enxuto,
rumo à terra onde correm leite e mel.

Ó noite em que a coluna luminosa
as trevas do pecado dissipou,
e aos que creem no Cristo em toda a terra
em novo povo eleito congregou!

Ó noite em que Jesus rompeu o inferno,
ao ressurgir da morte vencedor:
de que nos valeria ter nascido,
se não nos resgatasse em seu amor?

Ó Deus, quão estupenda caridade
vemos no vosso gesto fulgurar:
não hesitais em dar o próprio Filho,
para a culpa dos servos resgatar.

Ó pecado de Adão indispensável,
pois o Cristo dissolve em seu amor;
ó culpa tão feliz que há merecido
a graça de um tão grande Redentor!

Pois esta noite lava todo crime,
liberta o pecador de seus grilhões,
dissipa o ódio e dobra os poderosos,
enche de luz e paz os corações.

Ó noite de alegria verdadeira,
que prostra o Faraó e ergue os hebreus,
que une de novo ao céu a terra inteira,
pondo na treva humana a luz de Deus.
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Bendize, ó minha alma, ao Senhor! R.

ou  Sl 32(33),4-5.6-7.12-13.20.22 
(R/. 5b)

R. Transborda em toda a terra a sua 
graça!

1.  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.  A palavra do Senhor criou os céus, e o 
sopro de seus lábios, as estrelas. Como num 
odre junta as águas do oceano, e mantém no 
seu limite as grandes águas. 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.

4.  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.

Oremos

Deus eterno e todo-poderoso, que dis-
pondes de modo admirável todas as vossas 
obras, dai aos que foram resgatados pelo 
vosso Filho a graça de compreender que o 
sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na pleni-
tude dos tempos, ultrapassa em grandeza a 
criação do mundo realizada no princípio. 

2. Leitura - Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 
(mais breve)

Leitura do Livro do Gênesis 

1Naqueles dias:  Deus pôs Abraão à prova. 
Chamando-o, disse: "Abraão! "E ele respon-

2deu: "Aqui estou".  E Deus disse: "Toma teu 
filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-
te à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre um monte que eu te indicar". 
9 Chegados ao lugar indicado por Deus, 
Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em 

27rastejam sobre a terra".  E Deus criou o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus ele 

28o criou: homem e mulher os criou.  E Deus os 
abençoou e lhes disse: "Sede fecundos e 
multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a! 
Dominai sobre os peixes do mar, sobre os 
pássaros do céu e sobre todos os animais que 

29 se movem sobre a terra". E Deus disse: "Eis 
que vos entrego todas as plantas que dão 
semente sobre a terra, e todas as árvores que 
produzem fruto com sua semente, para vos 

30servirem de alimento.  E a todos os animais 
da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o 
que rasteja sobre a terra e que é animado de 
vida, eu dou todos os vegetais para alimento". 

31aE assim se fez.  E Deus viu tudo quanto havia 
feito, e eis que tudo era muito bom. Houve 
uma tarde e uma manhã: sexto dia. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 103(104),1-
2a. 5-6.10.12.13-14. 24.35c(R/ cf. 30) 
ou 

R.  Enviai o vosso Espírito Senhor, e 
da terra toda a face renovai.

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

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

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

4.  De vossa casa as montanhas irrigais, 
com vossos frutos saciais a terra inteira; fazeis 
crescer os verdes pastos para o gado e as 
plantas que são úteis para o homem. R.

5.  Quão numerosas, ó Senhor, são 
vossas obras, e que sabedoria em todas elas! 
Encheu-se a terra com as vossas criaturas! 
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plicais por toda a terra os filhos da vossa 
promessa, derramando sobre eles a graça da 
filiação e, pelo mistério pascal, tornais vosso 
servo Abraão pai de todos os povos, como lhe 
tínheis prometido. Concedei, portanto, a 
todos os povos a graça de corresponder ao 
vosso chamado. 

3) Leitura - Ex 14,15 – 15,1

Leitura do Livro do Êxodo 

15Naqueles dias:  O Senhor disse a Moisés: 
"Por que clamas a mim por socorro? Dize aos 

               filhos de Israel que se ponham em marcha.
16 Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço 
sobre o mar e divide-o, para que os filhos de 
Israel caminhem em seco pelo meio do mar.  
17 De minha parte endurecerei o coração dos 
egípcios, para que sigam atrás de vós, e eu 
serei glorificado às custas do Faraó, e de todo 
o seu exército, dos seus carros e cavaleiros.       
18 E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, 
quando eu for glorificado às custas do Faraó, 

19dos seus carros e cavaleiros".  Então, o anjo 
do Senhor, que caminhava à frente do 
acampamento dos filhos de Israel, mudou de 
posição e foi para trás deles; e com ele, ao 
mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava 

20na frente, colocou-se atrás,  inserindo-se 
entre o acampamento dos egípcios e o acam-
pamento dos filhos de Israel. Para aqueles a 
nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a 
noite. Assim, durante a noite inteira, uns não 

21puderam aproximar-se dos outros.  Moisés 
estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a 
noite o Senhor fez soprar sobre o mar um 
vento leste muito forte; e as águas se 

22dividiram.  Então, os filhos de Israel entraram 
pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as 
águas formavam como que uma muralha à 

23direita e à esquerda.  Os egípcios puseram-
se a persegui-los, e todos os cavalos do 
Faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar 

24adentro.  Ora, de madrugada, o Senhor 
lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da 

cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em 
10cima do altar.  Depois, estendeu a mão, 

11empunhando a faca para sacrificar o filho.  E 
eis que o anjo do Senhor gritou do céu, 
dizendo: "Abraão! Abraão!" Ele respondeu: 

12"Aqui estou!".  E o anjo lhe disse: "Não 
estendas a mão contra teu filho e não lhe faças 
nenhum mal! Agora sei que temes a Deus, 

                                pois não me recusaste teu filho único". 
13 Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro 
preso num espinheiro pelos chifres; foi buscá-
lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu 

15filho.  O anjo do Senhor chamou Abraão, pela 
16segunda vez, do céu,  e lhe disse: "Juro por 

mim mesmo - oráculo do Senhor -, uma vez 
que agiste deste modo e não me recusaste teu 

17filho único,  eu te abençoarei e tornarei tão 
numerosa tua descendência como as estrelas 
do céu e como as areias da praia do mar. Teus 
descendentes conquistarão as cidades dos 

18inimigos.  Por tua descendência serão 
abençoadas todas as nações da terra, porque 
me obedeceste". - Palavra do Senhor

 
Salmo responsorial - Sl 15(16),5 e 8. 
9-10.11(R/ 1)

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

1.  Ó Senhor, sois minha herança e mi- 
nha 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.

Oração

Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós multi-
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cobriram, Ó Senhor, o vosso braço é duma 
força insuperável! Ó Senhor, o vosso braço 
esmigalhou os inimigos! R.

4.  Vosso povo levareis e o plantareis em 
vosso Monte, no lugar que preparastes para a 
vossa habitação, no Santuário construído 
pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de 
reinar eternamente, pelos séculos! R.

Oremos 

Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos 
dias as vossas antigas maravilhas. Como 
manifestastes outrora o vosso poder, liber-
tando um só povo da perseguição do Faraó, 
realizais agora a salvação de todas as   
nações, fazendo-as renascer nas águas do 
batismo. Concedei a todos os seres humanos 
tornarem-se filhos de Abraão e membros do 
vosso povo eleito. 

4) Leitura - Is 54,5-14

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

5 Teu esposo é aquele que te criou, seu 
nome é Senhor dos exércitos; teu redentor, o 
Santo de Israel, chama-se Deus de toda a 

6terra.  O Senhor te chamou, como a mulher 
abandonada e de alma aflita; como a esposa 

7repudiada na mocidade, falou o teu Deus.  Por 
um breve instante eu te abandonei, mas com 

8imensa compaixão volto a acolher-te.  Num 
momento de indignação, por um pouco ocul-
tei de ti minha face, mas com misericórdia 
eterna compadeci-me de ti, diz teu salvador, o 

9Senhor.  Como fiz nos dias de Noé, a quem 
jurei nunca mais inundar a terra, assim juro 
que não me irritarei contra ti nem te farei 

10ameaças.  Podem os montes recuar e as 
colinas abalar-se, mas minha misericórdia 
não se apartará de ti, nada fará mudar a aliança 
de minha paz, diz o teu misericordioso 

11Senhor.  Pobrezinha, batida por vendavais, 
sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas 
pedras sobre rubis, e tuas bases sobre safiras; 

nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em 
25pânico.  Bloqueou as rodas dos seus carros, 

de modo que só a muito custo podiam 
avançar. Disseram, então, os egípcios: 
"Fujamos de Israel! Pois o Senhor combate a 

26favor deles, contra nós".  O Senhor disse a 
Moisés: "Estende a mão sobre o mar, para que 
as águas se voltem contra os egípcios, seus 

27carros e cavaleiros".  Moisés estendeu a mão 
sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar 
voltou ao seu leito normal, enquanto os 
egípcios, em fuga, corriam ao encontro das 
águas, e o Senhor os mergulhou no meio das 

28ondas.  As águas voltaram e cobriram carros, 
cavaleiros e todo o exército do Faraó, que 
tinha entrado no mar em perseguição de 

29Israel. Não escapou um só.  Os filhos de 
Israel, ao contrário, tinham passado a pé 
enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes 
formavam uma muralha à direita e à esquerda. 
30 Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão 
dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos 

31nas praias do mar,  e a mão poderosa do 
Senhor agir contra eles. O povo temeu o 
Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu 

15,1servo.  Então, Moisés e os filhos de Israel 
cantaram ao Senhor este cântico. - Palavra 
do Senhor.

Cântico - Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18        
(R/. 1a)

R.  Cantemos ao Senhor que fez 
brilhar a sua glória!

1.  Ao Senhor quero cantar, pois fez 
brilhar a sua glória: precipitou no Mar 
Vermelho o Cavalo e o cavaleiro! O Senhor é 
minha força, é a razão do meu cantar, pois foi 
ele neste dia para mim libertação! R. 

2.  Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de 
meu pai e o honrarei. O Senhor é um Deus 
guerreiro; o seu nome é "Onipotente". Os 
soldados e os carros do Faraó jogou no mar; 
afogou no mar Vermelho a elite das tropas. R.

3.  Afundaram como pedras e as ondas os 
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tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, 
vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e 

2leite, sem nenhuma paga.  Por que gastar 
dinheiro com outra coisa que não o pão, 
desperdiçar o salário senão com satisfação 
completa? Ouvi-me com atenção, e ali-
mentai-vos bem, para deleite e revigoramento 

3do vosso corpo.  Inclinai vosso ouvido e vinde 
a mim, ouvi e tereis vida; farei convosco um 
pacto eterno, manterei fielmente as graças 

4concedidas a Davi.  Eis que fiz dele uma 
testemunha para os povos, chefe e mestre 

5para as nações.  Eis que chamarás uma nação 
que não conhecias, e acorrerão a ti povos que 
não te conheciam, por causa do Senhor, teu 

                   Deus, e do Santo de Israel, que te glorificou. 
6 Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; 

7invocai-o, enquanto ele está perto.  Abando-
ne o ímpio seu caminho, e o homem injusto, 
suas maquinações; volte para o Senhor, que 
terá piedade dele, volte para nosso Deus, que 

8é generoso no perdão.  Meus pensamentos 
não são como os vossos pensamentos e 
vossos caminhos não são como os meus 

9caminhos, diz o Senhor.  Estão meus cami-
nhos tão acima dos vossos caminhos e meus 
pensamentos acima dos vossos pensa-

                 mentos, quanto está o céu acima da terra. 
10 Assim como a chuva e a neve descem do 
céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar 
e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar 
semente, para o plantio e para a alimentação, 
11 assim a palavra que sair de minha boca: não 
voltará para mim vazia; antes, realizará tudo 
que for de minha vontade produzirá os efeitos 
que pretendi, ao enviá-la. - Palavra do 
Senhor

Cântico - Is 12,2-3.4bcd.5-6(R/ 3)

R. Com alegria bebereis do manan-
cial da salvação.

 
1.  Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 

nada temo; o Senhor é minha força, meu 
louvor e salvação. Com alegria bebereis do 
manancial da salvação. R.

12 revestirei de jaspe tuas fortificações, e teus 
portões, de pedras preciosas, e todos os teus 

13 muros, de pedra escolhida. Todos os teus 
filhos serão discípulos do Senhor, teus filhos 

14possuirão muita paz;  terás a justiça por 
fundamento. Longe da opressão, nada terás a 
temer; serás livre do terror, porque ele não se 
aproximará de ti. - Palavra do Senhor 

Salmo responsorial - Sl 29(30),2.4.5-
6.11.12a.13b(R/ 2a)

R. Eu vos exalto, ó Senhor, porque 
vós me livrastes!

1.  Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 
livrastes, e não deixastes rir de mim meus ini-
migos! Vós tirastes minha alma dos abismos e 
me salvastes, quando estava já morrendo! R.

2.  Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, 
dai-lhe graças e invocai seu santo nome! Pois 
sua ira dura apenas um momento, mas sua 
bondade permanece a vida inteira; se à tarde 
vem o pranto visitar-nos, de manhã vem 
saudar-nos a alegria. R.

3.  Escutai-me, Senhor Deus, tende pie-
dade! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma festa, 
Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-
vos! R.

Oremos

Deus eterno e todo-poderoso, para a glória 
do vosso nome, multiplicai a posteridade que 
prometestes aos nossos pais, aumentando o 
número dos vossos filhos adotivos. Possa a 
Igreja reconhecer que já se realizou em grande 
parte a promessa feita a nossos pais, da qual 
jamais duvidaram.

5) Leitura - Is 55,1-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1Assim diz o Senhor:  Ó vós todos que 
estais com sede, vinde às águas; vós que não 
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37outro pode comparar-se com ele.  Ele reve-
lou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu 

38servo, e a Israel, seu bem-amado.  Depois, 
ela foi vista sobre a terra e habitou entre os 

4,1homens.  A sabedoria é o livro dos man-
damentos de Deus, é a lei, que permanece 
para sempre. Todos os que a seguem, têm a 
vida, e os que a abandonam, têm a morte.                     
2 Volta-te, Jacó, e abraça-a; marcha para o 

3esplendor, à sua luz.  Não dês a outro a tua 
glória nem cedas a uma nação estranha teus 

4privilégios.  Ó Israel, felizes somos nós, 
porque nos é dado conhecer o que agrada a 
Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18(19),8.9. 
10.11(R/ Jo 6, 68c)

R. Senhor, tens palavras de vida 
eterna.

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

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

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

4.  Mais desejáveis do que o ouro são 
eles, do que o ouro refinado. Suas palavras 
são mais doces que o mel, que o mel que sai 
dos favos. R.

Oração

Ó Deus, que fazeis vossa Igreja crescer 
sempre mais chamando todos os povos ao 
Evangelho, guardai sob a vossa contínua 
proteção os que purificais na água do batismo.

7) Leitura - Ez 36,16-17a.18-28

Leitura da Profecia de Ezequiel 

28 A palavra do Senhor foi-me dirigida 

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

3.  Louvai cantando ao nosso Deus, que 
fez prodígios e portentos, publicai em toda a 
terra suas grandes maravilhas! Exultai cantan-
do alegres, habitantes de Sião, porque é 
grande em vosso meio o Deus Santo de 
Israel!" R.

Oremos

Deus eterno e todo-poderoso, única es-
perança do mundo, anunciastes pela voz dos 
profetas os mistérios que hoje se rea-lizam. 
Aumentai o fervor do vosso povo, pois ne-
nhum dos vossos filhos conseguirá progredir 
na virtude sem o auxílio da vossa graça.

6) Leitura - Br 3,9-15.32-4,4

Leitura do Livro do Profeta Baruc 

9 Ouve, Israel, os preceitos da vida; presta 
10atenção, para aprenderes a sabedoria.  Que 

se passa, Israel? Como é que te encontras em 
11terra inimiga?  Envelheceste num país es-

trangeiro, te contaminaste com os mortos, 
foste contado entre os que descem à mansão 

12dos mortos.  Abandonaste a fonte da 
13sabedoria!  Se tivesses continuado no cami-

       nho de Deus, viverias em paz para sempre. 
14 Aprende onde está a sabedoria, onde está a 
fortaleza e onde está a inteligência, e 
aprenderás também onde está a longevidade e 

                a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. 
15 Quem descobriu onde está a sabedoria? 

32Quem penetrou em seus tesouros?  Aquele 
que tudo sabe, conhece-a, descobriu-a com 
sua inteligência; aquele que criou a terra para 
sempre e a encheu de animais e quadrúpedes; 
33 aquele que manda a luz, e ela vai, chama-a 

34de volta, e ela obedece tremendo.  As 
estrelas cintilam em seus postos de guarda e 

35alegram-se;  ele chamou-as, e elas respon-
dem: "Aqui estamos"; e alumiam com alegria 

 36o que as fez.  Este é o nosso Deus, e nenhum 
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ver a face de Deus? R.
2.  Peregrino e feliz caminhando para a 

casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da 
multidão jubilosa. R.

3.  Enviai vossa luz, vossa verdade: elas 
serão o meu guia; que me levem ao vosso 
Monte santo, até a vossa morada! R.

4.  Então irei aos altares do Senhor, Deus 
da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao 
som da harpa, meu Senhor e meu Deus! R.

Ou: Sl 50(51),12-13. 14-15. 18-19              
(R/ 12a) 

R. Criai em mim, um coração que 
seja puro!

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

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

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

Oremos

Ó Deus, força imutável e luz inextinguível, 
olhai com bondade o mistério de toda a vossa 
Igreja e conduzi pelos caminhos da paz a obra 
da salvação que concebestes desde toda a 
eternidade. Que o mundo todo veja e reco-
nheça que se levanta o que estava caído, que o 
velho se torna novo tudo volta à integridade 
primitiva por aquele que é princípio de todas 
as coisas.

(Acendem-se as velas do altar. O pre-
sidente entoa o “Glória”, que todos cantam. 
Sinos e outros instrumentos tocam para 
exprimir, com todo o vigor, esse momento de 
alegria pela Ressurreição do Senhor.) 

17ªnestes termos:  "Filho do homem, os da casa 
de Israel estavam morando em sua terra. 
Mancharam-na com sua conduta e suas más 

18 ações. Então derramei sobre eles a minha 
ira, por causa do sangue que derramaram no 
país e dos ídolos com os quais o mancharam. 
19 Eu dispersei-os entre as nações, e eles 
foram espalhados pelos países. Julguei-os de 

               acordo com sua conduta e suas más ações. 
20 Quando eles chegaram às nações para onde 
foram, profanaram o meu santo nome; pois 
deles se comentava: 'Esse é o povo do Senhor; 

21mas tiveram de sair do seu país!'  Então eu 
tive pena do meu santo nome que a casa de 
Israel estava profanando entre as nações para 

22onde foi.  Por isso, dize à casa de Israel: 
Assim fala o Senhor Deus: Não é por causa de 
vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por 
causa do meu santo nome, que profanastes 

23entre as nações para onde fostes.  Vou 
mostrar a santidade do meu grande nome, que 
profanastes no meio das nações. As nações 
saberão que eu sou o Senhor. - oráculo do 
Senhor Deus - quando eu manifestar minha 

24santidade à vista delas por meio de vós.  Eu 
vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de 
todos os países, e vos conduzirei para a vossa 

25terra.  Derramarei sobre vós uma água pura, e 
sereis purificados. Eu vos purificarei de todas 

26as impurezas e de todos os ídolos.  Eu vos 
darei um coração novo e porei um espírito 
novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo 
o coração de pedra e vos darei um coração de 

27carne;  porei o meu espírito dentro de vós e 
farei com que sigais a minha lei e cuideis de 

28observar os meus mandamentos.  Habitareis 
no país que dei a vossos pais. Sereis o meu 
povo e eu serei o vosso Deus. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 41(42),3. 
5bcd; Sl 42(43),3.4(R/ Sl 41[42], 2) 
 
R. A minh’alma tem sede de Deus.

1.  A minh’alma tem sede de Deus, e 
deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de 
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morreu para o pecado uma vez por todas;   
                           mas aquele que vive, é para Deus que vive. 

11 Assim, vós também considerai-vos mortos 
para o pecado e vivos para Deus, em Jesus 
Cristo. - Palavra do Senhor

Aclamação - Sl 117

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1.  Dai graças ao Senhor, porque ele é 

bom! "Eterna é a sua misericórdia!" A casa de 
Israel agora o diga: "Eterna é a sua miseri-
córdia!" R.

2.  A mão direita do Senhor fez mara-
vilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a 
mão direita do Senhor fez maravilhas!" Não 
morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar 
as grandes obras do Senhor! R.

3.  "A pedra que os pedreiros rejeitaram, 
tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor 
é que foi feito tudo isso: Que maravilhas ele fez 
a nossos olhos! R.

Evangelho - Mc 16,1-7 

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

1  Quando passou o sábado, Maria 
Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, 
compraram perfumes para ungir o corpo de 

2Jesus.  E bem cedo, no primeiro dia da 
semana, ao nascer do sol, elas foram ao 

3túmulo.  E diziam entre si: "Quem rolará para 
4nós a pedra da entrada do túmulo?"  Era uma 

pedra muito grande. Mas, quando olharam, 
                         viram que a pedra já tinha sido retirada. 

5 Entraram, então, no túmulo e viram um 
jovem, sentado do lado direito, vestido de 

6branco. E ficaram muito assustadas.  Mas o 
jovem lhes disse: "Não vos assusteis! Vós 
procurais Jesus de Nazaré, que foi cruci-
ficado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o 

7lugar onde o puseram.  Ide, dizei a seus 
discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente, 
na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo 
tinha dito". - Palavra da Salvação.

Oração do dia 

Ó Deus, que iluminais esta noite santa 
com a glória da ressurreição do Senhor, 
despertai na vossa Igreja o espírito filial para 
que, inteiramente renovados, vos sirvamos de 
todo o coração.

MISSA DA PÁSCOA NA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR

“Alegrai-vos!” É a palavra dirigida às 
mulheres que tinham ido ao túmulo de Jesus 
render-lhe homenagem. Esta mesma palavra 
Jesus Ressuscitado quer dizer a cada um de 
nós na festa anual da sua Páscoa. O amor foi 
mais forte que a morte; o dom de Deus, maior 
que a injustiça e a violência humana. Partici-
pemos com todo o nosso ser. Deixemo-nos 
envolver pela Liturgia da Ressurreição do 
Senhor, sua Páscoa, nossa Páscoa. Jesus 
ressuscitou, aleluia!

Leitura - Rm 6,3-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

3Irmãos:  Será que ignorais que todos nós, 
batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que 

4fomos batizados?  Pelo batismo na sua morte, 
fomos sepultados com ele, para que, como 
Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do 
Pai, assim também nós levemos uma vida 

5nova.  Pois, se fomos de certo modo iden-
tificados a Jesus Cristo por uma morte 
semelhante à sua, seremos semelhantes a ele 

6também pela ressurreição.  Sabemos que o 
nosso velho homem foi crucificado com 
Cristo, para que seja destruído o corpo de 
pecado, de maneira a não mais servirmos ao 

7pecado.  Com efeito, aquele que morreu está 
8livre do pecado.  Se, pois, morremos com 

Cristo, cremos que também viveremos com 
9ele.  Sabemos que Cristo ressuscitado dos 

mortos não morre mais; a morte já não tem 
10poder sobre ele.  Pois aquele que morreu, 
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São João Batista, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, rogai por nós.
Santo André, rogai por nós.
São João, rogai por nós.
Santa Maria Madalena, rogai por nós.
Santo Estêvão, rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.
São Lourenço, rogai por nós.
Santas Perpétua e Felicidade, rogai por 

nós.
Santa Inês, rogai por nós.
São Gregório, rogai por nós.
Santo Agostinho, rogai por nós.
Santo Atanásio, rogai por nós.
São Basílio, rogai por nós.
São Martinho, rogai por nós.
São Bento, rogai por nós.
São Francisco e São Domingos, rogai       

por nós.
São Francisco Xavier, rogai por nós.
São João Maria Vianney, rogai por nós.
Santa Catarina de Sena, rogai por nós.
Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.
Todos os Santos e Santas de Deus, rogai 

por nós.

Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. 
Para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos, 

Senhor.
Para que nos livreis de todo pecado,                  

ouvi-nos, Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna,               

ouvi-nos, Senhor.
Pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor.
Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, 

Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo; ouvi-nos, 

Senhor.
Apesar de nossos pecados; ouvi-nos, 

Senhor.

(Se houver batismo) 

Para que vos digneis dar a nova vida        
aos que chamastes, ao batismo, ouvi-nos, 
Senhor.

TERCEIRA PARTE
LITURGIA BATISMAL

(Após breve homilia, o presidente inicia a 
Liturgia Batismal. Abençoa a água, que será 
usada no batismo, hoje e durante o ano. 
Cuide-se para que todos possam ver o 
recipiente com água e participar do desenrolar 
da cerimônia.)

Exortação

Pr. -  Caros irmãos e  (Se houver batismo)
irmãs, apoiemos com nossas preces a alegre 
esperança dos nossos irmãos e irmãs (N.N.), 
para que Deus todo-poderoso acompanhe 
com sua misericórdia os que se aproximam da 
fonte do novo nascimento. 

Pr. -   Meus (Se não houver batismo)
irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre 
estas águas a graça de Deus onipotente, para 
que em Cristo sejam reunidos aos filhos ado-
tivos aqueles que renasceram pelo batismo. 

(Dois cantores entoam-se a ladainha, à 
qual todos respondem de pé, por ser tempo 
pascal).

Ladainha dos santos

(Na ladainha podem-se inserir alguns 
nomes de santos, particularmente do titular da 
igreja, ou dos padroeiros do lugar, além dos 
santos cujos nomes receberão os batizandos).

(Se não houver batismo nem bênção de 
água batismal, omitem-se a ladainha e 
procede-se à bênção da água.) 

Senhor, tende piedade de nós Senhor, 
tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós  Cristo, tende .
piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós Senhor, 
tende piedade de nós.

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 
São Miguel, rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, rogai por nós.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 3
1 

de
 M

ar
ço

 -
 S

áb
ad

o 
S

an
to

135

da antiga culpa pelo batismo e renasça pela 
água e pelo Espírito Santo para uma vida nova.

(O presidente mergulha o Círio Pascal na 
água uma (ou, melhor, três vezes), enquanto 
pede:)

Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso 
Filho desça sobre esta água a força do Espírito 
Santo.

(Mantendo o Círio na água, continua:)

E todos os que, pelo batismo, forem 
sepultados na morte com Cristo, ressuscitem 
com ele para a vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

As. - Amém. 

(A assembleia aclama: Fontes do Senhor, 
bendizei o Senhor! Louvai-o e exaltai-o para 
sempre!)

Cada catecúmeno renuncia ao demônio, 
faz a profissão de fé e é batizado. Os cate-
cúmenos adultos são confirmados logo após 
o batismo. 

Renovação das promessas do batismo

(Após o rito do batismo e confirmação, 
todos, de pé e com as velas acesas, renovam 
as promessas do batismo)

Pr. -   Meus irmãos e minhas irmãs, pelo 
mistério pascal fomos no batismo sepultados 
com Cristo para vivermos com ele uma vida 
nova. Por isso, terminados os exercícios da 
Quaresma, renovemos as promessas do 
nosso batismo, pelas quais renunciamos a 
Satanás e suas obras, e prometemos servir a 
Deus na Santa Igreja Católica. 

Pr. -  Para viver na liberdade dos filhos de 
Deus, vocês renunciam ao pecado? 

As. -  Renuncio. 
Pr. - Para viver como irmãos e irmãs, 

renunciam a tudo que os possa desunir, para 
que o pecado não domine sobre vocês? 

(Se não houver batismo)

Para que santifiqueis com a vossa graça 
esta água, onde renascerão os vossos filhos,  
Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor.

Cristo, ouvi-nos, ouvi-nos, Senhor.
Cristo, atendei-nos, ouvi-nos, Senhor.

(Se houver batismo, o sacerdote, de mãos 
unidas, diz a seguinte oração:)

Pr. -  Ó Deus de bondade, manifestai o 
vosso poder nos sacramentos que revelam 
vosso amor. Enviai o espírito de adoção para 
criar um povo novo, nascido para vós nas 
águas do batismo. E assim possamos ser em 
nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

As. - Amém.

Bênção da água batismal

Pr. -  Ó Deus, pelos sinais visíveis dos 
sacramentos realizais maravilhas invisíveis. 
Ao longo da história da salvação, vós vos 
servistes da água para fazer conhecer a graça 
do batismo. Já na origem do mundo, vosso 
Espírito pairava sobre as águas para que elas 
concebessem a força de santificar. Nas 
próprias águas do dilúvio prefigurastes o 
nascimento da nova humanidade, de modo 
que a mesma água sepultasse os vícios e 
fizesse nascer a santidade. Concedestes aos 
filhos de Abraão atravessar o mar Vermelho a 
pé enxuto, para que, livres da escravidão, 
prefigurassem o povo nascido na água do 
batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas 
águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito 
Santo. Pendente da cruz, do seu coração 
aberto pela lança fez correr sangue e água. 
Após sua ressurreição, ordenou aos após-
tolos: “Ide, fazei meus discípulos todos os 
povos, e batizai-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo”. Olhai agora, ó Pai, a 
vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do 
batismo. Que o Espírito Santo dê, por esta 
água, a graça do Cristo, a fim de que o ser 
humano, criado à vossa imagem, seja lavado 
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Cristo ressuscitado estão a vida, a liberdade e 
a paz que procura, oremos ao Senhor.

4.  Pela nossa paróquia e pelas comuni-
dades, para que em cada lar se viva a santa 
Páscoa e aí se acolham os mais pobres e os 
que sofrem, oremos ao Senhor.

5.  Pelos fiéis que já partiram na esperan-
ça da ressurreição, para que celebrem este 
banquete no Céu, pelos séculos dos séculos 
sem fim, oremos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, que, na Ressurreição 
do vosso Filho, destes ao mundo a maior das 
vossas bênçãos, concedei a cada um dos 
vossos fiéis a graça da renovação pascal. Por 
Cristo, nosso Senhor.

QUARTA PARTE
LITURGIA EUCARÍSTICA

(Preparam-se as oferendas, e a liturgia 
eucarística prossegue como de costume)

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces do vosso povo, para que a nova vida, 
que brota do mistério pascal, seja por vossa 
graça penhor de eternidade. 

Prefácio da Páscoa, I

Sugestão: Oração Eucarística I
(Optando-se por ela, lembrar que tem 

“communicantes” próprio)

Antífona da comunhão - 1Cor 5,7-8

O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado; 
celebremos a festa com o pão sem fermento, o 
pão da retidão e da verdade, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito 
de caridade, para que, saciados pelos 
sacramentos pascais, permaneçamos unidos 
no vosso amor. 

As. -  Renuncio. 
Pr. -  Para seguir Jesus Cristo, renunciam 

ao demônio, autor e princípio do pecado? 
As. -  Renuncio.
Pr. -  Creem em Deus, Pai todo-poderoso, 

criador do céu e da terra? 
As. -  Creio. 
Pr. -  Creem em Jesus Cristo, seu único 

Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 
Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou 
dos mortos e subiu ao céu? 

As. -  Creio. 
Pr. -  Creem no Espírito Santo, na santa 

Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição dos 
mortos e na vida eterna? 

As. -  Creio. 
Pr. -  O Deus todo-poderoso, Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela 
água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o 
perdão de todo pecado, guarde-nos em sua 
graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, 
nosso Senhor. 

As. -  Amém. 

(O presidente, eventualmente auxiliado 
por ministros (as), asperge a assembleia, 
enquanto se canta um canto apropriado)

Preces dos fiéis

Elevemos Àquele que ressuscitou Jesus 
dentre os mortos as nossas súplicas, para que 
a luz esplendorosa do seu Filho inunde de 
alegria a terra inteira: R. Pela ressurreição 
do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
tenha cada vez mais consciência de ser a 
comunidade pascal de Jesus Cristo, oremos 
ao Senhor.

2.  Pelos fiéis dispersos pelo mundo, para 
que a Ressurreição gloriosa de Jesus dê novo 
impulso à sua vida e missão, oremos ao 
Senhor.

3.  Pela humanidade inteira, para que 
receba com alegria a feliz notícia de que em 
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Diácono ou presidente - Ide, em paz, e o 
Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia!

As. - Graças a Deus, aleluia, aleluia.

Despedida 

(durante a Oitava: “Ide em paz” seguido de 
dois Aleluias)

N
o sexto dia Deus concluiu a sua obra (Gn 1,31) e no sétimo dia (o sábado) 
descansou (Gn 2,1). Jesus também na sexta feira às três da tarde concluiu a sua obra 
na cruz e repousou no sábado. Começa agora o novo dia da nova criação. Começa 

com a visita das mulheres ao sepulcro, depois do sábado. É no meio das dúvidas e das 
incertezas que vão receber a boa notícia que Jesus, o Nazareno, o crucificado, não está mais no 
sepulcro. Ele ressuscitou! Elas podem ir anunciar esta boa notícia aos discípulos!

-   Este grupo das mulheres são as mesmas que já seguiam Jesus desde a As mulheres:
Galileia e foram solidárias com Jesus até os pés da cruz (15,40-41). Também foram elas que 
observaram onde Jesus fora sepultado (Mc 15,47). E serão privilegiadas com o primeiro 
anúncio da ressurreição.

-   Esta indicação tem um valor real e simbólico: está começando uma Ao raiar do sol:
nova criação. Depois do caos inicial (Gn 1,2a), a primeira criação começou com a criação da 
luz no primeiro dia (Gn 1,3). Depois do caos que a morte de Jesus provocou, está raiando um 
novo sol de esperança e de luz. O novo sol que ilumina agora é Cristo ressuscitado. “A cidade 
não precisa do sol ou da lua para a iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o 
Cordeiro” (Ap 21,23).

-  As mulheres têm uma preocupação séria. Entre elas e o corpo que A pedra grande: 
querem embalsamar existe uma grande pedra, um obstáculo que é maior do que elas. E se 
perguntam quem poderá removê-la. Para sua surpresa, a pedra não está mais lá. E o sepulcro 
está vazio.

-   Cada um dos quatro evangelistas escolheu seus personagens para o Um jovem:
anúncio: Mateus: um Anjo do Senhor (28,2); Marcos: um jovem sentado (16,5); Lucas: dois 
homens com vestes resplandecentes (24,4); João: dois anjos (20,12). Não há contradição. A 
intervenção de um mensageiro corresponde a um procedimento a que se recorre seguidamente 
na Bíblia quando se trata se explicar ao leitor aquilo que ele deveria entender pela fé.

-  Vestido de branco: Esta é também a veste daqueles que “passaram pela grande 
tribulação” (Ap 7,14), ou seja: aqueles que creram e foram salvos por Cristo. É a túnica dos 
neobatizados. Como no caso do jovem sentado do lado direito do túmulo, cabe a eles 
anunciarem a todos que Jesus está vivo e ressuscitado. Já não precisam fugir nus como o 
jovem de Mc 14,51.

-  As mulheres foram procurar o corpo de Jesus morto para embalsamá-lo. A Procurais: 
pedra fora removida. O sepulcro está vazio. O corpo de Jesus não está mais lá. São sinais da 
ressurreição, mas não bastam. O corpo poderia ter sido roubado. Então temos o anúncio da boa 
notícia. Primeiro, o jovem pede que não se assustem, que não tenham medo.

-  Há uma identificação entre quem elas procuram e o ressuscitado. É Ele ressuscitou!: 
isso que anuncia o jovem: Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou! Ele 
não está mais lá. Só ficou o lugar. Ele não ficou sob o poder da morte, Deus o ressuscitou. Inútil 
procurar aquele corpo, pois ele não foi reanimado, mas passou para uma nova vida, gloriosa, 
que recupera sob nova forma as características do corpo humano: a individualidade pessoal.        

A SEMENTE NA TERRA - Mc 16,1-7
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O Ressuscitado é o Crucificado.
-  Ide dizer aos discípulos e a Pedro: As mulheres recebem a missão de ir anunciar aos 

discípulos, à comunidade que foi dispersa pela morte na cruz de Jesus. E dentre eles é a Pedro, 
o líder dos Doze, que deve ser anunciado. Esta indicação sublinha que a negação de Pedro não 
retirou a escolha que Jesus fez para ele e sua missão.

-  Na Galileia: O Ressuscitado convoca os seus discípulos a encontrá-lo onde ele se 
manifestou a eles no início, onde os chamou e também onde já havia anunciado que os 
encontraria (14,28). É lá na Galileia que tudo começou e é onde tudo deve recomeçar.

É Páscoa! É passagem! Jesus passou da morte para a vida. Hoje somos convidados a fazer 
a experiência da passagem das trevas para a luz; da noite para o raiar do sol; da morte para a 
vida. Foi isso que as mulheres fizeram na manhã depois do sábado. Também caminhamos em 
meio às noites escuras. Também nós temos medo desta “pedra grande” que quer nos separar 
de Cristo. No entanto, brilha o sol do novo dia. Jesus, aquele que foi crucificado, não está 
morto: Deus o ressuscitou! 

IDE À GALILEA. LÁ O VEREIS

José Antonio Pagola

“Ele vos precede na Galileia. Lá o vereis.”

O relato evangélico que se lê na noite pascal é de uma importância excepcional. Não só se 
anuncia a grande notícia de que o crucificado foi ressuscitado por Deus. Indica-se também o 
caminho que devemos fazer para podermos vê-lo e encontrar-nos com ele.

Marcos fala de três mulheres admiráveis que não podem esquecer-se de Jesus. São Maria 
Madalena; Maria, a de Tiago e Salomé. Em seus corações despertou-se um projeto absurdo 
que só pode nascer de seu amor apaixonado: "comprar aromas para ir ao sepulcro e 
embalsamar o seu cadáver".

O surpreendente é que, quando chegam ao sepulcro, observam que este está aberto. 
Quando se aproximam mais, veem um "jovem vestido de branco" que as tranquiliza de seu 
sobressalto e lhes anuncia algo que jamais teriam imaginado.

"Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado?" É um erro buscá-lo no mundo dos mortos. 
"Não está aqui". Jesus já não é mais um defunto. Não é hora de chorá-lo e prestar-lhe 
homenagem. "Ele ressuscitou". Ele está vivo para sempre. Nunca poderá ser encontrado no 
mundo dos mortos, dos extintos, dos acabados.

Mas, se não está no sepulcro, onde é que pode ser visto? Onde é que nós podemos 
encontrá-lo? O jovem recorda às mulheres algo que Jesus já lhes havia dito: "Ele vos precede 
na Galileia. Lá o vereis". Para "ver" o ressuscitado deve-se retornar à Galileia. Por quê? Para quê?

O ressuscitado não pode ser "visto" sem fazer seu próprio caminho. Para experimentá-lo 
cheio de vida em nosso meio, deve-se voltar ao ponto de partida e fazer a experiência do que foi 
essa vida que conduziu Jesus à crucifixão e ressurreição. Caso contrário, a "Ressurreição" será 
para nós uma doutrina sublime, um dogma sagrado, mas não poderemos experimentar Jesus 
vivo em nós.
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A Galileia foi o principal cenário de sua atuação. Lá, seus discípulos o viram curar, perdoar, 
libertar, acolher, despertar em todos uma nova esperança. Agora, seus seguidores temos que 
fazer o mesmo. Não estamos sozinhos. O ressuscitado nos precede. Nós o iremos vendo se 
caminharmos após seus passos. A maneira mais decisiva de experimentar o "ressuscitado" não 
é o estudo da teologia nem a celebração litúrgica, mas o seguimento fiel a Jesus.

Santos do dia: Balbina (+ 130). Benjamin (+ 422). Secundo de Trento (550-612). Guido 
de Pomposa (970-1046). Boaventura de Forlì (Tornielli) (1410-1491). 

Testemunhas do Reino: John Mayra Donne (1572 – 1631). Roseli Correa da Silva (Brasil, 
1987).

Memória histórica: Fundação, por Thomé de Souza, de Salvador, primeira capital geral do 
Brasil (1549). Os jesuítas são expulsos da América Latina (1767). Estoura a guerra entre 
Espanha, de um lado, e Chile, Bolívia e Peru, do outro (1866).

Datas comemorativas: Dia da Integração Nacional. Dia da Saúde e Nutrição. Inauguração 
da Torre Eiffel, em Paris (1889).
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ABC DA LITURGIA
MARÇO

OS MINISTÉRIOS LITÚRGICOS

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz,
Seminário Maior de Manágua, Nicarágua

Por ministério litúrgico se entende todo serviço, com certa consistência e estabilidade, 
previsto e reconhecido como tal para o adequado desenvolvimento das ações litúrgicas. 
Merecem uma menção especial os ministérios da presidência, da oração, do canto, da leitura, 
da pregação e da acolhida . A existência na Igreja de ministérios e funções ou serviços, além 3

dos dons pessoais e carismas, não é o resultado de uma estratégia organizacional, mas o fator 
essencial de uma eclesiologia de comunhão e participação em que todos os membros 
contribuem, cada um à sua maneira, para a edificação do corpo (1  14, 5;  4, 12) .4Co Ef

O exercício dos diferentes ministérios e funções que enriquecem a assembleia, permite 
uma participação plena, consciente e ativa de todos aqueles que participam da liturgia. Estes 
ministérios e funções manifestam também a natureza da Igreja, que é toda ministerial.

Aquele que exerce um ministério na liturgia o faz como um serviço aos irmãos, não como 
uma honra ou preeminência. Não seria a atitude correta considerar que aqueles e aquelas que 
prestam um serviço tenham um privilégio especial, e muito menos que estejam acima dos 
demais.

Em cada celebração litúrgica se distinguem dois tipos de ministérios; ministérios 
ordenados e ministérios instituídos.

Ministérios ordenados. Os ministérios ordenados são o episcopado, o presbiterado e o 
diaconato.  Ou seja: o bispo, como principal dispensador dos mistérios de Deus (LG 20 e 26, 
CIC 15, Instrução Geral do Missal Romano 59); o presbítero como ministro de Cristo e que 
age “in persona Christi” em situações muito específicas (LG 28; PO 4 e 5; Instrução Geral do 
Missal Romano 59); o diácono, como colaborador do bispo (e do presbitério, que 
desempenha diversas funções e, às vezes, preside a assembleia (LG 29, CIC 7 15, Instrução 
Geral do Missal Romano 61; 127; 141) . .

7

3 GELINEAU, Joseph. Nelle vostre assemblee. Teologia Pastorale delle celebrazioni liturgiche I. Brescia: 
Queriniana, 1975. p. 94-100
4 SPERA, Juan. La asamblea celebrante. In: BUYST, Ion y et al. Manual de Liturgia II. La celebración del misterio 
pascual. Fundamentos teológicos y elementos constitutivos de la celebración litúrgica. Bogotá: CELAM, 
2000. p. 179
7 RUSSO, Roberto. Los ministerios litúrgicos. In: BUYST, Ion y et al. Manual de Liturgia II. La celebración del 
misterio pascual. Fundamentos teológicos y elementos constitutivos de la celebración litúrgica. Bogotá: 
CELAM, 2000. p. 183
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A estes compete o serviço da presidência litúrgica. Os ministérios ordenados 
representam e fazem presente na comunidade o Cristo cabeça e sua autoridade que é posta à 
frente e ao serviço da comunidade .8

O presidente da celebração não está acima nem fora da assembleia que preside, mas 
dentro, como representante de Cristo. Assim, o presidente da celebração presta um duplo 
serviço: a Cristo e à assembleia.

As principais atividades envolvidas no exercício da presidência são:
a. Acolher a assembleia
b. Coordenar a assembleia
c. Abrir e concluir a celebração
d. Dar o ritmo à celebração
e. Orar em nome da Igreja e de Cristo
f. Ser o servidor da Palavra e da homilia
g. Realizar  os gestos sacramentais9

Ministérios instituídos. A fim de exercer as funções do sacerdócio comum dos fiéis, 
existem também outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da 
ordem, e cujas funções são determinadas pelos bispos segundo as tradições litúrgicas e as 
necessidades pastorais . Os ministérios que podem ser conferidos aos leigos são aqueles 13

serviços que se referem a aspectos realmente importantes da vida eclesial, exercidos por 
leigos com estabilidade e que foram reconhecidos e publicamente e confiados por aqueles 
que têm a responsabilidade na Igreja .14

Os ministérios instituídos de modo estável – embora não necessariamente perpétuo – se 
realizam mediante um rito, para funções específicas na comunidade eclesial. Atualmente, em 
nível universal, são ministérios instituídos o Leitorado e o Acolitado.

- O Leitor. Proclama as leituras bíblicas, exceto o evangelho, diz o salmo responsorial, 
propõe as intenções da oração dos fiéis e dirige o canto e a participação dos fiéis, na 
ausência do diácono e do cantor.

- O Acólito. Ajuda o presbítero e o diácono no altar e distribui a eucaristia e a expõe 
para a adoração como ministro extraordinário.

8  FALSINI, Rinaldo.  Asamblea  Litúrgica. In: PACOMIO, Luis. Diccionario Teológico Interdisciplinar I. 
Salamanca: Sígueme, 1982. p. 495
9  N. do T.: Coloquei os ‘infinitivos’ para combinar com as duas primeiras atividades desta lista...
13  Catecismo da Igreja Católica 1142
14  Ibid 1143
15 N. do T.: Creio que o termo aqui deve ser ‘ministérios’! 
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Ministérios de fato ou ofícios litúrgicos. Claro que esses dois tipos de ministérios 
litúrgicos (ordenados e instituídos) não são os únicos serviços que se exercem na liturgia, há 
também outros ministérios, também conhecidos como ofícios litúrgicos. 

[Ministros extraordinários.] Denominam-se assim aqueles que desempenham 
determinadas funções na comunidade eclesial, mesmo sem terem nenhum título oficial de 
ordenação ou instituição. Estes são exercidos tanto por homens como por mulheres e se 
podem desempenhar de maneira estável ou simplesmente ocasional. Entre alguns desses 
ministérios, podemos mencionar os seguintes, embora não sejam os únicos:

-  Aqueles ao serviço da assembleia: os sacristãos, os responsáveis pela acolhida e a 
ordem, o líder da assembleia. 

-  Aqueles ao serviço da Palavra de Deus: o leitor não instituído, o salmista, o 
moderador da Palavra. 

-  Aqueles ao serviço do altar e do ministério ordenado: o acólito não instituído, o 
ministro extraordinário da comunhão e da exposição, o mestre da celebração 
litúrgica. 

-  Aqueles ao serviço do canto litúrgico e da música: os cantores e o coro, o diretor do 
canto da assembleia, o organista e os outros músicos.

Desta forma, são vários os serviços e várias as pessoas encarregadas dos mesmos no 
meio da assembleia litúrgica quando a celebração se desenrola. Estes serviços podem 
crescer ou diminuir de acordo com as necessidades reais da assembleia, uma vez que não se 
trata de funções decorativas ou de solenidade, mas de utilidade efetiva (  29). "Quanto SC
maior for a assembleia, maior será o número de ministros e vice-versa. Seria desejável que a 
tarefa realizada por um ministro correspondesse à função que a pessoa ocupa na assembleia, 
de modo que haja não apenas um funcionamento ordenado e regular da celebração, mas uma 
verdadeira manifestação da assembleia e, portanto, da Igreja, em sua natureza e estrutura" .17

17 FALSINI, Rinaldo.  Asamblea  Litúrgica. In: PACOMIO, Luis. Diccionario Teológico Interdisciplinar I. Salamanca: Sígueme, 
1982. p. 496
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