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Universal: Os jovens da África 
Para que os jovens do continente africano 
tenham acesso à educação e ao trabalho no 
próprio país.

Dia 02 -  22º Domingo do Tempo Comum
Dia 03 -  São Gregório Magno
Dia 07 -  Independência do Brasil
Dia 08 -  Natividade de Nossa Senhora
Dia 09 -  23º Domingo do Tempo Comum 
Dia 13 -  São João Crisóstomo 
Dia 14 -  Exaltação da Santa Cruz
Dia 15 -  Nossa Senhora das Dores
Dia 16 -  24º Domingo do Tempo Comum
Dia 20 -  Ss. André Kim Taegon, Paulo Chong 

Hasang e Companheiros
Dia 21 -  São Mateus, Apóstolo e Evangelista
Dia 22 -  Início da Primavera
Dia 23 -  25º Domingo do Tempo Comum
Dia 27 -  São Vicente de Paulo 
Dia 29 -  Ss. Miguel, Gabriel e Rafael, Arcanjos
Dia 30 -  26º Domingo do Tempo Comum

Rito da Missa da comunidade

Liturgia de setembro

ABC da liturgia

ABC do cristianismo
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01 SÁBADO DA 21ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor Verde - Ofício do dia de semana)

LITURGIA DE SETEMBRO

O homem que viajou para o estrangeiro é 
Jesus, depois de cumprir a sua missão. Os 
servos somos nós, seus discípulos e discípu-
las, missionários e missionários. Os talentos 
são as responsabilidades assumidas e os 
dons recebidos para realizá-las. Como esta-
mos cumprindo nossas responsabilidades? O 
que fazemos com os dons recebidos?

Antífona de entrada - Sl 85,1-3

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-
me; salvai, meu Deus, o servo que confia em 
vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós 
o dia inteiro.

Oração do dia 

Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para 
que, na instabilidade deste mundo, fixemos 
os nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias.

Leitura - 1Cor 1,26-31

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

26 Irmãos, considerai vós mesmos, como 
fostes chamados por Deus. Pois entre vós não 
há muitos sábios de sabedoria humana nem 

27muitos poderosos nem muitos nobres.  Na 

verdade, Deus escolheu o que o mundo 
considera como estúpido, para assim confun-
dir os sábios; Deus escolheu o que o mundo 
considera como fraco, para assim confundir o 

28que é forte;  Deus escolheu o que para o 
mundo é sem importância e desprezado, o 
que não tem nenhuma serventia, para assim 
mostrar a inutilidade do que é considerado 

29importante,  para que ninguém possa gloriar-
30se diante dele.  É graças a ele que vós estais 

em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da 
parte de Deus: sabedoria, justiça, santifica-

31ção e libertação,  para que, como está 
escrito, "quem se gloria, glorie-se no Senhor". 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),12-13. 
18-19.20-21(R/. cf. 12b)
 
R. Feliz o povo que o Senhor esco-

lheu por sua herança!

1.  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.

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

3.  No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! Por isso 
o nosso coração se alegra nele, seu santo 
nome é nossa única esperança. R.
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Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

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

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

Evangelho - Mt 25,14-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
14discípulos esta parábola:  Um homem ia 

viajar para o estrangeiro. Chamou seus 
15empregados e lhes entregou seus bens.  A 

um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao 
terceiro, um; a cada qual de acordo com a sua 

16capacidade. Em seguida viajou.  O empre-
gado que havia recebido cinco talentos saiu 
logo, trabalhou com eles, e lucrou outros 

17cinco.  Do mesmo modo, o que havia rece-
18bido dois lucrou outros dois.  Mas aquele 

que havia recebido um só, saiu, cavou um 
buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu 

19patrão.  Depois de muito tempo, o patrão 
voltou e foi acertar contas com os emprega-

20dos.  O empregado que havia recebido cinco 
talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: 
'Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui 

21estão mais cinco que lucrei'.  O patrão lhe 
disse: 'Muito bem, servo bom e fiel! como 
foste fiel na administração de tão pouco, eu te 
confiarei muito mais. Vem participar da minha 

22alegria!'  Chegou também o que havia 
recebido dois talentos, e disse: 'Senhor, tu me 
entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois 

23que lucrei'.  O patrão lhe disse: 'Muito bem, 
servo bom e fiel! Como foste fiel na admi-
nistração de tão pouco, eu te confiarei muito 

24mais. Vem participar da minha alegria!'  Por 
fim, chegou àquele que havia recebido um 
talento, e disse: 'Senhor, sei que és um 
homem severo, pois colhes onde não 

25plantaste e ceifas onde não semeaste.  Por 
isso ficaram com medo e escondi o teu talento 

26no chão. Aqui tens o que te pertence'.  O 
patrão lhe respondeu: 'Servo mau e pregui-
çoso! Tu sabias que eu colho onde não plantei 

27e que ceifo onde não semeei?  Então devias 
ter depositado meu dinheiro no banco, para 
que, ao voltar, eu recebesse com juros o que 

28me pertence.'  Em seguida, o patrão ordenou: 
'Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 

29dez!  Porque a todo aquele que tem será dado 
mais, e terá em abundância, mas daquele           

          que não tem, até o que tem lhe será tirado.                
30 Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na 
escuridão. Ali haverá choro e ranger de 
dentes!' - Palavra da Salvação

Preces dos fiéis

Cada pessoa que vem a este mundo 
recebe do Senhor dons variados, para que os 
reconheça, agradeça e valorize, respondendo 
com mais amor ao amor generoso de Deus. 
Peçamos ao Pai com alegria e confiança:               
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Para que a Igreja, as comunidades e os 
seus fiéis façam render os dons gratuitos             
que Deus lhes deu, a fé viva, a esperança 
confiante e o amor fraterno, oremos, irmãs e 
irmãos.

2.  Para que os líderes da sociedade civil 
de cada país estimulem os cidadãos a 
desenvolver os dons que têm, para o bem do 
mundo, da sua nação e de si próprios, 
oremos, irmãs e irmãos.

3.  Para que quem recebeu do Senhor um 
só talento não desanime nem vá escondê-lo 
por medo, pois Deus ensina que é na fraqueza 
que está a sua força, oremos, irmãs e irmãos.

4.  Para que as pessoas que estão tristes 
possam descobrir que a santidade autêntica 
se manifesta, no dia a dia, na vida em paz e na 
entrega a um trabalho honesto, oremos, irmãs 
e irmãos.

5.  Para que na nossa paróquia não haja 
servos inúteis que vivam à custa dos outros, 
sem nada fazer, pois a ociosidade é a raiz de 
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muitos vícios, oremos, irmãs e irmãos.

Senhor, Pai de infinita bondade, dai-nos 
sentimentos de esperança e de humildade e 
ensinai-nos a agradecer os talentos que nos 
destes. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, único 
e perfeito, conquistastes para vós um povo, 
concedei à vossa Igreja a paz e a unidade.

Antífona da comunhão - Sl 103, 13-15

Com vossos frutos saciais a terra inteira: 
fazeis a terra produzir o nosso pão e o vinho 
que alegra o coração.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o 
sacramento do vosso amor, e transformai-nos 
de tal modo pela vossa graça, que em tudo 
possamos agradar-vos.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 25,14-30

E preciso ter cuidado para não transformar essa parábola na parábola do capitalismo, 
espontâneo ou elaborado. De acordo com a “ética do protestantismo” de Max Weber, 
cada um deve fazer frutificar os talentos recebidos, a abundância de bens materiais é 

sinal da bênção divina, a indigência sinal da maldição. Essa interpretação se esquece de que se 
trata de uma parábola, portanto, de uma comparação; consequentemente, “talento” não é 
“talento”.

-  Os “talentos” não são qualidades ou bens a multiplicar. Representam, significam, 
simbolizam o mesmo “óleo” do trecho precedente (Mt 25,1-13), que não é senão o amor aos 
pobres do trecho seguinte (Mt 25,31-46). O “talento” é o amor que o Pai tem por mim que 
precisa se multiplicar na minha resposta de amor aos irmãos e irmãs. O amor que, em Deus, 
circula entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. O amor que, em nós, circula, seja em relação a 
Deus seja em relação aos irmãos e irmãs, é o mesmo Espírito Santo. 

-  O Senhor, de fato, “partiu para longe”, primeiro, na cruz, depois, na glória. Mas, 
conforme sua promessa, não nos deixou sós. Deixou-nos seu Espírito e espera ser sempre 
amado por nós, para que possamos, no Espírito, tornar-nos como ele, filhos (as) e irmãos (ãs). 
A sua partida, ao invés de dissolver a nossa identidade, a possibilitou, graças ao dom do 
Espírito.

-  Ele próprio continua sempre presente entre nós, não só nos “sinais” do pão e do vinho, 
mas no seu “sinal”, os pobres. Como diz um poema dos  , ele “se escondeu nos Chassidim
pobres”. Já que habita nos pobres, tudo o que fazemos aos pobres é a ele que o fazemos, tudo o 
que deixamos de fazer é a ele que deixamos de fazer (Mt 25,31-46). Devemos fazer com os 
pobres o que Ele fez conosco. Se o talento é o “dom” do amor recebido, o nosso amor por Jesus 
nos pobres é o talento que temos que ganhar. É assim que nos tornamos como ele e, com ele, 
podemos entrar na glória.

-  Vigilância não é ócio, nem inércia, mas prontidão e ação. Não podemos nos enganar 
com a imagem do segurança de banco ou do vigia noturno. Parecem não fazer nada, mas estão 
atentos. Parecem inertes, mas observam todos os movimentos. Ao menor alarme, partem para a 
ação. A vigilância vira operação. Quem não investe o talento, perde; quem não ama, não vive. 

-  O fracasso muitas vezes se deve à falsa imagem que fazemos do Senhor. Se achamos 
que ele é bravo, mau e exigente (v. 24), nossa relação com ele vai depender dessa imagem. Ao 
invés de ser uma relação de amor, torna-se uma relação legalista, medrosa e infrutífera. O medo 
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é péssimo conselheiro. Ao invés de nos conduzir à glória, nos empurra para as trevas. Ao invés 
de nos dar a confiança para entrar no amor do Pai, nos faz correr para fora, para longe dele. A 
parábola de hoje não quer nos fixar nessa atitude, mas, se estivermos nela, nos despertar para, 
mudando nossa imagem do Pai, mudarmos nossa relação com ele. 

Santos do dia: Doze Irmãos da Tunísia (+250). Verena de Zurzach (300-350). Pelágio 
(+283-284). Arialdo (+574, Bréscia). Nivaldo de Reims (600-673). Egídio (+720).

Testemunhas do Reino: Júlio Espósito (Uruguai, 1971). Inês Adriana Coblo (Argentina, 
1976). Jesus Jiménez (El Salvador, 1979). Reinel Restrepo (Colômbia, 2011).

Memória histórica: Início da II Guerra Mundial (1939). Primeiros passos dos “Agentes da 
Pastoral Negra”. 

Datas comemorativas: Dia do Professor de Educação Física. Dia do Caixeiro Viajante. 
Noite da ascensão de Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn 

Hāshim, mais conhecido como “Maomé”.

02 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Leis, normas e 
tradições nos ajudam a conduzir a vida. Jesus, 
porém, ensina que mais importante do que 
qualquer lei ou costume é a nossa relação de 
amor com Deus e com os irmãos e irmãs. Um 
coração aberto, sintonizado com Deus, forma-

do pelo Espírito Santo, vai escolher e praticar 
as melhores ações. Abramos o nosso coração 
para acolher o que Jesus tem a nos dizer neste 
domingo. Abramos o nosso coração à ação do 
Espírito Santo, que converte, transforma e 
renova todas as coisas.

Antífona de entrada - Sl 85,3.5

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom e 
clemente, cheio de misericórdia para aqueles 
que vos invocam.

Oração do dia

Deus do universo, fonte de todo bem, 
derramai em nossos corações o vosso amor e 
estreitai os laços que nos unem convosco 
para alimentar em nós o que é bom e guardar 
com solicitude o que nos destes.

Leitura - Dt 4,1-2.6-8

Leitura do Livro do Deuteronômio

1 Moisés falou ao povo, dizendo: “Agora, 
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21bprimícias de suas criaturas.  Recebei com 
humildade a Palavra que em vós foi implan-

 tada, e que é capaz de salvar as vossas almas.
22 Todavia, sede praticantes da Palavra e não 
meros ouvintes, enganando-vos a vós mes-

27mos.  Com efeito, a religião pura e sem man-
cha diante de Deus Pai, é esta: assistir os 
órfãos e as viúvas em suas tribulações e não 
se deixar contaminar pelo mundo.- Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Tg 1,18

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Deus, nosso Pai, nesse seu imenso 

amor, foi quem gerou-nos com a palavra da 
verdade, nós, as primícias do seu gesto 
criador! R.

Evangelho - Mc 7,1-8.14-15.21-23

As leis de pureza ritual não são coisas só 
do passado. Maquiam e camuflam-se como 
cobra que perde a casca, mas se reapresen-
tam sempre. Quantas leis secundárias se 
tornam princípios absolutos! Quantos aten-
tados aos irmãos para defender a lei, a 
tradição, a instituição! Quanta limpeza por fora 
escondendo monturos de lixo por dentro!

+ 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 

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 pelo 

2Senhor Deus de vossos pais.  Nada acres-
centeis, nada tireis, à palavra que vos digo, 
mas guardai os mandamentos do Senhor 

6vosso Deus que vos prescrevo.  Vós os guar-
dareis, pois, e os poreis em prática, porque 
neles está vossa sabedoria e inteligência 
perante os povos, para que, ouvindo todas 
estas leis, digam: "Na verdade, é sábia e 

7inteligente esta grande nação!  Pois, qual é a 
grande nação cujos deuses lhe são tão 
próximos como o Senhor nosso Deus, sempre 

8que o invocamos?  E que nação haverá tão 
grande que tenha leis e decretos tão justos, 
como esta lei que hoje vos ponho diante dos 
olhos? - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 14(15),2-3ab. 
3cd-4ab.5(R/. 1a)

R.  Senhor, quem morará em vossa 
casa e no vosso monte santo habitará?

1.  É aquele que caminha sem pecado e 
pratica a justiça fielmente; que pensa a ver-
dade no seu íntimo e não solta em calúnias 
sua língua. R.

2.  Que em nada prejudica o seu irmão, 
nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá 
valor algum ao homem ímpio, mas honra os 
que respeitam o Senhor. R.

3.  Não empresta o seu dinheiro com 
usura, nem se deixa subornar contra o 
inocente. Jamais vacilará quem vive assim! R.

Leitura - Tg 1,17-18.21b-22.27

Leitura da Carta de São Tiago

1 7Irmãos bem-amados:  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 
verdade, a fim de sermos como que as 
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não se prendam à tradição que vem dos 
homens, mas à novidade libertadora de Cristo, 
oremos.

4.  Para que a mensagem de Jesus nos 
lembre a todos que é do coração que nascem 
os vícios, os pensamentos impuros e os maus 
desejos, oremos.

5.  Para que esta nossa assembleia 
dominical não se limite a ouvir a palavra do 
Evangelho, mas a ponha em prática com 
alegria, oremos.

Senhor, nosso Deus, escutai as súplicas 
que Vos dirigimos pelas necessidades de 
todos os homens e guardai os discípulos          
do vosso Filho em perfeita fidelidade ao 
Evangelho. Por Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
nos traga sempre a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que realizamos nesta 
liturgia.

Sugestão: Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 30,20

Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, 
que reservastes para aqueles que vos temem!

Oração depois da comunhão

Restaurados à vossa mesa pelo pão da 
vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos 
irmãos e irmãs.

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 aban-
donais o mandamento de Deus para seguir a 

14tradição dos homens".  Em seguida, Jesus 
chamou a multidão para perto de si e disse: 

15"Escutai todos e compreendei:  o que torna 
impuro o homem não é o que entra nele vindo 

21de fora, mas o que sai do seu interior.  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

Oremos, ao Senhor, que está perto de 
quantos O invocam, e imploremos a sua graça 
em favor de todos os homens: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que os catequistas e ministros do 
povo de Deus acolham docilmente a palavra 
da Escritura e a transmitam com alegria e 
clareza, oremos.

2.  Para que o coração dos nossos gover-
nantes se abra mais aos apelos dos que 
sofrem e às tribulações dos órfãos e viúvas, 
oremos.

3.  Para que os cristãos do mundo inteiro 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,1-8.14-15.21-23

E
stes versículos, cortados de uma seção maior (Mc 7,1-23), ensinam, de um lado, 
quetodas 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.
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-  A estrutura de Mc 7,1-23 é a seguinte: (1) Os vv. 1-7 denunciam uma religiosidade 
exterior em que a Lei, transformada em “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.

-  A palavra mais importante da primeira parte do Evangelho de hoje (vv. 1-7) é tirada do 
profeta Isaías: “'Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.” 
(Is29,13). A da segunda é a que afirma que é “dentro” do nosso coração que fazemos as 
escolhas e tomamos as decisões que mantêm pura ou sujam nossa vida.

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

-  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 
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 (“torá” em hebraico), dada por Deus como 
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 salvar-nos (cf. Rm 3,20). 
Serve, porém, para convencer-nos do nosso pecado e conduzir-nos 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.

- 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).
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-  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 – 
“fazei isto em memória de mim!” – do seu “pão , que, revelando e dando 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!

DESPERTAR RESPONSABILIDADE

José Antonio Pagola

A parábola dos talentos é um relato aberto que se presta a leituras diversas. De fato, 
comentaristas e pregadores a interpretaram com frequência num sentido alegórico orientado 
em diferentes direções. É importante concentrar-nos na atuação do terceiro servo que ocupa a 
maior atenção e espaço na parábola.

A conduta desse servo é estranha. Enquanto os outros servos se dedicam a fazer lucrar os 
bens que o senhor lhes confiou, ao terceiro não ocorre nada melhor do que “esconder debaixo 
da terra” o talento recebido para conservá-lo em segurança. Quando o senhor chega, o 
condena como servo “negligente e preguiçoso” que não entendeu nada. Como se explica este 
seu comportamento?

Este servo não se sente identificado com seu senhor, nem com seus interesses. Em 
nenhum momento age movido pelo amor. Não ama seu senhor, só tem medo dele. E é 
precisamente este medo que o leva a agir buscando a sua própria segurança. Ele mesmo 
explica tudo: “Tive medo e fui esconder meu talento debaixo da terra”.

Este servo não entende em que consiste sua verdadeira responsabilidade. Pensa que está 
respondendo às expectativas de seu senhor conservando seu talento em segurança, ainda que 
improdutivo. Não conhece o que é uma fidelidade ativa e criativa. Não se compromete nos 
projetos de seu senhor. Quando este chega, ele lhe diz claramente: “Aqui tens o que é teu”.

Parece que nesses momentos em que o cristianismo de muitas pessoas chegou a um 
ponto em que o primordial é “conservar” e não buscar com coragem caminhos novos para 
acolher, viver e anunciar seu projeto do Reino de Deus, temos de escutar atentamente a 
parábola de Jesus. Hoje Ele a diz para nós.

Se nunca nos sentimos chamados a seguir as exigências de Cristo além do ensinado 
mandado sempre; se não arriscamos nada para fazer uma Igreja mais fiel a Jesus; se nos 
mantivemos alheios a qualquer conversão que possa complicar nossa vida; se não assumimos 
a responsabilidade do reino, como o fez Jesus, buscando “vinho novo em odres novos”, é que 
precisamos aprender a fidelidade ativa, criativa e arriscada, à qual nos convida sua parábola.
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Santos do dia: Nonoso (500-565). Wolfsinda (VI-VII século). Margareta de Louvain (1207-
1225). Ingrid Elovsdotter (1220-1282). Apolinário de Posat (1739-1792). Fancisco de Niart 
(1760-1792).

Memória histórica: Morte de Christiaan Barnard (2001), pioneiro dos transplantes 
cardíacos (1967).

Datas comemorativas: Início da Semana da Pátria. Dia do Florista. Dia do Repórter 
Fotográfico. 

03 2ª-FEIRA - S. GREGÓRIO MAGNO, Pp, Dr - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Gregório nasceu de família nobre – os 
Anícios – em Roma em torno do ano 540 e aí 
morreu como papa no ano 604. Conta          
entre seus antepassados leigos e clérigos          
que se opuseram abertamente contra o 
monofisismo* e contra a supremacia do 
patriarcado de Constantinopla no Oriente 
católico. Foi educado no clima de renovação 
cultural promovido na Itália pela Pragmatica 
sanctio, destacando-se no estudo da gramá-
tica, da dialética e da retórica. Em 572, foi 
eleito prefeito de Roma, o que lhe deu ocasião 
de mostrar e reforçar suas aptidões de admi-
nistrador, como ficou claro na administração 
do Patrimônio de São Pedro*. Em 574, assi-
nou, com outros representantes da nobreza 
romana, o ato com que Lourenço, bispo de 
Milão, reconheceu as decisões do Concílio de 
Constantinopla de 553 e a condenação dos 
Três Capítulos*, reconciliando-se com a sé ro-
mana. Tendo-se decidido pela vida monástica, 
por volta de 574-575, transformou a casa 
paterna, no Monte Célio, a Clivus Scauri, no 
mosteiro de Santo André. Mais tarde, instituiu 
outros seis mosteiros na Sicília usando para tal 
fim áreas que eram propriedade da família. 
Não é certo que Gregório tenha sido abade da 
comunidade monástica do Célio e que tenha 
praticado a Regula Benedicti*, apesar da 
afinidade entre o projeto gregoriano e o 
beneditino. Em 579, Gregório, ordenado 
diácono pelo papa Pelágio II, foi enviado a 

Constantinopla como seu apocrisário (= 
embaixador). Aí o Gregório transcorreu            
perto de 10 anos, de 579 a 585/6.                        
Das conversações mantidas com alguns           
co- i rmãos  que  o  acompanha ram a 
Constantinopla e com Leandro de Sevilha, que 
esteve em Constantinopla para pedir ajuda 
contra os godos arianos, ativos e hostis, 
nasceu a Expositio in Iob, a maior obra 
exegética de Gregório, também conhecida 
como “Moralia”. De volta a Roma, foi 
conselheiro e secretário de Pelágio II, ao qual, 
com relutância, sucedeu, em 590. Par-
ticularmente importante, no ministério papal 
de Gregório – além das heresias, das difi-
culdades de relacionamento com o Oriente, 
dos encargos civis que teve que assumir 
diante do desmoronamento do Império e do 
desordenado avanço dos bárbaros – é o envio, 
na primavera de 596, de Agostinho, prior do 
mosteiro de Santo André no Célio, com um 
grupo de uns quarenta monges, para a 
Bretanha, visando à evangelização dos anglo-
saxões aí imigrados. Suas obras, escritas 
sobretudo durante seu ministério episcopal à 
frente da Igreja de Roma, são de cunho 
eminentemente pastoral: o Sacramentarium 
gregorianum, as 40 Homiliae in Evangelium, 
as 22 Homiliae in Hiezechihelem prophetam, a 
Expositio in Canticum Canticorum, a Expositio 
in librum primum Regum, o famoso Liber 
regulae pastoralis, os Dialogi e o Registrum 
Epistolarum. Reformou o rito da missa e 
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na sabedoria dos homens. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118 (119),97. 
98.99.100.101.102(R. 97a)

R. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa 
lei!

1.  Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei! 
Permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei 
me faz mais sábio que os rivais, porque ela me 
acompanha eternamente. R.

2.  Fiquei mais sábio do que todos os 
meus mestres, porque medito sem cessar 
vossa Aliança. Sou mais prudente que os 
próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, 
vossos preceitos. R.

3.  De todo mau caminho afasto os 
passos, para que eu siga fielmente as vossas 
ordens. De vossos julgamentos não me 
afasto, porque vós mesmo me ensinastes 
vossas leis. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 4,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Espírito do Senhor repousa sobre 

mim; e enviou-me a anunciar aos pobres o 
Evangelho. R.

Evangelho - Lc 4,16-30

Ele me consagrou com a unção para 
anunciar a Boa-nova aos pobres. Nenhum 
profeta é bem recebido em sua pátria.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

16Naquele tempo:  Veio Jesus à cidade de 
Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu 
costume, entrou na sinagoga no sábado, e 

17levantou-se para fazer a leitura.  Deram-lhe o 
livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus 

promoveu o canto litúrgico, o que resultou 
num estilo particularmente promissor, o 
chamado “canto gregoriano”. Dava-se o título 
de “servus servorum Dei”. Estudos recentes 
têm mostrado a profunda ligação entre o 
pensamento e a obra literária de Gregório  
com a ciência profana e a cultura clássica, 
situando-o entre os fautores de autêntica 
inculturação. Morto em 604, pela grandeza de 
sua personalidade e descortino de sua ação, 
Gregório I é um dos papas que recebeu o 
epíteto de “Magno”.

Antífona da entrada 

O Senhor o escolheu para a plenitude        
do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o 
cumulou de bens.

Oração do dia

Ó Deus, que cuidais do vosso povo com 
indulgência e o governais com amor, dai, pela 
intercessão de São Gregório Magno, o espírito 
de sabedoria àqueles a quem confiastes o 
governo da vossa igreja, a fim de que o 
progresso das ovelhas contribua para a alegria 
eterna dos pastores.

Leitura - 1 Cor 2,1-5

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

1 Irmãos, quando fui à vossa cidade 
anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a 
uma linguagem elevada ou ao prestígio da 

2sabedoria humana.  Pois, entre vós, não 
julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus 

3Cristo, e este, crucificado.  Aliás, eu estive 
junto de vós, com fraqueza e receio, e muito 

4tremor.  Também a minha palavra e a minha 
pregação não tinham nada dos discursos 
persuasivos da sabedoria, mas eram uma 

5demonstração do poder do Espírito,  para que 
a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não 
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dizendo: R. Ensinai-nos, Senhor, os 
vossos caminhos.

1.  Por todos os pastores da santa Igreja, 
para que sejam verdadeiros servos dos servos 
de Deus, rezemos ao Senhor.

2.  Por todos os cristãos, para que pro-
curem a Deus e possam habitar na intimidade 
do seu amor, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos discípulos enviados a outros 
povos, para que os respeitem e evangelizem a 
partir das suas culturas, rezemos ao Senhor.

4.  Por todos os que presidem à Liturgia, 
para que a amem e façam dela a melhor escola 
de fé e de oração, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós aqui congregados, para 
que, seguindo os passos de São Gregório, 
demos testemunho do Evangelho, rezemos ao 
Senhor.

Chegue até Vós, Senhor, a humilde oração 
do vosso povo, e dignai-Vos ouvi-lo com 
bondade, não em atenção aos seus méritos, 
mas à vossa infinita misericórdia. Por Cristo, 
Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, na festa de São Gregório Magno, 
seja-nos proveitoso este sacrifício, que, ao 
ser oferecido na cruz, libertou do pecado o 
mundo inteiro.

Antífona do evangelho - Jo 10,11

O bom pastor dá a vida por suas ovelhas.

Oração depois da comunhão

Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre os que 
saciastes com o Cristo que é o pão da vida, 
para que, na festa de São Gregório, chegue-
mos ao conhecimento da verdade e a rea-
lizemos na caridade.

18achou a passagem em que está escrito:  "O 
Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele 
me consagrou com a unção para anunciar a 
Boa-nova aos pobres; enviou-me para 
proclamar a libertação aos cativos e aos cegos 
a recuperação da vista; para libertar os 

19oprimidos  e para proclamar um ano da graça 
20do Senhor".  Depois fechou o livro, entregou-

o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que 
estavam na sinagoga tinham os olhos fixos 

21nele.  Então começou a dizer-lhes: "Hoje se 
cumpriu esta passagem da Escritura que 

22acabastes de ouvir."  Todos davam teste-
munho a seu respeito, admirados com as 
palavras cheias de encanto que saíam da sua 

         boca. E diziam: "Não é este o filho de José?" 
23 Jesus, porém, disse: "Sem dúvida, vós me 
repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti 
mesmo. Faze também aqui, em tua terra,      
tudo o que ouvimos dizer que fizeste em 

24Cafarnaum".  E acrescentou: "Em verdade eu 
vos digo que nenhum profeta é bem recebido 

25em sua pátria.  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 região, havia muitas viúvas em 

26Israel.  No entanto, a nenhuma delas foi 
enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em 

27Sarepta, na Sidônia.  E no tempo do profeta 
Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. 
Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim 

28Naamã, o sírio".  Quando ouviram estas 
palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram 

29furiosos.  Levantaram-se e o expulsaram da 
cidade. Levaram-no até ao alto do monte 
sobre o qual a cidade estava construída, com a 

30intenção de lançá-lo no precipício.  Jesus, 
porém, passando pelo meio deles, continuou 
o seu caminho. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos a Deus, nosso Criador, fonte de 
toda a verdade e sabedoria, para que nos leve 
a contemplá-lo, a exemplo de S. Gregório, 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 4,16-30

N
a sinagoga de Nazaré, Jesus apresenta os meios que usa para revelar-se como Filho 
de Deus: o anúncio da palavra da fraternidade, que vai de Nazaré ao Jordão e do 
Jordão à cruz.

-  Jesus, na força do Espírito, inicia o seu ministério e inaugura o ano jubilar durante o 
qual se vive a paternidade divina na fraternidade humana, que garante o  (= entrada) na “eísodo”
terra prometida. [“Êxodos” é saída;  é entrada]. “eísodos”

-  Jesus se apresenta como realização da “palavra de graça” que traz a bênção de Deus e 
o cumprimento da promessa (Lc 4,16-19). A intenção do evangelista é justamente essa: fazer o 
leitor encontrar essa palavra de graça anunciada “hoje” (vv. 20ss.). Ela tem sua raiz no passado 
(a promessa feita em Isaías e as figuras de Elias e Eliseu) e se atualiza aqui e agora (“hoje”), em 
Jesus e cada vez que a palavra é de novo anunciada.

-  A Escritura se cumpre em todo aquele que escuta a palavra de Jesus (v. 21). O anúncio 
da palavra da fé e sua acolhida na fé fazem acontecer “aqui e agora” aquilo que Jesus realizou 
“naquele tempo” – naquele “hoje” único e irrepetível – em Cafarnaum (v. 23).

-  Finalmente, o mistério de Jesus, rejeitado pelos seus e acolhido pelos outros (vv. 22-
30), antecipa seu destino de rejeição e de “sinal de contradição” (Lc 2,34), tornando-se luz que 
ilumina todos os povos a partir do povo de Israel (Lc 2,30ss.), que vive o destino trágico de ser 
chamado e não ouvir.

-  Jesus aparece, ao mesmo tempo, como escriba e profeta. Como escriba, interpreta a 
palavra de Deus. Como profeta, a atualiza. Essa atualização não consiste em adaptá-la ao 
próprio tempo, que se arvoraria em medida, mas em “torná-la atual”. Jesus traduz em ação o 
que a Palavra diz e, na obediência, torna-a contemporânea de todo homem em todo tempo e 
lugar. Jesus é o perfeito ouvinte da Palavra. É o ouvinte que a realiza, permitindo que ela mostre 
todas as suas potencialidades. Jesus, o Filho obediente, é a realização de cada palavra que sai 
da boca de Deus. Ele é a Palavra.

-  A Igreja e cada cristão devem sempre atualizar a alavra. Atualizar a Palavra é ouvir o P
evangelho, a boa notícia. A obediência ao evangelho nos torna semelhantes a Jesus, nos torna 
frutuosamente atuais ao hoje de Deus, contemporâneos de Jesus. 

-  Deus, na verdade, quis salvar o mundo pela força fraca da palavra. Por isso, ele se serve 
do anúncio evangélico (cf. 1Cor 1,21). A palavra – que se caracteriza por ser um meio fraco, 
mas, justamente por isso, um instrumento livre de comunhão – é força de Deus para todo 
aquele que crê (cf. Rm 1,16).

-  O discurso inaugural é, assim, uma síntese e uma explicação do ministério de Jesus. 
Sua finalidade é transformar-nos em filhos do Pai vivendo a fraternidade entre nós. Seu 
instrumento é a escuta obediente da palavra do Pai. Seu modo de agir é a força do amor, que é o 
Espírito de Deus. Sua hora de agir é hoje. Seus destinatários são os que o ouvem.

Santos do dia: Febe (I séc.). Basilissa (290-300). Mansueto (III-IV séc.). Remaclus 
(Rimagilus) (600-673). Gregório I Magno (540-604). Hereswitha (VII séc.). Hildeboldo de 
Colônia (+818). Otão de Niederaltaich (+1344).

Testemunhas do Reino: Ramón Pastor Bogarín (Paraguai, 1976).

Memória histórica: Lisboa expulsa da colônia (Brasil) os jesuítas, acusados de “usurpar 
todo o Estado do Brasil” (1759). 

Datas comemorativas: Dia do Guarda Civil. Dia do Biólogo. Dia das Organizações Populares.
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] Condenação dos Três Capítulos. O contexto desta questão é o conjunto das tentativas 
visando a um acordo com os monofisitas (defensores de uma 'única natureza' em Cristo). O 
imperador Justiniano publicou, em 544, um edito, no qual condenava – depois da morte – Teodoro 
de Mopsuéstia, Teodoreto de Ciro e Iba de Edessa, conhecidos como “Três Capítulos”. Os 
monofisitas os odiavam por serem eles inspiradores de Nestório (defensor de duas naturezas 
'separadas' em Cristo). Depois de muitas indecisões e consultas, o Papa Vigílio também condenou 
os Três Capítulos, reafirmando, porém, ao mesmo tempo, a validade do Concílio de Calcedônia 
(451). Diante da violenta reação dos bispos ocidentais, o Papa voltou atrás em sua decisão e pediu 
a convocação de um concílio ecumênico. Enquanto o concílio não se reunia, Vigílio baixou, em 14 
de maio de 553, o , documento no qual condenava algumas proposições de Teodoro de Constitutum
Mopsuéstia, mas se negava a condenar a memória dos Três Capítulos. Uma vez reunido o Concílio, 
sem a presença do Papa, porém, os Três Capítulos voltaram a ser condenados, e o Papa confirmou a 
condenação no mesmo ano de 553. Nova reação negativa no Ocidente. Justiniano impôs a 
aprovação da condenação na África, mas não conseguiu o mesmo nas Igrejas do patriarcado de 
Aquileia, que se separaram de Roma. O conflito só terminou no fim do século VII, por volta do ano 
689, num concílio que se reuniu, em Pavia, com os bispos das regiões envolvidas.

[2] Ipsissima verba. Esta expressão latina significa “mesmíssimas palavras” ou, numa 
tradução mais livre, “palavras autênticas (= realmente da pessoa à qual é atribuída). Sabemos que 
entre Jesus e a redação final dos Evangelhos atuais transcorreram algumas décadas, entre três e 
seis. Os redatores finais dos evangelhos não estiveram presentes aos acontecimentos nem 
dispunham de gravadores. Por isso, nem todas as palavras que constam dos Evangelhos como 
sendo de Jesus foram ditas exatamente daquela forma por ele. Algumas, porém, podem, com 
bastante segurança, ser atribuídas diretamente a ele. Um dos exegetas que, modernamente, 
defenderam essa opinião foi J. Jeremias (cf. “Kennzeichen der ipsissima verba Jesu”, em: 
Synoptische Studien, Munique, 1953, pp. 86-93) e, na sequência, a chamada Escola Escandinava 
(cf. B. Gerhardsson, Memory and Manuscript. Oral Tradition and written Transmission in Rabbinic 
Judaism and Early Christianity, Uppsala, 1961). 

[3] Monofisismo. Doutrina desenvolvida pelo monge Êutiques, arquimandrita em 
Constantinopla, ancião um tanto limitado intelectualmente. Ao defender a cristologia ortodoxa de 
São Cirilo de Alexandria (segundo o qual, no Homem-Deus, só há uma pessoa, a do Verbo 
encarnado, mas dois princípios de ação – o humano e o divino – perfeitamente distintos na unidade 
da mesma pessoa), Êutiques abusava de certas expressões do grande teólogo egípcio. Com receio 
de cair no nestorianismo – que afirmava a existência, em Cristo, de dois sujeitos (um humano e 
outro divino) – acabou negando a dualidade de naturezas (a humana e a divina) em Cristo. 
Afirmava, positivamente, a existência, em Cristo, de uma única natureza (' , em grego, quer monós'
dizer 'um'; '  quer dizer 'natureza'). A crise monofisita explodiu em 448. O monofisismo foi phýsis'
condenado em Calcedônia em 451, mas, nem por isso, morreu, voltando à tona, de vez em quando.

[4] Patrimônio de São Pedro. O Imperador Constantino (280/288-337) reconheceu à Igreja 
o direito de possuir ( ) Nos séculos seguintes, a generosidade dos Codex Theodosianus XVI,2,4 . 
fiéis e dos príncipes enriqueceu a Igreja de doações, bens, terras, que foram constituindo aquilo 
que, desde o século VI, recebeu o nome de “ ”. Essas terras estavam Patrimonium Sancti Petri
situadas, inicialmente, na Sicília (veja-se, por exemplo, a biografia de S. Gregório Magno). Mais 
tarde, também na Ilíria, Gália, Córsega, Sardenha, África (Hipona). Eram administradas por uma 
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autoridade central, chamado . As entradas mantinham a administração pontifícia e obras rector
sociais; mais tarde, serviram também para a defesa, por exemplo, das regiões em torno de Roma, o 
hexarcado de Ravena e o ducado de Roma. Quando o castelo de Sutri foi destruído em 707, 
Liutprando o restaurou como “um presente aos apóstolos Pedro e Paulo”. Em 753, Estêvão II 
invocou a proteção de Pepino o Breve, rei dos Francos, contra os ataques dos Longobardos. Pepino 
prometeu defender os interesses do papa e os “bens de São Pedro”. Após a vitória de 755, os 
Longobardos cederam as cidades da hexarcado de Ravena. Carlos Magno, por sua vez, em 773 e 
774, venceu os Longobardos, que tiveram que ceder outros territórios. Esses territórios foram se 
expandindo e acabaram formando os Estados Pontifícios e aumentando o poder temporal dos 
papas. Sofreram um duríssimo golpe na guerra pela unificação da Itália (1869-1871), restando, 
para a Santa Sé, graças a um acordo com o Estado Italiano, em 1926, a Cidade do Vaticano e 
algumas áreas (menores ainda) na capital italiana. 

[5] Regra de São Bento. A “regra” é o documento constitutivo de uma ordem religiosa. Aí 
estão fixados, de maneira mais ou menos detalhada, sua espiritualidade, seus objetivos e sua 
maneira de viver. Uma das mais famosas é a Regra de São Bento (534-547). Profundamente 
dependente da “Regula Magistri” (de autor desconhecido, elaborada entre os inícios do século V e 
o século VII), a Regra de São Bento foi redigida na Abadia de Montecassino, uma montanha entre 
Roma e Nápoles. É um pequeno livro, compreendendo 73 capítulos, precedidos de um prólogo 
(espécie de introdução ou abertura). O monge, segundo a Regra, deve dividir sua vida entre oração 
pessoal e ofício divino, que formam o serviço de Deus ou a “ ” (três a quatro horas por dia); opus Dei
a leitura e a meditação da Bíblia, que foram a “ ” (quatro horas); o trabalho manual (de lectio divina
seis a oito horas); as refeições e o sono (oito a nove horas). Simplificando, o dia do monge deve 
articular sabiamente o “ ” (reze e trabalhe).ora et labora

04 TERÇA-FEIRA DA 22ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Os exorcismos relatados nos Evangelhos 
representam ação importante de Jesus e 
manifestam o sentido último e radical da sua 
missão. Ele veio ao mundo para nos libertar  
do mal. O ser humano “possuído” é símbo-       
lo do homem totalmente desumanizado,  
escravo do mal; o exorcismo é difícil proces-
so de libertação, envolvendo a graça de         
Deus e o que ainda resta da liberdade hu-
mana.

Antífona da entrada - Sl 85,3.5

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom e 
clemente, cheio de misericórdia para aqueles 
que vos invocam.

Oração do dia

Deus do universo, fonte de todo bem, 
derramai em nossos corações o vosso amor e 
estreitai os laços que nos unem convosco 
para alimentar em nós o que é bom e guardar 
com solicitude o que nos destes.

Leitura - 1Cor 2,10b-16

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

 10bIrmãos:  O Espírito esquadrinha tudo, 
11mesmo as profundezas de Deus.  Quem 

dentre os homens conhece o que se passa no 
homem senão o espírito do homem que está 
nele? Assim também, ninguém conhece o que 
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V. Um grande profeta surgiu entre nós e 
Deus visitou o seu povo. R.

Evangelho - Lc 4,31-37

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

31Naquele tempo:  Jesus desceu a 
Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-

32os aos sábados.  As pessoas ficavam admi-
radas com o seu ensinamento, porque Jesus 

33falava com autoridade.  Na sinagoga, havia 
um homem possuído pelo espírito de um 

 34demônio impuro, que gritou em alta voz:  "O 
que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste 
para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o 

35Santo de Deus!"  Jesus o ameaçou, dizendo: 
"Cala-te, e sai dele!" Então o demônio lançou 
o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal 

36nenhum.  O espanto se apossou de todos e 
eles comentavam entre si: "Que palavra é 
essa? Ele manda nos espíritos impuros, com 

37autoridade e poder, e eles saem."  E a fama de 
Jesus se espalhava em todos os lugares da 
redondeza. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Cafarnaum abre as portas 
a Jesus, e as pessoas ficam maravilhadas com 
aquilo que ele diz. Em Jesus tudo é verdade e 
retidão, pois Deus está com Ele. Vamos pedir-
Lhe com fé: R. Jesus, Filho de Deus, 
libertai-nos.

1.  Para que na nossa (Arqui)Diocese haja 
pessoas cheias de Deus, capazes de falar 
como Jesus fazia, rezemos ao Senhor.

2.  Para que a fama de Jesus se espalhe 
de novo, e muitos jovens possam escutá-lo e 
maravilhar-se com ele, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os discípulos do Nazareno, 
tornados pelo batismo filhos da luz, não se 
deixem envolver pelas trevas do mal, rezemos 
ao Senhor.

4.  Para que a nossa comunidade conheça 
sempre melhor o mistério do Filho de Deus e a 

 existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. 
12 Nós não recebemos o espírito do mundo, 
mas recebemos o Espírito que vem de Deus, 
para que conheçamos os dons da graça que 

13Deus nos concedeu.  Desses dons também 
falamos, não com palavras ensinadas pela 
sabedoria humana, mas com a sabedoria 
aprendida do Espírito: assim, ajustamos uma 
linguagem espiritual às realidades espirituais. 
14 O homem psíquico - o que fica no nível de 
suas capacidades naturais - não aceita o que é 
do Espírito de Deus: pois isso lhe parece uma 
insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que 
vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser 

15julgado com a ajuda do mesmo Espírito.  Ao 
contrário, o homem espiritual - enriquecido 
com o dom do Espírito - julga tudo, mas ele 

16mesmo não é julgado por ninguém.  Com 
efeito, quem conheceu o pensamento do 
Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? 
Nós, porém, temos o pensamento de Cristo.            
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144(145),8-9. 
10-11.12-13ab.13cd-14 (R/. 17a)

R. É justo o Senhor em seus caminhos.

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.  Que vossas obras, ó Senhor, vos glori-
fiquem, e os vossos santos com louvores vos 
bendigam! Narrem a glória e o esplendor do vos-
so reino e saibam proclamar vosso poder! R.

3.  Para espalhar vossos prodígios entre 
os homens e o fulgor de vosso reino esplen-
doroso. O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. R.

4.  O Senhor é amor fiel em sua palavra, é 
santidade em toda obra que ele faz. Ele 
sustenta todo aquele que vacila e levanta todo 
aquele que tombou. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 7,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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Antífona da comunhão

Como é grande, ó Senhor, vossa bon-
dade, que reservastes para aqueles que vos 
temem!

Oração depois da comunhão

Restaurados à vossa mesa pelo pão da 
vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos 
irmãos e irmãs. 

grandeza da vocação cristã, rezemos ao 
Senhor.

Jesus de Nazaré, livrai este mundo das 
insídias do demônio e não deixeis que ele faça 
mal aos fracos e humildes. Vós que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
nos traga sempre a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que realizamos nesta 
liturgia.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 4,31-37

A
 palavra de Jesus tem autoridade (v. 32) e poder para vencer o mal (v. 36). É uma 
palavra eficaz. Os exorcismos são continuação da sua vitória sobre satanás, quando 
das tentações no deserto. Nos exorcismos, seu poder se estende aos outros; na 

Paixão, atingirá o mundo inteiro.
-  Diferentemente dos milagres, que acontecem com certa naturalidade, os exorcismos 

enfrentam resistências, que, em vez de diminuírem, crescem à medida que avança o ministério 
de Jesus. Antes de ser derrotado, o inimigo reúne todas as suas forças.

-  Os exorcismos não são gesto de magia, mas anúncio da boa notícia. O mal do ser 
humano pode ser vencido! Por isso, Lucas coloca um exorcismo bem no início do Evangelho, 
logo depois do discurso programático (Lc 4,18-21), dentro da moldura do poder da Palavra (vv. 
32 e 36). Lucas quer, com isso, mostrar o fruto primeiro e maduro da Palavra: o mal é silenciado 
e bate em retirada, com o rabo entre as pernas!

-  O Evangelho começa mostrando que o ser humano – a despeito dos discursos 
abstratos – não é livre. É habitado, quando não possuído e arrasado, pelo mal. Ouve a sua voz, 
executa suas ordens, enreda-se em suas garras, prisioneiro como uma larva no seu casulo de 
seda. Livre por essência, prisioneiro na existência, precisa ser libertado para vir à luz e voar para 
a Luz.

-  Os exorcismos representam a ação principal de Jesus e manifestam o sentido de toda a 
sua ação. Ele veio ao mundo para libertar o ser humano escravizado pelo mal. O homem 
“possuído” é símbolo do homem não-homem, dominado pelo mal; o exorcismo é difícil 
processo de libertação do ser humano, envolvendo a graça de Deus e o que resta da liberdade 
humana. 

-  A luta atingirá seu clímax na cruz, quando todas as forças contrárias se desencadearão 
contra Jesus para serem vencidas na morte daquele que se deixou vencer por amor. Essa luta é a 
luta de toda a vida de Jesus e, à medida que ele vai em frente, ao invés de ceder, se exaspera. O 
exorcismo fundamental da vida cristã é o batismo, sinal da fé. A escuta da palavra e o mergulho 
na morte e ressurreição de Cristo nos associam por toda a vida à luta e à vitória de Cristo. 

-  O que é, porém, esse espírito do mal segundo o Novo Testamento? Ele rouba a Palavra 
(Lc 8,12). Adora o ídolo da riqueza (Lc 8,14.18-24ss.; 16,13; Ef 5,5; 1Tm 6,10). Entra no 
coração de Judas (Lc 22,3). Nos exorcismos, aparece como aquele que possui e tortura o ser 
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humano. É chamado de satanás, o tentador, e de diabo, o divididor. Mas tem outros nomes: o 
forte (Lc 11,21), o maligno (Mt 13,19), o tentador (Lc 4,2), o leão (1Pd 5,8), o homicida porque 
“pai da mentira” (Jo 8,44), o príncipe deste mundo (Jo 14,30), pois chega mesmo a dizer: 
“Tudo está nas minhas mãos” (Lc 4,6). 

-  Desde o princípio, passou aos homens uma falsa imagem de Deus, levando-os a 
desobedecerem, terem vergonha, terem medo e esconder-se. Por causa dele, o homem, 
afastando-se de Deus, perde-sea si mesmo: cresce sua vergonha, cai a autoestima; aliena-se 
de si próprio, dos outros, da natureza; sacrifica-se aos ídolos e torna-se semelhante a eles: 
mudos, cegos, surdos, sem gosto, incapazes de mover-se e de realizar-se. É a falência total (cf. 
Sl 115 = 113b,4-8). De depositário da glória de Deus, o homem torna-se habitação das trevas. 
Despedaça-se, dissocia-se e se fragmenta nos vários ídolos. Ao invés de ser uno, torna-se um 
monte de cacos, como uma legião do mal que lhe faz mal (cf. Lc 8,30).  

-  Não acreditando no amor de Deus, torna-se egoísta. Preocupado com salvar a si 
mesmo, só tem olhos para si (cf. Lc 23,35.37.39). É a falência, a miséria e a degradação total. O 
mal – que é ausência de bem (cf. Santo Agostinho) – toma o lugar do bem – do qual o homem 
se esvaziou. Mau, passa a fazer o mal. Um mal sem fim, um abismo de mal, infinito ‘como’ Deus 
do qual o homem se afastou. 

-  Esse mal é, a um tempo, interior e exterior. Solidifica-se, exterioriza-se e se organiza 
em instituições e redes aparentemente boas, porque avançadas, modernas, eficazes. Na 
verdade, são máquinas de multiplicar a iniquidade. Criadas pelo homem, fizeram do homem 
peças de sua engrenagem, como o feitiço que se voltou contra o feiticeiro! Mesmo as 
instituições positivas têm a tendência de transformar-se no contrário daquilo para o que foram 
criadas. Em nossa insegurança, passamos a servi-las, ao invés de servirmo-nos delas. 
Pensemos na família, na escola, o local de trabalho, nos hospitais, nos lugares de diversão, n
nas igrejas, nos meios de comunicação, na cidade. Para não falarmos dos presídios, dos 
manicômios, dos bancos, dos campos de batalha. A Igreja – santa criatura da Trindade – e o 
Estado – santa criatura da humanidade criada à imagem da Trindade – também sofrem os 
ataques do mal. E, muitas vezes, se acumpliciam... quando não se deixam contaminar.

-  O mal, maior ou menor, não é necessário. É fruto da perversão da inteligência e do 
coração, dominados pelo medo. Ao invés da verdade, procura a utilidade; ao invés do bem, o 
prazer; ao invés do amor, o interesse. Por quê? Porque o ser humano, tendo perdido Deus, 
sente-se angustiado pelo seu próprio nada e procura... paz. 

-  Jesus nos veio libertar de todas as formas de mal. Pessoal e social. Concreto e 
estrutural. Natural e moral. Jesus nos veio libertar da própria morte. O caminho passa pelo 
próprio homem, que, ao invés de obedecer às sugestões enganosas do inimigo, vai encontrar 
só na obediência à palavra de Deus a vida e a liberdade. Jesus – seu nome o diz – é o Salvador. A 
Sua salvação não é algo exterior a nós, mas nós mesmos assumidos e restituídos à nossa 
verdadeira dignidade de filhos e irmãos em Cristo. 

-  Este é o sentido profundo do exorcismo: devolver o ser humano a si mesmo e a Deus, 
de quem é imagem. Libertado do mal que lhe faz perder a Deus e a si mesmo, o homem é 
devolvido a si mesmo... e está salvo. O mal, tirano, temido, sedutor, dominador, perde o seu 
caráter de fatalidade. O ser humano reencontra a esperança. Ao invés de agir pelo “mal menor”, 
age pelo “bem maior”, que é a maior glória de Deus (Santo Inácio de Loyola), e a glória de Deus 
é o homem vivo (Santo Irineu de Lião). 

Santos do dia: Marino de Rímini (285-360). Bonifácio I (+422). Ida de Herzfeld (755-
825). Ermengarda de Colônia (1020-1085).
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Testemunhas do Reino: Albert Schweitzer (1875-1965). André Jarlán (1984, Chile). 

Datas comemorativas: Dia do Serventuário. IV Conferência Mundial da ONU sobre a 
Mulher (Pequim, 1995).

05 QUARTA-FEIRA DA 22ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A cura da sogra de Pedro, que será narrada 
no Evangelho de hoje, é tão pequeno que 
corre o risco de passar despercebido. Para o 
início do ministério público, esperar-se-ia algo 
espetacular. A pequenez do milagre, contudo, 
nos obriga a refletir sobre o seu significado. E 
o significado está na última palavra da breve 
narração: “e os servia”. É a chave de interpre-
tação de todos os milagres. Somos libertados 
do mal para servir, fazendo o bem.

Antífona da entrada 

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom e 
clemente, cheio de misericórdia para aqueles 
que vos invocam.

Oração do dia

Deus do universo, fonte de todo bem, 
derramai em nossos corações o vosso amor e 
estreitai os laços que nos unem convosco 
para alimentar em nós o que é bom e guardar 
com solicitude o que nos destes.

Leitura - 1Cor 3,1-9

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

Irmãos, não pude falar-vos como a pes-
soas espirituais. Tive que vos falar como a 
pessoas carnais, como a crianças na vida em 

2Cristo.  Pude oferecer-vos somente leite, não 
alimento sólido, pois ainda não éreis capazes 
de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de 

3receber alimento sólido,  visto que ainda sois 
carnais. As rivalidades e rixas que existem aí, 
no meio de vós, acaso não mostram que sois 
carnais e que procedeis de acordo com os 

4impulsos naturais?  Quando um declara: "Eu 
sou de Paulo", e outro : "Eu sou de Apolo",  
não estais procedendo como pessoas sim-

5plesmente naturais?  Pois, o que é Apolo? O 
que é Paulo? Não passam de servidores, pelos 
quais chegastes à fé. E cada um deles exerce 
seu serviço segundo o dom recebido de Deus. 
6 Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia 

7crescer.  De modo que nem o que planta, nem 
o que rega são, propriamente, importantes. 
Quem é importante é aquele que faz crescer: 

8Deus.  Aquele que planta e aquele que rega 
formam uma unidade, mas cada um receberá 
o seu próprio salário, proporcional ao seu tra-

9balho.  Com efeito, nós somos cooperadores 
de Deus, e vós sois lavoura de Deus, cons-
trução de Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),12-
13.14-15.20-21(R/. 12b) 

R.  Feliz o povo que o Senhor escolheu 
por sua herança!

1.  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.

2.  Ele contempla do lugar onde reside e 
vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele 
formou o coração de cada um e por todos os 
seus atos se interessa. R. 

3.  No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! Por isso 
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como Jesus e a curar os enfermos, orando, 
impondo as mãos e ungindo-os, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Para que o Pai inspire as pessoas a 
dizerem «não» ao demônio e a voltarem-se 
para Jesus, o Messias enviado ao mundo, 
rezemos ao Senhor. 

3.  Para que o Pai inspire os pastores a 
orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a 
anunciarem sempre o Reino de Deus, rezemos 
ao Senhor. 

4.  Para que o Pai inspire os cristãos a 
amar de todo o coração os que mais sofrem, 
avivando sua fé e esperança, rezemos ao 
Senhor. 

5.  Para que o Pai inspire a todos os 
membros da nossa paróquia a saudar-nos e a 
vivermos unidos, na paz de Cristo, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor Deus, Pai eterno e onipotente, 
inspirai-nos a realizar em cada dia o programa 
de Jesus, de curar quem sofre, orar em 
segredo e anunciar o Reino. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
nos traga sempre a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que realizamos nesta 
liturgia.

Antífona da comunhão - Sl 30,20

Como é grande, ó Senhor, vossa bon-
dade, que reservastes para aqueles que vos          
temem.

Oração depois da comunhão

Restaurados à vossa mesa pelo pão da 
vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos 
irmãos e irmãs. 

o nosso coração se alegra nele, seu santo 
nome é nossa única esperança. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 4,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Espírito do Senhor repousa sobre 

mim e enviou-me a anunciar aos pobres o 
Evangelho. R.

Evangelho - Lc 4,38-44

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

38Naquele tempo:  Jesus saiu da sinagoga 
e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão 
estava sofrendo com febre alta, e pediram a 

39Jesus em favor dela.  Inclinando-se sobre 
ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. 
Imediatamente, ela se levantou e começou a 

40servi-los.  Ao pôr do sol, todos os que tinham 
doentes atingidos por diversos males, os 
levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em 

41cada um deles e os curava.  De muitas 
pessoas também saíam demônios, gritando: 
"Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava, e 
não os deixava falar, porque sabiam que ele 

42era o Messias.  Ao raiar do dia, Jesus saiu, e 
foi para um lugar deserto. As multidões o 
procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-

43lo que os deixasse.  Mas Jesus disse: "Eu 
devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus 
também a outras cidades, porque para isso é 

44que eu fui enviado."  E pregava nas sinagogas 
da Judeia. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Os habitantes de Cafarnaum não queriam 
que Jesus fosse adiante. Mas a missão do 
Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino 
em toda parte. Peçamos ao Pai a graça de 
seguir o exemplo de Jesus: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que o Pai inspire a Igreja a falar 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 4,38-44

O
 Evangelho de hoje começa com a cura da sogra de Pedro. O cenário da sinagoga é 
substituído pelo da casa, a casa de Simão. Não a doente, mas os presentes pedem por 
ela, como, aliás, em outros milagres. O milagre da cura da sogra de Pedro é tão 

pequeno que corre o risco de passar despercebido. Para início do ministério público, esperar-
se-ia algo espetacular. A sua pequenez, contudo, nos obriga a refletir sobre o seu significado. 
Milagre é um sinal que indica algo diferente de si mesmo. O significado está na última palavra 
da breve narração: “e os servia” (v. 39). Um sinal minúsculo contém um significado grandioso. 
É a chave de interpretação de todos os milagres. O poder da palavra vence aqui e agora o mal 
(Evangelho de ontem); uma vez libertados do mal, estamos finalmente livres para o bem, para 
fazer o bem, para o serviço! Este é, na prática, o programa messiânico de Jesus: tornar-nos 
como ele, livres para servir, pois ele “está entre nós como aquele que serve” (Lc 22,27).

-  A sequ ncia completa o primeiro retrato do messias Jesus. Enquanto as pessoas o ê
veem como o salvador, os demônios gritam que ele é o Filho de Deus e sabem que ele é o Cristo 
(v. 41). Jesus, por sua vez, movido por uma misteriosa necessidade – “É preciso que eu 
evangelize!” – se proclama evangelizador do reino de Deus. 

-  Temos aqui um “sumário”, uma síntese teológica do “dia” – também teológico – de 
Jesus. Neste dia programático, vemos a sua ação (anunciar o reino), a sua realização (curar os 
doentes), a sua fonte (a oração pessoal), o seu extravasamento (em outras cidades e outras 
sinagogas).

-  Desenha-se como que uma parábola da vida de Jesus: a tarde da cruz não é a falência, 
mas a plenitude gloriosa de toda a obra salvífica feita de palavras, ações, milagres; a noite da 
morte não é o aniquilamento, mas comunhão com o Pai, fonte da vida, que, pelo Filho, no 
Espírito, se expande em novos filhos e filhas.

-  O ‘estranho’ dia de Jesus começa de noite (v. 40). É o tempo indisponível ao ser 
humano. Tudo cai nas trevas. Toda atividade cessa. A noite simboliza a morte, que Jesus 
também viverá entre o escurecer do sol da sexta-feira e a alvorada do primeiro dia.

-  A ação de Jesus parece se concentrar exatamente aí, “ao por do sol” (vv. 40.41a). Isto 
significa que Jesus age definitivamente no fim do seu ‘dia’, na cruz, onde a nossa noite (o mal) e 
a sua (a cruz) se encontram.

-  A noite é o lugar da verdade do homem e da verdade de Deus. Na noite, o homem 
reconhece o próprio mal; na noite, Deus manifesta o próprio poder. Do nada ele nos criou; em 
nosso reconhecimento do nada, ele nos salva na fé. Deus age quando o homem, reconhecendo 
a própria impossibilidade, renuncia a agir e grita: “Agora basta, Senhor!” (1Rs 19,4). Só a Deus 
“nada é impossível” (Lc 1,37). 

SANTA TERESA DE CALCUTÁ, VIRGEM - MEMÓRIA FACULTATIVA
(Cor branca - Ofício da memória)

(Virgens - MR, 766s.)

sedento na cruz, com uma caridade extraordi-
nária para com os mais pobres dos pobres, 
dai-nos, por sua intercessão, servir a Cristo 
nos irmãos sofredores.

Oração do dia

Ó Deus, que chamastes santa Teresa, 
virgem, a responder ao amor do teu Filho, 
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deste mundo é insensatez diante de Deus. 
Com efeito, está escrito: "Ele apanha os sábios 

20em sua própria astúcia",  e ainda: "O Senhor 
conhece os pensamentos dos sábios; sabe 

21que são vãos".  Portanto, que ninguém ponha 
a sua glória em homem algum. Com efeito, 

22tudo vos pertence:  Paulo, Apolo, Cefas, o 
mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro,  

23tudo é vosso,  mas vós sois de Cristo, e 
Cristo é de Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23(24),1-2.3-
4ab.5-6 (R/. 1)

R. Ao Senhor pertence a terra e o que 
ela encerra.

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que         
ela encerra, o mundo inteiro com os seres  
que o povoam; porque ele a tornou firme sobre 
os mares, e sobre as águas a mantém inaba-
lável. R.

2.  "Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação?" "Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem 
não dirige sua mente para o crime. R.

3.  Sobre este desce a bênção do Senhor 
e a recompensa de seu Deus e Salvador". "É 
assim a geração dos que o procuram, e do 
Deus de Israel buscam a face". R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,19

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu 

ensinarei a pescar gente. R.

A comunidade de Jesus começa a se 
formar para a missão. De duas barcas, 
escolhe-se uma, a de Pedro, que a conduz ao 
largo, recebe a ordem de Jesus, reúne os 
companheiros para puxar as redes e tornar-se 
pescadores de gente. Jesus não está mais só, 
mas rodeado de pessoas chamadas e encar-
regadas de prosseguir a missão. Hoje, nós é 
que somos chamados a lançar as redes em 
águas mais profundas! 

Antífona da entrada - Sl 85,3.5

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom e cle-
mente, cheio de misericórdia para aqueles 
que vos invocam. (Sl 85,3.5)

Oração do dia

Deus do universo, fonte de todo bem, 
derramai em nossos corações o vosso amor e 
estreitai os laços que nos unem convosco 
para alimentar em nós o que é bom e guardar 
com solicitude o que nos destes.

Leitura - 1Cor 3,18-23

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

18Irmãos,  ninguém se iluda: Se algum de 
vós pensa que é sábio nas coisas deste 
mundo, reconheça sua insensatez, para se 

19tornar sábio de verdade;  pois a sabedoria 

06 QUINTA-FEIRA DA 22ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Santos do dia: Ferréolo e Ferrúcio de Besançon (+200). Ursicino de Ravena (470-536). 
Santa Teresa de Calcutá (1910-1997).

Memória histórica: A censura proibiu no Brasil a publicação de notícias sobre Anisitia 
Internacional (1972). Desempregados acampam na Assembleia Legislativa de São Paulo (1983). 

Datas comemorativas: Dia da Amazônia. Dia do Farmacêutico.
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R. Pai santo, ouvi-nos.

1.  Pelo Papa Francisco, os bispos e os 
presbíteros, para que não percam nenhuma 
ocasião de anunciar Jesus e seu Evangelho, 
rezemos ao Senhor.

2.  Por aqueles a quem Jesus convida a 
reverem os seus projetos e segui-lo, para que 
se tornem discípulos missionários, rezemos 
ao Senhor.

3.  Por aqueles que se vangloriam do que 
têm, do que são ou do que fazem, para que 
creiam que o importante é ser de Deus. 
rezemos ao Senhor.

4. Pelos pescadores que saem ao mar e 
nada apanham, para que não desanimem, 
mas lancem de novo suas redes, rezemos ao 
Senhor.

5. Pelos que, nas comunidades, assumem 
a missão de pescadores de gente, para que 
sintam Jesus ao seu lado, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, dai-nos acreditar que 
a vossa graça é necessária para começar, 
prosseguir e levar a bom termo o que 
mandais. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
nos traga sempre a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que realizamos nesta 
liturgia.

Antífona da comunhão - Sl 30,20

Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, 
que reservastes para aqueles que vos temem.

Oração depois da comunhão

Restaurados à vossa mesa pelo pão da 
vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos 
irmãos e irmãs. 

Evangelho - Lc 5,1-11

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

1Naquele tempo:  Jesus estava na margem 
do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se 

                  ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. 
2 Jesus viu duas barcas paradas na margem do 
lago. Os pescadores haviam desembarcado e 

3lavavam as redes.  Subindo numa das barcas, 
que era de Simão, pediu que se afastasse um 
pouco da margem. Depois sentou-se e, da 

4barca, ensinava as multidões.  Quando 
acabou de falar, disse a Simão: "Avança para 
águas mais profundas, e lançai vossas redes 

5para a pesca".  Simão respondeu: "Mestre, 
nós trabalhamos a noite inteira e nada pes-
camos. Mas, em atenção à tua palavra, vou 

6lançar as redes".  Assim fizeram, e apanharam 
tamanha quantidade de peixes que as redes se 

7 rompiam. Então fizeram sinal aos compa-
nheiros da outra barca, para que viessem 
ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas 

8barcas, a ponto de quase afundarem.  Ao ver 
aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de 
Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, 

9porque sou um pecador!"  É que o espanto se 
apoderara de Simão e de todos os seus 
companheiros, por causa da pesca que aca-

10bavam de fazer.  Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, que eram sócios de Simão, também 
ficaram espantados. Jesus, porém, disse a 
Simão: "Não tenhas medo! De hoje em diante 

11tu serás pescador de homens."  Então leva-
ram as barcas para a margem, deixaram tudo e 
seguiram a Jesus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Depois de Jesus falar à multidão, disse a 
Pedro, que trabalhara a noite inteira: “Avança 
para águas mais profundas, e lança as redes”. 
Aconteceu então uma pesca nunca vista, e os 
discípulos deixaram tudo e seguiram Jesus. 
Peçamos também essa graça ao Pai celeste: 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 5,1-11

A
 vocação dos discípulos em Marcos – logo no início do Evangelho (Mc 1,16-20) – é o 
princípio da vida cristã. Em Lucas – depois do discurso inaugural e da manifestação 
do poder da palavra (Evangelhos dos dias anteriores) – mostra os seus efeitos 

eclesiais. De fato, no terceiro Evangelho, os discípulos já estão na barca de onde Jesus fala; 
encontram-se distantes da costa, trabalhando duro; depois de uma noite de trabalho inútil, em 
obediência à palavra de Jesus, recolhem uma quantia inusitada de peixes. A comunidade 
precisa confrontar-se com a palavra de Jesus e obedecê-Lo para obter os frutos da bênção 
prometida. É assim que o discípulo, como Maria, concebe (Lc 1,38; cf. 5,7.9 = o verbo é o 
mesmo). O pecado reconhecido não é o lugar da falência, mas do chamado do Senhor.

- Neste sentido, o Evangelho de hoje é como uma reflexão sobre o chamado já feito para 
aprofundar o seu significado. Percebem-se diferenciações de papéis dentro da Igreja e uma 
incipiente organização: de duas barcas, escolhe-se uma, a de Pedro, que a conduz ao largo, 
recebe a ordem de Jesus, reúne os companheiros para puxar as redes e, finalmente, é 
encarregado da missão, na qual outros companheiros são também associados. Jesus não está 
mais só, mas rodeado de pessoas chamadas e encarregadas de prosseguir a missão. Visualiza-
se, assim, na pequena comunidade dos discípulos, a futura comunidade pós-pascal, querida 
por Jesus. 

-  Essa comunidade é um povo que escuta e segue Jesus. O ouvinte perfeito do Pai é 
ouvido e, assim, a bênção prometida por Deus desce à terra. Os capítulos 5 e 6 apresentam o 
caminho de Israel na escuta da Palavra, enquanto os capítulos 7 e 8 mostram o caminho dos 
pagãos. Faz-se uma reflexão espiritual sobre o chamado que é dirigido a todos. Depois do 
chamamento dos discípulos (Evangelho de hoje), vem a revelação de Deus como misericórdia 
mediante palavras, acessível aos judeus que já conhecem a revelação através da Palavra (Lc 
6,20-49), e vem a mesma revelação mediante ações, que realizam essa misericórdia, mos-
trando, desse modo, a face de Deus para os pagãos, os pequenos e os pecadores (capítulo 7). 

-  A finalidade do texto é levar o leitor e a leitora à obediência da palavra de misericórdia já 
pronunciada, já ouvida e que produz frutos de salvação para todos. 

-  Como já acenamos de passagem há pouco, esse trecho lembra a Anunciação. O 
chamado de Maria é o mesmo do discípulo. À sua virgindade corresponde a nossa esterilidade, 
ou seja, o nosso pecado reconhecido. Se Maria concebeu em obediência à palavra, nós 
também concebemos em obediência à palavra. Se o Espírito fez gerar nela o corpo de Jesus, ele 
faz gerar em nós o Cristo total, cabeça e membros, como dizia Agostinho. A medida plena do 
Filho coincide com as dimensões da humanidade perdida em seu pecado e acolhida na 
comunidade de Jesus, aberta a judeus e pagãos. 
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Santos do dia: Magno (699-772). Ésquilo de Lund (1100-1181).

Testemunhas do Reino: Manuel Congo (1839, Brasil). 

Memória histórica: Destruição, pelo futuro Duque de Caxias, do Quilombo da Serra do 
Mar, e enforcamento de seu líder, Manuel Congo (1839). 

Datas comemorativas: Dia do Hino Nacional Brasileiro. Dia do Alfaiate. Dia do Barbeiro e 
do Cabeleireiro.

Amanhã, dia 7, data da Independência do Brasil, na Missa, pode-se tomar a Coleta                     
[a Oração do dia] da Missa para Diversas Necessidades n. 17 (Pela Pátria).
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07 SEXTA-FEIRA DA 22ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Os discípulos de João jejuam porque, para 
eles, a vida é espera do futuro; os fariseus 
porque, para eles, a vida está na observância 
do passado; para as almas religiosas, o 
presente (esse vale de lágrimas) é sempre 
jejum, e a vida está no passado (saudades do 
que já foi) ou no futuro (desejo do que será). 
Jesus e seus discípulos não jejuam porque é 
festa de casamento. O esposo é Jesus. Com 
Jesus, acabou o jejum e começou a festa de 
casamento entre Deus e a humanidade.              
Nós, seus discípulos, devemos jejuar para 
aprender a ser discípulos missionários e bons 
cidadãos. 

Antífona da entrada - Sl 85,3.5

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom e 
clemente, cheio de misericórdia para aqueles 
que vos invocam. 

Oração do dia

Deus do universo, fonte de todo bem, 
derramai em nossos corações o vosso amor e 
estreitai os laços que nos unem convosco 
para alimentar em nós o que é bom e guardar 
com solicitude o que nos destes.

Ou:

Oração do dia

Ó Deus, que organizais todas as coisas 
com admirável providência, acolhei as 
súplicas que fazemos pela nossa pátria, para 
que sejam consolidadas a concórdia e a 
justiça pela sabedoria do povo e a hones-
tidade dos governantes, trazendo-nos paz e 
prosperidade.

Leitura - 1Cor 4,1-5

Leitura a Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1Irmãos:  Que todo o mundo nos considere 
como servidores de Cristo e administradores 

2dos mistérios de Deus.  A este respeito, o que 
se exige dos administradores é que sejam 

3fiéis.  Quanto a mim, pouco me importa ser 
julgado por vós ou por algum tribunal 

4humano. Nem eu me julgo a mim mesmo.  É 
verdade que a minha consciência não me 
acusa de nada. Mas não é por isso que eu 

5posso ser considerado justo.  Quem me julga 
é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes 
do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele 
iluminará o que estiver escondido nas trevas e 
manifestará os projetos dos corações. Então, 
cada um receberá de Deus o louvor que tiver 
merecido. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36(37),3-4.5-
6.27-28.39-40(R/. 39a) 

R. A salvação de quem é justo vem 
de Deus.

1.  Confia no Senhor e faze o bem, e sobre 
a terra habitarás em segurança. Coloca no 
Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu 
coração. R.

2.  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.

3.  Afasta-te do mal e faze o bem, e terás 
tua morada para sempre. Porque o Senhor 
Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os 
seus amigos. R.

4.  A salvação dos piedosos vem de Deus; 
ele os protege nos momentos de aflição. O 
Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
7 

de
 S

et
em

br
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
22

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

26

de Jesus, rezemos ao Senhor.
2. Para que homens e mulheres de espírito 

novo se tornem ouvintes atentos da mensa-
gem de Jesus, e colaborem na transformação 
do mundo, rezemos ao Senhor.

3. Pelo Brasil, seu povo e seus governan-
tes, para que a comemoração da Independên-
cia nos motive a lutar por um País unido, justo 
e fraterno, rezemos ao Senhor. 

4. Para que as pessoas e os diversos 
grupos da sociedade superem polarizações e 
extremismos e reconheçam todo bem que há 
nos outros, rezemos ao Senhor.

5. Para que os cristãos injustamente 
acusados e difamados respondam àqueles 
que os levam aos tribunais que o único a julgar 
justiça é Deus, rezemos ao Senhor.

6. Para que os membros desta assembleia 
sintam a alegria da presença do Esposo no 
meio deles e compreendam que é no amor 
que está a perfeição, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, fazei-nos encontrar a 
vossa paz neste encontro repetido com Aquele 
que nos sacia, com as Palavras que nos diz e o 
Pão que nos reparte. Ele que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
nos traga sempre a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que realizamos nesta 
liturgia.

Antífona da entrada - Sl 30,20

Como é grande, ó Senhor, vossa bonda-
de, que reservastes para aqueles que vos 
temem!

Oração depois da comunhão

Restaurados à vossa mesa pelo pão da 
vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos 
irmãos e irmãs. 

e protege-os contra os ímpios, e os guarda 
porque nele confiaram. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou a luz do mundo; aquele que me 

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

Evangelho - Lc 5,33-39

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo São Lucas 

33Naquele tempo:  Os fariseus e os mestres 
da Lei disseram a Jesus: "Os discípulos de 
João, e também os discípulos dos fariseus, 
jejuam com frequência e fazem orações. Mas 

34os teus discípulos comem e bebem."  Jesus, 
porém, lhes disse: "Os convidados de um 
casamento podem fazer jejum enquanto o 

35noivo está com eles?  Mas dias virão em que 
o noivo será tirado do meio deles. Então, 

36naqueles dias, eles jejuarão."  Jesus contou-
lhes ainda uma parábola: "Ninguém tira 
retalho de roupa nova para fazer remendo em 
roupa velha; senão vai rasgar a roupa nova, e o 
retalho novo não combinará com a roupa 

37velha.  Ninguém coloca vinho novo em odres 
velhos; porque, senão, o vinho novo arrebenta 
os odres velhos e se derrama; e os odres se 

38perdem.  Vinho novo deve ser colocado em 
39odres novos.  E ninguém, depois de beber 

vinho velho, deseja vinho novo; porque diz: o 
velho é melhor." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O Reino de Deus exige dos que querem 
alcançá-lo humildade, conversão constante, 
renovação. Supliquemos ao Pai, que nos 
transforme segundo a sua vontade: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Para que, em cada Igreja particular, os 
pastores e os fiéis sejam pessoas de fé e aber-
tas ao Espírito Santo, que vivam o Evangelho 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 5,33-39

O
 jejum é um dos três “pilares do mundo”. Não só. É um dos fundamentos da “religião 
do mundo”. Mais ainda. É um exercício que o cristão tem ao seu alcance para exercitar-
se na vida cristã, na vivência do Evangelho, no seguimento de Jesus. A passagem do 

homem velho ao homem novo muitas vezes exige violência, ou, pelo menos, disciplina, 
renúncia, escolha. O jejum é uma escolha e 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 – e as pessoas religiosas em geral. Os 
discípulos de João jejuam porque, para eles, a vida é espera do futuro; os fariseus porque, para 
eles, a vida está na observância do passado; para as almas religiosas, o presente (esse vale de 
lágrimas) é sempre jejum, e a vida está no passado (saudades do que já foi) ou no futuro (desejo 
que será). 

-  A resposta de Jesus é essencial para responder ao questionamento dos fariseus: “O 
esposo está com eles” (Lc 5,34). 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, por último, 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, 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 (= 
capacidade de embriagar) 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 (ou, ultimamente, também como mãe), 
que 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, que, 
se correspondido, nos torna semelhantes a ele, seus parceiros e parceiras. 

-  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 e ressuscitada, 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 luta pela vida – verdadeira e permanente guerra! – que é a 
história da humanidade, desfazer todo jugo (cf. Is 58,6ss.). Assim, encontrando hoje o irmão 
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desumanizado, 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). 

Santos do dia: Regina (III séc.). Clodoaldo (520-560). Amalberta (+705). João de Lodi 
(1026-1105). Mártires do Colégio Jesuíta de Graz (+1619).

Memória histórica: Dia da Independência do Brasil em relação a Portugal (1822). 50º 
aniversário da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (Medellín, 1968).

Datas comemorativas: Dia da Pátria. Grito dos Excluídos.

08 SÁBADO - NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício festivo próprio)

Comentário inicial - Os Evangelhos não 
trazem nenhuma notícia a respeito do 
nascimento de Maria. O que sabemos do seu 
nascimento, sabemos através dos apócrifos. 
Maria era filha de Ana e Joaquim, que já 
estavam idosos quando foi concebida. Só 
Deus pode fazer um ventre seco conceber e 
uma semente velha fecundar. Maria é dom. 
Maria é presente. Maria é graça de Deus para 
a humanidade. A liturgia de hoje é um convite a 
acolhermos esse dom e a darmos graças a 
Deus por ele.

Antífona da entrada 

Celebremos com alegria o nascimento da 
Virgem Maria: por ela nos veio o Sol da justiça, 
o Cristo, nosso Deus.

Oração do dia

Abri, ó Deus, para os vossos servos e 
servas os tesouros da vossa graça: e assim 
como a maternidade de Maria foi a aurora da 
salvação, a festa do seu nascimento aumente 
em nós a vossa paz.

Leitura - Mq 5,1-4a

Leitura da Profecia de Miqueias 

1Assim diz o Senhor:  "Tu, Belém de Éfrata, 

pequenina entre os mil povoados de Judá, de 
ti há de sair aquele que dominará em Israel; 
sua origem vem de tempos remotos, desde os 

2dias da eternidade.  Deus deixará seu povo ao 
abandono, até ao tempo em que uma mãe der 
à luz; e o resto de seus irmãos se voltará para 

3os filhos de Israel.  Ele não recuará, apascen-
tará com a força do Senhor e com a majestade 
do nome do Senhor seu Deus; os homens 
viverão em paz, pois ele agora estenderá o 
poder até aos confins da terra, 4ª e ele mesmo 
será a Paz". - Palavra do Senhor.

Ou: Rm 8, 28-30

Salmo responsorial - Sl 70(71),6; Sl 12 
(13),6 (R/. Is 61,10)

R. Exulto de alegria no Senhor.

1.  Sois meu apoio desde antes que eu 
nascesse, desde o seio maternal, o meu am-
paro: para vós o meu louvor eternamente! R.

2.  Uma vez que confiei no vosso amor, 
meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que 
eu vos cante pelo bem que me fizestes! R.

Aclamação ao Evangelho 

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V.  Sois feliz, Virgem Maria; e mereceis 

todo louvor; pois de vós se levantou o Sol 
brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus, 
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e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida 
19pela ação do Espírito Santo.  José, seu ma-

rido, era justo e, não querendo denunciá-la 
20resolveu abandonar Maria, em segredo.  En-

quanto 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 

21concebeu pela ação do Espírito Santo.  Ela 
dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de 
Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus 

22pecados".  Tudo isso aconteceu para se 
cumprir o que o Senhor havia dito pelo 

23profeta:  "Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho. Ele será chamado pelo nome de 
Emanuel, que significa: Deus está conosco".     
- Palavra da Salvação.

Ou: Mt 1, 18-23 (mais breve)

Preces dos fiéis

Ao celebrarmos o nascimento de Maria, 
dom de Deus à humanidade sedenta de sal-
vação, peçamos ao Pai o dom de respeitarmos 
as mães e seus filhos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, que 
nasceu do lado aberto de Cristo, para que 
acolha os dons do Batismo e da Eucaristia, 
rezemos ao Senhor. 

2. Pelos judeus, para que, pela interces-
são de Maria de Nazaré, possam se aproximar 
com amor e esperança do seu irmão Jesus, 
rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos namorados, pelos noivos e pelos 
novos casais, para que se deixem inspirar por 
casais como Joaquim e Ana, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelas mulheres que estão prestes a ser 
mães, para que recebam dos maridos respeito 
e atenção, amizade e ternura, rezemos ao 
Senhor. 

5.  Por todos nós, reunidos nesta assem-
bleia, para que, imitando a santidade de Maria, 
nos tornemos imagens do seu Filho Jesus 
Cristo, oremos, irmãos. 

pelo qual nós fomos salvos! R.

Evangelho - Mt 1, 1-16.18-23

As primeiras palavras do Evangelho de 
Mateus são “Livro da gênese de Jesus Cristo” 
(Mt 1,1). É como se fosse o título. De fato, 
conta o nascimento no tempo do Filho eterno 
do Pai que se faz nosso irmão. Seu nascimento 
é apresentado como o nascimento do ser 
humano, princípio e fim do mundo criado, no 
princípio, por Deus (Gn 1,1). O nascimento do 
Filho é, porém, precedido pelo nascimento de 
Maria, de quem nasceu o Cristo. 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

1 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de 
2Davi, filho de Abraão.  Abraão gerou Isaac; 

Isaac gerou Jacó; Jacó gerou Judá e seus 
3irmãos.  Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe 

era Tamar. Farés gerou Esrom; Esrom gerou 
4Aram;  Aram gerou Aminadab; Aminadab 

                    gerou Naasson; Naasson Gerou Salmon; 
5 Salmon gerou Booz, cuja mãe era Raab. Booz 
gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou 

6Jessé.  Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou 
Salomão, daquela que tinha sido a mulher de 

7Urias.  Salomão gerou Roboão; Roboão gerou 
8Abias; Abias gerou Asa;  Asa gerou Josafá; 

9Josafá gerou Jorão; Jorão gerou Ozias;  Ozias 
gerou Jotão; Jotão gerou Acaz; Acaz gerou 

10Ezequias;  Ezequias gerou Manassés; 
       Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias. 

11 Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no 
12tempo do exílio na Babilônia.  Depois do 

exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel; 
13Salatiel gerou Zorobabel;  Zorobabel gerou 

Abiud; Abiud gerou Eliaquim; Eliaquim gerou 
14Azor;  Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou 

15Aquim; Aquim gerou Eliud;  Eliud gerou 
Eleazar; Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. 
16 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual 

18nasceu Jesus, que é chamado o Cristo.  A 
origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua 
mãe, estava prometida em casamento a José, 
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 Prefácio de Nossa Senhora 

Antífona da comunhão - Is 7,14; Mt 1,21

A Virgem dará à luz um filho, e ele salvará 
seu povo do pecado.

Oração depois da comunhão

Exulte, ó Deus, a vossa Igreja que 
renovastes pelos sagrados mistérios, pois nos 
alegramos pelo nascimento de Maria, que foi 
para o mundo inteiro esperança e aurora de 
salvação.

Deus todo-poderoso e eterno, ouvi as 
orações do vosso povo que celebra a festa da 
Natividade de Maria, e, por sua intercessão, 
enriquecei-o com os dons da vossa graça. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do 
vosso Filho, que, ao nascer da Virgem Mãe, 
não diminuiu, mas consagrou a sua integri-
dade. E fazei que ele, apagando os nossos 
pecados, vos torne agradáveis as nossas 
oferendas.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 1,1-16.18-23

A
s primeiras palavras do Evangelho de Mateus são “Livro da gênese de Jesus Cristo” 
(Mt 1,1). É como se fosse o título. De fato, conta o nascimento no tempo do Filho 
eterno do Pai que se faz nosso irmão. Seu natal é apresentado como o natal do ser 

humano, princípio e fim do mundo criado, no princípio, por Deus (Gn 1,1).
-  O primeiro capítulo de Mateus apresenta a origem de Jesus, ao mesmo tempo humana 

e divina. Para Mateus, Jesus é filho de Davi segundo a carne (vv. 1-17) e Filho de Deus segundo 
o Espírito (vv. 18-25). Com Abraão Deus entra na história humana e a história humana, na de 
Deus. Modelo de crente é José – uma espécie de réplica de Abraão – o esposo de Maria, que, 
sem nada ver, recebe como próprio filho o Filho de Deus gerado no seio virginal de Maria (vv. 
18-25). 

-  Mateus lê a relação entre o passado (AT) e o presente (NT) em termos de promessa e 
cumprimento. Só nos dois primeiros capítulos de seu livro, fala cinco vezes de “cumprimento 
das Escrituras” (Mt 1,22; 2,5.15.17.23). Jesus é visto como o ponto de chegada do desígnio 
divino, aquele do qual a Escritura fala do início ao fim. É de São Jerônimo, um santo des e mês, t
a famosa frase: “A Escritura fala de Cristo. Quem não conhece a Escritura não conhece Cristo e 
quem não conhece Cristo não conhece a Escritura”. A partir de Cristo, Mateus relê o passado 
da história da salvação, numa marcha à ré semelhante à do caranguejo que avança, correndo 
para trás.

-  Mateus não dispõe – como os modernos historiadores e os biógrafos de sempre (mas 
quem disse que ele quis fazer obra de historiador ou compor uma biografia?) – de muitos 
materiais. Tem à disposição – com os outros Evangelhos – citações bíblicas, genealogias, os 
nomes dos pais de Jesus, a informação sobre a sua ascendência davídica, a fé na sua 
divindade, a concepção virginal, o seu nascimento no tempo de Herodes*, a sua residência em 
Nazaré. O restante é material exclusivamente seu, não testemunhado por outros escritos.

-  O gênero literário* é o chamado termo hebraico que deriva de midrash, darash 
(investigar, procurar, pesquisar). Significa “pesquisa” e contém em si as conotações de estudo 
e explicação. O caracteriza a exegese sinagogal, que, ao mesmo tempo, cuida de midrash 
conservar a tradição e de aprofundá-la e atualizá-la através da reflexão. O procura midrash 
explicar e ilustrar uma passagem da Escritura em função do tempo presente e visando a uma 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
8 

de
 S

et
em

br
o 

- 
S

áb
ad

o 
- 

N
at

iv
id

ad
e 

de
 N

os
sa

 S
en

ho
ra

 -
 F

es
ta

31

exortação para que se viva melhor. Não deve ser confundido nem com a fábula nem com a lição 
moral tirada de uma lenda. Dizer que um texto tenha um caráter não aumenta nem midráshico 
diminui a atendibilidade dos fatos. Os fatos, independentemente de gênero literário, devem ser 
verificados cada vez! No caso concreto de Mateus, o que realmente importa é interpretar a 
Escritura à luz de Jesus e do seu Espírito.

-  A genealogia que Mateus apresenta é uma lista de nomes, divididos em três 
períodos, que vão de Abraão a Jesus. (A apresentada por Lucas é diferente, porque a intenção 
teológica de um e de outro é diferente). A “carne” – a realidade humana – de Jesus, Filho de 
Deus, passa através da longa história dos que o precederam. De cada um deles – de cada um 
desses nomes – se diz duas vezes “gerar”: uma vez como “filho”, a outra como “pai”. Esse 
esquema se repete até chegar em José. Aí, inesperadamente, ele se interrompe: “Jacó gerou 
José, o esposo de Maria, por meio da qual foi gerado Jesus, chamado Cristo” (v. 16). Ao invés 
de dizer que José gerou Jesus, o esquema abre-se à surpresa do que aconteceu – por pura 
prodigalidade da graça – por meio de Maria! 

-  Se atentarmos ao primeiro (Abraão) e ao último (Jesus) da lista, a mensagem é mais 
surpreendente ainda. Do primeiro não se diz quem o gerou; do último não se diz quem o gera 
nem a quem ele gera. Na verdade, alude-se ao mistério inicial do Pai e ao mistério final do 
Filho. 

Santos do dia: Natividade de Maria. Adriano (+290). Sérgio I (+701). Corbiniano de 
Freising (680-720/730). Maria Toríbia (1140 ou 1175). Serafina (1434-1478). 

Datas comemorativas: Juán Sebastián Elcano completa a primeira volta ao mundo 
(1522). Dia Internacional Alfabetização. Dia do Alfabetizador. Dia da Dedicação. Dia Nacional de 
Luta por Medicamentos.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Gênero literário. É a categoria particular a que pertence um livro ou uma parte (maior ou 
menor) de um livro, de acordo com o tipo de conhecimento que pretende comunicar e os 
procedimentos literários que emprega com essa finalidade. Não se pode, por exemplo, interpretar 
da mesma maneira um poema e um tratado doutrinal, uma narração histórica e uma parábola. 
Oficialmente, a atenção aos gêneros literários foi acolhida e incentivada por Pio XII na encíclica 
Divino afflante Spiritu.

[2] Herodes. O Novo Testamento conhece, pelo menos, quatro Herodes. O primeiro é Herodes, 
o Grande, que viveu entre 73 a.C. e 4 d.C. Teve dez mulheres e sete filhos. Com a ajuda de Roma, 
estendeu o seu poder desde a Galileia até à Judeia e à Samaria. Foi um grande construtor e um 
ditador sanguinolento, matando inclusive três dos seus próprios filhos. O segundo foi Herodes 
Antipas, filho de Herodes o Grande. Viveu de 22 a.C. até 39 d.C., pelo menos, quando foi exilado 
pelos romanos em Lugdunum Convenaruma. É famoso por ter repudiado a mulher para se unir a 
Herodíades, esposa de um seu meio-irmão, situação cuja denúncia provocou a morte de João 
Batista. O terceiro Herodes é Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Amigo de Calígula e de 
Cláudio, reconstituiu o ‘império’ do avô. Nasceu entre os anos 9 e 10 a.C. e morreu de repente em 
Cesareia em 44 d.C. Foi o primeiro perseguidor dos cristãos (cf. At 12,1-23). Houve também um tal 
Herodes Boeto, chamado Filipe em Mt 14,3 (cf. Mc 6,17) e também de Herodes Agripa II.
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09 23º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III Semana do Saltério - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A liturgia de hoje é 
um convite a celebrarmos algumas experiên-
cias fundamentais do discípulo missionário. 
Antes de tudo, ouvir a Palavra. Como resposta, 
acolher a Palavra na fé. Depois, como uma 
consequência, expandir a Palavra. É por isso 
que Jesus precisa abrir nossos ouvidos, abrir 
nosso coração e desatar nossa língua. O que 
Jesus fez com o surdo-mudo, ele quer fazer 
hoje com cada um de nós. Ele nos reuniu aqui 
para abrir nossos ouvidos e desatar nossa 
língua para o Evangelho. 

Antífona da entrada - Sl 118,137.124

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa 
sentença; tratai o vosso servo segundo a 
vossa misericórdia.

Oração do dia

Ó Deus, pai de bondade, que nos redimis-
tes e adotastes como filhos e filhas, concedei 

aos que creem no Cristo a verdadeira liber-
dade e a herança eterna. 

Leitura - Is 35,4-7a

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

4 Dizei às pessoas deprimidas: "Criai 
ânimo, não tenhais medo!  Vede, é vosso 
Deus, é a vingança que vem, é a recompensa 

                            de Deus; é ele que vem para vos salvar". 
5 Então se abrirão os olhos dos cegos e se 

6descerrarão os ouvidos dos surdos.  O coxo 
saltará como um cervo e se desatará a língua 
dos mudos, assim como brotarão águas no 

7ªdeserto e jorrarão torrentes no ermo.  A terra 
árida se transformará em lago, e a região 
sedenta, em fontes d'água. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 145(146),7.8-
9a.9bc-10 (R/. 1.2a)

R. Bendize, ó minha alma ao Senhor. 
Bendirei ao Senhor toda a vida!

1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça 
aos que são oprimidos; ele dá alimento aos 
famintos, é o Senhor quem liberta os cati-       
vos. R.

2. O Senhor abre os olhos aos cegos o 
Senhor faz erguer-se o caído; o Senhor ama 
aquele que é justo, é o Senhor quem protege o 
estrangeiro. R.

3. Ele ampara a viúva e o órfão mas 
confunde os caminhos dos maus. O Senhor 
reinará para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos! R.

Leitura - Tg 2,1-5

Leitura da Carta de São Tiago 

1 Meus irmãos, a fé que tendes em 
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multidão; em seguida colocou os dedos nos 
seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a 

34língua dele.  Olhando para o céu, suspirou                 
                          e disse: "Efatá!", que quer dizer: "Abre-te!" 

35 Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua 
língua se soltou e ele começou a falar sem 

36dificuldade.  Jesus recomendou com insis-
tência que não contassem a ninguém. Mas, 
quanto mais ele recomendava, mais eles 

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

Preces dos fiéis

Na Palestina do tempo de Jesus, havia 
muitos doentes, fruto das más condições de 
vida, da exploração, das injustiças. Jesus não 
acabou com as doenças, mas passou a vida 
fazendo o bem: R. Ouvi, Senhor, a nossa 
súplica.

1. Pelo Papa Francisco e seus colaborado-
res, pelos bispos e servidores das dioceses, 
pelos párocos e ministros leigos, para que 
escutem e proclamem a Boa-Nova, rezemos, 
irmãos.

2.  Pelos que defendem a paz entre as 
nações, pelos que lutam contra as injustiças e 
pelos que dão pão a quem tem fome, rezemos, 
irmãos.

3.  Pelos cegos, pelos surdos e pelos 
mudos, pelos pobres dos países mais pobres 
e por todos os que estão ao seu serviço, 
rezemos, irmãos.

4.  Por todos nós aqui congregados, pelos 
que não puderam vir e pelos que vivem como 
se os outros não existissem, rezemos, irmãos.

5.  Pelos nossos pais, irmãos e familiares 
falecidos, pelos que são vítimas da violência e 
pelos que morrem por causa da fé, rezemos, 
irmãos.

Senhor Jesus Cristo, que dais coragem 
aos desanimados e soltais a língua dos 
mudos, escutai as nossas orações e dignai-
vos atendê-las. Vós que sois Deus com o Pai 

nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não 
2deve admitir acepção de pessoas.  Pois bem, 

imaginai que na vossa reunião entra uma 
pessoa com anel de ouro no dedo e bem 
vestida, e também um pobre, com sua roupa 

3surrada,  e vós dedicais atenção ao que está 
bem vestido, dizendo-lhe: "Vem sentar-te 
aqui, à vontade", enquanto dizeis ao pobre: 
"Fica aí, de pé", ou então: “Senta-te aqui no 

4chão, aos meus pés" –  não fizestes, então, 
discriminação entre vós? E não vos tornastes 

5juízes com critérios injustos?  Meus queridos 
irmãos, escutai: não escolheu Deus os pobres 
deste mundo para serem ricos na fé e 
herdeiros do Reino que prometeu aos que o 
amam? - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,23

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a 

boa notícia do Reino e curava seu povo doente 
de todos os males, sua gente! R.  

Evangelho - Mc 7,31-37

Jesus quer fazer conosco o que fez com o 
surdo-mudo do Evangelho de hoje. Ele nos 
separa da multidão (a fé é uma decisão 
pessoal); nos toca com as suas mãos (para 
nos transformar com seu poder); toca os 
nossos ouvidos (pois somos aquilo que 
ouvimos); toca a nossa língua com a saliva 
(que simboliza o Espírito); intercede, geme, 
grita, ordena. Salvar é muito mais difícil que 
criar! 

+ 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 
surdo, que falava com dificuldade, e pediram 

33que Jesus lhe impusesse a mão.  Jesus 
afastou-se com o homem, para fora da 
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Antífona da comunhão - Jo 8,12

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aque-
le que me segue não anda nas trevas, mas terá 
a luz da vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis 
com o alimento da vossa palavra e do vosso 
pão, concedei-nos, por estes dons do vosso 
Filho, viver com ele para sempre.

na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda 
render-vos a devida homenagem, e fazei que 
nossa participação na Eucaristia reforce entre 
nós os laços da amizade.

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

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 presta 
atenção e dá 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 ouve, torna-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-
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 
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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)!em em

DEIXAR-NOS CURAR DA SURDEZ

José Antonio Pagola

 Os profetas de Israel usavam com frequência a “surdez” como uma metáfora provocativa 
para falar do fechamento e da resistência do povo a seu Deus. Israel “tem ouvidos, mas não 
ouve” o que Deus lhe está dizendo. Por isso, um profeta chama todos à conversão com estas 
palavras: “Surdos, escutai e ouvi”.

Neste quadro, as curas de surdos narradas pelos evangelistas podem ser lidas como 
“relatos de conversão”, que nos convidam a deixar-nos curar por Jesus de surdezes e 
resistências que nos impedem de ouvir seu chamado ao seguimento. Concretamente, Marcos 
oferece em seu relato matizes muito sugestivas para trabalhar esta conversão nas comunidades 
cristãs. 

O surdo vive alheio a todos. Não parece ter consciência de seu estado. Não faz nada para 
aproximar-se de quem o pode curar. Para sua sorte, alguns amigos se interessam por ele e o 
levam até Jesus. Assim deve ser a comunidade cristã: um grupo de irmãos e irmãs que se 
ajudam mutuamente para viver em torno de Jesus, deixando-se curar por ele.

A cura da surdez não é fácil, Jesus toma o enfermo consigo, retira-se à parte e se concentra 
nele. É necessário o recolhimento e a relação pessoal. Precisamos, em nossos grupos cristãos, 
de um clima que permita um contato mais pessoal e vital dos crentes com Jesus. A fé em Jesus 
Cristo nasce e cresce nessa relação com ele.

Jesus trabalha intensamente os ouvidos e a língua do enfermo, mas isto não basta. É 
necessário que o surdo colabore. Por isso, depois de levantar os olhos para o céu, procurando 
fazer com que o Pai se associe a seu trabalho curador, Jesus grita ao enfermo a primeira palavra 
que deve ouvir quem vive surdo a Jesus e ao seu evangelho: “Abre-te”.

É urgente que nós cristãos ouçamos também hoje este chamado de Jesus. Não são 
momentos fáceis para sua Igreja. O que se nos pede é agir com lucidez e responsabilidade. 
Seria funesto viver hoje surdos ao seu chamado: não ouvir suas palavras de vida, não escutar 
sua Boa Noticia, não captar os sinais dos tempos, viver fechados em nossa surdez. A força 
curadora Jesus pode nos curar. 

Santos do dia: Gorgônio de Roma (+305). Wulfhilda de Barking (940-1000).

Testemunhas do Reino: Hildegard Feldman e Ramón Rojas (1990, Colômbia).

Datas comemorativas: Dia do Administrador de Empresas. Dia do Médico Veterinário. Dia 
do Técnico Administrativo. Dia da Velocidade. Nascimento de L. Tolstoi (1828). Fundação da 
República Popular da China (1976). Morte de Mão Tse Tung (1976).
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] Fetichismo. O fetichismo é uma forma primitiva da religião humana, que tem como objeto 
de culto animais ou seres terrestres inanimados. No fetichismo, o culto é prestado diretamente, sem 
uso de imagens, a esses produtos animais, vegetais ou minerais. Diferencia-se da idolatria, onde se 
presta culto a objetos manufaturados (imagens, p. ex.), que, porém, representam outros seres, aos 
quais o culto se dirige realmente.

10 SEGUNDA-FEIRA DA 23ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A mão se abre e se fecha. Ela se abre para 
dar e para receber. Fechada, não recebe e não 
dá. Jesus precisa curar a nossa mão, para que 
ela possa receber o seu dom e comunicá-lo 
aos irmãos e irmãs. 

Antífona da entrada - Sl 118,137.124

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa 
sentença; tratai o vosso servo segundo a 
vossa misericórdia. 

Oração do dia

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redi-
mistes e adotastes como filhos e filhas, 
concedei aos que creem no Cristo a verda-
deira liberdade e a herança eterna.

Leitura - 1Cor 5, 1-8

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

1Irmãos:  É voz geral que está aconte-
cendo, entre vós, um caso de imoralidade; e 
de imoralidade tal que nem entre os pagãos 
costuma acontecer: um dentre vós está 

2convivendo com a própria madrasta.  No 
entanto, estais inchados de orgulho, ao invés 
de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do 

3meio de vós aquele que assim procede?  Pois 
bem, embora ausente de corpo, mas presente 
em espírito, eu julguei, como se estivesse aí 

              entre vós, esse tal que tem procedido assim: 

4 Em nome do Senhor Jesus - estando vós e  
eu espiritualmente reunidos com o poder do 

5Senhor nosso, Jesus –  entregamos tal 
homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim 
de que o espírito seja salvo, no dia do Senhor. 
6 Vós vos gloriais sem razão! Acaso ignorais 
que um pouco de fermento leveda a massa 

7toda?  Lançai fora o fermento velho, para que 
sejais uma massa nova, já que deveis ser sem 
fermento. Pois o nosso cordeiro pascal, 

8Cristo, já está imolado.  Assim, celebremos a 
festa, não com velho fermento, nem com 
fermento de maldade ou de perversidade, mas 
com os pães ázimos de pureza e de verdade.         
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 5,5-6.7.12 
(R/. 9a)

R. Na vossa justiça guiai-me Senhor!

1.  Não sois um Deus a quem agrade a 
iniquidade, não pode o mau morar convosco; 
nem os ímpios poderão permanecer perante 
os vossos olhos. R.

2.  Detestais o que pratica a iniquidade e 
destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o 
sanguinário, o perverso e enganador. R.

3.  Mas exulte de alegria todo aquele que 
em vós se refugia; sob a vossa proteção se 
regozijem, os que amam vosso nome! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
0 

de
 S

et
em

br
o 

- 
S

eg
un

da
-f

ei
ra

 d
a 

23
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

37

pelos que abrem as mãos para receber os 
dons de Deus e doar aos irmãos, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelos que se alegram com aquilo que 
Deus lhes pede e pelos que se oferecem a 
Cristo para trabalhar com ele, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos doentes e por todas as pessoas 
abandonadas, pelos que seguem a Cristo e 
com ele levam a sua cruz, rezemos ao Senhor.

5.  Pelos que entre nós veem Cristo nos 
mais pobres, e pelos que se deixam trans-
formar pela sua Palavra, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Pai, ensinai-nos a ser dis-
cípulos de Jesus, escutando-o, amando-o e 
seguindo-o. Ele que vive e reina pelos séculos 
dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda 
render-vos a devida homenagem, e fazei que 
nossa participação na Eucaristia reforce entre 
nós os laços da amizade.

Antífona da comunhão - Jo 8,12

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; 
aquele que me segue não anda nas trevas, 
mas terá a luz da vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis 
com o alimento da vossa palavra e do vosso 
pão, concedei-nos, por estes dons do vosso 
Filho, viver com ele para sempre.

V. Minhas ovelhas escutam minha voz, 
eu as conheço e elas me seguem. R.

 
Evangelho - Lc 6, 6-11

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

6 Aconteceu num dia de sábado que, Jesus 
entrou na sinagoga, e começou a ensinar. Aí 

             havia um homem cuja mão direita era seca. 
7 Os mestres da Lei e os fariseus o observa-
vam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia 
de sábado, e assim encontrarem motivo para 

8acusá-lo.  Jesus, porém, conhecendo seus 
pensamentos, disse ao homem da mão seca: 
"Levanta-te, e fica aqui no meio". Ele se 

9levantou, e ficou de pé.  Disse-lhes Jesus: "Eu 
vos pergunto: O que é permitido fazer no 
sábado: o bem ou o mal, salvar uma vida ou 

10deixar que se perca?"  Então Jesus olhou para 
todos os que estavam ao seu redor, e disse ao 
homem: "Estende a tua mão." O homem assim 

11o fez e sua mão ficou curada.  Eles ficaram 
com muita raiva, e começaram a discutir entre 
si sobre o que poderiam fazer contra Jesus.           
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai a graça de olharmos e 
escutarmos Jesus, não como inimigo a quem 
se espia para condenar, mas como Amigo em 
quem se confia, dizendo: R. Pai santo, ouvi-
nos.

1.  Pelas comunidades cristãs espalhadas 
pelo mundo, pelos seus ministros, e por todos 
os que amam a Igreja, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que combatem contra o mal e 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,6-11

C
om Cristo, estamos autorizados a comer, de sábado, o trigo novo: “O Filho do Homem é 
senhor do sábado” (Lc 6,5). Aliás, na Eucaristia, vivemos do sábado, pois o Filho do 
Homem, senhor do sábado, convocou e convidou para o banquete em que Ele próprio 
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“toma o pão” e o “dá” aos discípulos (Lc 6,4). Se comer é viver, o ser humano vive de Deus 
porque se alimenta dele. Aliás, comendo do sábado, o ser humano torna-se capaz de agir 
conforme o sábado. Em outras palavras: tendo um princípio vital novo – qualitativamente novo! 
– torna-se capaz de realizar ações novas – qualitativamente novas!

-  O ser humano não está mais excluído da vida e da obra do sábado, pois o Filho do 
Homem, senhor do sábado, veio encontrá-lo. Suas mãos pregadas na cruz do nosso mal 
despregam nossas mãos paralisadas pelo pecado. Finalmente, graças ao Filho que nos liberta, 
somos livres para agir como Deus, obedecendo à Sua palavra. Só assim podemos voltar a ser 
seus “colaboradores”, como no princípio. Associada à sua, nossa obra pode tornar-se criadora, 
como a sua, desde o princípio. 

-  As características fundamentais do ser humano são descritas na Bíblia mediante o 
olho, o coração e a mão. O “olho” é inteligência para ver a verdade. O “coração” é vontade para 
amar a beleza. A “mão” é liberdade para fazer o bem. Com a mão, o ser humano realiza sua 
própria face, dentro da verdade, da beleza e da bondade que vê com os olhos e deseja com o 
coração. Pode, porém, acontecer de o olho entrever a verdade e o coração desejá-la, ficando a 
mão enrijecida, incapaz de mexer-se? Pode e, quando isso acontece, o ser humano não 
consegue viver do sábado. De fato, estendeu a mão para o fruto da desobediência (cf. Gn 3,1ss.) 
ela ficou fechada na posse e seca, sem vida. Santos Padres diziam que, morta devido à picada 
da serpente, a mão ficou seca pelo veneno que sai da sua boca.

-  O Evangelho de hoje concentra-se exatamente nas mãos, quer dizer, na ação humana. 
O homem que Jesus encontra dentro da sinagoga – eu, você, cada um de nós! – não é capaz de 
agir, pois a desobediência à palavra o mantém com a mão cerrada. Em mão fechada, nada entra, 
pois já está cheia, ainda que de... nada; de mão fechada, nada sai, porque está vazia... de tudo. 

-  A ordem de Jesus alude nada menos que à ressurreição: “Levanta-te” (= Ressurja)! Na 
mão daquele homem, atua a morte. Para que ele possa ressuscitar, ele precisa obedecer à outra 
ordem de Jesus: “Põe-te no meio”. Ele precisa colocar-se no meio da sinagoga e do sábado. Ou 
seja, a ressurreição do ser humano acontece pelo encontro com Jesus, cuja palavra poderosa (a 
sinagoga é o lugar da palavra) faz encontrar Jesus como o centro da vida de Deus (meio). Em 
Jesus, Deus se revela não como o centro do homem, mas como aquele que pôs o ser humano 
no seu próprio centro. É o que dirá João na Primeira Carta: “Nós acreditamos no amor que Deus 
tem por nós” (1Jo 4,16; cf. Jo 3,16). Quando, tendo descoberto isso, o homem coloca Deus no 
centro da sua vida (porque descobriu que Deus tem o homem no centro da dele), sua mão é 
restabelecida e ele passa a agir como Deus, que é Amor! 

Santos do dia: Pulquéria Aélia (399-453). Teodardo (615/620-669). Nicolau de Tolentino 
(1245-1305).

Testemunhas do Reino: Policarpo Chem (1984, Guatemala).

Memória histórica: Lançamento do 1º jornal impresso no Brasil (1808). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Jornalismo e da Imprensa. 

“As comunidades locais, às vezes, têm medo que os recém-chegados perturbem a ordem 
constituída... Também os recém-chegados têm seus medos: temem o confronto, o julgamento, a 

discriminação, o fracasso.” (Papa Francisco, no Dia dos Migrantes e dos Refugiados)
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11 TERÇA-FEIRA DA 23ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

não se encontra ninguém sensato e prudente 
6que possa ser juiz entre irmãos?  Ao invés 

disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso 
7perante infiéis!  Aliás, já é uma grande falta  

haver processos entre vós. Por que não 
suportais, antes, a injustiça? Por que não tole-

8 rais, antes, ser prejudicado? Pelo contrário, 
vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso 

9contra irmãos!  Porventura ignorais que 
pessoas injustas não terão parte no reino de 
Deus? Não vos iludais: nem imorais, nem 
idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, 

10nem pederastas,  nem ladrões, nem avaren-
tos, nem beberrões, nem insolentes, nem 

               salteadores terão parte no reino de Deus. 
11 E vós, isto é, alguns de vós, éreis isso!          
Mas fostes lavados, fostes santificados,  
fostes justificados pelo nome do Senhor 
Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 149,1-2.3-
4.5-6a.9b (R/. 4a)

R. O Senhor ama seu povo de verdade.

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
e o seu louvor na assembleia dos fiéis! Alegre-
se Israel em Quem o fez, e Sião se rejubile no 
seu Rei! R.

2.  Com danças glorifiquem o seu nome, 
toquem harpa e tambor em sua honra! Porque, 
de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com 
vitória os seus humildes. R.

3.  Exultem os fiéis por sua glória, e can-
tando se levantem de seus leitos, com 
louvores do Senhor em sua boca Eis a glória 
para todos os seus santos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16

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

Assim como Moisés subiu ao Sinai para 
receber de Deus a lei, que, descendo, ele 
deveria comunicar ao povo, Jesus sobe para 
rezar, e desce para entregar a revelação última 
de Deus, a nova Lei. Entre a oração no alto do 
monte e o ensino na planície, Lucas insere a 
escolha dos Doze. Os Doze terão a função de 
transmitir de forma atualizada a única e 
mesma palavra do Senhor pessoalmente e 
através dos que os sucederem.

Antífona da entrada - Sl 118,137.124

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa 
sentença; tratai o vosso servo segundo a 
vossa misericórdia. 

Oração do dia

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimis-
tes e adotastes como filhos e filhas, concedei 
aos que creem no Cristo a verdadeira liberda-
de e a herança eterna.

Leitura - 1Cor 6,1-11

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

1Irmãos:  Quando um de vós tem uma 
questão com um outro, como se atreve a 
entrar na justiça perante os injustos, em vez de 

2
recorrer aos santos?  Será que ignorais que os 
santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo 
está sujeito ao vosso julgamento, seríeis 
acaso indignos de deliberar e julgar sobre 

3questões tão insignificantes?  Ignorais que 
julgaremos os anjos? Quanto mais, coisas 

4desta vida!  No entanto, se tendes dessas 
questões a resolver, recorreis a juízes que a 

5Igreja não pode recomendar.  Digo isso, para 
confusão vossa! Será, então, que aí entre vós 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,12-19

A cena remete a Ex 19. Como Moisés subiu ao Sinai para receber de Deus a lei, que, 
descendo, ele deveria comunicar ao povo, Jesus sobe para rezar e desce para 
entregar a revelação última de Deus, a nova Lei. Entre a oração no alto do monte e o 

ensinamento na planície, Lucas insere a escolha dos Doze, que ele chamou também de 

rezemos.
2.  Pelos discípulos que permanecem 

com Jesus até ao fim, por aqueles que são 
infiéis e o abandonam, e pelos que depois 
voltam, rezemos.

3.  Por quem procura viver em paz com 
todos, por quem tem questões com outros, 
mas busca resolvê-las sem recorrer ao 
tribunal, rezemos. 

4.  Pelos cristãos que rezam com a fa-
mília, pelos que o fazem em pequenos grupos 
e pelos que rezam no segredo do seu coração, 
rezemos. 

Senhor, nosso Deus, cheguem até vós 
estas súplicas que entregamos à vossa infinita 
misericórdia, por acreditarmos que o vosso 
Filho reza conosco. Ele que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda 
render-vos a devida homenagem, e fazei que 
nossa participação na Eucaristia reforce entre 
nós os laços da amizade.

Antífona da comunhão - Jo 8,12

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; 
aquele que me segue não anda nas trevas, 
mas terá a luz da vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis 
com o alimento da vossa palavra e do vosso 
pão, concedei-nos, por estes dons do vosso 
Filho, viver com ele para sempre.

meio do mundo, um fruto que dure. R.

Evangelho - Lc 6, 12-19

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

12 Naqueles dias, Jesus foi à montanha 
para rezar. E passou a noite toda em oração a 

13Deus. Ao amanhecer, chamou seus discí-
pulos e escolheu doze dentre eles, aos quais 

14deu o nome de apóstolos:  Simão, a quem 
impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; 

15Tiago e João; Filipe e Bartolomeu;  Mateus e 
Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado 

16Zelota;  Judas, filho de Tiago, e Judas 
                        Iscariotes, aquele que se tornou traidor. 

17 Jesus desceu da montanha com eles e parou 
num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus 
discípulos e grande multidão de gente de toda 
a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e 

18Sidônia.  Vieram para ouvir Jesus e serem 
curados de suas doenças. E aqueles que 
estavam atormentados por espíritos maus 

19também foram curados.  A multidão toda 
procurava tocar em Jesus, porque uma força 
saía dele, e curava a todos. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus rezava muitas vezes de noite. Assim 
o fez na véspera de escolher os Doze, que, 
mais tarde, enviou por todo o mundo. 
Peçamos ao Pai que nos ensine a orar como 
Jesus, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos sucessores dos Apóstolos, pelos 
ministros que celebram diariamente as Horas 
e pelos monges que dia e noite oram a Deus, 
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apóstolos (Lc 6,13). Só Lucas diz isso, por causa de sua teologia da Igreja e da função 
apostólica.

-  Os Doze terão a função de tornar sempre atual a palavra do Senhor, transmitindo-a de 
modo normativo à Igreja que se funda sobre o seu insubstituível e ineliminável testemunho 
ocular (Lc 1,2; At 1,15ss.). A sua boca – como a de João Batista – será a voz emprestada a Jesus 
para que a Palavra – partindo de Jerusalém, passando pela Judeia e pela Samaria (cf. At 1,8) – 
ecoe até os extremos confins da terra!

-  Os Doze são escolhidos no alto (cf. Lc 6,12ss.), mas sua missão se desenvolve em 
baixo, onde todos esperam pelo seu serviço. Jesus, de fato, desceu para comunicar a Palavra (v. 
17) e curar a todos (v. 19).

-  Do ponto de vista eclesiológico*, a mensagem é clara: o novo Israel – ou o Israel, ainda 
que minúsculo, renovado – é um povo formado pela escuta da Palavra que, tendo-a acolhido, 
torna-se depositário do discurso de revelação (cf. Lc 6,20ss.) e plenipotenciário (shaliah) da 
missão. 

-  A mão direita foi curada (cf. Lc 6,6-11). O ser humano está em condições de acolher o 
que ele deve fazer para ser filho do Altíssimo (cf. Lc 6,35ss.). Jesus pode chamar aquele núcleo 
de pessoas ressurgidas e que se dispuseram a  no centro de suas vidas. Esse núcleo, colocá-lo
por sua vez, chamará a outros, que, dando continuidade aos primeiros, continuarão a obra de 
Jesus. São poucos – só Doze – mas enviados a muitos – as doze tribos de Israel, o povo de 
Deus.

-  A criação do grupo dos Doze é a sétima obra poderosa de Jesus, no Evangelho de 
Lucas, na qual se completa e encontra repouso o seu trabalho. É o homem novo, o mundo novo, 
a humanidade nova, que, através da escuta da Palavra, entra no dia de Deus e encontra o seu 
sábado, o seu repouso. 

-  O grupo parece pequeno diante da vastidão do mundo ao qual é enviado. Isso 
corresponde à ‘estratégia’ divina, que escolhe uma parte pelo todo* e, melhor ainda, que atua 
tudo por meio de pouco (cf. Jz 7,1-8). 

-  A ação de Deus é sempre uma ação sacramental: num sinal pequeno – às vezes, 
insignificante mesmo – Ele dá uma realidade infinita. A diferença é que se trata de um sinal de 
amor: num sinal de amor, Deus dá a si mesmo como Amor. A sacramentalidade é necessária 
para que o homem finito, mas chamado ao infinito, possa receber, em sua pequenez, o Deus 
infinito. É necessária também em respeito à liberdade do homem que Deus ama e pelo qual 
quer ser amado em liberdade. A pequenez não se impõe, mas se propõe, podendo ser acolhido 
ou não. Menor que isso só mesmo um texto consciente de seus limites e de seu caráter 
dialógico: não se impõe, não se propõe, só expõe!

-  O sinal pequeno, todavia, pode ter uma eficácia real e infinita, tanto em nível pessoal 
como em nível eclesial. Nunca é demais se precaver dos delírios de onipotência, velhos como 
“o” pecado narrado em Gn 3.

-  A vocação dos Doze nasce da noite de oração de Jesus sobre a montanha. A Igreja, que 
tem nos Doze a sua semente, o seu núcleo inicial, nasce da comunhão com o Pai que avança 
noite adentro, quer dizer, nasce daquela obediência e daquele amor ao Pai que não recua diante 
da morte, simbolizada na noite. A vocação dos Doze é igualmente chamado à comunhão, que é 
o objetivo de todo apostolado. 

Santos do dia: Félix e Régula (+302). Proto e Jacinto (+305). Pafnúcio do Egito (+360). 
Marbord de Rennes (1035-1123). Luís IV (1200-1227). Boaventura de Barcelona (1620-1684). 
João Gabriel Perboyre (1802-1840).
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] Eclesiologia (eclesiológico). Disciplina teológica que estuda a Igreja (sua origem, sua 
condição atual, sua missão, seu destino), refletindo e influenciando sua práxis. Mais 
concretamente, eclesiologia é a parte da teologia que reflete metódica, crítica e sistematicamente 
sobre a Igreja, sua origem, sua natureza profunda, sua constituição, sua missão, seu destino final. A 
palavra vem de  (grego) e  (latim), que quer dizer “Igreja”. Eclesiológico é o que “ekklesía” “ecclesia”
se refere à Igreja ou, mais propriamente, à eclesiologia.

[2] Parte pelo todo (“pars pro toto”). Faz parte do estilo constante de Deus realizar tudo 
através de pouco (cf. Jz 7,1-8). A ação de Deus é sempre sacramental. Num pequeno gesto de amor, 
doa uma realidade infinita, doa a si mesmo como Amor. Essa sacramentalidade, ela qual o Infinito 
opera na pequenez, é necessária, pois Deus é infinito e o ser humano, finito, mas feito para o infinito 
(capaz de infinito). Mas é necessária também para respeitar a liberdade que Deus criou e que Deus 
ama e pela qual quer ser amado livremente. Aquilo que é pequeno ou se faz pequeno não se impõe, 
só se propõe, podendo ser acolhido ou não. Aliás, não se impõe, nem se propõe, simplesmente se 
expõe, cabendo ao outro tudo o mais.D
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Testemunhas do Reino: Sebastián Mendoza (1981, Guatemala). Mártires da Igreja de San 
Juan Bosco (1988, Haiti). Myrna Mack (1990, Guatemala). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Cerrado Brasileiro. Dia do Árbitro Esportivo. 
Ataque às Torres Gemas, em Nova York, e ao Pentágono, em Washington (2001).

12 QUARTA-FEIRA DA 23ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

As bem-aventuranças chocam. Chocam 
os pobres, os famintos, os sofredores porque 
nunca se sentiram tão bem tratados assim. 
Chocam os ricos, os que vivem na fartura, os 
satisfeitos porque não contavam com uma 
crítica tão radical. Jesus revoluciona as bases 
da sociedade. É sinal de contradição!

Antífona de entrada - Sl 118,137.124

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa 
sentença; tratai o vosso servo segundo a 
vossa misericórdia. 

Oração do dia

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimis-
tes e adotastes como filhos e filhas, concedei 
aos que creem no Cristo a verdadeira liber-

dade e a herança eterna.

Leitura - 1Cor 7,25-31

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

25Irmãos:  A respeito das pessoas solteiras, 
não tenho nenhum mandamento do Senhor. 
Mas, como alguém que, por misericórdia de 

              Deus, merece confiança, dou uma opinião: 
26 Penso que, em razão das angústias pre-
sentes, é vantajoso não se casar, é bom cada 

27qual estar assim.  Estás ligado a uma 
mulher? Não procures desligar-te. Não estás 
ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-

28te.  Se, porém, casares, não pecas. E, se a 
virgem se casar, não peca. Mas as pessoas 
casadas terão as tribulações da vida matri-

29monial; e eu gostaria de poupar-vos isso.  Eu 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
2 

de
 S

et
em

br
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
23

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

43

22porque havereis de rir!  Bem-aventurados 
sereis, quando os homens vos odiarem, vos 
expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o 

                vosso nome, por causa do Filho do Homem 
23 Alegrai-vos, nesse dia, e exultai pois será 
grande a vossa recompensa no céu; porque 
era assim que os antepassados deles tratavam 

24os profetas.  Mas, ai de vós, ricos, porque já 
25tendes vossa consolação!  Ai de vós, que 

agora tendes fartura, porque passareis fome! 
Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e 

26lágrimas!  Ai de vós quando todos vos 
elogiam! Era assim que os antepassados 
deles tratavam os falsos profetas.- Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus proclama bem-aventurados os que 
têm fome e adverte os que agora estão fartos. 
Vamos pedir ao Pai que tenhamos o coração 
aberto para a mensagem das bem-aven-
turanças: R. Jesus, Filho de Deus, ouvi-
nos.

1.  Pelos bispos e presbíteros perse-
guidos, para que não se calem e estejam 
prontos a dar a vida pelos irmãos e irmãs, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que passam fome, para que os 
alimentemos, pelos que hoje choram, para 
que os apoiemos e confortemos, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelos que têm, para que sejam solidá-
rios com os pobres, pelos que estão saciados, 
para que não se esqueçam dos que passam 
fome, rezemos ao Senhor. 

4. Pelos que sofrem, para que se tornem 
misericordiosos, pelos que se alegram, para 
que contagiem os outros com seu sorriso, 
rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus, que conheceis o sofrimen-
to, dai-nos a graça de encará-lo com sereni-
dade e nunca perder a esperança. Vós que 
sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

digo, irmãos: o tempo está abreviado. Então, 
que, doravante, os que têm mulher vivam 

30como se não tivessem mulher;  e os que 
choram, como se não chorassem, e os que 
estão alegres, como se não estivessem ale-
gres, e os que fazem compras, como se não 

31possuíssem coisa alguma;  e os que usam do 
mundo, como se dele não estivessem 
gozando. Pois a figura deste mundo passa.            
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 44(45),11-12. 
14-15.16-17 (R/. 11a)

R. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto!

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

2.  Majestosa, a princesa real vem che-
gando, vestida de ricos brocados de ouro. Em 
vestes vistosas ao Rei se dirige, e as virgens 
amigas lhe formam cortejo. R.

3.  Entre cantos de festa e com grande ale-
gria, ingressam, então, no palácio real". Dei-
xareis vossos pais, mas tereis muitos filhos; 
fareis deles os reis soberanos da terra. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 6, 23ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai 

de alegria, pois bem grande é a recompensa 
que nos céus tereis um dia! R.

Evangelho - Lc 6,20-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

20Naquele tempo:  Jesus levantando os 
olhos para os seus discípulos, disse: "Bem-
aventurados vós, os pobres, porque vosso é o 

21Reino de Deus!  Bem-aventurados, vós que 
agora tendes fome, porque sereis saciados! 
Bem-aventurados vós, que agora chorais, 
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le que me segue não anda nas trevas, mas terá 
a luz da vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nutris e fortificais vossos  
fiéis com o alimento da vossa palavra                    
e do vosso pão, concedei-nos, por estes  
dons do vosso Filho, viver com ele para 
sempre.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda 
render-vos a devida homenagem, e fazei que 
nossa participação na Eucaristia reforce entre 
nós os laços da amizade.

Antífona da comunhão - Jo 8,12

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aque-

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,20-26

E
 a versão lucana das bem-aventuranças. É o evangelho, a boa notícia que Jesus dá aos 
pobres, aos quais e pelos quais ele anuncia a realização das promessas. É o juízo 
divino sobre a realidade humana. Revela o seu modo de avaliar a realidade. O oposto 

do nosso. Revela o seu modo de salvar-nos. Tão diferente do que imaginamos. 
-  As bem-aventuranças são a Carta Magna do Reino de Deus. Os versículos 27-38 as 

especificam e fundamentam. O centro de tudo é o versículo 36, a misericórdia, que, na verdade, 
é o centro do evangelho. A misericórdia é a nova lei, código de vida e de ação para quem acolhe 
o Reino. Da misericórdia brotam os frutos de vida e as manifestações da própria salvação (vv. 
39-49).

-  Esse manifesto do Reino é o que Jesus realizou ao longo de sua vida, que culminou na 
sua morte-ressurreição por nós. Por isso, não devem ser lidas em chave moral ou, pior ainda, 
moralística, como se Jesus estivesse aí nos ensinando o que “deve ser feito”. As bem-
aventuranças são justamente o contrário. Ensinam o que Deus faz e como age na história 
humana. Plasticamente, poderíamos dizer que, descendo do monte, Moisés ensinou o que o 
homem deve fazer, enquanto, na descida para a planície, Jesus revela o que Deus faz pelo 
homem. Lucas, em sua versão, atualiza essa revelação para a sua comunidade e faz dela o 
fundamento do novo povo, um povo que ouve. 

-  Mas, o que é que Deus faz no mundo? (Essa semana, conversei com um jovem que, 
tendo perdido a namorada, preferia pensar - como Aristóteles - que Deus existe e é o primeiro 
motor imóvel, mas não está presente nem age no mundo. A existência do primeiro não é tão 
difícil de provar. A atuação do segundo não se deixava ver, nem depois de um ano de missas 
diárias e de seis meses de jejum de dezoito horas, duas vezes por semana!). É importante 

SANTO NOME DE MARIA - MEMÓRIA FACULTATIVA 
(Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum de Nossa Senhora - MR, 733)

Maria escolhida como sua mãe, concedei a 
nós, que nos confiamos à sua proteção, 
experimentar a força e o a doçura do seu 
nome. 

Oração do dia

Ó Deus, cujo Filho único, morrendo na 
cruz, quis dar-nos como nossa mãe a Virgem 
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conhecer a intervenção de Deus no mundo, para poder ouvi-Lo, acolhê-Lo e dar frutos. O 
manifesto de Jesus quer mostrar-nos o rosto que Deus revela em Cristo, para que deixemos 
transparecer no nosso a glória do Filho obediente do Pai. A chave de leitura do discurso da 
planície é cristológico e teológico, ou seja, fala de Cristo e de Deus, de Deus em Cristo. A vida e 
a atuação de Jesus manifesta o rosto de Deus, que ninguém jamais viu (cf. Jo 1,18). No mistério 
de abaixamento e de elevação de Jesus, vemos como Deus doa o Reino. Mais concretamente. 
Na sua paixão, o pequeno e pobre Jesus – odiado, marginalizado, rejeitado e difamado – se 
solidariza com os pobres e se identifica com eles (cf. Lc 4,2; 9,58). Na sua ressurreição, realiza 
em primeira pessoa a bem-aventurança, identificando consigo todos os pequenos e pobres, 
saciando-os no banquete messiânico e no sorriso da vitória.

-  Só os discípulos podem compreender o manifesto (ou programa) de Jesus, na versão 
de Lucas. Jesus não fala de um genérico e distante “eles” (cf. Mt), mas dirige-se a um “vós” 
eclesial muito próximo e concreto. Este “vós” é formado por aqueles “pequenos” aos quais é 
revelado, no Espírito Santo, o mistério de conhecimento e amor que circula entre o Pai e o Filho 
(cf. Lc 10,21ss.). O discurso é dirigido àqueles que, tendo descoberto o tesouro do Reino, estão 
dispostos a deixar tudo e comprar o campo em que a semente do Reino pode frutificar até 100 
por 1. Historicamente, os pobres de Jesus são os pobres concretíssimos à vista dos quais se 
enchia de compaixão e dos quais aliviou as misérias (cf. Lc 7,11-17.21-23; 9,10-17).

-  Os pobres históricos, interlocutores primeiros de Jesus, tornam-se, em Lucas, os 
discípulos, personificados naquele misterioso Teófilo para o qual ele escreve a sua obra, para 
que ele conheça e ame o Senhor, como é seu desejo. Discípulos hoje somos nós. Teófilo – 
destinatário do terceiro Evangelho (Lc 1,1) – hoje somos nós, que, na escuta da Palavra e na 
obediência da fé, somos feitos contemporâneos de Jesus, metidos no coração de Deus.

Santos do dia: Maximino de Tréveris (280-346). Gerfredo de Münster (+839). Guido de 
Anderlecht (+1012). Degenhard (+1374). 

Testemunhas do Reino: Steve Biko (1977, África do Sul). Alfonso Acevedo ( 1982, El 
Salvador). Valdício Barbosa dos Santos (1989, Brasil). 

Datas comemorativas: Dia da Recreação. Dia da América Latina. Dia do Técnico Têxtil. Dia 
da Seresta. Nascimento de Vicente Celestino (1894-1968). Nascimento de Juscelino 
Kubitschek (1902). Pedra fundamental da Basílica de Aparecida (1946).

13 5ª-FEIRA - S. JOÃO CRISÓSTOMO, Bp, Dr - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Nasceu em Antioquia às margens do 
Oronte (atual Síria), de uma família rica, mas 
não se sabe exatamente o ano. Seu pai era 
funcionário na administração do governador 
militar da província da Síria. Sua mãe, viúva 
aos vinte anos, deu-lhe excelente educação. 
Foi aluno do rétor Libânio e iniciou preparação 
para fazer carreira na chancelaria imperial. 
Passava o tempo no tribunal e se divertia com 

as apresentações teatrais. Pela influência de 
um amigo chamado Basílio, pouco a pouco, 
vai se desligando de tudo isso. Recebe o 
batismo e frequenta o círculo de Diódoro, 
futuro bispo de Tarso. Dedica-se ao comen-
tário da Escritura e a uma vida ascética. O 
bispo Melésio, de Antioquia, o institui leitor, 
provavelmente em 371. Em busca da per-
feição, dirige-se ao deserto. Primeiro, sob a 
direção de um velho monge sírio; depois, 
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Oração do dia

Ó Deus, força dos que em vós esperam, 
que fizestes brilhar na vossa Igreja o bispo São 
João Crisóstomo por admirável eloquência e 
grande coragem nas provações, dai-nos 
seguir os seus ensinamentos e robustecer-
nos com sua invencível fortaleza.

Leitura - 1Cor 8,1b-7.11-13

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

1bIrmãos:  O conhecimento incha, a cari-
2dade é que constrói.  Se alguém acha que 

conhece bem alguma coisa, ainda não sabe 
3como deveria saber.  Mas se alguém ama a 

4Deus, ele é conhecido por Deus!  Quanto ao 
comer as carnes de animais sacrificados aos 
ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada 

5no mundo, e que Deus é um só.  É verdade 
que alguns são chamados deuses, no céu ou 
na terra, e muita gente pensa que existem 

6muitos deuses e muitos senhores.  Para nós, 
porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm 
todos os seres e para quem nós existimos. E, 
ainda, para nós, existe um só Senhor, Jesus 
Cristo, pelo qual tudo existe,  e nós também 

7existimos por ele.  Mas nem todos têm esse 
conhecimento. De fato, alguns habituados, 
até ao presente, ao culto dos ídolos, comem 
da carne dos sacrifícios, como se ela fosse 
mesmo oferecida aos ídolos. E assim, a sua 

11consciência, que é fraca, fica manchada.  E 
então, por causa do teu conhecimento, perece 

                     o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. 
12 Pecando, assim, contra os irmãos e ferindo a 
consciência deles, que é fraca, é contra Cristo 

13que pecais.  Por isso, se um alimento é 
ocasião de queda para meu irmão, nunca mais 
comerei carne, para não escandalizar meu 
irmão. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 138(139),1-
3.13-14ab.23-24

R. Conduzi-me no caminho para a 

totalmente sozinho, aprendendo a Bíblia de 
cor. Com problemas de saúde, volta para 
Antioquia, onde é ordenado diácono em 381 
pelo mesmo Melésio, e presbítero em 386, 
pelo sucessor, Flaviano. Durante doze anos, 
foi presbítero em Antioquia, fascinando           
as multidões com o esplendor de sua 
eloquência, que lhe merece o apelido de 
“Crisóstomo”, que quer dizer “boa de ouro”. 
Torna-se bispo de Contantinopla em 398. 
Propõe-se como objetivo reprimir os abusos e 
reformar a sociedade segundo os preceitos do 
Evangelho. As suas exigências, porém, 
provocam hostilidades, unindo-se contra ele a 
imperatriz Eudóxia, os bispos de diversas 
províncias, os monges residentes na cida-         
de, capitaneados por Teófilo, Patriarca de 
Alexandria. Uma onda de perseguições, em 
meio a muita confusão, se levanta contra São 
João Crisóstomo, que, em junho de 404, é 
mandado para o exílio pelo Imperador, para 
Cúcusa, na Armênia, “o lugar mais deserto do 
mundo”, como ele o descreve. Em 407, seus 
adversários o enviam mais longe, para Pítyo 
(Colquide), na costa oriental do Mar Negro. 
Totalmente esgotado pelos maus tratos, 
morre, em 407, a caminho para Comana, na 
província do Ponto (atual Turquia). 

Comentário inicial - O Evangelho de 
hoje tem a função de recordar-me como Deus 
me ama, de modo que eu, reconhecendo-me 
pecador e agraciado, faça desta graça a fonte 
de uma vida nova. Esse Evangelho revela 
quem é Deus para mim, quem sou eu para ele 
e o que devo ser e fazer pelos outros. Trata-se 
de uma catequese sobre o coração da vida 
cristã: o amor de misericórdia, único amor 
possível num mundo de miséria, única força 
capaz de vencê-la.

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o 
Senhor; chamarei um pastor que as conduza e 
serei o seu Deus. 
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tereis? Até os pecadores emprestam aos 
pecadores, para receber de volta a mesma 

35quantia.  Ao contrário, amai os vossos 
inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar 
coisa alguma em troca. Então, a vossa 
recompensa será grande, e sereis filhos do 
Altíssimo, porque Deus é bondoso também 

36para com os ingratos e os maus.  Sede 
misericordiosos, como também o vosso Pai é 

37misericordioso.  Não julgueis e não sereis 
julgados; não condeneis e não sereis con-

38denados; perdoai, e sereis perdoados.  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

Na memória de São João Crisóstomo, 
peçamos com fé e humildade ao Senhor que 
nos conceda, também hoje, guias esclare-
cidos e atentos: R. Guiai-nos, Senhor, no 
caminho da vida.

1.  Para que o Senhor conceda à santa 
Igreja muitos pastores dóceis à voz do Espírito, 
fiéis à verdade e defensores dos pobres, 
rezemos.

2.  Para que o Papa Francisco, os bispos e 
os presbíteros guiem com zelo e defendam 
com intrepidez o povo que Deus lhes confiou, 
rezemos.

3.  Para que as pessoas, a quem Deus 
concedeu dons de inteligência, de sabedoria 
ou de bondade, os ponham ao serviço dos 
outros, rezemos.

4.  Para que nos sejam concedidos muitos 
pregadores santos e sábios, capazes de 
converter as pessoas que vivem na indife-
rença, rezemos.

Pai todo-poderoso, que em São João 
Crisóstomo nos destes um pastor, admirável 
por sua doutrina e santidade, concedei-nos, 
por sua intercessão, o que vos pedimos com 
fé e humildade. 

vida, ó Senhor!

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

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

3.  Senhor, sondai-me, conhecei meu co-
ração, examinai-me e provai meus pensamen-
tos! Vede bem se não estou no mau caminho, e 
conduzi-me no caminho para a vida! R.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Se nós nos amarmos, irmãos, Deus 

vive unido conosco, e, em nós seu amor fica 
pleno! R.

Evangelho - Lc 6, 27-38

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, falou Jesus aos seus 
27discípulos:  "A vós que me escutais, eu digo: 

Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos 
28que vos odeiam,  bendizei os que vos 

amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos 
29caluniam.  Se alguém te der uma bofetada 

numa face, oferece também a outra. Se 
alguém te tomar o manto, deixa-o levar 

 30também a túnica.  Dá a quem te pedir e, se 
alguém tirar o que é teu, não peças que o 

31devolva.  O que vós desejais que os outros 
32 vos façam, fazei-o também vós a eles. Se 

amais somente aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis? Até os pecadores amam 

33aqueles que os amam.  E se fazeis o bem 
somente aos que vos fazem o bem, que 
recompensa tereis? Até os pecadores fazem 

34assim.  E se emprestais somente àqueles de 
quem esperais receber, que recompensa 
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Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos enviei 
para produzirdes frutos, e o vosso fruto 
permaneça.

Oração depois da comunhão

Concedei, ó Deus de misericórdia, que a 
comunhão recebida na festa de São João 
Crisóstomo nos confirme no vosso amor e nos 
transforme em testemunhas da vossa verdade.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, dignai-vos aceitar este sacrifício 
na festa de São João Crisóstomo, para que, 
seguindo as suas exortações, também nos 
ofereçamos a vós com alegria.

Antífona da comunhão - Jo 15,16

Não fostes vós que me escolhestes, diz o 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,27-38

D
iferentemente de Mateus, que apresenta nove bem-aventuranças (cf. Mt 5,3-11), 
Lucas registra apenas quatro (cf. Lc 6,20-22), seguidas de quatro “maldições” (cf. Lc 
6,24-26). 

-  Nas bem-aventuranças, mais do que as atitudes dos homens (e mulheres), vemos o 
comportamento de Deus, que é graça e misericórdia para pobres e pecadores. Os 
comentaristas observam que o segundo membro das bem-aventuranças (“...porque vosso é o 
Reino de Deus” e semelhantes) é mais importante que o primeiro (“bem-aventurados os 
pobres” e semelhantes). 

-  Na sequência do texto, Jesus apresenta o comportamento das pessoas que acolheram 
a sua graça e a sua misericórdia. Por trás de cada imperativo (= aquilo que devemos fazer) se 
entrevê um indicativo (= aquilo que está efetivamente aí). O indicativo mostra como Deus em 
Jesus me amou... e continua a amar-me!

-  O Evangelho de hoje tem, neste sentido, a função de recordar-me como Deus me ama, 
de modo que eu, reconhecendo-me pecador e agraciado, faça desta graça a fonte de uma vida 
nova. Ele, de fato, revela quem é Deus para mim, quem sou eu para ele e o que devo ser e fazer 
pelos outros. Trata-se, portanto, de uma catequese sobre o coração da vida cristã: o amor de 
misericórdia, único amor possível num mundo de miséria (material, moral, espiritual), única 
força capaz de vencê-la.

-  Quem é Deus para mim? Deus me ama, enquanto sou seu inimigo (inimigo = não-
amigo); me faz o bem, enquanto o odeio; me abençoa, enquanto o amaldiçoo; intercede por 
mim, enquanto o executo; desde que eu seja salvo, está disposto a sofrer qualquer mal por 
mim; arranco-lhe a roupa e ele me reveste com a sua nudez; me dá até o que não ouso pedir-lhe 
e não me pede de volta o que lhe roubei. O seu amor por mim fê-lo percorrer bem mais que dois 
mil passos: uma estrada infinita. Deus é condescendência* em relação ao meu abismo!

-  Quem sou eu para Deus? Sou alguém infinitamente amado, mesmo que seja seu 
inimigo, o odeie, o maldiga, o renegue, o agrida, o deixe nu, lhe encha a paciência, o despreze, 
o roube. Exatamente para mim, que estou nesta situação, ele derrama seu amor e me agracia 
com a sua misericórdia. De fato, conhecer a Deus no Espírito é experimentar e sentir o amor de 
Deus para comigo, miserável pecador, em Cristo.

-  O que devo ser para os outros? Uma coisa só: irmão como Jesus, o Filho. O que ele fez 
por mim (= indicativo) torna-se para mim um imperativo (= o que devo fazer), para que eu seja 
efetivamente aquilo que sou. O meu rosto verdadeiro é o rosto de Jesus, o Filho. O amor de Deus 
por mim transforma-me de homo homini lupus* (homem lobo para o homem) em homo 
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Santos do dia: João Crisóstomo (354-407). Maurílio de Angers (364-453). Amato de 
Sitten (+690). Maria de Jesus (Maria Lopez de Rivas) (1560-1640).

Memória histórica: Juan Díez de Betanzos retratou-se de sua opinião de que os índios 
eram animais (1549). Rebelião sangrenta dos Mapuches no Chile (1589). 1º Voo de Santos 
Dumont no 14 bis (1906). 

Datas comemorativas: Criação de Roraima e do Amapá (1962). Criação do FGTS (1966). 
Prisão e tortura do Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel (1980, Argentina).

14 SEXTA-FEIRA - EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo próprio)

Comentário inicial - A festa da Exaltação 
da Cruz guarda relação com a Sexta-Feira 
Santa. Jesus foi condenado à morte de cruz, 
carregou-a sobre os ombros até o Calvário, 
nela foi pregado e nela foi levantado da terra. 
Entregando sua vida livremente, no gesto 
supremo do amor a Deus e aos irmãos, Jesus 
transformou a vergonha da cruz em fonte de 
salvação. “Quando eu for elevado da terra, 
atrairei todos a mim!” A Cruz fala do amor sem 
limites de Deus por seus filhos e filhas 
perdidos. A Cruz simboliza a derrota do pecado 
e a vitória do amor. A Cruz evoca Jesus.

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. 
Gl 6,14

Oração do dia

Ó Deus, que para salvar a todos dispuses-
tes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós 
que conhecemos na terra este mistério, dai-

nos acolher no céu os frutos da redenção.

Leitura - Nm 21, 4b-9

Leitura do Livro dos Números 

4Naqueles dias:  Os filhos de Israel parti-
ram 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 ser-

8pentes". Moisés intercedeu pelo povo,  e o 
Senhor respondeu: "Faze uma serpente de 
bronze 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 

homini Deus* (homem Deus para o homem), como Jesus. Esta é a minha vocação: ser e viver 
como filho (a) de Deus. É para isso que o seu amor me chama e me habilita. 

-  Na verdade, só é capaz de amar o inimigo quem conheceu Deus no Espírito de Jesus, o 
Filho. Este amor não se limita aos próximos – definidos tais por laços de sangue e/ou de 
afinidade – mas se estende a todos e, assim, revela a essência de Deus, que “é bondoso 
também para com os ingratos e maus” (Lc 6,35)!
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V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz 
remistes o mundo! R.

Evangelho - Jo 3, 13-17 

O que a serpente do Paraíso tinha de 
perigosa, a serpente do Deserto tem de 
salvadora. A serpente do Paraíso cega os 
nossos olhos, impedindo-nos de ver a Deus 
como ele é. Impinge-nos uma imagem de 
Deus que nos leva à inveja, à competição, ao 
ateísmo. A serpente do Deserto nos obriga a 
olhar para cima, a superar toda imagem de 
Deus criada por nós, a ver o Invisível que 
caminha conosco, mas está sempre à frente; 
que se mistura com nossas lutas, mas não se 
dissolve nem em nossos fracassos nem em 
nossas vitórias; que tem um nome, mas é 
como se não o tivesse, pois o “Nome” é 
impronunciável, e seu sentido, intraduzível. 
Por isso, é em Jesus levantado na cruz que 
Deus se revela de maneira plena e definitiva.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
13 "Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que 

14desceu do céu, o Filho do Homem.  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 

16eterna.  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 
o mundo seja salvo por ele". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao nosso Redentor, que nos remiu 
pela sua santa Cruz, e digamos, confiada-
mente: R. Pela vossa santa Cruz, salvai-
nos, Senhor.

serpente, e olhava para a serpente de bronze, 
ficava curado. - Palavra do Senhor.

Ou: 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 aspecto 

8humano,  humilhou-se a si mesmo, fazendo-
 9se obediente até a morte, e morte de cruz.  Por 

isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o 
10Nome que está acima de todo nome.  Assim, 

ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no 
11céu, na terra e abaixo da terra,  e toda língua 

proclame: "Jesus Cristo é o Senhor" - para a 
glória de Deus Pai. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 77(78),1-2. 
34-35.36-37.38(R/. cf. 7c)

R.  Das obras do Senhor, ó meu povo, 
não te esqueças!

1.  Escuta, ó meu povo, a minha Lei, ouve 
atento as palavras que eu te digo; abrirei a 
minha boca em parábolas, os mistérios do 
passado lembrarei. R.

2.  Quando os feria, eles então o procu-
ravam, convertiam-se correndo para ele; 
recordavam que o Senhor é sua rocha e que 
Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. R.

3.  Mas apenas o honravam com seus lá-
bios e mentiam ao Senhor com suas línguas; 
seus corações enganadores eram falsos e, 
infiéis, eles rompiam a Aliança. R.

4.  Mas o Senhor, sempre benigno e 
compassivo, não os matava e perdoava seu 
pecado; quantas vezes dominou a sua ira e 
não deu largas à vazão de seu furor. R.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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cruz, tirou o pecado do mundo.

Prefácio
 A vitória da Cruz

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. 
Pusestes no lenho da Cruz a salvação da 
humanidade, para que a vida ressurgisse de 
onde a morte viera. E o que vencera na árvore 
do paraíso, na árvore da Cruz fosse vencido. 
Por essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Jo 12,32

Quando eu for exaltado da terra, diz o 
Senhor, atrairei a mim todas as coisas.

Oração depois da comunhão

Senhor Jesus Cristo, alimentados em 
vossa santa ceia, nós vos pedimos leveis à 
glória da ressurreição os que salvastes pela 
árvore da Cruz, que nos trouxe a vida.

1.  Pela santa Igreja, nascida da árvore da 
Cruz, para que siga fielmente a Cristo e 
carregue a cruz de cada dia, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que sejam testemunhas da sabedoria do 
Espírito, que brotou da Cruz, rezemos ao 
Senhor. 

3.  Pelos cristãos que sofrem no corpo ou 
na alma, para que sintam a presença de  
Cristo, que ilumina a dor humana, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos catecúmenos e por todos os fiéis, 
para que ponham a sua alegria em proclamar 
que Jesus é o Senhor, rezemos ao Senhor. 

5.  Pelos perseguidos por causa da fé e da 
justiça, para que na Cruz de Cristo encontrem 
a certeza da vitória, rezemos ao Senhor. 

 
Pai de misericórdia, que exaltastes o vosso 

Filho na sua ressurreição, derramai sobre       
nós a força do Espírito, para que possamos 
levar todos os dias o peso e a glória da santa        
Cruz. 

Oração sobre as oferendas

Purifique-nos de todas as faltas, ó Deus, 
este santo sacrifício, que, oferecido no altar da 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 3,13-17

O
 que a serpente do Paraíso tinha de sutilmente perigosa, a serpente do Deserto tem de 
desabridamente salvadora. A serpente do Paraíso cega os nossos olhos, impedindo-
nos de ver como Deus é. Impinge-nos uma imagem de Deus que nos leva à inveja, à 

competição, ao ateísmo. A serpente do Deserto nos obriga a olhar para cima, a superar toda 
imagem de Deus criada pelos homens, a ver o Invisível que caminha conosco, mas está sempre 
à frente; que se mistura com nossas lutas, mas não se dissolve nem em nossos fracassos nem 
em nossas vitórias; que tem um nome (JHWH), mas é como se não o tivesse, pois o “Nome” é 
impronunciável, e seu sentido, intraduzível. 

-  Jesus, cujo nome quer dizer “Javé salva”, tem tudo a ver com esse Deus do deserto, 
comprometido conosco até à medula, mas, ao mesmo tempo, soberanamente livre, excessivo, 
transcendente. Na verdade, também em relação a Jesus, temos que escapar de uma armadilha 
sorrateira: sempre que a fé nos leve a concluir que Jesus é Deus, a mesma fé terá que nos 
corrigir, fazendo-nos ver que Deus é Jesus! Se a primeira conclusão pode apequenar Deus, a 
segunda lhe devolve a transcendência.

-  “Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu”, diz Jesus no Evangelho 
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de hoje. Ninguém pode escalar o topo do mundo para conquistar as realidades do céu. Ao 
contrário, é Deus que desce à terra, para dar-se a nós. Deus é amor que desce no Filho para vir 
ao encontro dos irmãos e irmãs. Ser filho não é objeto de rapina, mas dom de amor. O Filho do 
Homem levantado – na cruz e do túmulo – é o único que pode manifestar-nos a glória e revelar-
nos o Pai. 

-  “Assim como Moisés levantou a serpente no deserto”. Quem olhava para a serpente de 
bronze, levantada por Moisés no deserto, era curado do veneno mortal (cf. Nm 21,8). Não pelo 
que via, mas pelo Salvador de todos no qual cria (cf. Sb 16,7). Se Eva – que é cada um de nós – 
tivesse, diante da tentação da serpente, levantado o olhar para Deus, para vê-lo como ele 
realmente é, certamente a sua história – quer dizer, a nossa – seria muito diferente. 

-  “Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado”. Se precisamos nascer do 
alto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. É a necessidade do amor, cujo limite é não 
ter limites. “Levantado” significa ao mesmo tempo crucificado e glorificado. Essa ligação entre 
os dois sentidos – já presente em Is 52,13 – é explorada magistralmente por João. Jesus é o 
Messias, como Nicodemos pensa, mas não é Messias como Nicodemos pensa. Como uma 
vírgula pode mudar tudo! Jesus é o Messias, como Nicodemos pensa, mas não é Messias do 
jeito que Nicodemos espera. O messianismo de Jesus passa pela cruz e só se revelará 
plenamente na cruz. A Cruz é o amor, que, tendo dito e feito tudo, cala e para, pois 
simplesmente é!

-  Contemplando Jesus levantado na cruz, somos desvenenados da mentira da serpente 
que envenenou nosso conhecimento de Deus, levando-nos à desobediência, à vergonha, à 
fuga. Em Jesus crucificado conhecemos a verdade de Deus e a nossa verdade. Ele nos ama (é a 
sua verdade) e nós somos o amor que ele tem por nós (essa é a nossa verdade). 

-  Não sem razão, portanto, o Crucificado é comparado à serpente de bronze levantada no 
mastro. Nele, com efeito, vemos o mal que a serpente nos fez e o bem que Deus nos quer. Jesus 
Crucificado é verdadeiramente o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (Jo 1,29). Paulo 
chega a dizer que ele se fez maldição (Gl 3,13) e pecado (2Cor 5,21) para mostrar seu amor 
incondicional, seu louco amor por nós. 

Santos do dia: Materno de Colônia (+314). Alberto de Jerusalém (1150-1214). Notburga 
de Eben (1265-1313).

Memória histórica: Alunissagem do Luna 2, primeiro artefato a chegar à lua (1959). 

Datas comemorativas: Dia da Cruz. Dia do Frevo. Dia da Comunidade Muçulmana. Dia do 
Guarda Civil Metropolitano. Nascimento de Alexandre von Humboldt (1769).

15 SÁBADO - NOSSA SENHORA DAS DORES - Memória
(Cor branca - Ofício próprio da memória)

Comentário inicial - A profecia de 
Simeão à mãe de Jesus – “Uma espada de dor 
transpassará tua alma!” – cumpre-se na 
Sexta-Feira Santa. Saber que o filho está pre-
so, vê-lo condenado injustamente, acompa-

nhá-lo no caminho do Calvário, recebê-lo frio 
em seus braços trêmulos, depositá-lo no 
sepulcro. São as dores de Maria. Sua paixão 
na Paixão do Filho. Atirada nos abismos da dor 
com Ele, ressurgirá com alegria indizível na 
manhã do primeiro dia da semana. “Se o grão 
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honra orientai-me e conduzi-me! R.
3.  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.

4.  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.

5.  Como é grande, ó Senhor, vossa 
bondade, que reservastes para aqueles que 
vos temem! Para aqueles que em vós se 
refugiam, mostrando, assim, o vosso amor 
perante os homens. R.

 
Sequência 
 
 De pé a Mãe dolorosa,
junto da cruz, lacrimosa,
via Jesus que pendia.

No coração transpassado
sentia o gládio enterrado
de uma cruel profecia.

Mãe entre todas bendita,
do Filho único aflita,
a imensa dor assistia.

E, suspirando, chorava,
e da cruz não se afastava,
ao ver que o Filho morria.

Pobre mãe tão desolada,
ao vê-la assim transpassada,
quem de dor não choraria?

Quem na terra há que resista,
se a mãe assim se contrista
ante uma tal agonia?

Para salvar sua gente,
eis que seu Filho inocente
suor e sangue vertia.

Na cruz por seu Pai chamando,
vai a cabeça inclinando,
enquanto escurece o dia.

de trigo, caindo na terra, não morrer, não dará 
fruto. Mas, se morrer, dará muito fruto!”

Antífona da entrada - Lc 2,34-35

Simeão disse a Maria: Teu filho será causa 
de queda e de ressurreição para muitos. Ele 
será sinal de contradição e teu coração será 
transpassado como por uma espada. 

Oração do dia

Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, 
quisestes que sua Mãe estivesse de pé, junto 
à cruz, sofrendo com ele. Dai à vossa Igreja, 
unida a Maria na paixão de Cristo, participar 
da ressurreição do Senhor. 

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 

8entrega a Deus.  Mesmo sendo Filho, 
aprendeu o que significa a obediência a Deus 

9por aquilo que ele sofreu.  Mas, na consuma-
ção de sua vida, tornou-se causa de salva-  
ção eterna para todos os que lhe obedecem.                 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 30(31),2-3a. 
3bc-4.5-6.15-16.20(R/. 17b)

R. Salvai-me pela vossa compaixão, 
ó Senhor Deus!

1. Senhor, eu ponho em vós minha espe-
rança; que eu não fique envergonhado 
eternamente! Porque sois justo, defendei-me 
e libertai-me apressai-vos, ó Senhor, em 
socorrer-me! R.

2.  Sede uma rocha protetora para mim, 
um abrigo bem seguro que me salve! Sim, 
sois vós a minha rocha e fortaleza; por vossa 
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Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V. Feliz a Virgem Maria, que sem passar 

pela morte, do martírio ganha a palma, ao pé 
da cruz do Senhor! R.

Evangelho - Jo 19,25-27

De acordo com o Evangelho de João, as 
últimas palavras de Jesus são: “Mulher, eis o 
teu Filho... Eis a tua mãe”. São as palavras que 
Jesus dirige à sua mãe e ao discípulo amado, 
respectivamente. Aos que o crucificaram, 
Jesus doa as vestes. À mãe, o discípulo, e ao 
discípulo, a mãe. E, depois que tudo estiver 
realizado, ele dará o Espírito..

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

25Naquele tempo:  Perto da cruz de Jesus, 
estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, 

26Maria de Cléofas, e Maria Madalena.  Jesus, 
ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que 
ele amava, disse à mãe: "Mulher, este é o teu 

27filho".  Depois disse ao discípulo: "Esta é a 
tua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo 
a acolheu consigo. - Palavra da Salvação.

Ou:

Evangelho - Lc 2, 33-35

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

33Naquele tempo:  O pai e a mãe de Jesus 
estavam admirados com o que diziam a 

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

35contradição.  Assim serão revelados os 
pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, 
uma espada te traspassará a alma". - Palavra 
da Salvação.

Faze, ó Mãe, fonte de amor,
que eu sinta em mim tua dor,
para contigo chorar.

Faze arder meu coração,
partilhar tua paixão
e teu Jesus consolar.

Ó Santa Mãe, por favor,
faze que as chagas do amor
em mim se venham gravar.

O que Jesus padeceu
venha a sofrer também eu,
causa de tanto penar.

Ó dá-me, enquanto viver,
com Jesus Cristo sofrer,
contigo sempre chorar!

Quero ficar junto à cruz,
velar contigo a Jesus,
e o teu pranto enxugar.
Virgem Mãe tão santa e pura,
vendo eu a tua amargura,
possa contigo chorar.

Que do Cristo eu traga a morte
sua paixão me conforte,
sua cruz possa abraçar!

Em sangue as chagas me lavem
e no meu peito se gravem,
para não mais se apagar.

No julgamento consegue
que às chamas não seja entregue
quem soube em ti se abrigar.

Que a santa cruz me proteja,
que eu vença a dura peleja,
possa do mal triunfar!

Quando eu da terra partir,
para o céu possa subir,
e então contigo reinar.
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mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, 
concedei-nos a graça de colaborarmos gene-
rosamente na obra da redenção da huma-
nidade. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, Deus de misericórdia, estas 
preces e oferendas em vosso louvor, na festa 
da Virgem Maria, que nos destes por mãe 
compassiva, quando estava de pé junto à  
cruz.

Prefácio de Nossa Senhora

Antífona da comunhão - 1Pd 4,13

Vós, que participais dos sofrimentos do 
Cristo, alegrai-vos, para que, ao manifestar-se 
a sua glória, vossa alegria não tenha limites.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo recebido o sacramento da 
eterna redenção, nós vos pedimos humilde-
mente que, recordando as dores de Nossa 
Senhora, complementemos em nós, para o 
bem da Igreja, o que falta à paixão do Cristo.

Preces dos fiéis

Por intercessão de Maria Santíssima, que 
esteve junto à cruz do seu divino Filho, invo-
quemos aquele que lhe deu tanta coragem e 
fortaleza, dizendo, com alegria: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

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

2.  Pelos nossos pastores, para que, 
imitando a Virgem de Nazaré, bendigam a 
Deus e anunciem a Boa Nova aos pobres, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que cuidam dos doentes e dos 
idosos, para que sejam um sinal vivo, como a 
Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos 
humildes, rezemos ao Senhor.

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

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

Senhor, que fizestes da Virgem Maria a 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 19,25-27

S
egundo João, as últimas palavras de Jesus são: “Mulher, eis o teu Filho... Eis a tua 
mãe”. São as palavras que Jesus dirige à sua mãe e ao discípulo amado, 
respectivamente. Aos que o crucificaram, Jesus doa as vestes. À mãe, o discípulo,                     

e ao discípulo, a mãe. E, depois que tudo estiver realizado (Jo 19,28), ele dará o Espírito                         
(Jo 19,29-30).

-  No Calvário, há uma sequência de cinco cenas: a crucifixão/entronização (Jo 19,16b-
22), a entrega das vestes e da túnica (Jo 19,23-24), a entrega da mãe (Jo 19,25-27), o dom do 
Espírito (Jo 19,28-30) e o dom do sangue e da água (Jo 19,31-37). Não são retratos para 
documentação, mas ícones para a contemplação.

-  O ícone de hoje ocupa o centro das cinco cenas que representam o que se deu no 
Calvário e que, na perspectiva de João, têm um valor definitivo. É a “hora” para a qual tudo 
tendia.

-  Esse texto – um dos mais fascinantes do Evangelho – passou por muitas e diferentes 
interpretações. A narração, na verdade, é um poço inesgotável, como a profundeza do mistério; 
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ela conta, mas não é capaz de conter.
-  A mais antiga interpretação, que avançou Idade Média adentro, ficava no sentido óbvio 

do texto, tirando uma lição moral: Jesus, antes de morrer, preocupa-se com a segurança da mãe 
que, já viúva, está perdendo o único filho. Já no século XII, a teologia monástica vê Maria como 
figura da Igreja, ao mesmo tempo mulher (= esposa) e mãe.

-  É preciso perceber que, nos Evangelhos, as pessoas são também “personagens”, 
figuras típicas que representam um aspecto da fé nas quais cada um pode se reconhecer e... se 
conhecer. Além disso, é preciso distinguir níveis – vários níveis – na mesma narração. 

-  Em nível histórico, a mãe de Jesus e as outras mulheres são as pessoas que amam 
Jesus, enquanto o (a) discípulo (a) é a pessoa amada por Jesus.

-  Em nível simbólico geral, a mãe de Jesus e as mulheres, de um lado, e o discípulo 
amado, de outro, são símbolo do amor dado e do amor recebido, respectivamente. 

-  A mãe e as outras mulheres representam quem dá amor. Quem dá amor é, antes de 
tudo, o Pai em relação ao Filho, o Criador em relação ao universo, o Filho em relação aos 
irmãos, Jesus em relação ao discípulo, Israel em relação à Igreja, a Igreja em relação ao mundo 
e, assim, até à menor das criaturas. Simbolicamente, quem dá amor é figura do Pai, amor 
amante! 

-  O discípulo amado representa quem recebe amor. Quem recebe amor é, antes de tudo, 
o Filho em relação ao Pai, os irmãos em relação ao Filho, o discípulo em relação a Jesus, a Igreja 
em relação a Israel, o mundo em relação à Igreja e, assim por diante, até à menor das criaturas. 
Simbolicamente, quem recebe amor é figura do Filho, amor amado. 

-  Há, porém, entre humanos, um risco inerente ao amor. Pode-se morrer de amor dado; 
pode-se sufocar de amor recebido. De amor só se vive realmente quando o amor amante é 
amado e o amor amado também ama. Esse amor mútuo, recíproco, que circula entre Pai e Filho 
(e Filho e Pai) – que os gregos chamam de perichóresis – é justamente o Espírito Santo, “dança 
de Deus e vida de tudo o que existe” (Fausti).

-  No nível simbólico específico, Maria, chamada de ‘mulher’, é a esposa, o povo de 
Israel que espera o Esposo, Deus, seu aliado. Agora que ele veio, torna-se mãe e dá à luz o 
homem novo, o povo messiânico, a Igreja. A Igreja é personificada pelo discípulo amado, que 
Jesus diz que não morrerá. O discípulo amado ficará para sempre, testemunha do amor do 
Senhor até o Seu retorno (Jo 21,22-24). O discípulo é entregue à mulher como filho e a mulher 
é entregue ao discípulo como mãe. Um é entregue ao outro, como o Espírito que é dado por um 
ao outro e vice-versa. É o grão de trigo que, morrendo, não fica só, mas dá muito fruto (Jo 12,24; 
15,8). Do grão de trigo morto debaixo da terra – Jesus – brota na terra a unidade de amor entre o 
povo de Deus (o antigo e o novo) e todos os filhos dispersos (Jo 11,50-53; cf. 17,11.20-24). 

Santos do dia: Melita (+150). Orana (VI século). Notburga de Hochhausen (VII século). 
Ludmila da Boêmia (+921). Catarina de Gênova (1447-1510). Orlando de Medici (+1386).

Testemunhas do Reino: Francisco Morazán (1982, Costa Rica). Arturo Hillerns (1973, 
Chile). Antonio Llidó (1974, Chile). Pedro Pio Cortés (1981, Guatemala). 

Memória histórica: “Grito de Dolores” (México, 1810). Descoberta, por Alexander 
Fleming, do efeito antibiótico da penicilina (1928).

Datas comemorativas: Dia do Cliente. Dia do Musicoterapeuta. Dia da Independência da 
América Central.
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16 24º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - O importante não é 
saber “quem é Jesus”, mas “quem é Jesus 
para mim”. O evangelho não é uma doutrina, 
mas uma mensagem que espera a minha 
reação. Pedro sabia quem era Jesus, mas 
ainda não tinha entendido o seu caminho. 
Jesus chama a atenção dele e o convida a se 
tornar novamente discípulo. Na liturgia deste 
domingo, cada um de nós é de novo chamado 
por Jesus: “Vem. Segue-me. Abraça o meu 
caminho. Vem atrás de mim e encontrarás a 
verdade, a liberdade e a vida”. A liturgia de 
hoje nos lembra que ser discípulo é um 
caminho sem fim. É preciso recomeçá-lo 
sempre de novo. 

Antífona de entrada - Eclo 36,18

Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e 
do vosso povo eleito: dai a paz àqueles que 
esperam em vós, para que os vossos profetas 
sejam verdadeiros.

Oração do dia

Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei 
par nós o vosso olhar e, para sentirmos em 
nós a ação do vosso amor, fazei que vos 
sirvamos de todo o coração.

 
Leitura - Is 50,5-9a

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

5 O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe 
6resisti nem voltei atrás.  Ofereci as costas para 

me baterem e as faces para me arrancarem a 
barba: não desviei o rosto de bofetões e 

7cusparadas.  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 114(115),1-2. 
3-4.5-6.8-9 (R/. 9)

R. Andarei na presença de Deus, 
junto a ele, na terra dos vivos.

1.  Eu amo o Senhor, porque ouve o grito 
da minha oração. Inclinou para mim seu 
ouvido, no dia em que eu o invoquei. R.

2.  Prendiam-me as cordas da morte, 
apertavam-me os laços do abismo; invadiam-
me angústia e tristeza: eu então invoquei o 
Senhor "Salvai, ó Senhor, minha vida!" R.

3.  O Senhor é justiça e bondade, nosso 
Deus é amor-compaixão. É o Senhor quem 
defende os humildes: eu estava oprimido, e 
salvou-me. R.

4.  Libertou minha vida da morte, enxu-
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28"Quem dizem os homens que eu sou?"  Eles 
responderam: "Alguns dizem que tu és João 
Batista; outros que és Elias; outros, ainda, que 

29és um dos profetas".  Então ele perguntou: "E 
vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro res-

30pondeu: "Tu és o Messias".  Jesus proibiu-
lhes severamente de falar a alguém a seu 

31respeito.  Em seguida, começou a ensiná-
los, dizendo que o Filho do Homem devia 
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei; 
devia ser morto, e ressuscitar depois de três 

32dias.  Ele dizia isso abertamente. Então Pedro 
tomou Jesus à parte e começou a repreendê-

33lo.  Jesus voltou-se, olhou para os discí-
pulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para 
longe de mim, Satanás!" Tu não pensas como 

34Deus, e sim como os homens".  Então cha-
mou a multidão com seus discípulos e disse: 
"Se alguém me quer seguir, renuncie a si 

35mesmo, tome a sua cruz e me siga.  Pois 
quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; 
mas quem perder a sua vida por causa de mim 
e do Evangelho, vai salvá-la. - Palavra da 
Salvação. 

Preces dos fiéis 

Voltemo-nos para Cristo, que se fez igual a 
nós por se compadecer dos pobres e dos 
pecadores, e digamos com confiança:                 
R. Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1.  Pela Igreja, fermento de vida e salva-
ção, para que procure a sua força na cruz de 
Cristo e seja testemunha da esperança, reze-
mos ao Senhor.

2.  Pelos governantes do mundo inteiro, 
para que Jesus Cristo lhes dê a graça de 
promoverem a paz e a justiça, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelos evangelizadores, para que não 
se esqueçam que as pessoas hoje valorizam 
mais as testemunhas que os mestres, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelos que não encontram sentido para 
a vida, para que as palavras de Cristo os 

gou de meus olhos o pranto e livrou os meus 
pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, 
junto a ele na terra dos vivos. R.

Leitura - Tg 2,14-18

Leitura da Carta de São Tiago 

14 Meus irmãos, que adianta alguém dizer 
que tem fé, quando não a põe em prática? A fé 

15seria então capaz de salvá-lo?  Imaginai que 
um irmão ou uma irmã não têm o que vestir e 

16que lhes falta a comida de cada dia;  se então 
alguém de vós lhes disser: "Ide em paz, 
aquecei-vos", e: "Comei à vontade", sem lhes 
dar o necessário para o corpo, que adiantará 

17isso?  Assim também a fé: se não se traduz 
18em obras, por si só está morta.  Em 

compensação, alguém poderá dizer: "Tu tens a 
fé e eu tenho a prática! Tu, mostra-me a tua fé 
sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé 
pelas obras! - Palavra do Senhor.

Aclamação ao evangelho Gl 6,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu de nada me glorio, a não ser, da 

cruz de Cristo; vejo o mundo em cruz pregado 
e para o mundo em cruz me avisto.

Evangelho - Mc 8,27-35

O cristianismo, antes de ser uma religião, 
uma doutrina, uma moral, é a resposta a esta 
pergunta que Jesus dirige a cada um: “Quem 
sou eu para você?” Não basta saber quem é 
Jesus; é preciso saber quem ele é para nós. 
Quem é Jesus para você? O que ele significa 
para você? Que peso tem ele na sua vida? Que 
lugar ele ocupa?

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

27Naquele tempo:  Jesus partiu com seus 
discípulos para os povoados de Cesareia de 
Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: 
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salvação de todos o que cada um trouxe em 
vossa honra.

Sugestão: Oração Eucarística sobre a 
Reconciliação, II

Antífona da comunhão - Sl 35,18

Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis 
que os filhos dos homens se abrigam sob a 
sombra das asas de Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia 
penetre todo o nosso ser para que não 
sejamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, 
nosso Senhor.

iluminem na procura da verdade, rezemos ao 
Senhor.

5. Por nós aqui reunidos, para que saiba-
mos caminhar no seguimento de Cristo levan-
do a cruz que não escolhemos, rezemos ao 
Senhor.

Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos 
vossos discípulos: “Se alguém quiser seguir-
me, tome a sua cruz e siga-me”, dai-nos a 
graça de responder ao vosso convite. Vós que 
sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Sede propício, ó Deus, à nossas súplicas, 
e acolhei com bondade as oferendas dos 
vossos servos e servas para que aproveite à 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,27-35

A
 pergunta de Jesus – “E vocês, quem dizem que eu sou?” – dirigida aos discípulos é 
dirigida também a nós, hoje, que caminhamos com ele até aqui. A resposta de Pedro é 
contundente: “Tu és o Messias (Cristo)”. E a nossa? A- Uma coisa é perguntarmos 

“quem é este...?” (cf., por exemplo, Mc 4,41); outra coisa é deixar que ele nos pergunte: “E 
vocês, quem dizem que eu sou?” Ou, em outras palavras: “Quem sou eu para você?” “Quem 
sou eu para vocês?” Se, até aqui, ele nos fez a sua proposta, agora ele quer ouvir a nossa 
resposta.

-  O cristianismo, antes de ser uma religião, um sistema, uma doutrina, é a resposta a esta 
pergunta que ele dirige a mim e a você, a nós e a eles: “Quem sou eu para você?”

-  Vem primeiro a confissão de Pedro: “Tu és o Cristo” (v. 29). Em seguida, vem a 
autoconfissão de Jesus: “O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos chefes dos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto, e ressuscitar depois de três 
dias” (v. 31). Ele, com efeito, é a “Palavra”, que “diz tudo abertamente” (v. 32).

-  Esta justaposição das duas confissões não é casual. É um convite a passarmos de uma 
compreensão de Jesus como Messias/ Cristo a uma compreensão de Jesus como Filho do 
Homem, isto é, como humilde Servo. É preciso deixar para trás o reino dos desejos humanos, 
confuso e conturbado, para entrar no reino da promessa de Deus, imprevisível e insondável (cf. 
Sl 138,2).

-  Mas o que quer dizer “Messias (hebraico) /Cristo (grego)”? Esta palavra tornou-se uma 
espécie de sobrenome de Jesus. Mas não é nada disso. Qual é, então, o seu significado 
originário? A melhor explicação encontra-se nos oito primeiros capítulos do livrinho em que 
Marcos conta a história de Jesus. Sobretudo a história do que ele fez: limpou leprosos, fez 
mancos andarem, curou mãos para tocá-lo e receber dele a vida, ressuscitou mortos, deu de 
comer a famintos, curou ouvidos para escutar a Palavra e vista para contemplar a Glória. Por 
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isso, não pode ser outro senão o Messias, o Cristo, o prometido, o esperado, o descendente de 
Davi, o rei da justiça e da paz, libertador e salvador do seu povo, aliás, de todos os povos. Era 
isso o que se esperava do Messias. E isso não é tudo o que Jesus é e se pode dizer sobre ele, 
mas é o primeiro passo, sem dúvida, importante.

-  Correspondentemente, “discípulo(a)” é aquele(a) que responde à pergunta de Jesus: 
“Quem sou eu para você?” Não existe fé por procuração. Cada um deve dar a própria resposta. 
Cada um é chamado a conhecê-lo, amá-lo e segui-lo pessoalmente, mesmo que o faça de 
forma muito imperfeita. Até aqui, Jesus nos fez muitos dons. Ele queria atrair-nos. Seus dons 
eram (também) iscas. De agora em diante, porém, não haverá mais dons. Os nossos olhos 
deverão passar da sua mão vazia ao seu rosto... e penetrar no seu coração, fonte de todos os 
dons. Deus, com efeito, é amor, e não quer senão amar e dar a si mesmo – não simplesmente 
dons – ao(à) amado(a).

-  Pedro não consegue aceitar tudo o que Jesus diz em sua autoconfissão: “O Filho do 
Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores 
da Lei, deve ser morto, e ressuscitar depois de três dias” (v. 31). Quer “livrar” Jesus desta 
tentação: “Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo” (v. 32).

-  A reação de Jesus é dirigida a todos os discípulos, mas especialmente a Pedro: "Vai 
para longe de mim, Satanás!" Tu não pensas como Deus, e sim como os homens” (v. 33). Esta é 
a tradução mais comum, que todos conhecemos. Na verdade, Jesus não diz “para longe de 
mim”, mas “para trás de mim”, que é a expressão usada no chamamento dos discípulos: “Atrás 
de mim” (“opísso mou”, em grego)! O discípulo não é chamado a se colocar diante de Jesus, 
mas a se colocar atrás de Jesus. Não é Jesus que deve seguir o discípulo, mas o discípulo é que 
deve seguir Jesus!

-  Nesta passagem, portanto, Jesus não manda para longe, não o expulsa, mas o Pedro 
chama de novo a segui-Lo! Jesus chama Pedro para que fique perto dele, mas no seu devido 
lugar: “atrás de mim”. Colocar-se atrás de Jesus, segui-lo, trilhar seus passos, fazer seu 
caminho, viver sua vida... é a característica fundamental do discípulo. É o que Jesus retomará 
no versículo 34: “Se alguém quiser me seguir...”. As nossas traduções dizem “me seguir” e 
estão corretas, mas, no original grego, a expressão é – de novo – “vir atrás de mim”! (Os padres 
podem conferir no texto grego do Novo Testamento).

-  O versículo 34 define o cristão. O caminho do discípulo não é diferente do caminho do 
seu Senhor. O discípulo é aquele que quer seguir Jesus crucificado, e, por isso, renega a si 
mesmo, toma a sua cruz e vai atrás de Jesus. Atrás daquele Jesus pequeno, pobre, humilde e 
humilhado como foi descrito no versículo 31. Por isso, este versículo 34 já foi considerado a 
essência do cristianismo, a essência do ser cristão. Não são 400 páginas de antropologia 
teológica*, mas brevíssimas expressões, que, porém, dizem tudo: “vir depois de mim”; 
“renegar a si mesmo”; “tomar a sua cruz”; “vir atrás de mim”! A questão é saber se quero: “Se 
alguém quiser...”!

QUESTÃO VITAL

José Antonio Pagola

 O episódio ocupa um lugar central e decisivo no evangelho de Marcos. Os discípulos já 
estão convivendo com Jesus há algum tempo. Chegou o momento em que precisam se 
pronunciar com clareza. A quem estão seguindo? O que é que descobrem em Jesus? O que 
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captam em sua vida, em sua mensagem e em seu projeto?

Provavelmente, desde que se uniram a ele vivem interrogando-se sobre sua identidade. O 
que mais os surpreende é a autoridade com que ele fala, a força com que cura os enfermos e o 
amor com que oferece o perdão de Deus aos pecadores. Quem é este homem, em quem 
sentem a Deus tão presente e próximo, como Amigo da vida e do perdão?

Entre as pessoas que não conviveram com ele, corre todo tipo de boatos, mas o que 
interessa a Jesus é a posição de seus discípulos: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Não basta 
que haja entre eles opiniões diferentes mais ou menos acertadas. É necessário que os que se 
comprometeram com sua causa reconheçam o mistério que se encerra nele. Se não for assim, 
quem manterá viva sua mensagem? O que será de seu projeto do reino de Deus? Em que 
terminará aquele grupo que ele está procurando pôr em movimento?

A questão é vital para seus discípulos. Afeta-os radicalmente. Não é possível seguir Jesus 
de maneira inconsciente e superficial. Eles precisam conhecê-lo cada vez mais 
profundamente. Pedro, recolhendo as experiências que viveram junto com ele até esse 
momento, lhe responde em nome de todos: “Tu és o Messias”.

A confissão de Pedro ainda é limitada. Os discípulos ainda não conhecem a crucifixão de 
Jesus nas mãos de seus adversários. Não podem nem suspeitar que ele será ressuscitado pelo 
Pai como Filho amado. Não conhecem ainda experiências que lhes permitirão captar melhor o 
que se encerra em Jesus. Só seguindo-o de perto é que irão descobrindo-o com fé crescente.

Para os cristãos é vital reconhecer e confessar cada vez mais profundamente o mistério de 
Jesus, o Cristo. Se ignora a Cristo, Igreja vive ignorando-se a si mesma. Se não o conhece, não 
pode conhecer o mais essencial e decisivo de sua tarefa e missão. Mas, para conhecer e 
confessar Jesus Cristo, não basta encher nossa boca com títulos cristológicos admiráveis. É 
necessário segui-lo de perto e colaborar com ele dia a dia. É esta a principal tarefa que 
precisamos promover nos grupos e comunidades cristãs.

Santos do dia: Cornélio (+253). Cipriano de Cartago (200-258). André Kim (1821-1846). 
Vítor III (1027-1087). Juan Macias (1585-1645).

Testemunhas do Reino: Guadalupe Carney (1983, Honduras). 

Memória histórica: O Rei da Espanha autoriza o governador das Ilhas do Caribe a levar 
escravos negros (1501). Fundada, em São Paulo, a Frente Negra Brasileira, posteriormente 
fechada por Getúlio Vargas (1931). 

Datas comemorativas: Dia Internacional para a preservação da Camada de Ozônio (ONU). 
Independência do México (1821). Nascimento dos compositores Antônio Carlos Gomes (1896) 
e Lupicínio Rodrigues (1914). Fundação da Embratel (1965). 

“A defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em 
jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige-o o amor por toda a pessoa, 

independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que 
já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na 

eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de 
escravatura, e em todas as formas de descarte.” (Francisco, Gaudete et exsultate 101)
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17 SEGUNDA-FEIRA DA 24ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A fama de Jesus vai além do rígido círculo 
dos judeus. O oficial romano cujo servo estava 
gravemente enfermo manifesta uma fé maior 
do que muitos dos conterrâneos de Jesus. 
Será que, hoje também, não há pessoas “sem 
Igreja” com mais fé em Jesus do que muitos 
católicos “de carteirinha”?

Antífona da entrada - Eclo 36,18

Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e 
do vosso povo eleito: dai a paz àqueles que 
esperam em vós, para que os vossos profetas 
sejam verdadeiros. 

Oração do dia

Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei 
para nós o vosso olhar e, para sentirmos em 
nós a ação do vosso amor, fazei que vos 
sirvamos de todo o coração.

Leituras: 1Cor 11, 17-26. 33

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

17Irmãos:  No que tenho a dizer-vos, eu não 
vos louvo, pois vossas reuniões não têm          
sido para o vosso bem, mas para o mal.                       
18 Com efeito, e em primeiro lugar, ouço 
dizer que, quando vos reunis em assembleia, 
têm surgido divisões entre vós. E, em parte, 

19acredito.  Na verdade, convém que haja até 
cisões entre vós, para que também se tornem 
bem conhecidos aqueles dentre vós que 

20resistem à prova.  De fato, não é para comer a 
       Ceia do Senhor que vos reunis em comum. 

21 Pois cada um se apressa a comer a sua 
própria ceia; e enquanto um passa fome o 

22 outro se embriaga. Não tendes casas onde 
comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus 
e quereis envergonhar aqueles que nada têm? 

Que vos direi? Hei-de elogiar-vos? Neste 
23ponto, não posso elogiar-vos.  O que eu 

recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti: 
Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus 

24tomou o pão  e, depois de dar graças, partiu-
o e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por 

25vós. Fazei-o em memória de mim".  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 isto em minha memória". 
26 Todas as vezes, de fato, que comerdes deste 
pão e beberdes deste cálice, estareis 
proclamando a morte do Senhor, até que ele 

33venha.  Portanto, meus irmãos, quando vos 
reunirdes para a Ceia, esperai uns pelos 
outros. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39(40),7-8a. 
8b-9.10.17 (R/. 1Cor 11,26b)

R. Irmãos, anunciai a morte do 
Senhor, até que ele venha!

1.  Sacrifício e oblação não quisestes, 
mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não 
pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por 
nossos pecados, E então eu vos disse: "Eis 
que venho!" R.

2.  Sobre mim está escrito no livro: "Com 
prazer faço a vossa vontade, guardo em meu 
coração vossa lei!" R. 

3.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! R.

4.  Mas se alegre e em vós rejubile todo 
ser que vos busca, Senhor! Digam sempre: "É 
grande o Senhor!" os que buscam em vós seu 
auxílio. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu 
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1.  Pelos cristãos e cristãs, para que 
acreditem, como o centurião do Evangelho, 
que Jesus pode curar com uma palavra, 
rezemos.

2.  Pelos governantes e outras autori-
dades públicas, para que se entreguem ao 
serviço do povo e não de seus próprios inte-
resses, rezemos.

3.  Pelos homens e mulheres do mundo 
inteiro, para que tenham a certeza de que Deus 
quer salvar a todos os seus filhos e filhas, 
rezemos.

4.  Pelos médicos e enfermeiros que 
creem em Cristo, para que encarem as 
pessoas como um todo e busquem sua saúde 
integral, rezemos.

5.  Pelos doentes da nossa comunidade, 
sobretudo aqueles a quem a ciência ainda não 
pode curar, para que sintam o nosso carinho, 
rezemos.

Senhor, nosso Deus, que quereis ser 
invocado por todos aqueles que, perto ou 
longe, vos procuram, escutai as súplicas e o 
clamor dos vossos filhos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, 
e acolhei com bondade as orações dos vossos 
servos e servas, para que aproveite à salvação 
de todos o que cada um trouxe em vossa 
honra.

Antífona da comunhão - Sl 35,18

Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis 
que os filhos dos homens se abrigam sob a 
sombra das asas de Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia 
penetre todo o nosso ser, para que não 
sejamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento.

seu próprio Filho, para que todo o que nele 
crer encontre vida eterna. R.

Evangelho - Lc 7,1-10 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  Quando acabou de falar 
ao povo que o escutava, Jesus entrou em 

2Cafarnaum.  Havia lá um oficial romano que 
tinha um empregado a quem estimava muito, 

3e que estava doente, à beira da morte.  O 
oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns 
anciãos dos judeus, para pedirem que Jesus 

4viesse salvar seu empregado.  Chegando 
onde Jesus estava, pediram-lhe com insistên-
cia: "O oficial merece que lhe faças este favor, 
5 porque ele estima o nosso povo. Ele até nos 

6construiu uma sinagoga".  Então Jesus pôs-
se a caminho com eles. Porém, quando já 
estava perto da casa, o oficial mandou alguns 
amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te 
incomodes, pois não sou digno de que entres 

7em minha casa.  Nem mesmo me achei digno 
de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas 
ordena com a tua palavra, e o meu empregado 

8ficará curado.  Eu também estou debaixo          
de autoridade, mas tenho soldados que obe-
decem às minhas ordens. Se ordeno a um : 
'Vai!', ele vai; e a outro: 'Vem!', ele vem; e ao 

9meu empregado 'Faze isto!', e ele o faz'".  Ou-
vindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se 
para a multidão que o seguia, e disse: "Eu vos 
declaro que nem mesmo em Israel encontrei 

10tamanha fé".  Os mensageiros voltaram para 
a casa do oficial e encontraram o empregado 
em perfeita saúde. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus é o grande sinal da misericórdia de 
Deus para conosco. Ele aprecia a fé das 
pessoas simples e humildes e socorre sempre 
os que mais precisam.  Certos da misericórdia 
de Deus, peçamos com fé: R. Ouvi-nos, 
Senhor.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 7,1-10

Lucas, nos capítulos 5 e 6 (no sermão da planície), dirigiu-se a Israel para mostrar o 
próprio da fé em Jesus. Para ele, Jesus é o Filho, revelador definitivo de Deus como Pai 
de infinita misericórdia. Os dois capítulos anunciam essa boa notícia, concentrada em 

Mt 6,36: “Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso”!
-  A obediência à palavra de Jesus traz a salvação. Por isso, o caminho de Israel é um 

caminho que todos são chamados a percorrer. Os pagãos precisam entrar na promessa feita a 
Israel (cf. Rm 11,16-24), se quiserem produzir os frutos da comunhão com Deus e com os 
irmãos (Lc 6,27-38). Aqui, estão os sustentáculos do Evangelho de Lucas, o evangelista que 
São Jerônimo alcunhou de o “escriba da mansidão de Cristo”. 

-  No Evangelho de hoje, mostra-se o caminho a quem provém do paganismo. Explica-se 
o que é a fé para Israel para tornar essa fé acessível aos não israelitas. A fé consiste em crer no 
poder da Palavra (Lc 7,1-10), que vence a morte (vv. 11-17) e torna-se resposta de amor em 
relação àquele que perdoa (vv. 36-50). No centro, acha-se a figura do Batista, onde judeus e 
pagãos se encontram, pois ele convida todos à conversão (Lc 3,6).

-  O centurião romano simboliza, ao mesmo tempo, os pagãos distantes da fé judaica e 
Abraão, também pagão que, por sua fé, tornou-se pai de todos os crentes e depositário da 
promessa. O pano de fundo do episódio do centurião é a história da missão exitosa entre os 
pagãos, para os quais passou a salvação prometida - mas recusada - aos judeus (At 18,6; 28,28). 

- A questão da fé dos pagãos não é só histórica (cf. At 10-15), mas teológica. Por ser 
Deus amor e misericórdia, Ele ama os inimigos, faz o bem sem olhar a quem e perdoa os 
banidos. Jesus, que cura o servo (ou filho) do centurião, que ressuscita o filho da viúva pobre e 
perdoa a pecadora, é o primeiro que faz o que disse em Lc 6,27-38. Não pode não se dirigir aos 
pagãos (tidos como inimigos), aos pequenos (simbolizados no filho da viúva pobre) e aos 
pecadores (a doença e a morte, consequência do pecado). Os excluídos tornam-se filhos 
prediletos da sabedoria (v. 35) do Deus-misericórdia. Jesus, na verdade, realiza a imagem de 
um Deus disponível e bom para todos (6,35). É a face do Pai, escondida nos séculos passados e 
revelada agora no Filho (cf. Rm 16,25ss.; Cl 1,26ss.). Em Jesus, o Deus rico em misericórdia 
(cf. Ef 2,4) visitou o seu povo (Lc 7,16)!

-  Tanto os pagãos como os judeus precisam acreditar no poder da palavra (Lc 5,5) e 
passar pela consciência da própria insuficiência. Os judeus confessam o próprio pecado (5,8); 
os pagãos, a própria indignidade (7,7). A fé do centurião mostra-se tão grande que o próprio 
Jesus ficou admirado e declarou jamais ter visto tanta fé em Israel (Lc 7,9). Em simetria com o 
centurião do Evangelho, Lucas conhece um centurião em Atos, Cornélio, o primeiro a abrir a 
porta da Igreja para a entrada dos pagãos (At 10). 

-  A fé é aqui descrita em sua identidade e em sua origem. Para Lucas, a fé é confiança 
absoluta no poder salvífico da palavra e vem à luz pouco a pouco, gradual e progressivamente. A 

SÃO ROBERTO BELLARMINO, BISPO, DOUTOR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória) 
(Missa: Pastores - MR, 754ss. ou Doutores - MR, 765ss.)

Bellarmino ciência e força admiráveis, con-
cedei, por sua intercessão, que o vosso povo 
se alegre de conservá-la sempre integralmen-
te.

Oração do dia

Ó Deus, que, para sustentar a fé católica da 
vossa Igreja, destes ao bispo São Roberto 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
8 

de
 S

et
em

br
o 

- 
Te

rç
a-

fe
ira

 d
a 

24
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

65

descrição é uma sequência de fatos: a fé nasce da extrema necessidade (v. 2) de uma pessoa 
que ouve falar de Jesus (v. 3) e que espera que Jesus venha à sua casa e intervenha (vv. 3-5); 
constata que Jesus está pronto a servir e vem (v. 6); passa pela consciência da sua insuficiência 
e indignidade (vv. 6-7) e, finalmente, chega à expressão plena da fé: “Diga uma só palavra e meu 
servo será curado” (v. 7).

-  Na trajetória do centurião, o leitor pagão do Evangelho de Lucas pode ver refletida sua 
própria caminhada de fé no poder da palavra do Senhor que salva não só o judeu herdeiro da 
promessa, mas também o pagão, que, na fé de Abraão, se tornou o primeiro depositário da 
promessa.

-  Na verdade, o ambiente para o pagão chegar à fé é menos propício que o ambiente há 
séculos preparado para o judeu. Jesus não está presente (o milagre se realiza em sua ausência). 
Os pagãos não ouviram diretamente a sua palavra (ouviram-na através de mediadores 
israelitas). Os pagãos, de fato, acedem à fé depois da ressurreição de Jesus ouvindo apenas a 
palavra, levada, depois de muitas resistências, a eles, por mediadores judeus. A fé se mostra em 
toda a sua nudez. 

Santos do dia: Roding (século VII). Reginfrido (+710). Badurad (780-862). Uno (+936). 
Hildegarda de Bingen (1098-1179). Roberto Bellarmino (1542-1621). Francisco de 
Camporosso (1804-1866).

Testemunhas do Reino: Juan Macias (1645, Peru). Augusto Cotto (1980, El Salvador). 
John David Troyer (1981, Guatemala). Alírio, Carlos e Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez e Marcos 
Marín (1982, Colômbia). Julián Bac (1983, Guatemala).

Datas comemorativas: Dia da Compreensão Mundial. Dia do Transportador Rodoviário de Carga. 

18 TERÇA-FEIRA DA 24ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Perder pai e mãe é doído, mas natural;       
está na lógica das gerações que se sucedem. 
Perder, porém, um filho ou uma filha, é dor 
grande demais. A cidade de Naim mostrou-se 
solidária com a mulher que já perdera o 
marido e, agora, enterra o filho. Jesus junta-  
se àquela imensa dor e devolve o filho à mãe. 
Quantas mães não gostariam de ter seus  
filhos devolvidos à família, aos pais, à                
vida!

Antífona da entrada - Eclo 36,18

Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e 
do vosso povo eleito: dai a paz àqueles que 
esperam em vós, para que os vossos profetas 
sejam verdadeiros. 

Oração do dia

Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei 
para nós o vosso olhar e, para sentirmos em 
nós a ação do vosso amor, fazei que vos 
sirvamos de todo o coração.

Leitura - 1Cor 12,12-14.27-31a

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

12Irmãos:  Como o corpo é um, embora 
tenha muitos membros, e como todos os 
membros do corpo, embora sejam muitos, 
formam um só corpo, assim também acon-

13tece com Cristo.  De fato, todos nós, judeus 
ou gregos, escravos ou livres, fomos batiza-
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cidade chamada Naim. Com ele iam seus 
12discípulos e uma grande multidão.  Quando 

chegou à porta da cidade, eis que levavam um 
defunto, filho único; e sua mãe era viúva. 
Grande multidão da cidade a acompanhava.        
13 Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão              

                                         para com ela e lhe disse: "Não chores!" 
14 Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o 
carregavam pararam. Então, Jesus disse: 

15"Jovem, eu te ordeno, levanta-te!"  O que 
estava morto sentou-se e começou a falar. E 

16Jesus o entregou à sua mãe.  Todos ficaram 
com muito medo e glorificavam a Deus, 
dizendo: "Um grande profeta apareceu entre 

17nós e Deus veio visitar o seu povo".  E a 
notícia do fato espalhou-se pela Judeia 
inteira, e por toda a redondeza. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

O Pai ama a vida e salva as suas criaturas. 
Jesus, o rosto humano de Deus, quer que 
todos tenham vida e vida em abundância. 
Dirijamos, pois, ao Pai a nossa oração, 
dizendo: R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pela Igreja, suas Dioceses, paróquias e 
comunidades, para que sejam um sinal vivo da 
presença salvadora de Deus, oremos. 

2.  Pelas viúvas que perderam uma filha 
ou um filho, para que possam contar com a 
solidariedade dos irmãos e irmãs, oremos. 

3.  Pelos que dirigem a Igreja, para que 
sejam irrepreensíveis em seu comportamento 
e generosos em seu ministério, oremos.

4.  Pelos que perderam a confiança do 
povo, para que se deixem tocar pelo Espírito e 
se convertam a Jesus e ao Evangelho, oremos. 

5.  Por esta assembleia litúrgica, para que 
a Eucaristia por ela celebrada seja verdadeira 
ação de graças ao Deus da vida, oremos. 

Senhor, nosso Deus, ressurreição e vida 
do mundo, fazei que as multidões reconheçam 
em vosso Filho o Profeta tantos séculos 
esperado. Ele que vive e reina pelos séculos 
dos séculos.

dos num único Espírito, para formarmos um 
único corpo, e todos nós bebemos de um 

14único Espírito.  Com efeito, o corpo não é 
feito de um membro apenas, mas de muitos 

27membros.  Vós, todos juntos, sois o corpo de 
Cristo e, individualmente, sois membros 

28desse corpo.  E, na Igreja, Deus colocou,  
em primeiro lugar, os apóstolos; em segundo 
lugar, os profetas; em terceiro lugar, os que 
têm o dom e a missão de ensinar; depois, 
outras pessoas com dons diversos, a saber: 
dom de milagres, dom de curas, dom para 
obras de misericórdia, dom de governo e 

29direção, dom de línguas.  Acaso todos são 
apóstolos? Todos são profetas? Todos ensi-

30nam? Todos realizam milagres?  Todos têm o 
dom das curas? Todos falam em línguas? 

31ªTodos as interpretam?  Aspirai aos dons 
mais elevados. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 99(100),2.3. 
4.5 (R/. 3c)

R. Nós somos o seu povo e seu rebanho.

1.  Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi 
ao Senhor com alegria, ide a ele cantando 
jubilosos! R.

2.  Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele 
mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu 
povo e seu rebanho. R.

3.  Entrai por suas portas dando graças, e 
em seus átrios com hinos de louvor; dai-lhe 
graças, seu nome bendizei! R.

4.  Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, 
sua bondade perdura para sempre, seu amor é 
fiel eternamente! R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 7,16

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

Deus visitou o seu povo. R.

Evangelho - Lc 7, 11-17

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

11Naquele tempo:  Jesus dirigiu-se a uma 
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que os filhos dos homens se abrigam sob a 
sombra das asas de Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia 
penetre todo o nosso ser, para que não 
sejamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento.

Oração sobre as oferendas

Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, 
e acolhei com bondade as orações dos vossos 
servos e servas, para que aproveite à salvação 
de todos o que cada um trouxe em vossa honra.

Antífona da comunhão - Sl 35,18

Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 7,11-17

A
 narração de hoje é exclusiva de Lucas, o evangelista que conta duas ressurreições 
em seu primeiro livro (Lc 7,11-17 e 8,40-56) e duas no segundo (At 9,36-42 e 20,7-
12). O pano de fundo é dado pelas narrativas da ressurreição feitas por Elias (1Rs 

17,17-24) e por Eliseu (2Rs 4,32-37). 
-  Se o episódio do centurião nos ensinou o que é a fé, o Evangelho de hoje nos mostra 

porque podemos ter essa fé: primeiro, porque Jesus se comove diante do nosso mal e nos visita 
com a sua presença; depois, porque ele é o Senhor e a sua palavra é eficaz, capaz de salvar-nos 
até mesmo da morte. Ele, de fato, é o coração de Deus-amor que visita a nossa miséria, 
realizando o que foi dito por Zacarias: a bondade misericordiosa do nosso Deus, que vem 
visitar-nos como um sol resplandecente, para iluminar a todos os que jazem entre as trevas, 
sentados na sombra da morte (cf. Lc 1,78ss.).

-  Se, no sermão da planície, falava-se da caminhada de fé de um israelita, agora se fala 
da caminhada de fé de todo homem, partindo da experiência e da esperança comuns a todos: o 
desejo de saúde e de vida, sempre derrubado pelo poder da doença e da morte. 

-  Jesus fez a solene proclamação do Reino, prometeu a felicidade aos pobres, famintos 
(Lc 6,20-21) e deu o mandamento da misericórdia (6,34). No episódio de hoje, mata a fome do 
mais pobre dos pobres: um morto, destituído de vida. Faz graça e misericórdia ao menor de 
todos, ao extremamente pequeno, um menino morto, filho único de mãe viúva. Jesus faz por 
primeiro o que, como Filho de Deus, exigira de todos: ama os inimigos (Lc 7,1-10 = pagãos), 
cuida dos pequenos (7,11-17) e acolhe os pecadores (7,36-50). Revela, assim, como é o seu 
messianismo: cumpre a promessa, o juízo e a salvação de Deus, movido pela sua misericórdia!

-  Trata-se de uma narração querigmática. O crente vindo do judaísmo anuncia o 
Evangelho ao não-crente imerso no paganismo. O primeiro convida o segundo a participar do 
hino de louvor que se ergue do coração daquele que, movido só pela misericórdia, veio ao 
encontro da nossa miséria para vencer nossa morte.

-  A ressurreição é desejo humano que não consegue traduzir-se em esperança, porque a 
experiência da morte destrói todo sonho neste sentido. A esperança humana de vida só pode 
brotar da promessa divina de ressurreição. Só o dom de Deus pode vir ao encontro do desejo do 
homem. A esperança é a última que morre, isto é, morre logo depois da morte. 

-  Mais que o poder do Senhor, a narração ressalta a misericórdia do Salvador. A 
misericórdia do Salvador, porém, o revela plenamente como Senhor. Ele é o Senhor de 
misericórdia, autor da vida, vencedor da morte. É a primeira vez que Lucas o chama de 
“Senhor”. Ao mesmo tempo, é com termos alusivos ao Senhor que Lucas descreve o menino 
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morto. Chama-o de “filho unigênito” (7,12; cf. 3,22; 9,35; 20,13). Situa-o “à porta da cidade”, 
como na paixão (7,12; cf. 20,15). Jesus manda que ele “se levante” (7,14), como “se levantou 
um profeta” (Jesus) entre nós (7,16; cf. 24,6). 

-  Finalidade da narração é suscitar fé na misericórdia de Deus pelos pequenos e pelos 
que choram, por todo ser humano, pequeno, impotente, perdido diante da morte. Pequeno 
porque indefeso. Indefeso porque impotente. Perdido porque irremediavelmente podado no seu 
desejo de vida. Jesus dá esperança lá onde ninguém pode dá-la. É o que ele faz com o filho 
único de mãe viúva. É o que o Pai fará com ele, também filho único de mãe provavelmente viúva. 
Deus é Amor e o amor dá vida, pois só o amor é mais forte que a morte. 

Santos do dia: Ferréolo de Vienne (+305). Lamberto de Maastricht (+705). Ricarda 
(+895). Lamberto de Freising (+957). José de Copertino (1603-1663).

Testemunhas do Reino: Dag Hammarskjöld (1905-1961). Miguel Woodward (1973, 
Chile). Miguel Angel Quiroga (1998, Colômbia). Jorle Julio López (Argentina, 2006).

Datas comemorativas: Dia dos Símbolos Nacionais. Dia da Escola Dominical. 
Independência do Chile (1810. Entrada no ar da TV Tupy, primeira da América Latina (1950).

19 QUARTA-FEIRA DA 24ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus, “aquele que vem”, explica o papel 
de João, o precursor. João Batista não é um 
profeta qualquer: é o profeta final anunciado 
por Malaquias (Ml 3,1ss.). Com ele se conclui 
o tempo da promessa: está no limiar do 
cumprimento. Aceitar ou recusar a sua 
mensagem é entrar ou deixar de entrar no 
último ato da história de fé na promessa de 
Deus que se abre com Abraão e se fecha com 
João. 

Antífona de entrada - Eclo 36,18

Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e 
do vosso povo eleito: dai a paz àqueles que 
esperam em vós, para que os vossos profetas 
sejam verdadeiros.

Oração do dia

Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei 
para nós o vosso olhar e, para sentirmos em 
nós a ação do vosso amor, fazei que vos 

sirvamos de todo o coração.

Leitura - 1Cor 12,31-13,1-13

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

31Irmãos:  Aspirai aos dons mais elevados. 
Eu vou ainda mostrar-vos um caminho 

13,1incomparavelmente superior.  Se eu falasse 
todas as línguas, as dos homens e as dos 
anjos, mas não tivesse caridade, eu seria 
como um bronze que soa ou um címbalo que 

2retine.  Se eu tivesse o dom da profecia, se 
conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de 
transportar montanhas, mas se não tivesse 

3caridade, eu não seria nada.  Se eu gastasse 
todos os meus bens para sustento dos pobres, 
se entregasse o meu corpo às chamas, mas 
não tivesse caridade, isso de nada me serviria. 
4 A caridade é paciente, é benigna; não é 

 invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece; 
5 não faz nada de inconveniente, não é 
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Evangelho - Lc 7, 31-35

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

31Naquele tempo, disse Jesus:  Com quem 
hei de comparar os homens desta geração? 

32Com quem eles se parecem?  São como 
crianças que se sentam nas praças, e se 
dirigem aos colegas, dizendo: 'Tocamos flauta 
para vós e não dançastes; fizemos lamenta-

33ções e não chorastes!'  Pois veio João 
Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e 

               vós dissestes: 'Ele está com um demônio!' 
34 Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e 
vós dizeis: 'Ele é um comilão e beberrão, 
amigo dos publicanos e dos pecadores!'             
35 Mas a sabedoria foi justificada por todos os 
seus filhos". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai que nos dê a simplicidade 
das crianças e a sabedoria que vem do alto, 
para conhecermos melhor quem é Jesus, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que os ministros da Igreja rece-
bam a graça de anunciar a palavra de Deus 
com verdade, sabedoria e poder, oremos, 
irmãos.

2.  Para que os catequistas recebam a 
graça de se comunicar com os catequizandos 
com fé, convicção e carinho, oremos, irmãos.

3.  Para que os jovens recebam a graça de 
fazerem de Jesus o amigo, o companheiro e o 
guia  de todas as horas, oremos, irmãos.

4.  Para que os pobres e os doentes 
recebam a graça de sentirem a presença 
confortadora do seu Salvador, Jesus, oremos, 
irmãos.

5.  Para que a nossa comunidade receba a 
graça de acolher um Jesus humilde e pobre, 
amigo dos pequenos e dos pecadores, 
oremos, irmãos. 

interesseira, não se encoleriza, não guarda 
6rancor;  não se alegra com a iniquidade, mas 

 7regozija-se com a verdade.  Suporta tudo, crê 
8tudo, espera tudo, desculpa tudo.  A caridade 

não acabará nunca. As profecias desaparece-
rão, as línguas cessarão, a ciência desapare-

9cerá.  Com efeito, o nosso conhecimento é 
                      limitado e a nossa profecia é imperfeita. 

10 Mas, quando vier o que é perfeito, desapare-
11cerá o que é imperfeito.  Quando eu era 

criança, falava como criança, pensava como 
criança, raciocinava como criança. Quando 
me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de 

12criança.  Agora nós vemos num espelho, 
confusamente, mas, então, veremos face a 
face. Agora, conheço apenas de modo 
imperfeito, mas, então, conhecerei como sou 

13conhecido.  Atualmente permanecem estas 
três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a 
maior delas é a caridade. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),2-3.4-
5.12.22 (R/. cf. 2b)

R.  Feliz o povo que o Senhor esco-
lheu por sua herança!

1.  Dai graças ao Senhor ao som da harpa, 
na lira de dez cordas celebrai-o! Cantai para o 
Senhor um canto novo, com arte sustentai a 
louvação! R.

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

3.  Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a 
nação que escolheu por sua herança! Sobre 
nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma 
forma que em vós nós esperamos! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63c.68c

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna. R.
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Antífona da comunhão - Sl 35,18

Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis 
que os filhos dos homens se abrigam sob a 
sombra das asas de Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia 
penetre todo o nosso ser, para que não 
sejamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento.

Senhor, Pai eterno e onipotente, acolhei as 
súplicas do nosso coração, porque vós sois 
um Deus de bondade e misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, 
e acolhei com bondade as orações dos vossos 
servos e servas, para que aproveite à salvação 
de todos o que cada um trouxe em vossa 
honra.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 7,31-35

o Evangelho de hoje, Jesus, “aquele que vem” (Lc 7,19), explica o papel de João 

NBatista, o precursor. João é mais que um profeta: é o profeta final anunciado por 
Malaquias (Ml 3,1ss.). Com ele se conclui o tempo da promessa: está no limiar do 

cumprimento. Aceitar ou recusar a sua mensagem – que é uma mensagem de conversão para 
todos os homens de todos os tempos e lugares – é entrar ou deixar de entrar no último ato da 
história de fé na promessa de Deus que se abre com Abraão e se fecha com João. O tempo da 
promessa se fecha definitivamente. As cortinas se abrem, agora, para o cumprimento da 
promessa na história de Jesus.

-  Jesus faz três perguntas: duas negativas e uma positiva (7,24-28). Com elas, define o 
Batista como cume e personificação da esperança que Javé confiou aos judeus. O leitor pagão 
de Lucas pode, assim, conhecer, numa síntese, a história de Israel e tomar a decisão de, pela fé, 
entrar nessa história (vv. 29-30).

-  Em seguida, Jesus reclama da sua própria geração. Essa geração estranha não aceita o 
jogo de Deus: os mesmos que recusam o apelo à conversão do Batista não aceitam o convite ao 
banquete nupcial da sabedoria feito por Jesus. No primeiro caso, por se acharem justos; no 
segundo, por serem autossuficientes. Nos dois casos, são os fariseus e os doutores da lei. 
Apenas os publicanos e os pecadores sentem necessidade de perdão. Por isso, aceitam o apelo 
à conversão e tornam-se filhos da sabedoria e amigos do esposo. Só eles têm fome e aceitam o 
convite para o banquete.

- É interessante notar que Jesus se dirige àqueles que saíram para o deserto (v. 24). Não 
se dirige aos que não saíram de casa e não fizeram nenhum esforço a não ser o de 'mudar o 
canal da televisão'. Aqueles que acolhem o Batista estão também em condições de acolher o 

SÃO JANUÁRIO, BISPO E MÁRTIR - MEMÓRIA FACULTATIVA
(Cor vermelha ou branca - Ofício da memória)
(Mártires - MR, 740; ou Pastores - MR, 754)

memória do vosso mártir são Januário, dai 
que nos alegremos com ele na eterna bem-
aventurança.

Oração do dia

Ó Deus, que nos concedeis celebrar a 
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Cristo, pois deram os passos necessários para ir ao encontro do Outro que se manifestou, desde 
o início, no deserto (cf. Abraão, Moisés, João). São capazes de reconhecer o próprio pecado, de 
aceitar o convite à conversão e, de, despojados de tudo, seguir o Cristo nu (“ut nudum 
Christum, nuda sequeretur”, dizia a beghina Maria de Oignies, que viveu no século XIIII, 
segundo seu biógrafo, o cardeal Jacques de Vitry). Despojados de todo prestígio e de toda 
pretensão, acham-se nus para baixar, com os outros, às águas do Jordão, mergulhando aí os 
seus pecados (cf. Lc 3,3). 

-  Esses não viram em João “um caniço açoitado pelo vento” (cf. 1Rs 14,15), isto é, um 
homem fraco e indeciso, mas um homem forte e decidido, inflexível e rigoroso. Ele é movido, 
sim, pelo vento, o vento do Espírito (vento e Espírito em hebraico têm a mesma raiz) do profeta 
Elias. No espírito de Elias, ele espera por aquele que vem, o mais forte, único capaz de encher o 
vazio da expectativa milenar do povo da promessa. 

-  Por muitos motivos, João está no deserto, mas um predomina sobre todos. O deserto é 
símbolo e lugar do Êxodo. João está no deserto para dar partida ao Êxodo definitivo!

Santos do dia: Januário (+305). Teodoro de Cantuária (602-690). Lúcia de Berg (+1090). 
Ígor de Kiev (+1147). Maria Guilhermina Emília de Rodat (1787-1852).

Testemunhas do Reino: João Alsina, Omar Venturelli, Etienne Marie Louis Pesle (1973, 
Chile). Charlot Jacqueline e companheiros (1986, Haiti). Yolanda Cerón (2001, Colômbia). 

Memória histórica: Grave terremoto na Ciudad de México (1985). Os Estados Unidos 
invadem o Haiti e reconduzem o presidente Jean Bertrand Aristide (1994).

Datas comemorativas: Dia do Comprador.

20
5ª-FEIRA - SS. ANDRÉ KIM TAEGON, Pb, PAULO CHONG 

HASANG, Lg, e Comp.s, Mts - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

A Igreja na Coreia tem raízes exclusiva-
mente leigas. O primeiro germe de fé católica 
foi lançado por um leigo coreano em 1784 
que, tendo encontrado o cristianismo na 
China, o semeou na Coreia quando para lá re-
tornou, trazendo em sua bagagem “A verda-
deira Doutrina de Deus” do grande missionário 
italiano na China, Pe. Mateus Ricci, pai e pa-
trono de uma moderna evangelização incultu-
rada. Esta semente, pequena como a do grão 
de mostarda, mas potente como a do bom 
trigo, foi fecundada, na metade do século XIX, 
pelo martírio de 103 membros da comunidade 
cristã. Entre eles, estava André Kim Taegon, 
primeiro presbítero coreano, e o evangelizador 
leigo, Paulo Chong Hasang. As perseguições 
duraram de 1839 a 1867. Abatiam-se sobre os 

cristãos como ondas. Ao invés, porém, de 
sufocar a fé dos cristãos e cristãs coreanas, 
despertaram uma primavera do Espírito como 
nos primeiros séculos do cristianismo. Mais 
uma vez se verificava o diagnóstico de 
Tertuliano: “O sangue dos mártires é semente 
de cristãos”! André Kim Taegon narrou, em 
linguagem simples e eficaz, às vésperas do 
martírio, a aventura dessa empresa apostólica, 
inspirando-se na parábola do semeador. Os 
mártires coreanos foram canonizados no dia 6 
de maio de 1984 pelo Papa João Paulo II. 
Tendo sido martirizados em datas muito 
diferentes, espalhadas por diversos anos, são 
celebrados hoje porque um grupo represen-
tativo deles morreu em setembro, alguns 
justamente nos dias 20 e 21 de setembro. 
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saber: que Cristo morreu por nossos pecados, 
4segundo as Escrituras;  que foi sepultado; 

que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as 
5 Escrituras; e que apareceu a Cefas e, depois, 
6aos Doze.  Mais tarde, apareceu a mais de 

quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a 
maioria ainda vive e alguns já morreram.               
7 Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu 

8aos apóstolos todos juntos.  Por último, 
apareceu também a mim, como a um abortivo. 
9 Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, 
nem mereço o nome de apóstolo, porque 

10persegui a Igreja de Deus.  É pela graça de 
Deus que eu sou o que sou. Sua graça para 
comigo não foi estéril: a prova é que tenho 
trabalhado mais do que os outros apóstolos - 
não propriamente eu, mas a graça de Deus 

11comigo.  É isso, em resumo, o que eu e        
eles temos pregado e é isso o que crestes.             
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 117(118),1-2. 
16ab-17.28 (R/. 1)

R. Dai graças ao Senhor, porque ele 
é bom!

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.  Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e 
agradeço! Vós sois meu Deus, eu vos exalto 
com louvores! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde a mim, todos vós que estais 

cansados, e descanso eu vos darei, diz o 
Senhor. R.

Comentário inicial - De repente, uma 
pecadora entra na casa do fariseu Simão, para 
a qual Jesus fora convidado. Na casa do justo, 
irrompe uma pecadora, reconhecendo o 
próprio pecado e confiando na misericórdia de 
Deus. Enquanto ela entra na alegria da dança 
de Jesus, o Esposo, os “justos” olham 
desapontados para a “triste” cena que se 
desenrola diante deles. O povo de Deus – 
corpo “misto” de Cristo – é feito de leigos 
anônimos que evangelizam, de comunidades 
inteiras de mártires como os coreanos que 
celebramos hoje e de pobres pecadores, 
como esta mulher do Evangelho, que deixam 
sua marca sem deixar seu nome. 

Antífona de entrada 

Alegremo-nos todos no Senhor celebran-
do este dia festivo em honra dos santos 
mártires. Conosco alegram-se os Anjos e 
glorificam o Filho de Deus.

Oração do dia

Ó Deus, criador e salvador de todas as 
raças, por vossa bondade, chamastes à fé a 
muitos irmãos na região da Coreia e os 
fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos 
mártires André, Paulo e seus companheiros. 
Concedei que, pelo exemplo e intercessão 
deles, possamos perseverar até a morte na 
observância de vossos mandamentos.

Leitura - 1Cor 15,1-11

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

1 Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho 
que vos preguei e que recebestes, e no qual 

2estais firmes.  Por ele sois salvos, se o estais 
guardando tal qual ele vos foi pregado por 
mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em 

3vão.  Com efeito, transmiti-vos, em primeiro 
lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a 
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- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória dos santos mártires coreanos 
André, Paulo e companheiros, oremos ao Pai 
das misericórdias, em gratidão e súplica:                     
R. Nós vos rogamos: ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja da Coreia, para que o san-
gue do seu primeiro presbítero, Santo André, 
seja semente de santos pastores, oremos.

2.  Pelos apóstolos leigos das Igrejas do 
continente asiático, para que o seu testemu-
nho de Cristo e do Evangelho irradie a fé, 
oremos.

3.  Pelos homens e mulheres orientais 
que abraçam a fé cristã, para que o sangue 
dos mártires lhes sirva de estímulo, oremos. 

4.  Pelos jovens e crianças de todas as 
Igrejas orientais, para que as perseguições, ao 
provar a fé, a torne mais viva, oremos.

5.  Pelos primeiros evangelizadores leigos 
da Coreia, para que seu exemplo seja imitado 
por outros no mundo inteiro, oremos. 

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em 
auxílio do vosso povo suplicante e, por 
intercessão dos santos mártires da Coreia, 
concedei-lhe as graças que vos pede com        
fé. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade, as 
oferendas do vosso povo, e concedei, pela 
intercessão dos santos mártires Coreanos, 
nos tornemos um sacrifício agradável para a 
salvação do mundo inteiro.

Antífona da comunhão - Mt 10,32

Todo aquele que der testemunho de mim 
diante dos homens, também eu darei teste-
munho dele diante do meu Pai, que está nos 
céus.

Evangelho - Lc 7, 36-50

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

36Naquele tempo:  Um fariseu convidou 
Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus 

               entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. 
37 Certa mulher, conhecida na cidade como 
pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na 
casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de 

38alabastro com perfume,  e, ficando por 
detrás, chorava aos pés de Jesus; com as 
lágrimas começou a banhar-lhe os pés, 
enxugava-os com os cabelos, cobria-os de 

39beijos e os ungia com o perfume.  Vendo 
isso, o fariseu que o havia convidado ficou 
pensando: "Se este homem fosse um profeta, 
saberia que tipo de mulher está tocando nele, 

40pois é uma pecadora".  Jesus disse então ao 
fariseu: "Simão, tenho uma coisa para te 

                     dizer". Simão respondeu: "Fala, mestre!" 
41 "Certo credor tinha dois devedores; um lhe 
devia quinhentas moedas de prata, o outro 

42cinquenta.  Como não tivessem com que 
pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o 

43amará mais?"  Simão respondeu: "Acho que 
é aquele ao qual perdoou mais". Jesus lhe 

44disse: "Tu julgaste corretamente".  Então 
Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: 
"Estás vendo esta mulher? Quando entrei em 
tua casa, tu não me ofereceste água para lavar 
os pés; ela, porém, banhou meus pés com 

45lágrimas e enxugou-os com os cabelos.  Tu 
não me deste o beijo de saudação; ela, porém, 
desde que entrei, não parou de beijar meus 

46pés.  Tu não derramaste óleo na minha 
cabeça; ela, porém, ungiu meus pés com 

47perfume.  Por esta razão, eu te declaro: os 
muitos pecados que ela cometeu estão 
perdoados porque ela mostrou muito amor. 
Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco 

48amor".  E Jesus disse à mulher: "Teus peca-
49dos estão perdoados".  Então, os convidados 

começaram a pensar: "Quem é este que até 
50perdoa pecados?"  Mas Jesus disse à 

mulher: "Tua fé te salvou. Vai em paz!"                     

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
0 

de
 S

et
em

br
o 

- 
Q

ui
nt

a-
fe

ira
. S

an
to

s 
A

nd
ré

 K
im

 T
ae

go
n,

 P
re

sb
íte

ro
, P

au
lo

 C
ho

ng
 H

as
an

g,
 L

ei
go

, e
 C

om
pa

nh
ei

ro
s,

 M
ár

tir
es

 -
 M

em
ór

ia

74

bração dos santos mártires, nós vos pedimos, 
Senhor, que, seguindo fielmente a Cristo, 
trabalhemos na Igreja pela salvação de todos.

Oração depois da comunhão

Nutridos pelo alimento dos fortes, na cele-

A SEMENTE NA TERRA - Lc 7,36-50

E
sta narração tem muitos elementos em comum com a unção de Betânia (cf. Mc 14,3-
9; Mt 26,6-13; Jo 12,1-8), que não aparece no Evangelho de Lucas. Aparentemente, 
há uma contradição: primeiro, o amor parece causado pelo perdão (vv. 41-43); 

depois, é causa do perdão (v. 47). Na realidade, Lucas quer ensinar aqui o que é a fé cristã (v. 
50): é o amor que esta mulher tem por Jesus, amor que deve ser lido à luz do primeiro 
mandamento (cf. 10,27; Dt 6,5). Esse amor é efeito e causa do perdão: enquanto perdoada, 
aquela mulher ama como resposta ao perdão; enquanto ama, está aberta a acolher o perdão, 
que é a forma mais sublime do amor. Antropologicamente, amor e perdão se alimentam um ao 
outro, numa circularidade sem fim.

-  Na casa do justo, irrompe uma pecadora, reconhecendo o próprio pecado e a 
misericórdia de Deus. Na casa da lei, onde era esperado porque convidado, Jesus convida para 
o banquete nupcial o pecador inoportuno e indesejado. Enquanto ela entra na alegria da dança 
de Jesus, o Esposo, os “justos” olham desapontados para a “triste” cena que se desenrola 
diante deles.

-  De um lado, a mulher reduzida a um nada, que recebe a abundância do amor de Jesus, 
embebendo-se deste amor e devolvendo-o a Jesus. De outro, o fariseu autossuficiente e senhor 
de si, que conhece só o mérito, ignora o débito e o amor que, perdoando, o anula. O pecador, na 
verdade, não pode participar da dança do amor se, antes, não participar das lágrimas do seu 
pecado. A intenção da narração é persuadir o pecador do seu pecado de “meretrício”, pois ele 
quer “merecer” o amor de Deus. O amor é gratuito – o pecador ou a pecadora sabe disso graças 
à experiência do perdão – e “merecê-lo” é prostituição, ou, para ficarmos no jogo etimológico, 
“meretrício”! Essa relação de meretrício que o “justo” instaura com Deus é, de fato, o único 
pecado direto contra aquele que é amor; por isso, não tem perdão. Só se pode sair dele pela 
conversão, pela mudança de direção, cujo primeiro movimento é o reconhecimento de que se é 
pecador. Na verdade, a conversão mais profunda consiste em reconhecer-nos pecadores e, 
portanto, necessitados de perdão.

-  Jesus confirma aqui que é justamente aquele Deus que ele revelou: um Deus que ama e 
faz graça a todos, aos pagãos (inimigos) (7,1-10), aos pequenos (7,11-17) e aos pecadores 
(7,36-50). Conclui-se o delineamento daquele caminho de fé proposto a todos aqueles e 
aquelas que não viram física e historicamente Jesus. Quem crê no poder da sua palavra (7,1-
10) vence a morte (7,11-17), pois Deus visitou o seu povo como havia prometido a Israel. A 
casa da lei, a casa do justo – ou seja, Israel – foi escancarada a todos, já que todos têm 
necessidade do perdão, pois todos somos transgressores e não cumpridores da lei. Esta mulher 
representa, na verdade, o verdadeiro povo de Deus, que se reconhece pecador e necessitado de 
perdão. Ela entra de supetão, inesperada e indesejada na casa do justo, e ele vê-se perdido e por 
fora diante do que se passa aos seus próprios olhos. Ah! se ele pudesse entender que do 
banquete da lei só se participa mediante o amor que aceita o perdão e que aceita o pecador! 
Note-se, aliás, que é a lei que convida Jesus, mas é o pecador ou a pecadora que o acolhe e o 
ama, porque se sente acolhido e perdoado.
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Santos do dia: Eustáquio (+118). Fausta (III século).

Testemunhas do Reino: Francisco Luís Espinosa e outros (1978, Nicarágua). Apolinar 
Serrano, José López, Félix Salas e Patrícia Puertas (1979, El Salvador).

Memória histórica: Fernão de Magalhães navega até o extremo sudoeste do Atlântico, 
entra no Pacífico e chega às Filipinas (1521). Início da Revolução Farroupilha (1835).

Datas comemorativas: Dia do Gaúcho. Dia do Coletor de Lixo. Dia do Policial Civil. Dia do 
Funcionalismo Municipal. Dia do Pombo da Paz. 

21 SEXTA-FEIRA - SÃO MATEUS, Apóstolo - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo do Comum dos Apóstolos)

É um do grupo dos “Doze” que Jesus for-
mou durante seu ministério público. Aparece 
em todos os quatro elencos com os nomes dos 
Doze (Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 6,14-16; At 
1,13). O chamamento de Mateus se encontra 
em Mt 9,9. Por esse relato, sabe-se que, no 
momento de sua vocação, Mateus atuava 
como cobrador de impostos (cf. Mt 10,3). Nas 
narrações paralelas (Mc 2,13-14; Lc 5,27-
28), o cobrador de impostos tem o nome         
de Levi (filho ou irmão de Alfeu, segundo o 
Evangelho de Marcos). O uso de nomes dife-
rentes nessas passagens paralelas deu origem 
a um longo debate sobre a possibilidade de 
Mateus e Levi serem a mesma pessoa. A 
ausência de Levi nas listas de Marcos e Lucas-
Atos (bem como em Mateus) levou alguns a 
suporem duas pessoas. A maioria, porém, dos 
intérpretes pensa que “Mateus” e “Levi” sejam 
um nome duplo (como “Simão” e “Pedro”, ou 
“Saulo” e “Paulo”, ou “Silas” e “Silvano”), 
referindo-se, portanto, à mesma pessoa. Se os 
dois nomes se referirem à mesma pessoa, 
Mateus seria, então, “o filho [ou o irmão] de 
Alfeu” (Mc 2,14) e, portanto, talvez, o irmão 
daquele Tiago (não o irmão de João e filho de 
Zebedeu), que também é um dos Doze (cf. Mt 
10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; At 1,13). Segundo a 
tradição – mas nem todos pensam assim – 
Mateus teria composto o Evangelho que leva o 
seu nome.

Comentário inicial - A vocação de 
Mateus, o Apóstolo e Evangelista que cele-
bramos hoje, é cura de doente que precisa de 
médico. O médico é Jesus, que se senta à 
mesa com pecadores, não para se contaminar, 
mas para curá-los. Vamos colocar no coração 
a última palavra de Jesus no Evangelho de 
hoje: “Eu não vim para chamar os justos, mas 
os pecadores”!

Antífona de entrada - Mt 28,19-20

Ide, e de todas as nações fazei discípulos, 
diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a 
observar todos os mandamentos que vos dei.

Oração do dia

Ó Deus, que, na vossa inesgotável miseri-
córdia, escolhestes o publicano Mateus para 
torná-lo Apóstolo, dai-nos, por sua oração e 
exemplo, a graça de vos seguir e permanecer 
sempre convosco.

Leitura - Ef 4,1-7.11-13

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

1Irmãos:  Eu, prisioneiro no Senhor, vos 
exorto a caminhardes de acordo com a voca-

2ção que recebestes:  Com toda a humildade e 
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chamado Mateus, sentado na coletoria de 
impostos, e disse-lhe: "Segue-me!" Ele se 

10 levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus 
estava à mesa, em casa de Mateus, vieram 
muitos cobradores de impostos e pecadores e 
sentaram-se à mesa com Jesus e seus 

11discípulos.  Alguns fariseus viram isso e 
perguntaram aos discípulos: "Por que vosso 
mestre come com os cobradores de impostos 

12e pecadores?"  Jesus ouviu a pergunta e 
respondeu: "Aqueles que têm saúde não 

                  precisam de médico, mas sim os doentes.
13 Aprendei, pois, o que significa: 'Quero mise-
ricórdia e não sacrifício'. De fato, eu não vim 
para chamar os justos, mas os pecadores".               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na festa de São Mateus, Apóstolo e 
Evangelista, elevemos os nossos corações 
para Deus, fonte de toda a luz, que nos 
chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu 
povo, dizendo: R. Curai, Senhor, a vossa 
Igreja.

1.  Pela Igreja de Deus, para que viva em 
plenitude e anuncie com fidelidade o Evange-
lho narrado por Mateus, rezemos. 

2.  Pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo, 
pelos presbíteros e diáconos, para que, sejam 
verdadeiros discípulos missionários, rezemos. 

 3.  Pelos governantes da nossa Pátria, 
para que vejam em Mateus o exemplo da 
conversão necessária para o bem comum, 
rezemos.  

4.  Pelos cristãos chamados a servir em 
lugares de responsabilidade, para que proce-
dam com retidão e competência, rezemos. 

5.  Pelos membros desta comunidade, 
para que proclamem com a vida a mensagem 
que receberam pelo Evangelho de Mateus, 
rezemos. 

Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de 
sermos testemunhas do Evangelho por nosso 
testemunho, por nossa palavra e pela difusão 
dos Evangelhos dos Apóstolos e Evangelistas. 

mansidão, suportai-vos uns aos outros com 
3 paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a 

4unidade do espírito pelo vínculo da paz.  Há 
um só Corpo e um só Espírito, como também 
é uma só a esperança à qual fostes chamados. 
5 Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,  
6 um só Deus e Pai de todos, que reina sobre 
todos, age por meio de todos e permanece em 

7todos.  Cada um de nós recebeu a graça na 
11medida em que Cristo lha deu.  E foi ele 

quem instituiu alguns como apóstolos, outros 
como profetas, outros ainda como evangelis-
tas, outros, enfim, como pastores e mestres.   
12 Assim, ele capacitou os santos para o minis-

13tério, para edificar o corpo de Cristo,  até que 
cheguemos todos juntos à unidade da fé e do 
conhecimento do Filho de Deus, ao estado do 
homem perfeito e à estatura de Cristo em sua 
plenitude. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18(19),2-3.4-
5 (R/. 5a)

R.  Seu som ressoa e se espalha em 
toda a terra.

1.  Os céus proclamam a glória do 
Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; 
o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite 
à noite publica esta notícia. R. 

2.  Não são discursos nem frases ou pala-
vras, nem são vozes que possam ser ouvidas; 
seu som ressoa e se espalha em toda a terra, 
chega aos confins do universo a sua voz. R.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, 

Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro 
dos apóstolos. R

Evangelho - Mt 9,9-13

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus

9Naquele tempo,  Jesus viu um homem 
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frente como representantes de vosso Filho, 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos 
celebram a vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei também a 
nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Mt 9,13

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, ao participarmos da alegria da 
salvação que encheu de júbilo São Mateus, 
recebendo o Salvador em sua casa, concedei 
sejamos sempre refeitos à mesa daquele que 
veio chamar à salvação não os justos, mas os 
pecadores.

Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ao honrarmos a memória de São Mateus, 
nós vos apresentamos, ó Pai, nossas preces e 
oferendas, para que considereis com amor a 
vossa Igreja, vós que nutristes a sua fé com a 
pregação dos Apóstolos.

Prefácio dos Apóstolos, I
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, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso 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 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 9,9-13

O paralítico que caminha é símbolo do pecador que, perdoado por Jesus, se                       
põe a segui-lo, tornando-se discípulo. Era o tema do Evangelho de ontem                                  
(Mt 9,1-8).

-  A lei condena o pecado e pune o pecador, enquanto o Senhor perdoa o pecado e acolhe 
o pecador. Aqui está algo essencial, que muitos não entendem, mesmo quando parecem muito 
avançados nas coisas da religião: Deus não é lei, mas amor; não é punição, mas perdão; não é 
castigo, mas remédio. Quem entendeu isso entendeu tudo; quem não entendeu, não entendeu 
nada.

-  O pecado, na verdade, não exclui do Reino. É, antes, um privilégio. Em duplo sentido: 
primeiro, Deus ama mais o pecador, porque tem mais necessidade [é a mesma questão da 
opção pelos pobres: Deus ama mais os pobres, porque precisam mais]; depois, o seu pecado 
não o impede de fazer uma experiência de Deus, pois, justamente no seu pecado, ele pode 
clamar a Jesus pelo que Jesus é, por seu verdadeiro nome, por seu nome próprio [Jesus – do 
aramaico Joshua – significa “Deus salva”: Mt 1,21; Lc 1,17].

-  Jesus explica isso maravilhosamente no episódio de hoje: “As pessoas que têm saúde 
não precisam de médico, mas só as que estão doentes” (Mt 9,12). Quanto mais grave, mais o 
doente necessita do médico e maiores as obrigações do médico em relação a ele! 

-  O Evangelho de hoje está articulado em três partes: a chamada do publicano, 
identificado com Levi/Mateus (v. 9); Jesus, com os discípulos, entra na casa de Mateus, que 
está rodeado de seus colegas (v. 10); os fariseus criticam e Jesus responde, dizendo que é 
salvador... não ‘canonizador’ ou ‘condenador’.

-  O problema dos fariseus é o problema dos que, na Igreja, se consideram santos e 
justos, como o irmão mais velho da parábola de Lc 15. Têm dificuldade de aceitar o irmão que 
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erra. Os psicanalistas diriam que têm dificuldade de ver e de aceitar seus próprios erros. Pode 
parecer escandaloso, mas a verdade é que Jesus o aceita, não depois que se converteu e se 
esforçou para ser bom, mas enquanto ainda é pecador. Jesus não perdoa o pecador porque se 
converte, mas o perdoa, para que, amado, possa converter-se. 

-  Deus é amor e graça. O Murialdo dizia com eficaz simplicidade: “Deus é amor; tudo é 
graça”! Na verdade, é mais difícil para Deus converter um justo do que um pecador. O pecador 
reconhece com mais facilidade o seu pecado e o amor de Deus: ele tem necessidade. O justo 
resiste com todas as forças diante do seu pecado e do amor de Deus: ele se sente humilhado. 
Para chegar ao Deus-Amor, tem que passar pela acolhida do irmão pecador e do seu próprio 
pecado. Para quem se tem por justo, convenhamos, não deve ser fácil.

Santos do dia: Jonas. Mateus (I século). Gerulfo (740-750). Maria de Troyes (800-850). 
João Prandota (1200-1266). 

Testemunhas do Reino: Gerardo Poblete Fernández (1973, Chile).

Datas comemorativas: Dia da Árvore. Dia da Agricultura. Dia Mundial da Paz (ONU). Dia do 
Rádio e do Radialista. 

22 SÁBADO DA 24ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A Palavra de Deus é uma semente que 
germina, quando acolhida num terreno dis-
ponível. A fé é escuta da Palavra. Enquanto a 
Palavra, porém, é sempre boa e bela, aquela, a 
fé, conhece graduações diferentes, como os 
terrenos onde o semeador lança a semente. 
Que terreno somos nós? Ajude-nos essa 
Eucaristia a nos tornarmos bom terreno.

Antífona de entrada - Eclo 36,18

Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e 
do vosso povo eleito: dai a paz àqueles que 
esperam em vós, para que os vossos profetas 
sejam verdadeiros. 

Oração do dia

Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei 
para nós o vosso olhar e, para sentirmos em 
nós a ação do vosso amor, fazei que vos 
sirvamos de todo o coração.

Leitura - 1Cor 15,35-37.42-49

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

35Irmãos:  Alguém perguntará? Como res-
36suscitam os mortos?  Insensato! O que 

37semeias, não nasce sem antes morrer.  E, 
quando semeias, não semeias o corpo da 
planta, que há de nascer, mas o simples grão, 

           como o de trigo, ou de alguma outra planta. 
42 Pois assim será também a ressurreição            
dos mortos. Semeia-se em corrupção e 

43ressuscita-se em incorrupção.  Semeia-se 
em ignomínia, e ressuscita-se em glória. 
Semeia-se em fraqueza, e ressuscita-se em 

44vigor.  Semeia-se um corpo animal, e 
ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um 

45corpo animal, há também um espiritual.  Por 
isso está escrito: o primeiro homem, Adão, "foi 
um ser vivo". O segundo Adão é um espírito 

46vivificante.  Veio primeiro não o homem 
espiritual, mas o homem natural; depois é que 

47veio o homem espiritual.  O primeiro homem, 
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brotou e secou, porque não havia umidade.           
7 Outra parte caiu no meio de espinhos; os 

          espinhos cresceram juntos, e a sufocaram. 
8 Outra parte caiu em terra boa; brotou e deu 
fruto, cem por um". Dizendo isso, Jesus 
exclamou: "Quem tem ouvidos para ouvir, 

9ouça."  Os discípulos lhe perguntaram o 
10significado dessa parábola.  Jesus respon-

deu: "A vós foi dado conhecer os mistérios do 
Reino de Deus. Mas aos outros, só por meio 
de parábolas, para que olhando não vejam, e 

11ouvindo não compreendam.  A parábola quer 
dizer o seguinte: A semente é a Palavra de 

12Deus.  Os que estão à beira do caminho são 
aqueles que ouviram, mas, depois, vem o 
diabo e tira a Palavra do coração deles, para 

13 que não acreditem e não se salvem. Os que 
estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, 
acolhem a Palavra com alegria. Mas eles não 
têm raiz: por um momento acreditam; mas na 

14hora da tentação voltam atrás.  Aquilo que 
caiu entre os espinhos são os que ouvem, 
mas, com o passar do tempo, são sufocados 
pelas preocupações, pela riqueza e pelos 
prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. 
15 E o que caiu em terra boa são aqueles que, 
ouvindo com um coração bom e generoso, 
conservam a Palavra, e dão fruto na perse-
verança. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Deus enviou ao mundo o seu Filho, que 
semeou nos corações dos que o ouviam a boa 
semente da palavra de Deus. Peçamos ao Pai 
que sejamos bom terreno para acolhê-la, fazê-
la crescer e dar muito fruto, dizendo: R. Deus 
de bondade, ouvi-nos.

1.  Pelos filhos da Igreja que em assem-
bleia escutam Jesus, e pelos não cristãos que 
a conhecem e a apreciam, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos semeadores que espalham a 
semente nos corações, pelos que a recebem 
com alegria e cuidam dela, rezemos ao Senhor. 

3.  Por aqueles de quem o diabo rouba 
Palavra, e pelos que a sufocam escraviza-       

tirado da terra, é terrestre; o segundo homem 
48vem do céu.  Como foi o homem terrestre, 

assim também são as pessoas terrestres; e 
como é o homem celeste, assim também vão 

 49ser as pessoas celestes.  E como já refletimos 
a imagem do homem terrestre, assim também 
refletiremos a imagem do homem celeste.            
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 55(56),10.11-
12.13-14 (R/. cf. 14c)

R. Na presença do Senhor, andarei 
na luz da vida.

1.  Meus inimigos haverão de recuar em 
qualquer dia em que eu vos invocar; tenho 
certeza: o Senhor está comigo! R.

2.  Confio em Deus e louvarei sua promes-
sa; é no Senhor que eu confio e nada temo: que 
poderia contra mim um ser mortal? R.

3.  Devo cumprir, ó Deus, os votos que 
vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor, 
porque da morte arrancastes minha vida e não 
deixastes os meus pés escorregarem, para 
que eu ande na presença do senhor, na 
presença do Senhor na luz da vida. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os que observam a palavra do 

Senhor, de reto coração, e que produzem 
muitos frutos, até o fim perseverantes! R.

Evangelho - Lc 8, 4-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

4Naquele tempo:  Reuniu-se uma grande 
multidão, e de todas as cidades iam ter com 

5Jesus. Então ele contou esta parábola:  "O 
semeador saiu para semear a sua semente. 
Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do 
caminho; foi pisada e os pássaros do céu a 

6comeram.  Outra parte caiu sobre pedras; 
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e acolhei com bondade as orações dos vossos 
servos e servas, para que aproveite à salvação 
de todos o que cada um trouxe em vossa 
honra.

Antífona da comunhão - Sl 35,18

Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis 
que os filhos dos homens se abrigam sob a 
sombra das asas de Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia 
penetre todo o nosso ser, para que não 
sejamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento.

dos pelos interesses materiais, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos que sofrem por guardarem a 
Palavra, e pelos que, contra a corrente, a 
conservam viva e pura, rezemos ao Senhor. 

5.  Por esta assembleia que se alimenta 
da Palavra, e pelos que a amaram durante a 
vida e já partiram para Deus, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, nosso Deus, fonte da Vida, fazei 
que os nossos corações tenham fome da 
Palavra e a cada dia deem frutos abundantes. 

Oração sobre as oferendas

Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 8,4-15

A
 Palavra é uma semente que germina, quando acolhida num terreno disponível. A fé é 
escuta da Palavra. Enquanto esta, porém, é sempre boa e bela, aquela, a fé, conhece 
graduações diferentes, como os terrenos onde o semeador lança a semente. 

-  O capítulo 8 de Lucas, cuja leitura hoje iniciamos, faz uma verificação da qualidade da 
fé, isto é, da escuta da Palavra. Dado que a semente é boa, como é o terreno que a acolhe?

-  A palavra “ouvir” e o termo, equivalente neste contexto, “obedecer” são a chave de 
todo o capítulo. Jesus exige a mesma obediência (Lc 8,8.10.12.13.14.15.18.21) exigida por 
Javé no Antigo Testamento (Dt 6,4). Se lhe obedecem o céu e o abismo (Lc 8,25), o mal, a 
doença e a morte (Lc 8,26-56), deve escutá-lo e obedecê-lo o homem também. O poder da sua 
palavra introduz passo a passo – como a longa viagem a Jerusalém (Lc 9,20ss.) – na 
compreensão do seu mistério.

- Será que o homem – chamado a ser discípulo – saberá escutar e obedecer Àquele ao “ ” 
qual tudo obedece? Que efeito terá a poderosa Palavra revestida de fragilidade sobre a poderosa 
(e frágil) liberdade do homem revestida de arrogância? 

-  , Primeiro Lucas refere a parábola da semente, que também poderia ser chamada de 
parábola da escuta (Lc 8,4-8). Uma questão de ponto de vista ou de ênfase, recaindo sobre 
Deus ou... sobre o homem.

-  , é preciso ter em conta que a forma também conta. Não se pode ler a parábola Segundo
da escuta sem levar em conta a sua forma. É necessário lê-la junto com a explicação da sua 
forma (Lc 8,9-10).

-  , é necessário lê-la juntamente com a explicação do seu conteúdo                       Terceiro
(Lc 8,11-15).

-  , junto com o modo de lê-la e de transmiti-la (Lc 8,16-18). Finalmente
-  A moldura para a parábola do semeador é formada por duas cenas – uma antecedente, 

outra consequente – que apresentam a verdadeira família de Jesus. Na cena antecedente, 
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verdadeiros parentes de Jesus são os que estão “com” ele, libertados do mal e capazes de 
servi-lo (Lc 8,1-3). Na cena consequente, são os que – como Maria, a Mãe de Jesus – ouvem e 
fazem a sua palavra (Lc 8,21). 

-  O contexto – formado pela verdadeira família de Jesus! – direciona, para não dizer que 
determina, a leitura da parábola. A verdadeira família de Jesus se origina da escuta da Palavra. O 
homem se torna aquilo que ouve, e a semente, em última análise, é Jesus, a Palavra, o Verbo do 
Pai, sua perfeita expressão. 

-  A intenção da parábola é convidar o leitor a verificar a qualidade da própria escuta, para 
ver se é verdadeiro ouvinte e verdadeiro discípulo. Se pertence ou não à família de Jesus, como 
os Doze, as mulheres-discípulas (Lc 8,1-3) e, sobretudo, Maria, a Mãe de Jesus (Lc 8,19-21). 
Sou discípulo do Senhor? Sua palavra encontra eco e escuta em mim? Pertenço à família de 
Jesus?

-  A parábola mostra que a semente é boa, o que lhe garante uma eficácia que vai além de 
toda expectativa. Por outro lado, sublinha as condições para que se acolha a palavra com fruto. 
A eficácia não depende do terreno, ou seja, das condições colocadas pelo ser humano. A 
palavra é sempre eficaz, mas o ser humano é livre. Se ele não é capaz de torná-la eficaz, ele 
pode torná-la infrutífera, porque não a acolhe. O terreno não torna a semente improdutiva, mas 
pode impedir a sua produtividade. Essa a responsabilidade que pesa sobre a nossa liberdade. 

Santos do dia: Maurício e companheiros (+302). Focas o Jardineiro (+305). Landelino 
(VI/VII século). Emeramo (600-652). Oto de Freising (1112-1158). Inácio de Santhià (1681-
1770).

Testemunhas do Reino: Miguel Woodward Iriberri (Chile, 1973). Eugênio Lyra Silva 
(1977, Brasil).

Memória histórica: Libertação jurídica dos escravos nos Estados Unidos (1862). 

Datas comemorativas: Dia da Juventude. Dia do Contador. Dia da Banana. Dia do Sorvete. 
Dia da Fauna. Dia do Técnico Agropecuário. Início da Primavera.

Amanhã, dia 23, em todas as Dioceses do Brasil: 
DIA NACIONAL DA BÍBLIA. 

Procure-se despertar e promover entre os fiéis o conhecimento e o amor aos Livros 
Santos, motivando-os para sua leitura cotidiana, atenta e piedosa.

“Precisamos do impulso do Espírito para não ser paralisados pelo medo e o calculismo, para 
não nos habituarmos a caminhar só dentro de confins seguros. Lembremo-nos disto: o que 
fica fechado acaba cheirando a mofo e criando um ambiente doentio. Quando os apóstolos 

sentiram a tentação de deixar-se paralisar pelos medos e perigos, juntaram-se a rezar pedindo 
parresia: «agora, Senhor, tem em conta as suas ameaças e concede aos teus servos poderem 
anunciar a tua palavra com toda a ousadia» (At 4, 29). E a resposta foi esta: «tinham acabado 
de orar, quando o lugar em que se encontravam reunidos estremeceu, e todos foram cheios 

do Espírito Santo, começando a anunciar a palavra de Deus com ousadia» (At 4, 31).” 
(Francisco, Gaudete et exsultate 133)
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23 25º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A liturgia de hoje 
denuncia o desejo de poder dos discípulos e 
celebra a pequenez, a pobreza e o humilde 
serviço de Jesus. Todo mundo é tentado pelo 
poder, pela riqueza, pelo prestígio, pela fama. 
Jesus também. Mas ele venceu estas tenta-
ções e quer que nós as vençamos também. Na 
comunidade de Jesus, ninguém deve procu-
rar o primeiro lugar, mas o último; ninguém 
deve buscar honrarias, mas generosidade, 
doação, humildade. Temos ainda muita estra-
da pela frente para ficarmos mais parecidos 
com o simples, pequeno e humilde Jesus.

Antífona de entrada 

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor: 
Se clamar por mim em qualquer provação, eu 
o ouvirei e serei seu Deus para sempre.

Oração do dia

Ó Pai, que resumistes toda a Lei no amor a 

Deus e ao próximo, fazei que, observando o 
vosso mandamento, consigamos chegar um 
dia à vida eterna. 

Leitura - Sb 2,12.17-20

Leitura do Livro da Sabedoria 

12Os ímpios dizem:  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 

17faltas contra a nossa disciplina.  Vejamos, 
pois, se é verdade o que ele diz, e comprove-

18mos o que vai acontecer com ele.  Se, de 
fato, o justo é 'filho de Deus', Deus o defen-

                            derá e o livrará das mãos dos seus inimigos. 
19 Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, 
para ver a sua serenidade e provar a sua pa-

20ciência;  vamos condená-lo à morte vergo-
nhosa, porque, de acordo com suas palavras, 
virá alguém em seu socorro". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 53(54),3-4.5. 
6.8 (R/. 6b) 

R. É o Senhor quem sustenta minha 
vida!

1.   Por vosso nome, salvai-me, Senhor; e 
dai-me a vossa justiça! Ó meu Deus, atendei 
minha prece e escutai as palavras que eu  
digo! R.

2. Pois contra mim orgulhosos se insur-
gem, e violentos perseguem-me a vida: não 
há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me 
protege e me ampara é meu Deus; é o Senhor 
quem sustenta minha vida! R.

3.  Quero ofertar-vos o meu sacrifício de 
coração e com muita alegria; quero louvar, ó 
Senhor, vosso nome, quero cantar vosso 
nome que é bom! R.
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+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

30Naquele tempo:  Jesus e seus discípulos 
atravessavam a Galileia. Ele não queria que 

31ninguém soubesse disso,  pois estava 
ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: "O 
Filho do Homem vai ser entregue nas mãos 
dos homens, e eles o matarão. Mas, três dias 

32após sua morte, ele ressuscitará".  Os 
discípulos, porém, não compreendiam estas 

 33palavras e tinham medo de perguntar.  Eles 
chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, 
Jesus perguntou-lhes: "O que discutíeis pelo 

34caminho?"  Eles, porém, ficaram calados, 
pois pelo caminho tinham discutido quem era 

35o maior.  Jesus sentou-se, chamou os doze e 
lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, 
que seja o último de todos e aquele que serve 

36a todos!"  Em seguida, pegou uma criança, 
colocou-a no meio deles, e abraçando-a 

37disse:  "Quem acolher em meu nome uma 
destas crianças, é a mim que estará acolhen-
do. E quem me acolher, está acolhendo, não a 
mim, mas àquele que me enviou". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Com um coração de criança, oremos 
juntos a Deus, nosso Pai, por todos os 
habitantes da terra, dizendo, de coração 
sincero: R. Ouvi, Senhor, a nossa prece.

1.  Para que o nosso bispo, os nossos 
presbíteros e diáconos saibam acolher os que 
deles se aproximam e iluminá-los com as 
palavras do Evangelho, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que os responsáveis do nosso 
país sejam guiados não pelo desejo de 
dominar, mas pelo espírito de serviço, 
rezemos ao Senhor. 

3.  Para que cessem os conflitos e as 
guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do 
alto e todos colham os frutos da justiça, 
rezemos ao Senhor. 

4.  Para que Deus livre do mal os seus 

Leitura - Tg 3,16-4,3

Leitura da Carta de São Tiago 

3,16Caríssimos:  Onde há inveja e rivalida-
de, aí estão as desordens e toda espécie de 

17obras más.  Por outra parte, a sabedoria que 
vem do alto é, antes de tudo, pura, depois 
pacífica, modesta, conciliadora, cheia de 
misericórdia e de bons frutos, sem parciali-

18dade e sem fingimento.  O fruto da justiça é 
semeado na paz, para aqueles que promovem 

4,1a paz.  De onde vêm as guerras? De onde 
vêm as brigas entre vós? Não vêm, justa-
mente, das paixões que estão em conflito 

2dentro de vós?  Cobiçais, mas não conseguis 
ter. Matais e cultivais inveja, mas não 
conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas 
não conseguis possuir. E a razão está em que 

3não pedis.  Pedis, sim, mas não recebeis, 
porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o 
pedido nos vossos prazeres. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 2Ts 2,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a 

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

Evangelho - Mc 9,30-37

Os discípulos têm dificuldade em “com-
preender” que o caminho da salvação passa 
pela negação de si, pela humildade, pelo 
serviço, pela entrega da vida, pela morte.        
A imagem que têm do Messias está mistu-
rada com ideias de poder, glória, prestígio. Já 
estão dividindo os Ministérios! A lógica de 
Jesus é outra: a vida é amar e servir. Sendo 
assim, o melhor lugar é o último, o de Jesus, 
que se fez servo de todos; que tirou o manto e 
amarrou um avental em volta da cintura; que 
pôs água na bacia para lavar os pés dos 
discípulos.
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conseguir por este sacramento o que procla-
mamos pela fé. 

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Sl 118,4-5 

Os vossos mandamentos vós nos destes, 
para serem fielmente observados. Oxalá seja 
bem firme a minha vida em cumprir vossa 
vontade e vossa lei!

Oração pós comunhão

Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento para que possamos 
colher os frutos da redenção na liturgia e na 
vida. 

fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e 
transforme o coração de todos, rezemos ao 
Senhor. 

5. Para que a nossa comunidade sinta os 
problemas de todos os que sofrem e se 
preocupe sobretudo com os mais pobres, 
rezemos ao Senhor. 

Deus eterno e onipotente, acolhei as 
nossas súplicas, e, a exemplo do vosso Filho, 
tornai-nos vossos servidores na terra, para 
depois vivermos convosco no Céu. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração Sobre as Oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que possamos 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,30-37

d

O
 Evangelho de hoje tem uas partes: a primeira é uma instrução de Jesus aos 
discípulos sobre o Filho do Homem (a segunda predição da Paixão) (vv. 30-32); a 
segunda desmascara o demônio surdo-mudo, que põe no coração dos discípulos uma 

palavra diferente da de Jesus (a busca do poder e não do serviço) (vv. 33-37).
-  Temos aqui a mais breve predição da morte-ressurreição de Jesus (v. 31c). A Cruz, na 

verdade, exprime – como que em fragmento – todo o nosso pecado e todo o amor de Deus por 
nós.

-  A surdez que nos impede de acolher a Palavra será a causa da morte de Jesus, que é o 
fechamento, a desobediência à. Mas a morte de Jesus será a cura da nossa surdez. De fato, 
morrendo na cruz por nós, pecadores, nos mostra de forma inequívoca o seu amor. O seu grito 
de amor não poderá não ser ouvido!

-  O mistério que celebramos na Eucaristia é a entrega do Filho do Homem. A Palavra, que 
se faz nosso pão e nossa vida, é um exorcismo contínuo que nos cura do espírito surdo e mudo. 
E, assim, entramos na segunda parte do evangelho de hoje...

-  Enquanto a palavra de Jesus – que é a Palavra – é amor e humildade, a dos discípulos 
(quer dizer, a nossa) é egoísmo e protagonismo. E, assim, submergem (submergimos) na 
própria frustração. Quem procura o próprio “eu” perde  a si mesmo, os outros e a Deus. -se
Quem quer ser o maior, no fundo, se sente insignificante e sem valor. Não se sente amado e, por 
isso, não consegue se aceitar e, muito menos, aceitar os outros. Por isso, está sempre lutando 
para ser quem-sabe-o-quê, um pouco maior que si mesmo e que os outros, para se tornar 
“aceitável” a si e aos demais. A luta pela glória tem um preço elevado e é sempre inglória.

-  Jesus sabe que cada um quer e deve realizar-se. Renunciar a realizar-se seria um 
absurdo, porque o ser humano é aquilo que se torna. Mas Jesus dá critérios para isso. Ao desejo 
de sobrepor-se aos outros no “ter”, no “poder” e no “aparecer” – cujo resultado só pode ser 
uma ilusória realização – Jesus substitui o desejo de acolher e de servir o outro, sobretudo os 
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pobres e pequenos. Aqui está a grandeza de Deus – que é misericórdia – e a grandeza do 
homem – que deixa de ser miserável quando se torna capaz de amar. A vocação do homem é o 
amor e o serviço, ou, melhor dizendo, é o amor-serviço!

-  Na verdade, temos que ser discípulos(as) de Deus, que mostrou seu rosto em Jesus. 
Deus, sendo amor, não se afirma às custas do outro, mas promove o outro às próprias custas. 
Não se serve do outro, mas o serve. Não despoja o outro, mas se despoja a si mesmo, de tudo, 
até de si mesmo, em favor do outro, como o fez na Cruz.

SOBRE O QUE DISCUTIMOS PELO CAMINHO? 

José Antonio Pagola

De acordo com o relato de Marcos, Jesus insiste três vezes, a caminho de Jerusalém, sobre 
o destino que o espera. Sua entrega ao projeto de Deus não terminará no êxito triunfal que seus 
discípulos imaginam. No final haverá “ressurreição”; mas, embora pareça incrível, Jesus “será 
crucificado”. Seus seguidores precisam saber disso.

No entanto, os discípulos não entendem Jesus. Têm medo até de perguntar-lhe. 
Continuam pensando que Jesus lhes trará glória, poder e honra. Não pensam em outra coisa. 
Ao chegar à sua casa de Cafarnaum, Jesus lhes faz uma única pergunta: “Sobre o que discutíeis 
pelo caminho?” Sobre o que falaram pelas costas, nessa conversa em que Jesus esteve 
ausente?

Os discípulos guardam silêncio. Sentem vergonha de dizer-lhe a verdade. Enquanto Jesus 
lhes fala de entrega e fidelidade, eles estão pensando em quem será o mais importante. Não 
acreditam na igualdade fraterna que Jesus procura. Na realidade, o que os move é a ambição e a 
vaidade: ser superiores aos outros.

De costas para Jesus e sem que seu Espírito esteja presente, será que não continuamos 
discutindo sobre coisas parecidas: Precisa a Igreja renunciar a privilégios multisseculares ou 
deve buscar “poder social”? A que congregações e movimentos é preciso dar mais 
importância e quais devem ser deixados de lado? Que teólogos merecem a honra de ser 
considerados “ortodoxos” e quais devem ser silenciados como marginais?

Diante do silêncio de seus discípulos, jesus senta-se e os chama. Ele tem grande interesse 
em ser ouvido. O que ele vai dizer não deve ser esquecido: “Quem quiser ser o primeiro, seja o 
último de todos e o servo de todos”. Em seu movimento não se deve olhar tanto para os que 
ocupam os primeiros lugares e têm renome, títulos e honras. Importantes são os que, sem 
pensar muito em seu prestígio ou reputação pessoal, se dedicam, sem ambições e com total 
liberdade, a servir, colaborar e contribuir para o projeto de Jesus. Não devemos esquecer isso: 
o importante não é ficar bem, mas fazer o bem seguindo a Jesus.

Santos do dia: Lino (Roma, 67). Tecla (Icônio, Iº séc.). Rotrude de Neuburg (1020). Pio de 
Pietrelcina (1968). 

Testemunhas do Reino: Francisco de Paula Vítor (Brasil, 1905). Henry Bello Ovalle 
(Colômbia, 1989). Sérgio Rodríguez (Venezuela, 1993).

Memória Histórica: Morte de Pablo Neruda (Chile, 1973). Dia do “ultrapassamento”, 
quando começamos a gastar 30% de recursos a mais dos disponíveis no Planeta (2008).
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24 SEGUNDA-FEIRA DA 25ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

perverso, mas reserva sua amizade aos 
33íntegros.  O Senhor amaldiçoa a casa do 

ímpio, mas abençoa a morada dos justos.                  
34 Ele zomba dos zombadores, mas concede              
o seu favor aos humildes. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 14(15),1a-
3ab.3cd-4ab.5

R. O justo habitará no monte santo 
do Senhor.

1.  Aquele que caminha sem pecado e 
pratica a justiça fielmente; que pensa a 
verdade no seu íntimo e não solta em calúnias 
sua língua. R.

2.  Que em nada prejudica o seu irmão, 
nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá 
valor algum ao homem ímpio, mas honra os 
que respeitam o Senhor. R.

3.  Não empresta o seu dinheiro com usu-
ra, nem se deixa subornar contra o inocente.  
Jamais vacilará quem vive assim! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,16

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

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

Evangelho - Lc 8, 16-18

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão:         
16 Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la 
com uma vasilha ou colocá-la debaixo da 
cama; ao contrário, coloca-a no candeeiro, a 

      fim de que todos os que entram, vejam a luz. 
17 Com efeito, tudo o que está escondido 

Deveria ser tão natural para a Igreja ser 
missionária quanto é para a luz, iluminar. Se a 
luz não ilumina, não é luz. De modo seme-
lhante, se não é missionária, a Igreja não é 
Igreja. O Papa Paulo VI escreveu que a pessoa 
evangelizada espontaneamente evangeliza, 
como energia que se difunde, como água que 
transborda da fonte, como fogo que se 
espalha: “Aquele que foi evangelizado, por sua 
vez, evangeliza... Não se pode conceber uma 
pessoa que tenha acolhido a Palavra e se 
tenha entregado ao reino sem se tornar 
alguém que testemunha e... anuncia essa 
Palavra”! 

Antífona de entrada

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor: 
Se clamar por mim em qualquer provação eu o 
ouvirei e serei seu Deus para sempre.

Oração do dia

Ó Pai, que resumistes toda a Lei no amor a 
Deus e ao próximo, fazei que, observando o 
vosso mandamento, consigamos chegar um 
dia à vida eterna. 

Leitura - Pr 3,27-34

Leitura do Livro dos Provérbios  

27
Meu filho:  Não recuses um favor a quem 

28dele necessita, se tu podes fazê-lo.  Não 
digas ao próximo: "Vai embora, volta amanhã, 

29então te darei", quando podes dar logo!  Não 
trames o mal contra o próximo, quando ele 

30vive contigo cheio de confiança.  Não abras 
processo contra alguém sem motivo, se não te 

31fez mal algum!  Não invejes o homem 
violento, e não escolhas nenhum de seus 

32caminhos,  porque o Senhor detesta o 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 8,16-18

D
epois de explicar que as parábolas são uma primeira aproximação de anúncio 
missionário (Lc 8,9-10), pois põem uma pergunta e são um estímulo para se continuar 
perguntando; e depois de expor as dificuldades que a Palavra encontra e que a 

impedem de frutificar (Lc 8,11-15), o Evangelho de hoje mostra como a escuta da Palavra é um 
fogo que incendeia o discípulo para que ilumine quem ainda não foi por ela atingido e, por isso, 
vive nas trevas. 

-  O discípulo, iluminado pela Palavra que ele acolheu e obedeceu, deve ajudar os outros 
a entrarem no círculo daqueles aos quais Jesus se refere em Lc 8,10: “A vós foi dado conhecer 
os mistérios do Reino de Deus”. 

-  As pequenas parábolas do Evangelho de hoje revelam paradoxalmente a grande 
consciência missionária da comunidade de Lucas. 

-  Num primeiro momento, a Palavra era uma “semente”, boa e bela, mas pequena, 

5.  Para que o Senhor nos purifique 
daquelas faltas que trazemos ocultas no 
coração e nos converta à sua Palavra, 
rezemos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, Luz e fonte de Luz, 
para quem nada há oculto nem secreto, fazei-
nos viver em justiça e verdade na vossa 
presença. 

 
Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que possamos 
conseguir, por este sacramento, o que 
proclamamos pela fé.

Antífona da comunhão - Sl 118,4-5

Os vossos mandamentos vós nos destes, 
para serem fielmente observados. Oxalá seja 
bem firme a minha vida em cumprir vossa 
vontade e vossa lei!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento, para que possamos 
colher os frutos da redenção na liturgia e na 
vida.

deverá tornar-se manifesto; e tudo o que está 
em segredo deverá tornar-se conhecido e 

18claramente manifesto.  Portanto, prestai 
atenção à maneira como vós ouvis! Pois a 
quem tem alguma coisa, será dado ainda 
mais; e àquele que não tem, será tirado até 
mesmo o que ele pensa ter". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai, fonte de todo o bem, que, 
por seu Filho Jesus Cristo, luz que ilumina 
todos os que vêm a este mundo, faça de nós e 
de todos os cristãos luz do mundo, dizendo:  
R. Dai-nos, Senhor, a vossa luz.

1.  Para que a Igreja, em cujo rosto se 
reflete a Luz que é Cristo, se deixe iluminar 
para poder ser luz para o mundo, rezemos, 
irmãos. 

2.  Para que não tardem a surgir por todo o 
mundo dirigentes honestos que se dispo-
nham de fato a servir ao bem comum, reze-
mos, irmãos. 

3.  Para que vivamos atentos à voz de 
Deus, que fala em nossos corações e ilumina 
as nossas consciências, rezemos, irmãos.

4.  Para que as trevas e a maldade sejam 
vencidas pela luz santíssima que brilha na fé e 
na vida das pessoas retas e boas, rezemos, 
irmãos.
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escondida na terra, que, porém, escondia uma força vital que só ansiava por uma coisa: um 
terreno bom e belo, aberto e fértil. Num segundo momento, a Palavra é “luz” cujo destino é a 
natural necessidade de iluminar os outros. O discípulo, que acolhe realmente a Palavra, é por 
ela incendiado e não pode não a transmitir a outros.

-  Na Evangelii nuntiandi*, Paulo VI diz que a pessoa evangelizada espontaneamente 
evangeliza, como energia que se difunde, como água que transborda da fonte, como fogo que 
se espalha: “Aquele que foi evangelizado, por sua vez, evangeliza. Está aí o teste, a pedra de 
toque da evangelização: não se pode conceber uma pessoa que tenha acolhido a Palavra e se 
tenha entregado ao reino sem se tornar alguém que testemunha e... anuncia essa Palavra” (EN 
24). É tão natural para a Igreja ser missionária quanto para a luz, iluminar. Se a luz não ilumina, 
não é luz. De modo semelhante, se não é missionária, a Igreja não é Igreja. 

-  As parábolas de hoje são dirigidas aos discípulos, para que avaliem, por seu próprio 
testemunho, se acolheram verdadeiramente a Palavra. A missão não se esgota no testemunho – 
Lucas o sabe bem – mas todas as modalidades de missão precisam passar pela prova de fogo 
do testemunho, sob pena de não incendiarem coisíssima nenhuma.

-  No Evangelho de Lucas, onde a consciência missionária vem sempre de novo à tona, há 
uma estreita ligação entre identidade do crente e relevância do testemunho. É na medida em 
que o discípulo acolhe a Palavra, que ele é iluminado por ela e ilumina os outros. Jesus, luz do 
mundo (cf. Jo 8,12), incendiou os discípulos com o seu fogo. Esse fogo se espalhará 
irresistivelmente até os confins da terra. 

Santos do dia: Roberto de Salzburg (+718). Virgílio de Salzburg (700-784). Geraldo de 
Csanád/Géllert (+1046). Germano (1013-1054). 

Testemunhas do Reino: Caupolicán (1553). Marlene Kepler (1976, Argentina). 

Memória histórica: Arcebispo de Michoacán excomunga Hidalgo e seguidores, por apelar 
à Independência do México (1810). Independência de Trinidad y Tobago (1976). 

Datas comemorativas: Dia Mundial do Coração. Dia do Soldador.

Compromissos da II Conferência Geral do Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968)

-  inspirar, estimular e urgir uma nova ordem de justiça que incorpore todas as pessoas na gestão 
das próprias comunidades

-  promover a constituição e virtualidades das famílias, não só como comunidade humana 
sacramental, mas também como estrutura intermédia em função da mudança social

-  dinamizar a educação para acelerar a capacitação de pessoas maduras em suas 
responsabilidades da hora presente

-  fomentar os organismos profissionais dos trabalhadores, elementos decisivos da transformação 
sócioeconômica

-  alentar uma nova evangelização e catequese intensiva que atinjam as elites e as massas para 
obter uma fé lúcida e comprometida

-  renovar e criar novas estruturas na Igreja que institucionalizem o diálogo e canaluizem a 
colaboração entre os bispos, sacerdotes, religiosos e leigos

-  colaborar com outras confissões cristãs e com todas as pessoas de boa vontade que desejam 
uma paz autêntica, firmada na justiça e no amor 

(Medellín, Mensagem aos povos da América Latina)
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25 TERÇA-FEIRA DA 25ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

malvado deseja o mal, ele olha sem piedade 
11para o seu próximo.  Quando se castiga o 

zombador, aprende o imbecil, e quando o 
12sábio é instruído, ele adquire mais saber.  O 

justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios 
13à desgraça.  Quem tapa os ouvidos ao clamor 

do pobre, também há de clamar, mas não será 
ouvido. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),1. 
27.30.34.35.44 (R/. 35a)

R. Guiai-me, Senhor, no caminho de 
vossos preceitos!

1.  Feliz o homem sem pecado em seu 
caminho, que na lei do Senhor Deus vai pro-
gredindo! R.

2.  Fazei-me conhecer vossos caminhos, 
e então meditarei vossos prodígios! R.

3.  Escolhi seguir a trilha da verdade, di-
ante de mim eu coloquei vossos preceitos. R. 

4.  Dai-me o saber, e cumprirei a vossa 
lei, e de todo o coração a guardarei. R.

5.  Guiai meus passos no caminho que tra-
çastes, pois só nele encontrarei felicidade. R.

6. Cumprirei constantemente a vossa lei; 
para sempre, eternamente a cumprirei! R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

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

Deus! R.

Evangelho - Lc 8, 19-21

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

19Naquele tempo:  A mãe e os irmãos de 
Jesus aproximaram-se, mas não podiam 
chegar perto dele, por causa da multidão.         

Maria é apresentada, no Evangelho de 
hoje, como modelo do verdadeiro discípulo e, 
portanto, da Igreja, comunidade de discípulos. 
É bem-aventurada porque crê. A sua verda-
deira maternidade consiste em escutar e fazer 
a Palavra. O cristão, neste tempo longo depois 
da ressurreição de Jesus, tem muito em 
comum com Maria: ele também já pertence a 
Cristo; como Maria, deseja aproximar-se dele 
para vê-lo; o ver depende do ouvir e do fazer, 
que é o que Maria já faz. 

Antífona de entrada

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor: 
Se clamar por mim em qualquer provação eu o 
ouvirei e serei seu Deus para sempre.

Oração do dia

Ó Pai, que resumistes toda a Lei no amor a 
Deus e ao próximo, fazei que, observando o 
vosso mandamento, consigamos chegar um 
dia à vida eterna. 

Leitura - Pr 21,1-6.10-13

Leitura do Livro dos Provérbios 

1 O coração do rei nas mãos do Senhor é 
como água corrente; ele o dirige para onde 

2quer.  O homem pensa que o seu caminho é 
sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os 

3corações.  Praticar a justiça e o direito é mais 
agradável ao Senhor do que os sacrifícios.        
4 Olhar arrogante e coração orgulhoso, a 
lâmpada dos malvados não é senão o pecado. 
5 Os projetos do homem aplicado produzem 
abundância, mas todos os apressados só 

6alcançam indigência.  Tesouros adquiridos 
com língua mentirosa são ilusão passageira 

10dos que procuram a morte.  A alma do 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 8,19-21

J
esus termina o discurso sobre a escuta da palavra, mostrando o seu fruto: a palavra nos 
torna mãe e irmãos de Jesus, consanguíneos daquele que é a Palavra do Pai 
misericordioso.

-  Mãe na medida em que, acolhendo a Palavra como Maria, a concebemos em nós pelo 
Espírito Santo. Irmãos e irmãs na medida em que, levando-a à prática, somos transformados 
nele, ouvinte e Filho do Pai.

-  A escuta da Palavra nos faz penetrar no mistério da Trindade, até o seio do Pai, e 
participar com o Filho da relação que ele vive com o Pai (Lc 10,21ss.).

-  A pertença à família de Jesus não é questão de sangue reservada a poucos 
privilegiados. É aberta a todos, pois se fundamenta na escuta e na acolhida da Palavra.

-  Lucas, o iconógrafo da Mãe, opera uma transformação a respeito da família terrena de 
Jesus. Enquanto Marcos (Mc 3,20ss.) e João (Jo 7,5) apresentam a família de Jesus como 
modelo de resistência da carne ao Espírito, em Lucas, a família de Jesus é exemplo da 
passagem da carne ao Espírito. No contexto do capítulo 8, ela é o bom terreno que acolhe a 
Palavra!

e a transforme em atos e fatos, rezemos.   

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tornai-
nos dóceis ao clamor da vossa voz e abertos 
às necessidades que encontramos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que possamos 
conseguir, por este sacramento, o que 
proclamamos pela fé.

Antífona da comunhão - Sl 118,4-5

Os vossos mandamentos vós nos destes 
para serem fielmente observados. Oxalá seja 
bem firme a minha vida em cumprir vossa 
vontade e vossa lei!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento, para que possamos 
colher os frutos da redenção na liturgia e na 
vida.

20 Então anunciaram a Jesus: "Tua mãe e teus 
21irmãos estão aí fora e querem te ver."  Jesus 

respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a 
põem em prática". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Os amigos verdadeiros de Jesus são 
aqueles que, como Maria, ouvem a palavra de 
Deus e a põem em prática. Peçamos ao Pai a 
graça de fazer parte deste grupo, dizendo:            
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que os cristãos aprendam, com 
Maria, a escutar, meditar e pôr em prática, as 
palavras de seu Filho, rezemos.

2.  Para que os que hoje querem ver 
Jesus, O descubram, perto de si, na sua 
Palavra, presente nos Evangelhos, rezemos.

3.  Para que os governantes tenham claro 
que os impostos dos cidadãos devem estar a 
serviço de todo o povo, rezemos.

4.  Para que os exilados possam, sem 
demora, regressar em paz à sua pátria e ao 
aconchego das suas famílias, rezemos.

5.  Para que a nossa assembleia cele-
brante acolha vitalmente a Palavra proclamada 
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-  Em Lucas, Maria é protótipo do verdadeiro discípulo e, portanto, da Igreja, comunidade 
dos discípulos. É feliz (bem-aventurada) porque crê (Lc 1,45). A sua verdadeira maternidade 
consiste em ouvir e fazer a Palavra (11,27). Representa a transição pascal que Lucas propõe ao 
cristão: já pertence a Cristo (é um dos seus para sempre); como Maria, deseja aproximar-se 
dele para vê-lo; o ver depende do ouvir e do fazer, que é o que Maria já faz.

-  O importante não só não é ser do mesmo sangue que Jesus, nem estar entre os que 
comem e bebem diante dele (Lc 13,26), mas, passar – como Maria – do parentesco físico a um 
novo parentesco real-espiritual, através da escuta e da prática da Palavra. 

-  É o recado de Paulo: “Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora não o 
conhecemos mais assim”, mas segundo o Espírito (2Cor 5,16).

-  A repetição das palavras “mãe e irmãos”, qualificados como “teus” pelos 
interlocutores, de “seus” pelo cronista e de “seus” por Jesus, tem justamente essa função: 
afirmar a importância do parentesco e defini-lo em função da escuta da Palavra.

- Sobre o mesmo tema, Mateus (que se dirige a  cristãos de origem judaica mais atentos à os
palavra que à prática) insiste sobre a prática. Lucas insiste na escuta e na prática, mas acentua a 
escuta, pois a sua comunidade não está tão familiarizada com isso. Um e outro sabem que só 
através da escuta e da prática da Palavra podemos nos aproximar de Jesus (v. 19a) e ter acesso 
ao Pai, como verdadeira família de Deus. 

Santos do dia: Cléofas (séc. I). Firmino de Amiens (séc. III ou IV). Sérgio de Radonez 
(1314-1392). Nicolau de Flüe (1417-1487).

Testemunhas do Reino: Lucas da Feira (1849, Brasil). 

Datas comemorativas: Dia do Trânsito. Dia do Rádio. 

26 QUARTA-FEIRA DA 25ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Os discípulos são envolvidos no destino   
de Jesus. Só assim poderão entender 
profundamente quem ele é, entrar no seu 
mistério e ser arrastados com ele até 
Jerusalém. Aqui, os discípulos são enviados a 
continuar a obra de Jesus. A meta dessa 
missão é o serviço do pão. Do pão da 
multiplicação que os discípulos comeram  
com a liberdade dos filhos. Do pão da Vida,  a 
Eucaristia. Assim como a finalidade do        
serviço de Cristo foi a entrega do seu corpo – 
na cruz e na ceia – do mesmo modo, a 
finalidade do serviço dos discípulos é a 
entrega do próprio corpo – na vida e na 
Eucaristia. 

Antífona de entrada

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor: 
Se clamar por mim em qualquer provação, eu 
o ouvirei e serei seu Deus para sempre. 

Oração do dia

Ó Pai, que resumistes toda a Lei no amor a 
Deus e ao próximo, fazei que, observando o 
vosso mandamento, consigamos chegar um 
dia à vida eterna. 

Leitura - Pr 30,5-9

Leitura do Livro dos Provérbios 

5 A Palavra de Deus é comprovada. Ele é 
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3curar os enfermos.  E disse-lhes: "Não leveis 
nada para o caminho: nem cajado nem sacola 
nem pão nem dinheiro nem mesmo duas 

4túnicas.  Em qualquer casa onde entrardes, 
5ficai aí; e daí é que partireis de novo.  Todos 

aqueles que não vos acolherem, ao sairdes 
daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos 

6pés, como protesto contra eles".  Os discípu-
los partiram e percorriam os povoados, 
anunciando a Boa-nova e fazendo curas em 
todos os lugares. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Como o Pai enviou Jesus, assim Jesus 
enviou os seus Apóstolos pelo mundo, para aí 
tornarem presente o seu Reino. Peçamos a 
Deus a graça de continuar a sua obra, dizendo: 
R. Pai santo, ouvi-nos.

1.  Com os pastores colocados a serviço 
da Igreja, para que tornem presente a salva-
ção, na Palavra proclamada e nos Sacramen-
tos, oremos ao Senhor.

2.  Com os mensageiros de Jesus que são 
mal recebidos ou incompreendidos, para que 
a esperança e a ajuda dos irmãos os reani-
mem, oremos ao Senhor.

3.  Com os missionários que anunciam o 
Reino sem cajado nem sacola, sem pão e sem 
dinheiro, para que se apoiem em Deus e nos 
irmãos, oremos ao Senhor. 

4.  Com todos aqueles que pedem perdão 
a Deus pelos seus pecados e pelos pecados 
do mundo, para que o Senhor os reconcilie 
consigo, oremos ao Senhor.

5.  Com os membros desta assembleia e 
os membros desta paróquia, para que todos, 
graças à força do Alto, deem vida nova à sua 
fé, oremos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus, que nos entregastes 
a missão de anunciar o Evangelho a todos os 
povos e de fazer o bem, ensinai-nos a realizar 
este projeto na vida diária e na Liturgia. Por 
Cristo, nosso Senhor.

6um escudo para os que nele se abrigam.  Não 
acrescentes nada às suas palavras, para que 
ele não te repreenda e passes por mentiroso!           
7 Duas coisas eu te pedi; não mas recuses, 

8antes de eu morrer:  afasta de mim a falsidade 
e a mentira, não me dês pobreza nem riqueza, 
mas concede-me o pão que me é necessário.  
9 Não aconteça que, saciado, eu te renegue e 
diga: "Quem é o Senhor?" Ou que, empobre-
cido, eu me ponha a roubar e profane o nome 
de meu Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),29. 
72.89.101.104.163(R/. 105a)

R. Vossa palavra é uma luz para os 
meus passos!

1.  Afastai-me do caminho da mentira e 
dai-me a vossa lei como um presente! R.

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

3.  É eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é 
tão firme e estável como o céu. R. 

4. De todo mau caminho afasto os pas-
sos, para que eu siga fielmente as vossas 
ordens. R.

5.  De vossa lei eu recebi inteligência, por 
isso odeio os caminhos da mentira. R. 

6.  Eu odeio e detesto a falsidade, porém 
amo vossas leis e mandamentos! R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 1,15

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

pois o Reino de Deus está chegando!. R.

Evangelho - Lc 9, 1-6

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  Jesus convocou os 
Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre 

                  todos os demônios e para curar doenças, 
2 enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a 
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para serem fielmente observados. Oxalá seja 
bem firme a minha vida em cumprir vossa 
vontade e vossa lei!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento, para que possamos 
colher os frutos da redenção na liturgia e na 
vida.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que possamos 
conseguir, por este sacramento, o que 
proclamamos pela fé.

Antífona da entrada - Sl 118,4-5

Os vossos mandamentos vós nos destes, 

SÃO COSME E SÃO DAMIÃO, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória) 

(Missa: Comum dos Mártires - MR, 740)

BEM-AVENTURADO PAULO VI, PAPA
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

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

pois na vossa admirável providência lhes 
destes a glória eterna e os fizestes nossos 
protetores. 

fazei que, iluminados por seus exemplos, 
reconheçamos no vosso Filho Jesus Cristo o 
único Redentor do homem. Ele que é Deus e 
vive e reina convosco na unidade do Espírito 
Santo. 

Oração do dia

Ó Deus, a comemoração dos mártires 
Cosme e Damião proclame a vossa grandeza, 

Oração do dia

Ó Deus, fonte da vida, que ao vosso servo, 
o bem-aventurado Paulo VI, papa, vos 
revelastes mistério de paz e de felicidade, 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,1-6

L
ucas 9,1-6 é o início de uma relativamente longa seção, que vai até Lucas 9,50. A 
pergunta que perpassa toda essa seção é a seguinte: “Quem é, portanto, este?” (cf. Lc 
8,25) que exige acolhida?

-  Já vimos que tudo lhe obedece: céu, abismo, mal, doença, morte. Agora, vemos que 
ele envia os Doze para reunir o povo e o sacia no deserto (Lc 9,1-17). A resposta, subentendida, 
é clara: ele é o Senhor da criação e do Êxodo, da criação e da libertação. Outros, evidentemente, 
têm outras respostas: os inimigos (Lc 9,7-9), o povo (Lc 9,18-19), os discípulos (Lc 9,20). 
Precisamos, porém, concentrar-nos na resposta do Filho (Lc 9,22.26.44) e do Pai, que 
confirma a resposta do Filho. 

-  O autotestemunho de Jesus, longe de alimentar as falsas expectativas messiânicas, 
prepara a revelação do Pai, que coloca a questão num plano superior e surpreendente. A 
revelação do Pai diz que o messias esperado é, na verdade, o inesperado – porque não 
conhecido – Filho de Deus. A cristologia* rasteira dos contemporâneos de Jesus é superada 
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pela alta cristologia revelada pelo Pai.
-  Os discípulos, na verdade, só compreenderão os mistérios do Reino (cf. Lc 8,10) no 

final da longa viagem, cuja meta terrena é Jerusalém (Lc 9,20ss.), cuja meta última é a 
contemplação da glória do Filho.

-  O tema da escuta, que domina o capítulo 8, é retomado no capítulo 9. O ponto 
culminante está no cume do monte, quando o Pai faz ouvir a sua voz para recomendar a escuta 
da Palavra: “Este é o meu Filho. Escutem o que ele diz” (Lc 9,35). Só quem o ouve e faz a sua 
palavra poderá vê-lo transfigurado. A escuta tem por finalidade o seguimento, e o seguimento 
tem por finalidade a visão.

-  Mas fiquemos nos primeiros seis versículos que hoje nos são propostos. Os discípulos 
são envolvidos no destino de Jesus. À medida que eles se deixarem envolver na missão de 
Jesus – e, na sequência, no serviço do pão, na cruz e na glória – é que poderão entender 
profundamente quem ele é, entrar no seu mistério e ser arrastados com ele até Jerusalém. 

-  Aqui, os discípulos são enviados a continuar a obra de Jesus. Como ele e por ele, eles 
são enviados. A meta dessa missão é o serviço do pão. Do pão que os discípulos comeram na 
liberdade dos filhos. Do pão da Vida, a Eucaristia. Assim como a finalidade do serviço de Cristo 
foi a entrega do seu corpo – na cruz e na ceia – do mesmo modo, a finalidade do serviço dos 
discípulos é a entrega do próprio corpo – na vida e na Eucaristia. 

-  Os Doze, que já tinham sido chamados duas vezes (Lc 5,1-11.27ss.; Lc 6,12-16), são 
chamados uma terceira vez (Lc 9,1) para serem efetivamente enviados a prosseguir a sua 
mesma missão, que culmina na Eucaristia. 

-  Lucas vê o início do ministério dos Doze ainda no tempo do Jesus terreno como 
prefiguração e fundação da Igreja. A Igreja prolonga no espaço e no tempo a sua obra, com seu 
mesmo poder e autoridade (Lc 9,1). Enquanto a missão dos Doze se dirige às 12 tribos como 
cumprimento da promessa a Israel, a missão dos outros 70 (ou 72) discípulos significa a 
abertura da comunidade de Jesus a todos os povos.

-  As orientações de Jesus são um “guia de viagem” para a missão da Igreja. Não dizem 
respeito ao objeto do anúncio – que é óbvio: o Reino – mas ao ‘jeito’ do anunciante. O 
importante não é o que dizer, que não depende de nós, mas como ser, para não contradizer com 
a vida o que se anuncia com a boca. O que somos funciona como caixa de ressonância daquilo 
que falamos. Os enviados devem reproduzir os traços daquele que os envia: Jesus. Poderíamos 
até fazer um exercício para localizar, na vida de Jesus, os traços que ele exige dos seus 
missionários.

Santos do dia: Cipriano de Antioquia (+304); Cosme e Damião (+305); Maria Vitória 
Teresa Courdec (1805-1885).

Testemunhas do Reino: Lázaro Condo e Cristóbal Pajuña (1974, Equador).  

Datas comemorativas: Dia Interamericano das Relações Públicas.

27  QUINTA-FEIRA - S. VICENTE DE PAULO, Pb - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Vicente de Paulo (Vincent Depaul) nasceu 
em Pouy, na Guasconha, no dia 24 de abril de 
1581. Até os quinze anos, cuidou de porcos 
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máscara, diante de Jesus e de tantos justos 
que criaram problemas para os detentores do 
poder. São poucos os que, como S. Vicente       
de Paulo, gozaram das boas graças dos 
poderosos.

Antífona de entrada - Lc 4,18

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

Oração do dia

Ó Deus, que, para socorro dos pobres e 
formação do clero, enriquecestes o presbíte-
ro São Vicente de Paulo com as virtudes 
apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo 
espírito, amar o que ele amou e praticar o que 
ensinou.

Leitura - Ecl 1,2-11

Leitura do Livro do Eclesiastes 

2 "Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, 
3vaidade das vaidades! Tudo é vaidade".  Que 

proveito tira o homem de todo o trabalho com 
4o qual se afadiga debaixo do sol?  Uma 

geração passa, outra lhe sucede, enquanto a 
5terra permanece sempre a mesma.  O sol se 

levanta, o sol se deita, apressando-se para 
voltar ao seu lugar, donde novamente torna a 

6levantar-se.  Dirigindo-se para o sul e 
voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, 
vai soprando o vento, para retomar novamente 

7o seu curso.  Todos os rios correm para o mar, 
e contudo o mar não transborda; voltam ao 

              lugar de onde saíram para tornarem a correr.
8 Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. 
A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se 

9farta de ouvir.  O que foi, será; o que acon-
10teceu, acontecerá:  não há nada de novo 

debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz: "Eis 
aqui algo de novo", também esta já existiu nos 

11séculos que nos precederam.  Não há 
memória do que aconteceu no passado, nem 

para poder pagar seus estudos. Foi ordenado 
sacerdote aos dezenove anos. Em 1605, 
quando viajava de Marselha a Narbona, foi 
feito prisioneiro de piratas turcos e vendido 
como escravo em Túnis. Foi, porém, libertado 
por seu próprio patrão, que ele teria conver-
tido. Dessa dura experiência veio-lhe a 
inspiração de levar conforto material e espi-
ritual aos marinheiros. Em 1612, tornou 
pároco nas proximidades de Paris. Aderindo 
aos seus ensinamentos, formaram-se sacer-
dotes, religiosos, leigos e leigas que se 
tornaram animadores da Igreja da França. Sua 
voz tornou-se intérprete dos direitos dos 
humildes junto aos poderosos. Foi promotor 
de formas simples e populares de evangeliza-
ção, merecendo especial destaque as Santas 
Missões Populares. Criou os Padres da 
Missão (também chamados lazaristas ou 
vicentinos) e, com Luísa de Marillac, as Filhas 
da Caridade, às quais tentou dar um estatuto 
mais leve e ágil que o das religiosas da época. 
“Amemos a Deus, meus irmãos, mas amemos 
às nossas custas, com a fadiga dos nossos 
braços, com o suor do nosso rosto”. Por sua 
capacidade organizativa e sua dedicação aos 
pobres, a rainha da França criou o Ministério 
da Caridade e confiou a ele. Esse insólito 
ministro organizou o socorro aos pobres em 
escala nacional. Por suas mãos, dizia-se, 
passavam mais recursos do que pelas mãos 
do poderoso Ministro das Finanças ou do 
temido Richelieu. Vicente de Paulo morreu em 
Paris em 1660 e foi canonizado em 1737. 
Inspirado nele, Frederico Antônio Ozanam 
criou, no final do século XIX, as Conferências 
de São Vicente de Paulo

Comentário inicial - Muitos podem 
fazer, a respeito de Jesus, a pergunta: “Quem 
é este?” O próprio Jesus, de certo modo, a fez, 
quando perguntou aos discípulos: “Na opinião 
das pessoas, quem sou eu?” Herodes, porém, 
pergunta com outra intenção. Para ele, Jesus é 
um concorrente, que deve ser eliminado. Não 
é mau exercício tentarmos nos reconhecer em 
Herodes, para deixarmos cair nossa última 
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sobre quem ouço falar essas coisas?" E 
procurava ver Jesus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ao celebrarmos a memória de São Vicente 
de Paulo, grande apóstolo dos mais neces-
sitados, oremos a Deus Pai todo-poderoso:        
R. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito.

1.  Pelas Igrejas do mundo inteiro, para 
que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam 
santas em todos os seus filhos, oremos.

2.  Pelos membros da família vicentina, 
para que, como São Vicente, saibam reco-
nhecer a Jesus Cristo nos pobres, oremos.

3.  Pelas pessoas que vivem em lugares 
afastados, para que não lhes faltem pres-
bíteros para a celebração da Eucaristia, 
oremos.

4.  Por aqueles que mais sofrem neste 
mundo, para que sintam a proximidade de 
Deus na proximidade dos irmãos, oremos.

5. Por nós aqui congregados, para que o 
exemplo de São Vicente de Paulo nos 
impulsione à solidariedade, oremos. 

Pai misericordioso, que nos chamastes a 
ser santos, humildemente Vos pedimos que, 
com o exemplo de São Vicente de Paulo, 
vivamos o mistério pascal do vosso Filho, que 
não viveu para si, mas para os outros. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que destes a São Vicente de Paulo 
a força de conformar toda a sua vida aos 
mistérios que celebrava, fazei que nos 
tornemos também, por este sacrifício, uma 
oferenda agradável aos vossos olhos.

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

Demos graças ao Senhor por suas 
misericórdias, por suas maravilhas em favor 
dos homens: deu de beber aos que tinham 

também haverá lembrança do que acontecer, 
entre aqueles que viverão depois. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 89(90),3-4.5-
6.12-13.14.17 (R/. 1) 

R. Ó Senhor, vós fostes sempre um 
refúgio para nós.

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

2.  Eles passam como o sono da manhã, 
são iguais à erva verde pelos campos: De 
manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é 
cortada e logo seca. R.

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

4.  Saciai-nos de manhã com vosso amor, 
e exultaremos de alegria todo o dia! Que a 
bondade do Senhor e nosso Deus repouse 
sobre nós e nos conduza! Tornai fecundo, ó 
Senhor, nosso trabalho. 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 - Lc 9, 7-9

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

7Naquele tempo:  O tetrarca Herodes ouviu 
falar de tudo o que estava acontecendo, e 
ficou perplexo, porque alguns diziam que 
João Batista tinha ressuscitado dos mortos.               
8 Outros diziam que Elias tinha aparecido; 
outros ainda, que um dos antigos profetas 

9tinha ressuscitado.  Então Herodes disse: "Eu 
mandei degolar João. Quem é esse homem, 
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nós vos pedimos que, a exemplo de São 
Vicente e amparados por sua proteção, 
imitemos o vosso Filho na pregação do 
Evangelho aos pobres.

sede, alimentou os que tinham fome.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, alimentados por esta Eucaristia, 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,7-9

“Eu 

C
oloca-se aqui a pergunta que já se anunciava em Lc 7,36-50, alguma semana atrás. 
mandei degolar João; quem é, pois, esse homem sobre quem ouço falar essas  
coisas?”

-  A pergunta sobre a identidade de Jesus já tinha sido colocada pelos emissários de João 
Batista: “És tu aquele que vens ou temos que esperar um outro?” (Lc 7,20). A pergunta de João, 
na verdade, dizia respeito mais ao tipo de messias esperado: alguém como Jesus ou um diverso 
de Jesus? Aqui, porém, a questão é claramente sobre a identidade de Jesus.

-  Lá, no capítulo 7, a pergunta veio de João Batista e a resposta, com palavras e fatos, foi 
dada por Jesus. Agora, a pergunta vem de Herodes, que tem a pretensão, ao mesmo tempo, de 
perguntar e de responder. Quem, porém, tem a pretensão de responder à própria pergunta, na 
verdade, não espera resposta alguma. Tem um interesse para defender e não lhe interessa a 
resposta verdadeira. 

-  O comportamento de Herodes nos mostra porque não temos condições de reconhecer 
o Senhor (em Jesus) e porque fracassa o nosso encontro com ele, mesmo o tendo escutado e 
desejando vê-lo. 

-  Jesus, para Herodes, não é senão um concorrente para conhecer (como concorrente), 
manipular e eliminar! 

-  Herodes não seria senão uma máscara do mal (cf. At 12,22). Coloca-se no centro de 
tudo. Tudo o que sabe e espera está a serviço do domínio que pretende exercer sobre os outros. 
Por isso, não tem condições de conhecer o Senhor e conhecerá um fim miserando. Herodes – é 
bom lembrar – não é só o personagem histórico. Herodes está em cada um de nós e nos impede 
de acolher e reconhecer o Senhor.

-  O teor da pergunta dos discípulos em Lc 8,25 e de Herodes em Lc 9,9 é 
fundamentalmente o mesmo. Os discípulos, porém, perguntam partindo do que 
experimentaram, cheios de maravilhamento e disposição de acolhida. Herodes, ao contrário, 
pergunta só a partir do que ouviu, dominado pela curiosidade e pelo medo, para defender-se e 
atacar. A mesma pergunta nunca é a mesma pergunta!

-  A pergunta levantada no Evangelho de hoje não tem resposta hoje. Ela é um prelúdio à 
resposta que os discípulos darão em Lc 9,20. Enquanto Herodes pergunta e ele mesmo 
responde, João Batista pergunta e Jesus responde, até que, finalmente, Jesus perguntará e os 
discípulos responderão. Em Herodes, que pergunta e responde, temos um curto-circuito, um 
aborto. Com João, temos um primeiro movimento de fé: Jesus responde ao Antigo Testamento 
e clarifica o seu sentido. Já com os discípulos, dá-se um segundo movimento de fé: eles se 
mostram em condição de responder a Jesus que responde às Escrituras. O círculo promessa-
cumprimento se fecha como expectativa e se abre como plenitude para quem o acolhe!

Santos do dia: Nectário de Constantinopla (+397). Gertrudes de Liessies (+790). Marcos 
Criado (1522-1569). Vicente de Paulo (1581-1660).

Testemunhas do reino: Cacique Enriquillo (República Dominicana, 1536?). Guido Leão 
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dos Santos (1979, Brasil). Augusta Rivas (1990, Peru). 

Datas comemorativas: Dia Mundial do Turismo. Dia do Deficiente Auditivo. Dia do 
Encanador. Dia da Cáritas. Dia do Cantor. Dia da Música Popular Brasileira.

28 SEXTA-FEIRA DA 25ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana

Na Liturgia da Palavra de hoje, chama a 
atenção a palavra de Jesus diante da resposta 
de Pedro ao famoso “e vós, quem dizeis que 
eu sou?” Jesus quer ajudar os discípulos a 
passarem de um messianismo glorioso a um 
messianismo do amor e do serviço, que se 
entrega ao Pai e se perde pelos irmãos. É o 
mistério da Cruz, sem a qual não existe Jesus, 
nem fé, nem cristianismo. Trata-se, na 
verdade, de um escândalo, que exige 
conversão profunda e permanente. Ontem, 
hoje, sempre.

Antífona de entrada

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor: 
Se clamar por mim em qualquer provação, eu 
o ouvirei e serei seu Deus para sempre.

Oração do dia

Ó Pai, que resumistes toda a Lei no amor a 
Deus e ao próximo, fazei que, observando o 
vosso mandamento, consigamos chegar um 
dia à vida eterna. 

Leitura - Ecl 3,1-11

Leitura do Livro do Eclesiastes 

1 Tudo tem seu tempo. Há um momento 
oportuno para tudo que acontece debaixo do 

2céu.  Tempo de nascer e tempo de morrer; 
               Tempo de plantar e tempo de colher a planta.

3  Tempo de matar e tempo de salvar; tempo de 
4destruir e tempo de construir.  Tempo de 

chorar e tempo de rir; tempo de lamentar e 

5tempo de dançar.  Tempo de atirar pedras e 
tempo de as amontoar; tempo de abraçar e 

6
tempo de se separar.  Tempo de buscar e 
tempo de perder; tempo de guardar e tempo 

7de esbanjar.  Tempo de rasgar e tempo de 
                     costurar; tempo de calar e tempo de falar. 

8 Tempo de amar e tempo de odiar; tempo de 
9guerra e tempo de paz.  Que proveito tira o 

10trabalhador de seu esforço?  Observei a 
tarefa que Deus impôs aos homens, para que 

11nela se ocupassem.  As coisas que ele fez 
são todas boas no tempo oportuno. Além 
disso, ele dispôs que fossem permanentes; 
no entanto o homem jamais chega a conhecer 
o princípio e o fim da ação que Deus realiza.           
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 143(144),1a. 
2abc.3-4 (R/. 1a)

R. Bendito seja o Senhor, meu 
rochedo!

1.  Bendito seja o Senhor, meu rochedo. 
Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, 
fortaleza e abrigo; É meu escudo: é nele que 
espero, R.

2.  Que é o homem, Senhor, para vós?  
Por que dele cuidais tanto assim, e no filho          
do homem pensais? Como o sopro de vento       
é o homem, os seus dias são sombra que 
passa. R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 10,45

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

dar sua vida em resgate por muitos. R.
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3.  Pelos que se ocupam muito com os 
milagres de Jesus e pouco com suas palavras 
e atitudes, para que ampliem o seu olhar, 
oremos.

4.  Pelos discípulos missionários das pa-
róquias e dos movimentos, das associações e 
das pastorais, para que seu foco seja Jesus, 
oremos.

5.  Pelas comunidades do mundo inteiro, 
para que se construam sobre Jesus, a Pedra 
que os construtores rejeitaram, oremos, 
irmãos.

Senhor, nosso Deus e Pai santíssimo, que 
nos destes a graça de conhecer Jesus, 
ensinai-nos a falar dele a quem o quer 
conhecer. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas 

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que possamos 
conseguir por este sacramento o que 
proclamamos pela fé. 

Antífona da comunhão - Sl 118,4-5

Os vossos mandamentos vós nos destes, 
para serem fielmente observados. Oxalá seja 
bem firme a minha vida em cumprir vossa 
vontade e vossa lei!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento para que possamos 
colher os frutos da redenção na liturgia e na 
vida.

Evangelho - Lc 9, 18-22

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

18Aconteceu que Jesus  estava rezando 
num lugar retirado, e os discípulos estavam 
com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem 

19diz o povo que eu sou?"  Eles responderam: 
"Uns dizem que és João Batista; outros, que és 
Elias; mas outros acham que és algum dos 

20antigos profetas que ressuscitou".  Mas 
Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu 
sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus".           
21 Mas Jesus proibiu-lhes severamente que 

22contassem isso a alguém.  E acrescentou: "O 
Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejei-
tado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e 
doutores da Lei, deve ser morto e ressuscitar 
no terceiro dia". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Quem é Jesus, de quem se dizem tantas 
coisas? Por que será que ele causa medo aos 
poderosos? E porque é que as crianças, os 
doentes e os simples vêm até ele, alegres e 
felizes?  Peçamos ao Pai que nos revele esse 
segredo, clamando com fé: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
anuncie a todos que Jesus é, sim, o Cristo de 
Deus, mas na forma do Servo de Deus, 
oremos.

2.  Por todos aqueles que procuram nos 
Evangelhos a revelação de Deus, para que se 
deixem surpreender pelo humilde Jesus, 
oremos. 

SÃO VENCESLAU, LEIGO, MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR, 745ss.)

Venceslau preferir o reino do céu ao da terra, 
daí que, por suas preces, saibamos renunciar 
a nós mesmos e seguir-vos de todo o coração.

Oração do dia

Ó Deus, que inspirastes ao rei e mártir São 
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SÃO LOURENÇO RUIZ E COMPANHEIROS, MÁRTIRES 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR, 740ss.)

ros em vosso serviço e na ajuda ao próximo, 
porque são felizes em vosso reino os que 
sofrem perseguição por amor à justiça.

Oração do dia

Concedei-nos, Senhor Deus, a paciência 
dos vossos mártires Lourenço e companhei-

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,18-22

N
o conjunto do Evangelho de Lucas, os versículos 18 a 51 do capítulo 9 são como que 
a dobradiça entre a primeira e a segunda parte. Neles ecoam com toda naturalidade 
os temas da primeira parte e se anunciam os da segunda. De fato, respondem à 

pergunta decisiva na arquitetura do Evangelho: “Quem é este homem?” A resposta é decisiva e 
vem de todos os lados: do povo, dos discípulos, de Jesus, do Pai. E introduzem no 
conhecimento do enigma: “Qual é o seu espírito?” Aquele espírito que o levará a Jerusalém, 
bem diferente daquele que o levou ao deserto para tentá-lo (cf. Lc 4,9)!

-  Até aqui se ia até ele para ouvi-lo e ser por ele curado (cf. Lc 6,18). Agora, curados do 
mal da desobediência, são chamados a “ir atrás dele” (v. 23) e a “ver” o reino de Deus (vv. 
27ss.).

-  O verbo “ir” torna-se o fio condutor da narrativa. A meta desta “caminhada” é precisa: 
Jerusalém. É a longa viagem para a qual se dispõe do pão (cf. 1Rs 19,7). Enquanto nos 
capítulos 9-13 se falará do Espírito de Jesus que o discípulo deve seguir, nos capítulos 14-16, 
este se revela como dom da misericórdia de Deus em Jesus. Concretamente, este Espírito se 
manifesta na capacidade do discípulo de também ser misericordioso. Na verdade, retoma-se o 
tema de Lc 6,20-38.

-  Do versículo 17 ao versículo 18 Lucas salta nada menos que 75 versículos de Marcos. 
É a chamada “grande omissão”. Com esta operação, o cirurgião (literário!) Lucas liga 
diretamente ao dom do pão a capacidade de reconhecer o Senhor e de enfrentar a viagem (cf. Lc 
24,30-33). 

-  Na mesma linha, nos versículos 18-50, Lucas condensa em 33 versículos os 53 
versículos de Mc 8,27 – 9,41. Sua intenção (teológica!) é mostrar a ligação entre a oração dos 
discípulos e o afastamento do mundo. 

-  A pergunta a respeito da identidade de Jesus – “quem é este?” – vinha sendo esboçada 
desde os primeiros capítulos do Evangelho: 4,22.36; 5,9 (insinuada); 5,21 (formulada); 
7,18ss. (retomada por João Batista); 7,49 (retomada pelos convidados); 8,25 (levantada pelos 
discípulos); 9,7-9 (levantada por Herodes). Aqui, num clima de oração e solidão (só Jesus e os 
discípulos), ela é colocada pelo próprio Jesus e, finalmente, encontra resposta.

-  A resposta, por conseguinte, é reservada aos discípulos que estiveram com ele e 
aceitam ser por ele questionados. 

-  É uma resposta incompleta, que deve permanecer aberta à ulterior revelação que Jesus 
fará de si. Fechar-se na própria resposta é a tentação diabólica por excelência (cf. Mc 8,32ss.). 

-  Nesta pequena perícope, dá-se a passagem de um conhecimento “religioso” de Jesus 
segundo a carne ao conhecimento próprio da “fé”, segundo o Espírito, que capacita os 
discípulos a tanto. De fato, os discípulos são capazes de reconhecê-lo como novidade 
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absoluta, como “o Cristo de Deus”!
-  A esta altura, Jesus revela seu mistério mais profundo: o mistério do pão partido, da 

vida dada, da sua morte e ressurreição. Desta maneira, Jesus responde plenamente à pergunta: 
“Quem é este, que exige obediência?” Desta maneira também, o discípulo obediente vê-se 
associado a ele, entra a fazer parte da sua família, come o pão que o sustenta na santa viagem 
(Sl 84,6).

-  O ponto chave é a passagem da resposta de Pedro à resposta de Jesus. Passa-se de um 
messianismo glorioso – que aspira e espera um messias rei, poderoso, glorioso – a um 
messianismo do amor e do serviço que se entrega ao Pai e se perde pelos irmãos. É o mistério 
da Cruz, sem a qual não existe Jesus, nem fé, nem cristianismo. Trata-se, na verdade, de um 
escândalo – etimologicamente, de um obstáculo difícil de transpor – que exige conversão 
profunda e permanente. Ou se passa por esta estrada estreita ou não se chega à fé e ao 
seguimento do messias Jesus!

Santos do dia: Salônio de Genebra (400-451). Lioba (710-782). Venceslau da Boêmia 
(904-929). Adérico de Einsiedeln (+973). Dietmar de Salzburg (1040-1102). Bernardino de 
Feltre (1439-1494). Lourenço Ruiz e Companheiros (+1633-1637). 

Testemunhas do Reino: Pedro Martínez e Jorge Euceda (1990, El Salvador). 

Memória histórica: Nascimento de Confúcio (China, 551). Cassiodoro de Reina (1520 -
1594) entrega à gráfica sua tradução da Bíblia (1569). Lei do Ventre Livre (1871). Lei do 
Sexagenário (1885). Morte de Louis Pasteur (1895). Sancionada a Lei 9.840, de iniciativa 
popular, que proíbe a compra e a venda de votos (1999). 

Datas comemorativas: Dia da Mãe Negra. Dia do Hidrógrafo. Dia do Vaqueiro.

29 SÁBADO - MIGUEL, GABRIEL E RAFAEL, Arcanjos - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício festivo próprio)

O nome “Miguel” significa “quem como 
Deus?” É o arcanjo que se insurgiu contra 
satanás e seus seguidores (Jd 9; Ap 12,7; cf. 
Zc 13,1-2). É defensor dos amigos de Deus 
(Dn 10,12.21), protetor do seu povo (Dn 
12,1). “Gabriel” quer dizer “força de Deus”. É 
um dos espíritos que estão diante de Deus (Lc 
1,19), revela a Daniel os segredos do plano de 
Deus (Dn 8; 16;9,21-22), anuncia a Zacarias o 
nascimento de João Batista (Lc,1-11-20) e a 
Maria, o de Jesus (Lc 1,26-38). O nome 
“Rafael” tem o significado de “Deus curou”. É 
um dos sete anjos que estão diante do trono 
de Deus (Tb 12,15; cf. Ap 8,2), acompanha e 
protege, nas peripécias de sua viagem, o 
jovem Tobias, de quem cura o pai cego. 

Peregrina na terra, a Igreja se associa às 
multidões dos anjos que, na Jerusalém 
celeste, cantam a glória de Deus (cf. Ap 5,11-
14; SC 8). O martirológio jeronimiano (século 
VI) recorda, no dia 29 de setembro, a 
dedicação da basílica de S. Miguel (século V) 
na Via Salária (Roma) (cf. Missal Romano, p. 
665). Os anjos são sinais da presença ativa de 
Deus na história.

Comentário inicial - Jesus continua à 
procura dos que, até sem sabê-lo, o procu-
ram. Na verdade, às vezes, é Jesus que 
chama; outras vezes, é alguém que já 
pertence ao grupo de Jesus que chama. Cada 
encontro tem a sua particularidade. Cada 
vocação é diferente, mas a meta é a mesma: o 
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Ou: Ap 12,7-12a

Salmo responsorial - Sl 137(138),1-
2a.2bc-3.4-5 (R/. 1c)

R. Perante os vossos anjos vou 
cantar-vos, ó Senhor!

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

2.  Eu agradeço vosso amor, vossa verda-
de, porque fizestes muito mais que pro-
metestes; naquele dia em que gritei, vós me 
escutastes e aumentastes o vigor da minha 
alma. R.

3.  Os reis de toda a terra hão de louvar-
vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa pro-
messa. Hão de cantar vossos caminhos e 
dirão: "Como a glória do Senhor é grandio- 
sa!" R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 102, 21 

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

poderes, seus ministros que fazeis sua 
vontade! R.

Evangelho - Jo 1, 47-51

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

47Naquele tempo,  Jesus viu Natanael que 
vinha para ele e comentou: "Aí vem um 
israelita de verdade, um homem sem falsi-

48dade".  Natanael perguntou: "De onde me 
conheces?" Jesus respondeu: "Antes que 
Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo 

 49da figueira, eu te vi".  Natanael respondeu: 
"Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de 

50Israel".  Jesus disse: "Tu crês porque te disse: 
Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores 

51que esta verás!"  E Jesus continuou: "Em 
verdade, em verdade, eu vos digo: Vereis                 
o céu aberto e os anjos de Deus subindo                

encontro com Jesus. A vocação está nor-
malmente ligada a um encontro com quem já 
encontrou o Senhor. Foi assim no início – na 
formação do grupo dos Doze – e é assim em 
cada hoje da história. No diálogo entre Jesus e 
Natanael, o Evangelho de hoje relata uma das 
raras palavras de Jesus sobre os Anjos: 
“Vereis o céu aberto e os anjos de Deus su-
bindo e descendo sobre o Filho do Homem”.

Antífona da entrada - Sl 102,20

Bendizei ao Senhor, mensageiros de Deus, 
heróis poderosos que cumpris suas ordens 
sempre atentos à sua palavra. 

Oração do dia

Ó Deus, que organizais de modo admirável 
o serviço dos Anjos e dos homens, fazei que 
sejamos protegidos na terra por aqueles que 
vos servem no céu.

Leitura - Dn 7, 9-10.13-14

Leitura da Profecia de Daniel 

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

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

13
abertos.  Continuei insistindo na visão no-
turna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha 
um como filho de homem, aproximando-se do 
Ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua 

14presença.  Foram-lhe dados poder, glória e 
realeza, e todos os povos, nações e línguas o 
serviam: seu poder é um poder eterno que não 
lhe será tirado, e seu reino, um reino que não 
se dissolverá. - Palavra do Senhor.
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Oração sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Deus, com 
nossas humildes preces, estas oferendas de 
louvor; fazei que, levadas pelos Anjos à vossa 
presença, sejam recebidas com agrado e 
obtenham para nós a salvação.

Prefácio dos Anjos
A glória de Deus manifestada nos anjos

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

Antífona da comunhão - Sl 137,1

Graças vos dou, Senhor, de todo o cora-
ção, na presença dos Anjos eu vos louvo.

Oração depois da comunhão

Alimentados pela força do pão do céu, dai-
nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos Anjos, 
progredir no caminho da salvação.

e descendo sobre o Filho do Homem".                    
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Confiemos a nossa oração ao ministério 
dos Anjos, mensageiros de Deus, nossos 
intercessores, nossos protetores. Cheios de 
fé, digamos: R. Por intercessão dos 
vossos Anjos, ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
a proteção de São Miguel a defenda dos 
ataques do inimigo, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que são chamados por Deus 
para o serviço do seu povo, para que sejam 
diligentes como os Anjos, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos educadores da juventude, para 
que, inspirados em São Rafael, sejam guias 
generosos dos mais novos, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos evangelizadores e catequistas, 
para que anunciem com alegria a Boa Nova, 
como o Arcanjo São Gabriel, rezemos ao 
Senhor. 

5.  Por nós aqui presentes, para que 
recebamos, agora, o auxílio de Deus e, na 
glória, contemplemos o seu rosto, rezemos ao 
Senhor. 

6.  Pelos nossos irmãos agonizantes, para 
que os Anjos os guiem para o encontro face a 
face com Deus, rezemos ao Senhor. 

Deus, nosso Pai, que nos reunistes nesta 
santa assembleia, acolhei os nossos votos e 
súplicas, pelas mãos dos Anjos que nos 
servem na terra e vos adoram nos Céus. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 1,47-51

E
stamos no quarto dia da ‘primeira semana’ de Jesus. Se, na natureza, o nascer e o pôr-
do-sol marcam o ritmo do dia e da noite, neste início do Evangelho de João, os 
diversos testemunhos vão marcando a sucessão dos dias. A nova criação tem seus 

tempos, como, a seu modo, a criação. Se o tempo dessa é divino, o tempo daquela – a nova – 
só pode ser divino e humano.

-  Jesus continua seu caminho à procura dos que, até sem sabê-lo, o procuram. André e 
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Simão vão à sua procura. Já, com Filipe, as coisas mudam. É o próprio Jesus que chama. Cada 
encontro tem, de fato, a sua particularidade. Cada vocação é diversa (de acordo com cada um e 
sua situação), mas a destinação (o encontro com Jesus) é a mesma.

-  Mais adiante, é Filipe que chama Natanael, seu compatriota, seu amigo: 
“Encontramos...”. A vocação está normalmente ligada a um encontro com quem já encontrou o 
Senhor. Foi assim no início – na formação do grupo dos Doze – e é assim em cada hoje de 
nossa história. 

-  O testemunho de fé de Filipe é pedagógico e instrutivo. Ele encontra Natanael e lhe 
anuncia algo que – embora surpreendente – Natanael pode digerir: “Encontramos aquele de 
quem Moisés escreveu na Lei e também os profetas: Jesus de Nazaré, o filho de José” (v. 45). 
Jesus é colocado no amplo panorama da história da salvação, e, enquanto Moisés e os profetas 
são vistos na esfera da promessa, Jesus de Nazaré é colocado claramente no âmbito do 
cumprimento. Filipe enxergou o mistério escondido em Jesus. - Filipe viu Jesus de Nazaré, o 
filho de José – o personagem humano histórico e concreto – com os “raios-x” da fé. De fato, 
esse primeiro nível de acesso ao mistério de Jesus não pode ser saltado. 

-  Jesus, o filho de José, apresenta-se como um ser normal, comum, em tudo 
semelhante a nós, e justamente aí, esconde-se o mistério, que, porém, nem todos captam: “De 
Nazaré pode sair coisa boa?” (v. 46). Diante da resistência, Filipe não pode fazer outra coisa 
senão convidar à experiência: “Venha e veja” (v. 46). 

-  Acontece, então, algo fantástico. Jesus se dirige a Natanael e – como Filipe havia feito 
com Ele – faz uma radiografia de Natanael: “Eis um verdadeiro israelita” (v. 47). Jesus o vê, o 
conhece e o reconhece na sua grandeza única: “no qual não se encontra falsidade” (v. 47). 
Jesus faz o elogio do justo, isto é, da pessoa que caminha de acordo com a Lei do Senhor. 

-  Natanael, então, surpreso por ser conhecido mais do que ele mesmo se conhece (cf. Sl 
139,1ss.), quer saber a fonte desse conhecimento: “De onde me conheces?” Jesus o viu 
debaixo da “figueira” (símbolo bíblico do conhecimento da felicidade e da desgraça), 
saboreando seu suave “fruto” (símbolo do estudo da Lei). 

-  A aplicação, portanto, ao estudo da Escritura o preparou para o encontro com Aquele de 
que falam as Escrituras. O reconhecimento de Natanael, por isso, pode ir além da profissão de fé 
de seu amigo Filipe: “Mestre, és o Filho de Deus, o rei de Israel”, ou seja, nessa altura do 
processo, o Messias (cf. Sl 2,6ss.). 

-  Na verdadeira e santa humanidade de Jesus – não fora dela nem a despeito dela – 
Natanael já entreviu um pouco mais. Dia após dia, os discípulos irão percebendo aspectos 
novos até chegarem a colher, na humanidade de Jesus, a glória do Filho Unigênito do Pai. O 
discípulo que não der esse passo poderá até ter um mestre, mas não se encontrará com o 
Messias que o Pai nos enviou, seu próprio Filho, nosso irmão, salvador de cada um de nós e 
salvador do mundo. 

Santos do dia: Miguel. Gabriel. Rafael. Luduíno de Trier (+720). Conrado de Zähringen 
(1180-1227). Carlos de Blois (1319-1364). João de Dukla (1414-1484). 

Memória histórica: Beneditinos alforriam seus escravos no Brasil (1871). EUA invadem 
Cuba (1906). Destituição do Presidente Collor (1992). 

Datas comemorativas: Dia do Anunciante. Dia Mundial do Petróleo. Nascimento de Enrico 
Fermi, pai da mecânica quântica (1901). Morte de Machado de Assis (1908).
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30 26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor verde - II semana do Saltério - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A liturgia deste do-
mingo celebra a ação universal de Deus. Ele 
quer salvar a todos. Ele está presente em 
todos os povos, culturas, religiões. Ele age na 
Igreja e além dela. Deus vai espalhando e 
deixando os sinais de sua presença e as 
marcas da sua ação em todos os seres e 
grupos humanos. Não podemos nos fechar 
em nossa Igreja e deixar de enxergar o que 
existe de bom e de belo fora dela. A liturgia de 
hoje é um convite para o ecumenismo, o 
diálogo, a colaboração com todos os que 
procuram o bem, a justiça, a paz, um mundo 
mais humano. Vamos ter um coração do 
tamanho do mundo. Vamos ter um coração 
sintonizado com o coração de Deus!

Antífona de entrada

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

segundo vossa misericórdia.

Oração do dia

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

Leitura - Nm 11,25-29

Leitura do Livro dos Números 

25Naqueles dias:  O Senhor desceu na 
nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do 
espírito que Moisés possuía e o deu aos 
setenta anciãos. Assim que repousou sobre 
eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas 

26não continuaram.  Dois homens, porém, ti-
nham ficado no acampamento. Um chamava-
se Eldad e o outro Medad. O espírito repousou 
igualmente sobre os dois, que estavam na 
lista mas não tinham ido à Tenda, e eles 

27profetizavam no acampamento.  Um jovem 
correu a avisar Moisés que Eldad e Medad 

                       estavam profetizando no acampamento. 
28 Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés 
desde a juventude, disse: "Moisés, meu 

29Senhor, manda que eles se calem!"  Moisés 
respondeu: "Tens ciúmes por mim? Quem 
dera que todo o povo do Senhor fosse profe-
ta, e que o Senhor lhe concedesse o seu 
espírito!" - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18(19),8.10. 
12-13.14 (R/. 8a e 9b)

R. A lei do Senhor Deus é perfeita, 
alegria ao coração

1. A lei do Senhor Deus é perfeita, con-
forto para a alma! O testemunho do Senhor é 
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trata-se da adesão do discípulo, que deve ser 
consciente, convicta, total. No outro, da 
abertura, da valorização do outro, do diálogo, 
da colaboração.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

38Naquele tempo:  João disse a Jesus: 
"Mestre, vimos um homem expulsar demô-
nios em teu nome. Mas nós o proibimos, 

 39porque ele não nos segue".  Jesus disse: 
"Não o proibais, pois ninguém faz milagres em 
meu nome para depois falar mal de mim.             
40 41 Quem não é contra nós é a nosso favor.  Em 
verdade eu vos digo: quem vos der a beber um 
copo de água, porque sois de Cristo, não 

42ficará sem receber a sua recompensa.  E, se 
alguém escandalizar um destes pequeninos 
que creem, melhor seria que fosse jogado no 
mar com uma pedra de moinho amarrada ao 

43pescoço.  Se tua mão te leva a pecar, corta-a! 
É melhor entrar na Vida sem uma das mãos, 
do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o 

45fogo que nunca se apaga.  Se teu pé te leva a 
pecar, corta-o! É melhor entrar na Vida sem 
um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado 

47no inferno.  Se teu olho te leva a pecar, 
arranca-o! É melhor entrar no Reino de Deus 
com um olho só, do que, tendo os dois, ser 

48jogado no inferno,  'onde o verme deles não 
morre, e o fogo não se apaga'". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Atentos aos apelos do Pai e movidos pela 
ação do Espírito Santo, oremos pela Igreja, 
pelos homens e mulheres e pelo mundo que 
vamos construindo. R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela nossa diocese, suas paróquias e 
fiéis, pelos seus pastores e comunidades, e 
por aqueles que não professam a mesma fé, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelas pessoas que são conduzidos 
pelo Espírito, pelos que fecham o coração aos 

fiel, sabedoria dos humildes. R.
2.  É puro o temor do Senhor, imutável 

para sempre. Os julgamentos do Senhor são 
corretos e justos igualmente. R.

3. E vosso servo, instruído por elas, se 
empenha em guardá-las. Mas quem pode 
perceber suas faltas? Perdoai as que não    
vejo! R.

4.  E preservai o vosso servo do orgulho: 
não domine sobre mim! E assim puro, eu serei 
preservado dos delitos mais perversos. R.

Leitura - Tg 5,1-6

Leitura da Carta de São Tiago 

1 E agora, ricos, chorai e gemei, por causa 
              das desgraças que estão para cair sobre vós. 

2 Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas 
3roupas estão carcomidas pelas traças.  Vosso 

ouro e vossa prata estão enferrujados, e a 
ferrugem deles vai servir de testemunho 
contra vós e devorar vossas carnes, como 
fogo! Amontoastes tesouros nos últimos dias. 
4 Vede: o salário dos trabalhadores que cei-
faram os vossos campos, que vós deixastes 
de pagar, está gritando, e o clamor dos 
trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor 

5todo-poderoso.  Vós vivestes luxuosamente 
na terra, entregues à boa vida, cevando os 
vossos corações para o dia da matança.                   
6 Condenastes o justo e o assassinastes; ele 
não resiste a vós. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17b.a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vossa palavra é verdade, orienta e dá 

vigor; na verdade santifica vosso povo, ó 
Senhor! R.

Evangelho - Mc 9,38-43.45.47-48

O mesmo Jesus que, em outra passagem 
do Evangelho, diz “Quem não está comigo 
está contra mim”, diz aqui: “Quem não é 
contra nós é a nosso favor”. No primeiro caso, 
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Oração sobre as oferendas

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

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

Antífona da comunhão - Sl 118,49-50

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

Oração depois da comunhão

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

seus apelos e pelos que têm inveja dos dons 
alheios, rezemos ao Senhor.

3.  Por aqueles que têm no dinheiro o seu 
deus, pelos trabalhadores privados de salário 
e pelos que morrem por não terem o que 
comer, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que se julgam donos da verdade, 
pelos que se deixam escravizar pelas paixões 
e pelas crianças exploradas pelos adultos, 
rezemos ao Senhor.

5.  Pelos que, entre nós, são imagem de 
Jesus, pelos que rejeitam a intolerância e a 
vaidade e pelos que procuram ser fiéis ao 
Evangelho, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, dai a cada ser 
humano um coração que se deixe conduzir 
pelo Espírito, e que acolha, com alegria, a Boa 
Nova de Jesus Cristo, vosso Filho, que con-
vosco vive e reina na unidade do Espírito 
Santo.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,38-43.45.47-48

Podemos distinguir, no Evangelho deste domingo, quatro peças, que, juntas, formam 
um mosaico: Mc 9,38-40; Mc 9,41; Mc 9,42; Mc 9,43.45.47-48. - A tessela 
(pedrinha do mosaico) mais importante é a primeira: Mc 9,38-40. Fala da “união” dos 

discípulos entre si e de sua “divisão” em relação aos de fora.
-  Os discípulos são um “nós” bem definido. Nada de mal nisso. O ser humano precisa 

unir a outros e fazer parte de algum grupo. No caso dos discípulos, porém, há um problema. O 
centro do seu grupo não é Jesus, mas o próprio grupo. Buscam o próprio “prestígio” 
comunitário e não o “serviço” aos outros.

-  É o “pecado original” da comunidade. Se o pecado original do indivíduo é se colocar 
no lugar de Deus, o pecado original comunitário é colocar o “nós” no lugar de Jesus.

-  Os discípulos querem ser seguidos! Mas a Igreja não é formada por quem segue a 
“nós”, mas por quem ouve e escuta a “Ele”.

-  A unidade entre nós vive do seguimento dEle. E ele nos conduz para fora de todas as 
cercas e nos abre a todos, especialmente os mais distantes e os excluídos. O estar-com-Ele, 
que é o Filho, nos une ao Pai e aos irmãos e irmãs, e forma um “nós” que tem uma identidade, 
mas não uma propriedade. A união com Jesus não se fecha sobre si mesma, mas, por sua 
própria natureza, se abre a todos.

-  “No nome de Jesus”, a Igreja abraça a todos e não exclui ninguém. É o que não 
acontece com outros “nomes”, que dão origem a guetos, seitas, divisões, exclusões. As 
divisões na Igreja são sinal de que não temos ainda o Espírito do Filho, que, conhecendo o amor 
do Pai, deu a sua vida por todos os irmãos e irmãs. Quem – indivíduo, grupo ou instituição – 
exclui alguém não só não é católico (= universal), mas nem cristão! Faltando a união com 
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Jesus, falta a união com todos, a começar com os outros discípulos e espraiando-se até o 
“último dos meus irmãos”!

-  O versículo 41 ensina que mesmo o mínimo serviço realizado no “nome” de Jesus tem 
um valor salvífico. O Reino de Deus consiste em viver, aqui e agora, o amor do Pai, que é amor a 
todos, não importa se vai “de dentro para fora” ou “de fora para dentro”.. “Fora” do grupo dos 
discípulos também existe amor. Às vezes, falamos do Reino como realidade grandiosa e apenas 
futura. Na verdade, o Reino é também realidade presente, e o tempo – mesmo o momento 
presente – apesar de pequeno, é semente onde desabrocha a eternidade. 

-  O versículo 42 fala do escândalo. “Escândalo” significa obstáculo, topada, tropeço. 
Escandalizar é o contrário de servir. Ao invés de ajudar alguém na sua caminhada atrás de 
Jesus, o faz vacilar, tropeçar e cair. Discípulos pouco firmes não precisam de muita coisa para 
cair. Por isso, Paulo nos ensina a deixar até mesmo de fazer coisas indiferentes ou boas para não 
“escandalizar” o irmão (cf. 1Cor 8,1ss.; Rm 14,1 – 15,7). Também a edificação do outro – não 
só a bondade da minha atitude – é critério para a minha ação. 

-  Na última série de versículos (Mc 9,43-48), Jesus pede uma decisão radical: é preciso 
cortar tudo o que atrapalha – seja a mim seja aos outros – no seguimento de Jesus. Caminhar 
atrás dele é vida; perder a vida por ele é salvá-la; procurar salvá-la por falta de entrega é perdê-
la. A vida, sendo dom e amor, só é vida enquanto é doada no amor ao Pai e aos irmãos.

SÃO AMIGOS, NÃO ADVERSÁRIOS

José Antonio Pagola 

Apesar dos esforços de Jesus por ensinar-lhes a viver como ele, ao serviço do reino de 
Deus, tornando a vida das pessoas mais humanas, digna e feliz, os discípulos acabam não 
entendendo o Espírito que o anima, seu grande amor aos mais necessitados e a orientação 
profunda de sua vida.

O relato de Marcos e muito iluminador. Os discípulos informam Jesus de um fato que os 
incomodou muito. Viram um desconhecido “expulsando demônios”. Ele esta atuando “em 
nome de Jesus” e seguindo a mesma linha que ele: dedica-se a libertar as pessoas do mal que 
as impede de viver de maneira humana e em paz. No entanto, seu trabalho libertador não agrada 
aos discípulos. Eles não pensam na alegria dos que são curados por aquele homem. A atuação 
dele parece-lhes uma intrusão com a qual é preciso acabar.

Eles expõem a Jesus sua reação: “nós o proibimos, porque não é dos nossos”. Aquele 
estranho não deve continuar curando porque não é membro do grupo. Os discípulos não se 
preocupam com a saúde das pessoas, mas com seu prestígio de grupo. Pretendem 
monopolizar a ação salvadora de Jesus: ninguém deve curar em seu nome se não aderir ao 
grupo.

Jesus reprova a atitude de seus discípulos e se coloca numa lógica radicalmente diferente. 
Ele vê as coisas de outra maneira. A primeira coisa e a mais importante não é o crescimento de 
seu pequeno grupo, mas que a salvação de Deus chegue a todo ser humano, inclusive através 
de pessoas que não pertencem ao grupo: “Quem não está contra nós está a nosso favor”. Quem 
torna presente no mundo a força curadora e libertadora de Jesus está a favor de seu grupo. 
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Jesus rejeita a postura sectária e excludente de seus discípulos, que só pensam em seu 
prestígio e crescimento, e adota uma atitude aberta e inclusiva, na qual a primeira coisa a fazer é 
libertar o ser humano daquilo que o escraviza e destrói. É este o Espírito que deve animar 
sempre seus verdadeiros seguidores.

Fora da Igreja católica existe no mundo um número incontável de homens e mulheres que 
fazem o bem e vivem trabalhando por humanidade mais digna, mais justa e mais libertada. 
Neles está vivo o Espírito de Jesus. Precisamos vê-lo como amigos e aliados, não como 
adversários. Eles não estão contra nós, pois estão a favor do ser humano, como Jesus estava.

Santos do dia: Sofia de Roma e suas três irmãs (+125). Jerônimo (347-419/420). Urso e 
Vítor (+303).

Testemunhas do Reino: Caciques Coronilla e companheiros (1655, Argentina). Carlos 
Prats (1974, Chile). Honorio Alejandro Nuñez (1981, Honduras). Vicente Matute e Francisco 
Guevara (1991, Honduras). José Luiz Cerrón (1991, Peru). 

Datas comemorativas: Dia Internacional da Navegação. Dia Mundial do Tradutor. Dia da 
Secretária. Dia do Churrasqueiro. Dia do Diário Oficial. Dia do Portador de Tuberculose.

“Muitas vezes, contra o impulso do Espírito, a vida da Igreja transforma-se 
numa peça de museu ou numa propriedade de poucos. Verifica-se isto quando 

alguns grupos cristãos dão excessiva importância à observância de certas 
normas próprias, costumes ou estilos. Assim se habituam a reduzir e manietar o 
Evangelho, despojando-o da sua simplicidade cativante e do seu sabor. É talvez 
uma forma subtil de pelagianismo, porque parece submeter a vida da graça a 

certas estruturas humanas. Isto diz respeito a grupos, movimentos e 
comunidades, e explica por que tantas vezes começam com uma vida intensa 

no Espírito, mas depressa acabam fossilizados... ou corruptos.”
 (Francisco, Gaudete et exsultate 58)

0

5

25

75

95

100



ABC DA LITURGIA

MISTÉRIO

Pe. Moisés  Pérez Díaz, NicaráguaDaniel

O termo "mistério" é tradicionalmente usado na linguagem cristã com múltiplos 
significados. Etimologicamente, a palavra mistério vem do grego mystérion que por sua vez 
foi traduzido para o latim como sacramentum.

Há duas áreas em que o termo mistério foi usado com mais frequência:

No nível intelectual, indica a inacessibilidade dos conteúdos fundamentais da revelação 
divina por parte da natural lógica humana, a qual, por essa mesma razão, dá lugar à fé.

No nível litúrgico, o termo serve para qualificar a celebração litúrgica e sacramental na 
densidade de sua carga salvífica sobrenatural.

Mistério na Sagrada Escritura

O conceito de mistério na Sagrada Escritura não é unívoco, na verdade ele traz consigo 
toda uma pluralidade semântica; aqui abaixo, apresentamos os três componentes que o termo 
pode implicar:

Antes de tudo, há um componente teológico. Trata-se do projeto salvífico que Deus tem 
desde a criação do mundo.

Em segundo lugar, há um componente cristológico. Cristo é a concretização do mistério 
salvífico da vontade do Pai que se expressa em seu mistério pascal.

Finalmente, há um componente antropológico. O cristão é chamado, em virtude de sua 
união em Cristo através do batismo, a encarnar em sua própria vida o "homem novo". Isso 
significa ser capaz de estabelecer dimensões sem precedentes de relações fraternas (entre 
gregos, judeus, bárbaros, citas, escravos e livres: Cl 3,11), com base em uma renovação que 
afeta primeiro o indivíduo batizado em sua interioridade (cf. Ef 4, 23).

Mistério nos Padres da Igreja

Na teologia dos Padres, o mistério indica ações salvíficas, especialmente figuras, eventos 
e pessoas do Antigo Testamento de carácter tipológico, que aludem ao futuro cumprimento 
em Jesus Cristo; especialmente nos Padres alexandrinos, também indica as verdades da 
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religião cristã que se referem à ação da salvação em Cristo; enfim, também serve geralmente 
para indicar os sacramentos.

Mistério é o conceito que engloba tanto a ação salvífica (de Deus em Cristo) quanto a sua 
representação "cultual". Portanto, agora indica Cristo, tal e qual ele e sua obra salvífica foram 
preanunciados no Antigo Testamento, sua vida e sua morte para a nossa salvação; logo, a 
atualização de tudo isso na Igreja e em seus ritos salvíficos.

Desta forma, os sacramentos da Igreja aludem à economia salvífica global de Cristo. 
Portanto, os sacramentos são a promessa e o anúncio da salvação escatológica; mas eles 
também antecipam a realidade futura por entre os véus dos signos sacramentais. Por isso, 
eles não são simplesmente signos intelectuais alusivos, mas, de certo modo, comunicam o 
que indicam.

Esta linguagem se encontra também nos antigos livros litúrgicos romanos. Trata-se da 
herança comum da igreja romana no campo da oração.

O retorno ao uso original do termo Mistério

Esse retorno do significado original do mistério se deve, entre outras coisas, à 
recuperação da concepção histórico-salvífica de nossa existência. Ele é também fruto das 
reflexões exegéticas, de uma consciência mais aprofundada da interpretação bíblica 
medieval, bem como de um retorno renovado às fontes por parte de uma teologia dogmática 
que faz investigações mais profundas.

Mas o fato de que essa perspectiva histórico-salvífica tenha sido concebida 
especialmente através do conceito de mistério, devemos atribui-lo, em grande medida, à 
investigação teológica efetuada no âmbito do moderno movimento litúrgico, especialmente 
ao simples aprofundamento no sentido pleno das expressões correspondentes das orações 
romanas.

Particularmente importante é a obra do teólogo da liturgia Odo Casel que redescobre o 
significado da liturgia como sendo a celebração do mistério. A encíclica Mediator Dei de Pio 
XII revelou a particular importância da conexão entre mistério e Páscoa/celebração pascal, 
conexão que já Odo Casel havia relevado: "A antiga celebração pascal cristã  como um todo é 
a festa da redenção mediante a morte e a glorificação do Senhor, isto é, a festa da economia, 
do plano salvífico de Deus com os homens..., a festa de Cristo por excelência".

Finalmente, a constituição Sacrosanctum concilium do Concílio Vaticano II e a 
subsequente reforma da liturgia recuperam de maneira definitiva o conceito de mistério como 
uma forma de compreender a liturgia da Igreja.

A liturgia, celebração do Mistério

A palavra mistério serviu aos apóstolos para explicar a vontade salvífica do Deus eterno e 
as ações salvífico-divinas em Jesus Cristo. Na teologia dos Padres chegou a ser, muito em 
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breve, um conceito central que conseguiu abarcar todo o fenômeno da realização da salvação 
divina em Cristo e na Igreja, especialmente nas ações cultuais desta e, ao mesmo tempo, 
indicar a grandeza de tais ações salvífico-divinas e sua inescrutabilidade (cf. Ef 3,8).

Assim, não é de admirar que os teólogos de hoje e o próprio magistério hajam retomado 
este conceito, seguindo especialmente as afirmações da liturgia romana, para ilustrar a ação 
salvífica de Cristo e sua proclamação e realização no culto da Igreja, em toda a atividade 
eclesial e na vida cotidiana dos cristãos, como uma grande realidade central e unitária da fé 
cristã e de toda a sua existência.

A liturgia é basicamente a celebração memorial através de signos, símbolos, palavras, 
ações e gestos de salvação que Deus realizou na história em Jesus Cristo, seu filho, através da 
ação do Espírito Santo. É por isso que se pode dizer que a liturgia é a celebração da vontade 
salvífica da Trindade na Igreja. Daí vem que a liturgia seja entendida como a celebração do 
mistério pascal (Sacrosanctum concilium 5).

Recapitulando, podemos dizer que a palavra-chave mistério — património comum da 
tradição eclesiástica e da liturgia romana, tanto em seus textos originais como nos 
restaurados da reforma pós-conciliar — é capaz de sintetizar o plano histórico-salvífico de 
Deus, sua realização na história do povo de Israel e, chegada a plenitude dos tempos, em 
Jesus Cristo, especialmente em sua morte e ressurreição e, em seguida, a atualização de tal 
realização na Igreja e nas ações sagradas da sua liturgia: o mistério de Deus em Cristo e na 
Igreja, para a nossa salvação e a glória de Deus.
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“ELEIÇÕES 2018: COMPROMISSO E ESPERANÇA"
Mensagem da 56ª Assembleia Geral da CNBB (Aparecida, abril de 2018)

“Nós, bispos católicos do Brasil, conscientes de que a Igreja “não pode nem deve ficar à 
margem na luta pela justiça” (Papa Bento XVI – Deus Caritas Est, 28), olhamos para a realidade 
brasileira com o coração de pastores, preocupados com a defesa integral da vida e da dignidade da 
pessoa humana, especialmente dos pobres e excluídos. Do Evangelho nos vem a consciência de 
que “todos os cristãos, incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de 
um mundo melhor” (Papa Francisco – Evangelii Gaudium, 183), sinal do Reino de Deus.”

“Neste ano eleitoral, o Brasil vive um momento complexo, alimentado por uma aguda crise que 
abala fortemente suas estruturas democráticas e compromete a construção do bem comum, razão 
da verdadeira política. A atual situação do País exige discernimento e compromisso de todos os 
cidadãos e das instituições e organizações responsáveis pela justiça e pela construção do bem 
comum.”

“Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados 
tornaram-se protagonistas de um cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque, ao 
revelar raízes cada vez mais alastradas e profundas.”
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“Além disso, a perda de direitos e de conquistas sociais, resultado de uma economia que 
submete a política aos interesses do mercado, tem aumentado o número dos pobres e dos que 
vivem em situação de vulnerabilidade. Inúmeras situações exigem soluções urgentes, como a dos 
presidiários, que clama aos céus e é causa, em grande parte, das rebeliões que ceifam muitas 
vidas. Os discursos e atos de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais como em 
manifestações públicas, revelam uma polarização e uma radicalização que produzem posturas 
antidemocráticas, fechadas a toda possibilidade de diálogo e conciliação.”

“Nas eleições, não se deve abrir mão de princípios éticos e de dispositivos legais, como o valor 
e a importância do voto, embora este não esgote o exercício da cidadania; o compromisso de 
acompanhar os eleitos e participar efetivamente da construção de um país justo, ético e igualitário; 
a lisura do processo eleitoral, fazendo valer as leis que o regem, particularmente, a Lei 9840/1999 
de combate à corrupção eleitoral mediante a compra de votos e o uso da máquina administrativa, e 
a Lei 135/2010, conhecida como “Lei da Ficha Limpa”, que torna inelegível quem tenha sido 
condenado em decisão proferida por órgão judicial colegiado.”

“Neste Ano Nacional do Laicato, com o Papa Francisco, afirmamos que “há necessidade de 
dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, (…) solidários com os seus 
sofrimentos e esperanças; políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados; 
que não se deixem intimidar pelos grandes poderes financeiros e midiáticos; que sejam 
competentes e pacientes face a problemas complexos; que sejam abertos a ouvir e a aprender no 
diálogo democrático; que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação” 
(Bogotá, Dezembro de 2017).”

“É fundamental, portanto, conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos, procurando 
identificar com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. A campanha eleitoral torna-
se, assim, oportunidade para os candidatos revelarem seu pensamento sobre o Brasil que 
queremos construir. Não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a uma 
economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua meta, nem os 
que propõem e defendem reformas que atentam contra a vida dos pobres e sua dignidade. São 
igualmente reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro privilegiado e outras 
vantagens.”

“As eleições são ocasião para os eleitores avaliarem os candidatos, sobretudo, os que já 
exercem mandatos, aprovando os que honraram o exercício da política e reprovando os que se 
deixaram corromper pelo poder político e econômico.”

“O Senhor 'nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o 
povo, a vida dos pobres”” (Papa Francisco)

Aparecida, 19 de abril de 2018
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