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EDIÇÃO

Pela evangelização: 
Pelos sacerdotes, para que, com a simpli-
cidade e a humildade de suas vidas, se 
empenhem numa solidariedade ativa para 
com os mais pobres.

Dia 01 -  São Justino
Dia 02 -  Ascensão do Senhor
Dia 02 -  53º Dias Mundial das Comunicações 

Sociais
Dia 03 -  São Carlos Lwanga e Companheiros 

Mártires 
Dia 05 -  São Bonifácio
Dia 09 -  Pentecostes 
Dia 09 -  São José de Anchieta
Dia 10 -  Bem-aventurada Virgem Maria Mãe 

da Igreja
Dia 11 -  São Barnabé
Dia 13 -  Santo Antônio de Pádua, missionário
Dia 16 -  Santíssima Trindade
Dia 20 -  Corpus Christi
Dia 21 -  São Luís Gonzaga
Dia 23 -  12º Domingo do Tempo Comum
Dia 23 -  Dia Nacional do Migrante
Dia 24 -  Natividade de São João Batista
Dia 28 -  Sagrado Coração de Jesus
Dia 29 -  Imaculado Coração de Maria
Dia 30 -  São Pedro e São Paulo

Liturgia de Junho

Rito da Missa da comunidade

Cantos para a liturgia do mês

ABC do cristianismo

ABC da liturgia
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01 SÁBADO - SÃO JUSTINO MÁRTIR - Memória 
(Cor vermelha - Ofício da memória) 

 

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

Comentário inicial - O pedido em nome 
de Jesus sempre será atendido. Pedir em nome 
de Jesus é pedir conforme a vontade de Deus. É 
pedir o que é realmente melhor para nós. É pedir 
o que nos sintoniza cada vez mais com o projeto 
do Pai. Estas coisas, só o Espírito sabe pedir em 
nós! Justino é célebre, na história da liturgia, por 
ter contado e descrito como se celebrava a 
Eucaristia nos inícios do século II. Saibamos  
nós também dar à celebração dominical da 
Eucaristia o sentido e a importância que ela tem.

Antífona da entrada - Sl 118,85.46

Os pagãos me contaram suas fábulas, mas 
nada valem perante a vossa Lei. Diante dos reis 
falei de vossa aliança sem me envergonhar. 

Oração do dia

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

Leitura - At 18,23-28

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

23 Paulo permaneceu algum tempo em 
Antioquia. Em seguida, partiu de novo, per-
correndo sucessivamente as regiões da Galácia 
e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos.             
24 Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, na-
tural de Alexandria. Era homem eloquente, ver-
sado nas Escrituras.  Fora instruído no cami-25

nho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava 
e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, 
embora só conhecesse o batismo de João.                       
26 Então, ele começou a falar com muita convic-
ção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila 
tomaram-no consigo e, com mais exatidão, 
expuseram-lhe o caminho de Deus.  Como ele 27

estava querendo passar para a Acaia, os irmãos 
apoiaram-no e escreveram aos discípulos para 
que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a 
presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis.                     
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28 Com efeito, ele refutava vigorosamente os 
judeus em público, demonstrando pelas Escri-
turas que Jesus é o Messias. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 46(47),2-3.8-
9.10 (R/. 8a)

R.  O Senhor é o grande Rei de toda a 
terra.

1. Povos todos do universo, batei palmas,  
gritai a Deus aclamações de alegria! Porque 
sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o sobe-
rano que domina toda a terra. R.

2. Porque Deus é o grande Rei de toda a 
terra, ao som da harpa acompanhai os seus 
louvores! Deus reina sobre todas as nações, está 
sentado no seu trono glorioso. R.

3. Os chefes das nações se reuniram com o 
povo do Deus santo de Abraão, pois só Deus é 
realmente o Altíssimo, e os poderosos desta 
terra lhe pertencem! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 16,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Saí do Pai e vim ao mundo, eu deixo o 

mundo e vou ao Pai. R.

Evangelho - Jo 16,23b-28

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
23bdiscípulos:  "Em verdade, em verdade vos 

digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu 
24nome, ele vo-la dará.  Até agora nada pedistes 

em meu nome; pedi, e recebereis; para que a 
25vossa alegria seja completa.  Disse-vos estas 

coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em 
que não vos falarei mais em figuras, mas 

26claramente vos falarei do Pai.  Naquele dia 
pedireis em meu nome, e não vos digo que vou 

27pedir ao Pai por vós,  pois o próprio Pai vos 

ama, porque vós me amastes e acreditastes que 
 28eu vim da parte de Deus.  Eu saí do Pai e vim ao 

mundo; e novamente parto do mundo e vou para 
o Pai". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

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

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
para que anunciem a Palavra com o mesmo 
ardor de São Justino, oremos.

2.  Pelos fiéis e catecúmenos perseguidos, 
para que saibam apresentar as razões profundas 
da sua fé, oremos.

3.  Por todos os batizados e batizadas, para 
que tenham a força de testemunhar a sua 
condição de cristãos, oremos.

4.  Pelos doentes, moribundos e agonizan-
tes, para que tenham quem os ajude a bendizer 
o Senhor, oremos.

5.  Pelos membros desta assembleia, para 
que celebrem a Eucaristia com os mesmos 
sentimentos de Justino, oremos.

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

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, nós vos pedimos: concedei-nos 
participar dignamente do mistério da Eucaristia, 
que São Justino defendeu com admirável 
coragem. 

Antífona da comunhão - 1Co 2,2

Nada quis saber entre vós, a não ser Jesus 
Cristo, e Jesus Cristo crucificado, aleluia.
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Oração depois da comunhão

Restaurados, ó Deus, pelo alimento celeste, 
nós vos suplicamos que, seguindo o ensina-

mento do mártir São Justino, permaneçamos 
sempre em ação de graças pelos dons rece-
bidos. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,23b-28

A
 questão trabalhada no Evangelho de hoje trata sobre a relação de Jesus e nossa com o 
Pai e, nesse contexto, o tema da oração, que já havia aparecido nos discursos de 
despedida de Jesus (cf. Jo 14,12-13; 15,16). No versículo 23, faz-se uma sutil 

passagem do “pedir” (no sentido de perguntar) para o “pedir” (no sentido de rezar, implorar). Os 
discípulos deixarão de pedir-perguntar e passarão a pedir-rezar. 

-  Pedir em meu nome aitéo': “Pedir” (expresso, aqui, pelo verbo grego ' ) indica a oração de 
súplica, de pedido. Unidos a Jesus (“em meu nome”), os discípulos receberão do Pai tudo o que 
pedirem, ou seja, receberão, antes de tudo, o próprio Deus como seu Pai. Pedir “em nome de 
Jesus” significa pedir “crendo nele” (cf. Jo 16,27), não como um milagreiro poderoso, mas como 
o Pai que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar.

-  : Mesmo aqueles que seguiam Jesus desde o Até agora nada pedistes em meu nome
princípio ainda não eram verdadeiramente fiéis. Era preciso que Jesus retornasse ao pai e 
plenificasse sua fé com o Espírito da verdade.

-   Aquele que crê tem a certeza de que receberá o que pedir, porque Pedi e recebereis:
pertence a Jesus pela fé e pelo amor. Assim, o Pai o ouvirá como discípulos do Filho. Dessa forma, 
a alegria prometida anteriormente (Jo 16,20-23a) também se manifesta na relação estabelecida 
com o Filho e o Pai, que garante cuidado paternal e a atenção às orações daqueles que creem.

-  Para que vossa alegria seja completa: O mundo se engana pensando que precisa de tudo 
para ser plenamente feliz. Jesus ensina que a alegria perfeita consiste em ter o seu Espírito (Jo 
19,30), em ter Deus como Pai, em saber-se amado pelo Pai e em aprender a amá-Lo nos irmãos e 
irmãs. “ ”, vai dizer a mística espanhola Teresa de Ávila ao encontrar o “caminho da Sólo Dios basta
perfeição”. 

-  Não falarei mais em figuras: As “comparações” não são só as parábolas e alegorias de que 
Jesus se serviu para falar do Reino. Jesus é uma parábola. A sua vida é uma parábola. Toda a sua 
ação é parábola, sinal da glória (2,11). A parábola maior e última será o dom de si na cruz e o dom 
do seu Espírito. Passar-se-á da semelhança à glória, cuja luz fará, finalmente, entender a 'palavra' 
escondida em cada sinal, em cada gesto e, até mesmo, em cada... palavra!

-  : O v. 25 mostra uma clara ruptura entre dois períodos. Claramente vos falarei do Pai
Quando Jesus se refere a um tempo sem a fala enigmática, certamente fala do momento pós-
pascal, quando brotarão rios de água viva no fiel (Jo 7,39) e será dada a ele a inteligência da 
mensagem proclamada (Jo 13,7.36). Assim, será revelado de uma vez por todas o mistério 
concernente ao Pai.

-  : O amor do Pai por nós, sem deixar de ser divino (expresso pelo O próprio Pai vos ama
verbo grego “ ”) (cf. 15,13ss.; 21,15b.16b.17), é um amor de amizade (esta passagem traz agapáo
o termo grego, “ ”) (cf. Jo 5,20; 11,3.36; 20,2; 21,15a.16a.17) (cf. Bento XVI, Deus caritas philéo
est). O Pai nos ama como amigo porque nós acreditamos no Filho que ele enviou ao mundo. Dessa 
forma, Jesus passa da revelação perfeita do Pai à oração: todo aquele que participa do amor do Pai 
constrói uma relação imediata com Deus e pode pedir diretamente a ele, em nome de Jesus. O Pai 
ama os discípulos que se uniram a Jesus pela fé e pelo amor.
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-  Eu saí do Pai e vou para o Pai: A missão do Filho – que saiu do Pai – é retornar ao Pai, não 
mais sozinho, mas acompanhado de seus irmãos e irmãs, abrindo-lhes o caminho, aliás, sendo ele 
próprio o nosso caminho (14,6). O Filho é a Palavra que saiu do Pai, caiu na terra do mundo e não 
volta ao Pai sem ter cumprido a sua missão: fazer germinar na terra a sua vida (cf. Is 55,10ss.). A fé 
se manifesta ao reconhecer a origem de Jesus, que constitui também a adesão a sua pessoa (Jo 
20,31).

A fé em Jesus abre caminho para que todos sejamos participantes da vida plena que ele nos 
propõe. Esta nova realidade também deve mudar nossa maneira de orar. Quando cremos que Jesus 
revela o pleno amor do Pai para nós, somos transformados e nossos anseios e necessidades 
expressos em nossa oração também ganham um novo sentido. Olhando o mundo e nossa vida com 
um olhar cheio de amor, podemos pedir orientados pelo amor, ou seja, “em nome de Jesus”, com 
a certeza de que o Pai nos acolhe também como filhos e atende nossa oração.

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

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

Memória histórica: Início do Diário do Rio de Janeiro, 1º jornal diário do Brasil (1821). 1ª 
transmissão de TV no Brasil (1950). A General Motors declara a maior suspensão de pagamentos da 
história industrial dos EUA (US$122.550 milhões de dívida). 

Datas comemorativas: Dia Nacional da Imprensa. Dia Mundial do reciclador.

Amanhã, celebra-se o 53º Dia mundial das Comunicações Sociais, 
com o tema:  (Ef 4,25). Das community às comunidades.«Somos membros uns dos outros»

Avise-se aos fiéis sobre a Semana preparatória de Pentecostes, 
a começar na segunda-feira, dia 3.

Amanhã, dia 02, inicia-se a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (SOUC). 
Recomendam-se para esta ocasião orações durante a missa, sobretudo na Oração dos fiéis, e 
oportunamente a celebração da missa votiva pela unidade da Igreja (cf. Diretório Ecumênico, 

22 e 24), além de encontros de oração e reflexão com comunidades cristãs abertas ao 
movimento ecumênico. O tema deste ano de 2019 é "Procurarás a justiça, nada além da 

justiça" (Dt 16,18-20). O material para tanto encontra-se disponível na sede do CONIC                                    
(Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil): Fone/Fax: (61) 3321-4034                                          

https://conic-mg.blogspot.com/
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Comentário inicial - Celebrar a Ascensão 
de Jesus é proclamar sua vitória sobre a morte, 
é anunciar nossa futura ressurreição e renovar 
nosso compromisso com a missão de ir para o 
mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda 
criatura. A vitória de Jesus sobre a morte é o 
fundamento de nossa fé e a fonte de nossa 
missão. Começa, hoje, em todo o Brasil, a 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, 
cujo tema é, neste ano de 2019, é "Procurarás            
a justiça, nada além da justiça" (Dt 16,18-               
20). Celebra-se, hoje, também o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais, com o tema: “So-
mos membros uns dos outros”. Das “redes” 
para as comunidades. Esta é a  única celebração 
mundial estabelecida pelo Concílio Vaticano II 
dia foi criado pelo Concílio Ecumênico Vaticano 
II, tal a importância que a Igreja reconhece à 
mídia na sociedade atual. Lembremo-nos 
também de nossas mães, que, juntamente com 
nossos pais, foram as primeiras pessoas a       
nos comunicarem o amor de Deus, a boa nova 
da salvação, o mistério de Jesus, filho de     
Maria. 
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02 DOMINGO - ASCENSÃO DO SENHOR - Solenidade
(Cor branca - Ofício solene próprio)

Antífona da entrada - At 1,11

Homens da Galileia, por que estais admi-
rados, olhando para os céus? Este Jesus há de 
voltar, do mesmo modo que o vistes subir, 
aleluia!

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso 
Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de 
alegria e fervorosa ação de graças, pois, mem-
bros de seu corpo, somos chamados na es-
perança a participar da sua glória.

Leitura - At 1,1-11

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1 No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de 
tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o 
começo,  até ao dia em que foi levado para o 2

céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito 
Santo, aos apóstolos que tinha escolhido.  Foi a 3

eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua 
paixão, com numerosas provas. Durante 
quarenta dias, apareceu-lhes falando do Reino 
de Deus.  Durante uma refeição, deu-lhes esta  4

ordem: "Não vos afasteis de Jerusalém, mas 
esperai a realização da promessa do Pai, da qual 
vós me ouvistes falar:  'João batizou com água;  5

vós, porém, sereis batizados com o Espírito 
Santo, dentro de poucos dias."  Então os que 6

estavam reunidos perguntaram a Jesus: 
"Senhor, é agora que vais restaurar o Reino em 
Israel?"  Jesus respondeu: "Não vos cabe saber 7

os tempos e os momentos que o Pai determinou 
com a sua própria autoridade.  Mas recebereis o 8

poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, 
para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, 
em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins 
da terra."  Depois de dizer isto, Jesus foi levado  9

ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de 
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forma que seus olhos não mais podiam vê-lo.     
10 Os apóstolos continuavam olhando para o céu, 
enquanto Jesus subia. Apareceram então dois 
homens vestidos de branco,  que lhes dis-11

seram: "Homens da Galileia, por que ficais aqui, 
parados, olhando para o céu? Esse Jesus que 
vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo 
como o vistes partir para o céu." - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 46(47),2-3.6-7. 
8-9 (R/. 6)

R.  Por entre aclamações Deus se ele-
vou, o Senhor subiu ao toque da trombeta!

1. Povos todos do universo, batei palmas, 
gritai a Deus aclamações de alegria! Porque su-
blime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano 
que domina toda a terra. R.

2. Por entre aclamações Deus se elevou, o 
Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai 
ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao 
som da harpa ao nosso Rei! R.

3.  Porque Deus é o grande Rei de toda a 
terra, ao som da harpa acompanhai os seus 
louvores! Deus reina sobre todas as nações, está 
sentado no seu trono glorioso. R.

Leitura - Ef 1,17-23

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

17Irmãos:  O Deus de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um 
espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça 

18verdadeiramente conhecer.  Que ele abra o 
vosso coração à sua luz, para que saibais qual a 
esperança que o seu chamamento vos dá, qual a 
riqueza da glória que está na vossa herança com 

19os santos,  e que imenso poder ele exerceu em 
favor de nós que cremos, de acordo com a sua 

20ação e força onipotente.  Ele manifestou sua 
força em Cristo, quando o ressuscitou dos 

  mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, 
21 bem acima de toda a autoridade, poder, 

potência, soberania ou qualquer título que se 
possa mencionar não somente neste mundo, 

22mas ainda no mundo futuro.  Sim, ele pôs tudo 
sob os seus pés e fez dele, que está acima de 

23 tudo, a Cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a 
plenitude daquele que possui a plenitude 
universal. - Palavra do Senhor.

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

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; 

convosco estarei, todos os dias, até o fim dos 
tempos, diz Jesus. R

Evangelho - Lc 24,46-53

A Ascensão é mais uma face da Ressurrei-
ção. É a glorificação de Jesus, sua última 
aparição e o início da missão dos discípulos. 
Enviado pelo Pai, Jesus cumpriu sua missão. 
Enviados por Jesus, somos chamados a dar 
testemunho de Jesus no mundo todo, perante 
todo ser humano, até o fim dos tempos. Somos 
discípulos missionários de uma “Igreja em 
saída”, em “estado permanente de evangeliza-
ção”, indo ao encontro das “periferias geográfi-
cas e existenciais”.

+ Conclusão do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
cípulos:  "Assim está escrito: O Cristo sofrerá e 46

ressuscitará dos mortos ao terceiro dia  e no 47

seu nome, serão anunciados a conversão e o 
perdão dos pecados a todas as nações, co-
meçando por Jerusalém.  Vós sereis teste-

48

munhas de tudo isso.  Eu enviarei sobre vós 49

aquele que meu Pai prometeu. Por isso, 
permanecei na cidade, até que sejais revestidos 
da força do alto".  Então Jesus levou-os para 50

fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos                 
e abençoou-os.  Enquanto os abençoava, 51

afastou-se deles e foi levado para o céu.  Eles o 52

adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém, 
com grande alegria.  E estavam sempre no 53
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Templo, bendizendo a Deus. - Palavra da 
Salvação.

Prece dos fiéis

Elemos, irmãos e irmãs, nossas preces ao 
Pai, neste dia em que a Igreja celebra a Ascen-
são de Jesus, o Dia Mundial das Comunicações 
e dá início à Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos, dizendo: R. Senhor, escutai a 
nossa prece. 

1. Pelo santo povo de Deus, enviado por 
Jesus a anunciar o Evangelho a todas as nações, 
para que vivam do Espírito, rezemos.

2.  Pelos que buscam a Deus olhando para o 
céu, para que o reconheçam também na terra, 
nos pobres e nos sofredores, rezemos.

3.  Por nossa assembleia, para que, comun-
gando o corpo eucarístico de Cristo, nos torne-
mos corpo eclesial de Cristo, rezemos.

4.  Pela unidade dos cristãos, para que não 
nos acostumemos com o escândalo da divisão, 
da competição e do ódio, rezemos.

5. Para que as redes sociais sejam usadas 
dentro dos critérios da verdade, da justiça e do 
respeito às pessoas e seus direitos, rezemos.

6.  Pelos usuários da mídia, para que não se 
fechem em seus grupos, mas se abram para 
todos e para toda a comunidade, rezemos.

Pai Santo, ouvi as preces que o povo fiel faz 
subir até vós. Iluminai os gestores e usuários 
dos Meios de Comunicação, sobretudo os mais 
acessíveis, para que não sejam seus escravos e 
só os usem para o bem de todos. Conduzi os 
cristãos e suas Igrejas à unidade na fé e no amor. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, nós vos apresentamos este sacri-
fício para celebrar a admirável ascensão do 
vosso Filho. Concedei, por esta comunhão de 
dons entre o céu e a terra, que nos elevemos 
com ele até à pátria celeste.

Prefácio da Ascensão

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Eis que estou convosco todos os dias, até o 
fim dos tempos, aleluia!

Oração depois da comunhão

Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis conviver na terra com as realidades 
do céu, fazei que nossos corações se voltem 
para o alto, onde está junto de vós a humanidade.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 24,46-53

S
ão Lucas relata em duas ocasiões a ascensão de Jesus aos céus. A primeira vez é no final do 
Evangelho (Lc 24,50-53) e a finalidade do relato é concluir de forma gloriosa a missão de 
Jesus Cristo aqui na terra. A segunda vez é no início do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 

1,9-11) onde a ascensão é o ponto de partida para a caminhada da Igreja, que se inicia sob a ação 
do Espírito Santo por meio dos Apóstolos e discípulos de Jesus.

-   Lucas apresenta uma nova interpretação do Messias, O Cristo sofrerá e ressuscitará:
personificada em Jesus. Sua morte é a expressão humana do amor do Pai que vai até aos extremos 
de dar seu Filho por nós (cf. Jo 3,16). A ressurreição de Jesus é a expressão mais que humana do 
amor do mesmo Pai que devolve seu Filho à vida para que se torne fonte de vida para todos. Por 
isso, a ressurreição não é um conteúdo secundário ou marginal da fé, mas seu coração. Com ela 
mantém-se de pé ou cai por terra tanto a promessa de Deus como a esperança última do homem 
(1Cor 15,26). De fato, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é ilusória, e a nossa esperança, vazia 
(1Cor 15,12ss.).
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-  Nesta passagem, Jesus mostra seu “testamento” aos seus discípulos no O testemunho: 
Evangelho de Lucas. A parte que cabe às comunidades cristãs é o testemunho, Jesus já terminou 
sua missão. Agora, Jerusalém, que era o início do tempo de Jesus, também é o início do tempo da 
Igreja, que deve levar seu nome a todas as nações.

-   O anúncio deve começar por Anunciar a todas as nações, começando por Jerusalém:
Jerusalém. O Evangelho de Lucas converge para Jerusalém, basta ver que a metade do Evangelho é 
o caminho para Jerusalém (Lc 9,51–19,47). Foi em Jerusalém que Jesus deu o testemunho e é ali 
que começa também o testemunho dos discípulos (At 1,8). Depois deve ser chegar a todos os 
confins do mundo.

-   O mesmo Pai que pela boca dos Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu:
profetas prometeu que enviaria o seu Ungido, promete que não deixará os discípulos sozinhos. 

-  Diferente de Mateus e Marcos onde o Ressuscitado pedia aos Permanecei na cidade: 
discípulos para se dirigirem à Galileia (Mt 28,10; Mc 16,7), em Lucas os discípulos devem 
permanecer em Jerusalém. Desde Lc 9,51 todo o terceiro Evangelho se encaminhou para 
Jerusalém. Foi lá que Jesus deu testemunho, é lá que começa o testemunho dos discípulos. E, 
depois de receberem o Espírito Santo, de Jerusalém partirão até os confins do mundo (At 1,8). 

-   Última ação de Jesus com os seus discípulos no Ali ergueu as mãos e abençoou-os:
Evangelho. Jesus abençoa, transmite a força e a graça sobre os seus. Alguns biblistas veem neste 
gesto a ação sacerdotal de Jesus. Até agora Jesus só havia abençoado os pães (Lc 9,16; 24,30). A 
bênção é a garantia da assistência divina para a missão dos discípulos. Ao deixar os seus, Jesus 
Cristo afirma que vai permanecer com eles através da bênção de Deus.

-   A sua partida é um momento de glória, assim Afastou-se deles e foi levado para o céu:
como foi a sua vinda. Jesus deixará de ser visível para estar presente na sua Igreja através da 
Eucaristia e da sua Palavra (por isso é preciso fazer memória).

-  Somente a Deus podemos adorar. O gesto de adoração é um Eles o adoraram: 
reconhecimento da divindade de Jesus por parte dos discípulos. Jesus, o seu Mestre, não é 
somente o Messias (Lc 9,20), mas é também o Senhor a quem devem adorar (Lc 17,16).

-   Os discípulos cumprem a ordem de Jesus e Voltaram para Jerusalém, com grande alegria:
retornam à Jerusalém. Retornam com alegria. O Evangelho de Lucas começa com a alegria 
(1,14.28), esta alegria esteve presente em tantos momentos (1,14.28.44.58; 2,10, etc. ver as três 
parábolas da alegria: 15,5.6.9.10.32) e agora o Evangelho (boa notícia) encerra-se com alegria. 
Esta boa nova deverá ser levada ao mundo todo também com alegria.

Ascensão significa “subida”, elevação... Ou seja: Aquele que desceu e veio até nós, agora 
retorna, é levado para o céu, de onde veio. Aquele que, no início do Evangelho, esteve na 
manjedoura (Lc 2,7), agora, no final do Evangelho, conclui sua missão no monte de Betânia (Lc 
24,50). Na encarnação Jesus traz a divindade até a terra; agora na sua ascensão Jesus leva a nossa 
humanidade até Deus. Encerra-se a missão terrena de Jesus, inicia-se a missão da Igreja e como 
escreveu o Papa Francisco é o tempo da “Alegria do Evangelho” (EG). 

ABENÇOAR

José Antônio Pagola

 De acordo com o sugestivo relato de Lucas, Jesus volta para seu Pai “abençoando” seus 
discípulos. É seu último gesto. Jesus deixa atrás de sua bênção. Os discípulos respondem ao gesto 
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03
 SEGUNDA-FEIRA - SÃO CARLOS LWANGA E 

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

No final do século XIX, mais precisamente 
entre 1885 e 1887, em Uganda – pequeno país 
da África centro-oriental – os cristãos foram 
duramente perseguidos. Houve centenas de 
vítimas. Entre elas, estava Carlos Lwanga, 

doméstico do rei Muanga do antigo reino 
independente do Buganda. Carlos foi queimado 
vivo juntamente com outros doze companheiros 
no dia 3 de junho de 1886. O nosso santo – 
chefe dos pajens reais – tinha sido evangelizado 
e batizado pelos Padres Brancos, um instituto 
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11

de Jesus indo ao templo cheios de alegria. E estavam ali “bendizendo” a Deus.

A bênção é uma prática arraigada em quase todas as culturas como o melhor desejo que 
podemos despertar para com os outros. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo lhe deram 
sempre grande importância. E, embora em nossos dias tenha sido reduzida a um ritual quase em 
desuso, não são poucos os que destacam seu conteúdo profundo e a necessidade de recuperá-la. 

Abençoar é, antes de mais nada, desejar o bem às pessoas que encontramos em nosso 
caminho. Querer o bem de maneira incondicional e sem reservas. Querer a saúde, o bem-estar, a 
alegria..., tudo o que pode ajudá-las a viver com dignidade. Quanto mais desejamos o bem para 
todos, mais possível é sua manifestação. 

Abençoar é aprender a viver a partir de uma atitude básica de amor à vida e às pessoas. Aquele 
que abençoa esvazia seu coração de outras atitudes pouco sadias, como a agressividade, o medo, 
a hostilidade ou a indiferença. Não é possível abençoar e ao mesmo tempo viver condenando, 
rejeitando, odiando.

Abençoar é desejar a alguém o bem do mais profundo de nosso ser, mesmo que nós não 
sejamos fonte da bênção, mas apenas suas testemunhas e portadores. Aquele que abençoa não faz 
senão evocar, desejar e pedir a presença bondosa do Criador, fonte de todo o bem. Por isso, só se 
pode abençoar numa atitude de agradecimento a Deus.

A bênção faz bem a quem a recebe e a quem a pratica. Quem abençoa os outros abençoa-se a si 
mesmo. A bênção fica ressoando em seu interior, como prece silenciosa que vai transformando 
seu coração, tornando-o melhor e mais nobre. Ninguém pode sentir-se bem consigo mesmo 
enquanto continuar maldizendo o outro no fundo do seu ser. Nós, seguidores de Jesus, somos 
portadores e testemunho da bênção de Jesus ao mundo.

Santos do dia: Blandina (+ 177). Potino de Lião (+ 177). Erasmo (ou Elmo) (+ 303). 
Marcelino e Pedro (+ 299). Eugênio I (+ 657). Otão de Cantuária (880 - 959). Sadoque e 
Companheiros (+ 1259). João Pelingotto (1240 – 1304).

Testemunhas do Reino: Sebastián Morales (1987, Guatemala). 

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

Datas comemorativas: Dia da República Italiana. Morte de José Garibaldi, herói da Guerra dos 
Farrapos (Caprera, Itália, 1882).
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missionário fundado pelo Cardeal Lavigérie. A 
obra desses padres, no início – estamos em 
1879 – fora bem recebida tanto pelo rei Mutesa 
quanto por seu sucessor, o já mencionado 
Muanga. Este, porém, influenciado pelo chan-
celer do reino e pelo chefe da tribo, desenca-
deou violenta perseguição contra os cristãos, 
visando ao seu extermínio, tendo ele próprio 
matado alguns com suas próprias mãos. Os 
vinte e dois mártires de Uganda celebrados hoje 
foram beatificados em 1920 por Bento XV* e 
canonizados por Paulo VI em 1964. 

Comentário inicial - As dificuldades são 
tantas, os sofrimentos tão grandes que, às vezes, 
parecemos abandonados por Deus. Isto, porém, 
é apenas a casca. Penetrando mais fundo, 
chegamos à certeza de que Jesus está conosco, 
como o Pai está com ele. A cruz não deixa de 
existir, mas a vitória é sempre do amor. Tenham 
coragem, eu venci o mundo, pois amei até o fim, 
mesmo quando nada parecia mais ter sentido! 
Esta é também a mensagem que os mártires de 
ontem e de hoje, do Oriente Médio, da África e de 
nossa América Latina e Caribenha, nos passam 
com suas vidas e suas mortes violentas.

Antífona da entrada - Ap 12,11

Eis os santos que venceram graças ao san-
gue do Cordeiro. Preferiram morrer a renegar o 
Cristo; por isso reinam com Ele para sempre, 
aleluia.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires 
semente de novos cristãos, concedei que o 
campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de 
São Carlos e seus companheiros, produza 
sempre abundante colheita.

Leitura - At 19,1-8

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1 Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo 

atravessou as regiões montanhosas e chegou           
a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e 

2perguntou-lhes:  "Vós recebestes o Espírito 
Santo quando abraçastes a fé?" Eles respon-
deram: "Nem sequer ouvimos dizer que existe o 

3Espírito Santo!"  Então Paulo perguntou: "Que 
batismo vós recebestes?" Eles responderam: "O 

4batismo de João".  Paulo disse-lhes: "João ad-
ministrava um batismo de conversão, dizendo 
ao povo que acreditasse naquele que viria 

5depois dele, isto é, em Jesus".  Tendo ouvido 
isso, eles foram batizados no nome do Senhor 

 6 Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles 
desceu o Espírito Santo. Começaram então a 

7 falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram 
8uns doze homens.  Paulo foi então à sinagoga e, 

durante três meses, falava com toda convicção, 
discutindo e procurando convencer os ouvintes 
sobre o Reino de Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 67(68),2-3.4-
5ac.6-7ab (R/. 33a)

R.  Reinos da terra, cantai ao Senhor.

1.  Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos 
se dispersam! Fogem longe de sua face os que 
odeiam o Senhor! Como a fumaça se dissipa, 
assim também os dissipais, como a cera se 
derrete, ao contato com o fogo, assim pereçam 
os iníquos ante a face do Senhor! R.

2.  Mas os justos se alegram na presença do 
Senhor rejubilam satisfeitos e exultam de 
alegria! Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um 
salmo a seu nome! O seu nome é Senhor: exultai 
diante dele! R.

3.  Dos órfãos ele é pai, e das viúvas 
protetor; é assim o nosso Deus em sua santa 
habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar 
aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e 
os sacia com fartura. R.

Aclamação ao Evangelho - Cl 3,1

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Se com Cristo ressurgistes, procurai o 

que é do Alto, onde Cristo está sentado à direita 
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de Deus Pai. R.

Evangelho - Jo 16,29-33

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo:  Os discípulos disseram a 29

Jesus: "Eis, agora falas claramente e não usas 
mais figuras. Agora sabemos que conheces 30 

tudo e que não precisas que alguém te 
interrogue. Por isto cremos que vieste da parte 
de Deus".  Jesus respondeu: "Credes agora?     31

32 Eis que vem a hora - e já chegou - em que vos 
dispersareis, cada um para seu lado, e me 
deixareis só. Mas eu não estou só; o Pai está 
comigo.  Disse-vos estas coisas para que 33

tenhais paz em mim. No mundo, tereis tribula-
ções. Mas, tende coragem! Eu venci o mundo!"   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Na memória dos santos mártires Carlos 
Lwanga e Companheiros, de Uganda, oremos a 
Deus Pai todo-poderoso, dizendo com alegria: 
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja, cheia do Espírito que 
jorrou da Páscoa, viva a alegria prometida aos 
santos mártires, oremos, irmãos.

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

3.  Para que os catecúmenos e fiéis estejam 
prontos a sofrer pelo nome de Cristo, como os 

mártires da Uganda, oremos, irmãos.
4.  Para que o sangue dos mártires de 

Uganda seja semente de cristãos nas antigas e 
novas Igrejas da África, oremos, irmãos.

5.  Para que a celebração dos santos 
mártires torne agradável aos olhos do Senhor a 
oblação da Santa Liturgia, oremos, irmãos.

 
Deus eterno e onipotente, vinde em auxílio 

da nossa fraqueza com o exemplo dos que de-
ram a vida por Jesus e fazei que o seu tes-
temunho glorioso aumente o vigor da nossa fé.

Oração sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Pai, nossas 
oferendas e vos suplicamos humildemente: 
assim como destes a vossos mártires a força de 
preferir a morte ao pecado, fazei-nos inteira-
mente dedicados ao serviço do vosso altar. 

Antífona da comunhão - 2Tm 2,11-12

Se morremos com o Cristo, viveremos com 
ele; se perseverarmos, com ele reinaremos, 
aleluia. 

Oração depois da comunhão

Participamos, ó Deus, da eucaristia, come-
morando a vitória de vossos mártires; fazei que 
os mesmos sacramentos que lhes deram a força 
de suportar as torturas, nos tornem constan-   
tes na fé e na caridade em meio a todas as 
provações.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,29-33

O
 evangelho de hoje continua a grande revelação da trajetória de Jesus: ele saiu do Pai, veio 
ao mundo, deixou o mundo e volta ao Pai (v. 28). A afirmação do v. 25, indicando que “Vem 
a hora” que Jesus falaria abertamente é mal interpretada: os discípulos pensam que já tem 

tudo o que necessitam para compreender o mistério de Deus. Jesus mostra como a fé deles ainda é 
imperfeita; só depois da paixão e recebendo o Espírito Santo, estarão prontos para proclamar sua fé 
no Filho de Deus.

-  Agora falas claramente: Os discípulos parecem ter a sensação de ter rompido a própria 
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barreira da fé. Interrompem o discurso de Jesus para dizer que a promessa do v. 25 já é cumprida, 
Jesus já está falando abertamente e sem figuras (v. 29). De fato, Jesus elevado na cruz é a Palavra, 
que todos podem ouvir, é a glória, que se revela a todos. Contudo, ao afirmar que a promessa se 
cumpria neste momento, mostram que ainda não haviam compreendido nada sobre a subida de 
Jesus ao Pai.

-  Sabemos que conheces tudo: Os discípulos, todavia, não só sabem que Jesus sabe todas 
as coisas (cf. v. 19), mas pensam que eles também sabiam tudo a respeito de Jesus. Há, porém, 
uma diferença entre saber e entender. Pode-se saber que o outro sabe, sem entender o que ele sabe. 

-  Cremos que vieste da parte de Deus: Com esta afirmação, mostram que haviam 
compreendido somente o começo do discurso de Jesus e que não avançaram nada com relação à 
missão de Jesus de estar no mundo e voltar ao Pai. De fato, as pregações de Jesus no Evangelho de 
João evidenciam sua origem em Deus e a necessidade de crer nesta verdade para participar do 
plano salvífico divino e do amor do Pai. Contudo, os discursos de despedida se orientam para a 
glorificação de Jesus no Pai e para a continuidade de sua ação na vida dos fiéis. Estas 
características da missão de Jesus não estão no discurso dos discípulos.

-  Sabemos... cremos: Por saberem, os discípulos dizem crer (v. 30). É difícil saber se os 
discípulos creem porque concluíram que Jesus sabe tudo, ou porque pensam saber tudo sobre 
Jesus. No primeiro caso, é uma confiança ainda cega, sem compreensão; só compreenderão 
depois da cruz e da ressurreição. Aí, sim, a sua fé terá seu verdadeiro conteúdo: o conhecimento do 
amor do Pai no amor do Filho. No segundo, estariam delirando, confundindo o regime da fé com o 
regime da visão.

-  Não precisas que alguém te interrogue: Novamente aparece o tema das perguntas. Os 
discípulos haviam visto que Jesus adivinhava suas perguntas (Jo 16,17-19). Por isso, reconhecem 
seu caráter divino, seguindo o pensamento judaico corrente de que conhecer uma pergunta ou 
pedido antes que venha a público é algo que procede do poder de Deus.

-  Credes agora? A reação de Jesus é pura ironia, manifesta em uma pergunta retórica. Agora, 
os discípulos acham que creem; daqui a pouco, vão achar que não creem. 

-  Vos dispersareis: Da mesma forma que Jesus havia predito a negação de Pedro (Jo 13,37), 
coloca agora em destaque a futura deserção dos discípulos. Quando estiverem sozinhos e o 
deixarem sozinho, entenderão que Ele é que crê neles, seus irmãos, como crê no Pai. Ainda não O 
viram na cruz – onde se revela, revelando, no seu amor, o amor do Pai – para acreditar. A história da 
Paixão é o escândalo que a fé terá que transpor, pois só na Paixão conhecerão “Eu-Sou” e farão 
experiência do amor de Deus. Alguma fé, os discípulos já têm. Ela é, porém, embrionária, 
incompleta. Só a Paixão e a Ressurreição a farão desabrochar: como o trigo, que, morto debaixo da 
neve, no inverno, mostra todo o seu vigor na primavera. 

-  E me deixareis só: Jesus também experimentará o abandono, mas não os abandonará (cf. 
Rm 8,38ss.). Como o Pai também não o abandonará (v. 32). O Filho enfrenta a solidão da Paixão 
porque ama como é amado pelo Pai. No auge do abandono, manifesta-se a máxima sintonia entre 
os dois. O Pai revela o Filho e nós conhecemos quem é o Senhor.

-  Tenhais paz em mim: Em Jo 14,27, Jesus desejava “sua” paz a seus discípulos. Agora, 
apresenta um dado novo: a paz é alcançada “nele”. O Filho introduziu e guardará os seus em um 
novo espaço de existência, caracterizado pelo dom divino da paz. Jesus falou do ódio do mundo e 
da aflição que os discípulos terão que enfrentar depois dele, com ele e como ele. O grande 
obstáculo que terão que enfrentar não é a ausência de Jesus, mas a desordem do mundo. Quanto a 
ela, só uma reação é esperada: coragem! A cruz não é a vitória do mal sobre Jesus, mas a vitória do 
amor, a manifestação da glória de Deus. Jesus venceu o mundo! Os discípulos são convocados a 
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ter diante dos olhos o Filho glorificado junto ao Pai e dentro do coração a alegria que vence a 
tristeza.

Nesse “pouco tempo” de tribulações, queremos saber se a nossa fé é autêntica ou ilusória, 
irreal ou real. Essa é a questão do Evangelho de hoje. Questão dos discípulos de outrora; questão 
dos discípulos de agora. Aquele que não contempla o amor entregado na cruz e que impera sobre a 
morte e a tristeza não construiu ainda uma fé sólida e precisa voltar os olhos ao plano amoroso do 
Pai concretizado em Jesus.

Santos do dia: Clotilde (474 – 545). Hildeburga (+ 1115). Morando (+ 1115). João Grande 
Roman (1546- 1600). Carlos Lwanga e Companheiros (1865 – 1886). Vital Grandin (1829 – 1902). 
João XXIII (1881 – 1963). 

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

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

Datas comemorativas: Morte do papa João XXIII (1963), o papa que convocou o Concílio 
Vaticano II (25.12.1961). Dia do Escrevente de Cartório e do Administrador de Pessoal. Aniversário 
da ECO-92.

04 TERÇA-FEIRA DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do TPasc depois das Ascensão)

Iniciamos hoje a proclamação da chamada 
Oração Sacerdotal de Jesus. Na “oração sacer-
dotal”, Jesus dá a chave para entrarmos no 
mistério da sua Paixão, antecipando já os seus 
frutos. Os acontecimentos da Paixão – infligidos 
por seus irmãos e irmãs – brotam do seu amor 
pelo Pai e por nós. Jesus entrega-se totalmente 
ao Pai e nas suas mãos, certo de que o Pai fará 
brilhar nele e em nós a sua glória. 

Antífona da entrada - Ap 1,17-18 

Eu sou o Primeiro e o Último, aquele que 
vive. Estive morto, e eis que estou vivo para 
sempre, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, fazei que            
o Espírito Santo, vindo habitar em nossos 
corações, se torne um templo da sua glória.

Primeira leitura - At 20,17-27

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias:  De Mileto, Paulo mandou 17

um recado a Éfeso, convocando os anciãos da 
Igreja.  Quando os anciãos chegaram, Paulo 18

disse-lhes: "Vós bem sabeis de que modo me 
comportei em relação a vós, durante todo o 
tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à 
Ásia.  Servi ao Senhor com toda a humildade, 19

com lágrimas e no meio das provações que sofri 
por causa das ciladas dos judeus.  Nunca 20

deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de 
proveito para vós, nem de vos ensinar publica-
mente e também de casa em casa.  Insisti, com  21

judeus e gregos, para que se convertessem a 
Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor.          
22 E agora, prisioneiro do Espírito, vou para 
Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá.          
23 Sei apenas que, de cidade em cidade, o 
Espírito Santo me adverte, dizendo que me 
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aguardam cadeias e tribulações.  Mas, de 24

modo nenhum, considero a minha vida preciosa 
para mim mesmo, contanto que eu leve a bom 
termo a minha carreira e realize o serviço que 
recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o 
Evangelho da graça de Deus.  Agora, porém, 25

tenho a certeza de que vós não vereis mais o 
meu rosto, todos vós entre os quais passei 
anunciando o Reino. Portanto, hoje dou 26 

testemunho diante de todos vós: eu não sou 
responsável se algum de vós se perder,  pois 27

não deixei de vos anunciar todo o projeto de 
Deus a vosso respeito". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 67 (68),10-11. 
20-21

R.  Reinos da terra, cantai ao Senhor.

1.  Derramastes lá do alto uma chuva ge-
nerosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, 
renovastes; e ali vosso rebanho encontrou sua 
morada; com carinho preparastes essa terra 
para o pobre. R.

2.  Bendito seja Deus, bendito seja cada 
dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os 
nossos fardos! Nosso Deus é um Deus que 
salva, é um Deus libertador; o Senhor, só o 
Senhor, nos poderá livrar da morte! R.

Aclamação ao Evangelho 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Rogarei ao meu Pai e ele há de enviar-vos 

um outro Paráclito, que há de permanecer 
eternamente convosco. R.

Evangelho - Jo 17,1-11a

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1 Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao 
céu e disse: "Pai, chegou a hora. Glorifica o teu 

2Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti,  e, 
porque lhe deste poder sobre todo homem, ele 
dê a vida eterna a todos aqueles que lhe 

3confiaste.  Ora, a vida eterna é esta: que eles te 
conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e 

4àquele que tu enviaste, Jesus Cristo.  Eu te 
glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me 

5deste para fazer.  E agora, Pai, glorifica-me 
junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti 

6antes que o mundo existisse.  Manifestei o teu 
nome aos homens que tu me deste do meio do 
mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e 

7eles guardaram a tua palavra.  Agora eles 
                      sabem que tudo quanto me deste vem de ti,

8 pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e 
eles as acolheram, e reconheceram verdadeira-
mente que eu saí de ti e acreditaram que tu me 

9enviaste.  Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo 
mundo, mas por aqueles que me deste, porque 

10são teus.  Tudo o que é meu é teu e tudo o que é 
11ateu é meu. E eu sou glorificado neles.  Já não 

estou no mundo, mas eles permanecem no 
mundo, enquanto eu vou para junto de ti".               
- Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

A comunhão com o Pai e com seu Filho 
Jesus Cristo é o Dom do Espírito Santo 
derramado em nossos corações e em toda a 
extensão do universo. De todo o coração 
peçamos ao Pai: R. Renovai-nos, Senhor, 
com o vosso Espírito.

1.  Para que o Espírito Santo ilumine rosto 
da Igreja através do testemunho convicto dos 
seus membros, rezemos ao Senhor.

2.  Para que as divisões que atormentam 
este mundo sejam superadas pela busca 
sincera da paz, rezemos ao Senhor.

3.  Para que a vida espiritual das comu-
nidades cristãs seja alimentada pela certeza de 
que Deus é fiel, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os que buscam um sentido para 
as suas vidas abram o coração a uma forte 
experiência cristã, rezemos ao Senhor.

5.  Para que, nos passos da Mãe de Jesus, a 
nossa comunidade vos acolha, vos ame e vos 
glorifique, rezemos ao Senhor.
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Pai do Céu, fazei que o admirável mistério de 
unidade que vos une ao vosso Filho, Jesus 
Cristo, nos transforme em sinais vivos de 
esperança. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas preces com as 
oferendas que apresentamos, para que esta 
liturgia, celebrada com amor, nos faça passar à 
glória celeste.

Prefácio da Ascensão

Antífona da comunhão - Jo 14,26

O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas as coisas; e vos 
lembrará tudo o que vos tenho dito, diz o 
Senhor; aleluia!

Oração depois da comunhão

Tendo participado do sacramento do Corpo 
e do Sangue do vosso Filho, nós vos suplica-
mos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade 
a Eucaristia que ele nos mandou realizar em sua 
memória.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 17,1-11a

O capítulo 17 do Evangelho de João – do qual lemos, hoje, os primeiros onze versículos – é 
uma última retomada dos vários temas do Evangelho. É a conclusão do “testamento” de 
Jesus. Declara os bens e os destinatários desses bens. A sensação de quem percorreu o 

Evangelho até aqui é a de encontrar-se contemplando um diamante, de dentro para fora, grande 
como o universo, aliás, infinito como o próprio Deus. O tema do capítulo, com efeito, é nada menos 
que a Glória: do Pai, do Filho, dos filhos e filhas. O capítulo 17 – como o Prólogo (Jo 1,1-18) – revela 
o mistério profundo da relação de Jesus com Deus e com o mundo. Com a diferença que, agora, 
depois de ter lido a maior parte do livro, estamos em condições de entrever. É como uma janela, que 
o Evangelho abre sobre a realidade mais íntima de Jesus, Filho de Deus e irmão de todo homem.

-   Trata-se de um testamento e a herança que o Filho nos deixa é a sua Ergueu os olhos ao céu:
relação com o Pai. As palavras de Jesus, aqui, são uma oração, um diálogo entre o Filho e o Pai. 
Segundo a mentalidade judaica, o céu pode significar o próprio Deus, de onde olhar para o céu 
pode representar voltar-se ao próprio Deus, assim como Jesus havia feito na ocasião da reanimação 
de Lázaro (Jo 11,41).

-   Jesus por três vezes começa sua oração dizendo “Pai”. Introduz desta forma sua Pai:
súplica quando está diante de uma situação de morte, na certeza de que ela será superada. Assim 
acontece, além desta passagem, diante do túmulo de Lázaro (Jo 11,41) e na ocasião da chegada 
dos gregos e da oração de Jesus chegando sua hora (Jo 12,27-28).

-  A glorificação consiste no cumprimento do seu desígnio: a glorificação Glorifica teu Filho: 
do Filho também é glorificação do Pai e concede a vida eterna de maneira universal. 

-  Jesus recebe “poder” do pai, expresso pelo termo O poder de dar a vida eterna a todos: 
grego , que indica uma autoridade plena investida, que não é natural de alguém. Este poder exousía
afeta todos os homens, tem um alcance universal, mas, ao mesmo tempo, exige a fé dos homens, o 
que se expressa em “todos aqueles que lhe confiaste” (v. 3).

-  Em nenhum outro lugar do Evangelho discute-se o A vida eterna é que conheçam a ti: 
conceito de vida eterna. Aqui, refere-se ao conhecimento de Deus e Jesus, naturalmente, não 
intelectual. Trata-se de conhecer o cumprimento da aliança amorosa de Deus com os homens 
manifesta na missão de Jesus, compreendendo, assim, a glorificação do Filho e do Pai da qual 
falam os vv. 1-2. 

-  glorificar a Deus significa reconhecer e celebrar seu poder Eu te glorifiquei na terra: 
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salvífico, que se mostrou evidente nas grandes obras que realizou para o povo de Israel e na 
encarnação do Filho, que manifestou o amor extremo de Deus pelo mundo. Assim, a glória está 
presente no Filho.

-   Jesus irá recuperar a glória que tinha junto ao Pai desde A glória que tinha junto de ti:
sempre, mas não na terra. Esta glória original procede do amor com que o Pai o amou desde antes 
da fundação do mundo (Jo 17,24).

-  : Manifestar o nome, biblicamente, significa Manifestei teu nome aos que me deste
manifestar o próprio ser que é designado pelo nome. Dessa forma, o ministério de Jesus está 
orientado, evidentemente, à revelação do Pai aos homens. Deus é apresentado sempre próximo do 
verbo “dar”: ele é o grande Doador, que oferece àqueles que são seus, separando-os do mundo, 
mas também o próprio Filho. Dele tudo procede.

-  há um dualismo entre os discípulos e o mundo, assim como no início Discípulos x mundo: 
do Evangelho, apresenta-se a oposição luz/trevas. Segundo o contexto global da passagem, a 
oração está orientada para a conversão do mundo. O Filho recebeu poder sobre todos, mas é pela 
mediação dos que aceitam esta realidade pela fé, estes que o Pai santifica e guarda em seu nome, 
que o mundo todo pode conhecer o plano amoroso de Deus.

Essa oração, desde a Antiguidade, recebeu o nome de “oração sacerdotal” e é a versão joanina 
do Pai-nosso. É uma oração de louvor ao Pai, constituída de vários pedidos, cujo conteúdo – com 
outras expressões – aparece nos outros Evangelhos e demais textos do Novo Testamento. Na 
“oração sacerdotal”, Jesus dá a chave para entrarmos no mistério da sua Paixão, antecipando já os 
seus frutos. Os acontecimentos da Paixão – infligidos por seus irmãos e irmãs – brotam do seu 
amor pelo Pai e por nós. Não no sentido que o Filho trabalhe com uma imagem sádica ou vingativa 
do Pai. Nem no sentido que o Filho busque o sofrimento, como se esse tivesse um sentido e um 
valor em si. O sofrimento brota do amor, no sentido que o amor enfrenta e acolhe tudo para o bem do 
amado, mesmo a dor e a morte. Jesus entrega-se totalmente ao Pai e nas suas mãos, certo de que o 
Pai fará brilhar nele e em nós a sua glória.

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

Testemunhas do Reino: José Maria Gran e Domingo Batz (Guatemala, 1980). Kátia de Sousa 
Martins (Castanhal, Pará). 

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

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

05 4ª-FEIRA - S. BONIFÁCIO, BISPO, MÁRTIR - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Bonifácio nasceu em Devon, no sul da 
Inglaterra, por volta do ano de 673. No batismo, 
recebeu o nome de Winfrid, de origem alemã, 

que significa “alegria e paz, portador da alegria e 
da paz”. Ingressou, cheio de entusiasmo, na 
Ordem dos Beneditinos, tornou-se padre e, não 
muito tempo depois, diretor da escola do mos-
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teiro em Nursling. Em Bonifácio chamavam a 
atenção algumas qualidades: sua capacidade de 
planejamento e organização, seu dom para a 
música e seu estro poético. O Papa Gregório II 
(715-731) enviou-o, no ano de 719, para evan-
gelizar os germanos e as populações fronteiri-
ças a leste do Reno. É aí que o nosso santo 
recebeu o nome de “Bonifacius” (= aquele que 
faz o bem; benfeitor). Em 738, é feito legado (= 
representante) germânico da Sé Apostólica.   
Em 747, assume a diocese de Mainz. Com 52 
companheiros, entre Dokkum e Niederlande, 
Bonifácio foi brutalmente executado no Rio 
Borne (na atual Holanda). Seu corpo repousa na 
cripta da catedral de Fulda, onde se podem ver 
sua Bíblia e a espada que o matou.

Comentário inicial - Jesus vai fazendo a 
sua passagem deste mundo ao Pai. É a sua 
Páscoa. Para nós, é bom que ele vá, pois nos 
mandará um Outro, o Paráclito, o Advogado, o 
Consolador. Vai nos preparar um lugar, para que, 
para onde ele foi, nós possamos ir também. 
Continuaremos sua missão, estando no mundo, 
mas sem ser do mundo. O seguimento de Jesus 
é que faz a diferença. Testemunhas disso são os 
grandes missionários, como o santo de hoje, 
São Bonifácio, evangelizador da Alemanha. 

Antífona da entrada - 4Esd 2,35

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

Oração do dia

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

Leitura - At 20,28-38

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da 

Igreja de Éfeso:  "Cuidai de vós mesmos e de 28

todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo 
vos colocou como guardas, para pastorear a 
Igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue 
do seu próprio Filho.  Eu sei, depois que eu for 29

embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que 
não pouparão o rebanho.  Além disso, do 30

vosso próprio meio aparecerão homens com 
doutrinas perversas que arrastarão discípulos 
atrás de si.  Por isso, estai sempre atentos:  31

lembrai-vos que durante três anos, dia e noite, 
com lágrimas, não parei de exortar a cada um 
em particular.  Agora entrego-vos a Deus e à 32

mensagem de sua graça, que tem poder para 
edificar e dar a herança a todos os que foram 
santificados.  Não cobicei prata, ouro ou vestes 33

de ninguém.  Vós bem sabeis que estas mi-34

nhas mãos providenciaram o que era necessário 
para mim e para os que estavam comigo.  Em 35

tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, 
se deve ajudar os fracos, recordando as palavras 
do Senhor Jesus, que disse: 'Há mais alegria em 
dar do que em receber'".  Tendo dito isto, Paulo 36

ajoelhou-se e rezou com todos eles.  Todos,  37

depois, prorromperam em grande pranto, e 
lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam,   
38 aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que 
não tornariam a ver-lhe o rosto. E o acompanha-
ram até o navio. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 67 (68),29-30. 
33-34.35-36

R.  Reinos da terra, cantai ao Senhor.

1.  Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso 
poder, confirmai este poder que por nós 
manifestastes, a partir de vosso templo, que 
está em Jerusalém, para vós venham os reis e 
vos ofertem seus presentes! R.

2.  Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, 
cantai-lhe salmos! Ele viaja no seu carro sobre 
os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz 
ouvir a sua voz, voz poderosa. R.

3.  "Dai glória a Deus e exaltai o seu poder 
por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória 
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e sua grande majestade! Em seu templo ele é 
admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o 
Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17ba

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

na verdade! R.

Evangelho - Jo 17,11b-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para 
o céu e rezou, dizendo:  "Pai santo, guarda-os 11b

em teu nome, o nome que me deste, para que 
eles sejam um assim como nós somos um.                      
12 Quando eu estava com eles, guardava-os em 
teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os 
e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da 
perdição, para se cumprir a Escritura.  Agora, 13

eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, 
estando ainda no mundo, para que eles tenham 
em si a minha alegria plenamente realizada.                   
14 Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os 
rejeitou, porque não são do mundo, como eu 
não sou do mundo.  Não te peço que os tires do 15

mundo, mas que os guardes do Maligno.  Eles 16

não são do mundo, como eu não sou do mundo. 
17 Consagra-os na verdade; a tua palavra é 
verdade.  Como tu me enviaste ao mundo, 18

assim também eu os enviei ao mundo.  Eu me 19

consagro por eles, a fim de que eles também 
sejam consagrados na verdade". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Pai Santo, para que dê à sua 
Igreja missionários como São Bonifácio, que 
deixou a sua terra para levar o Evangelho a 
outros povos, e digamos, com toda a confiança: 
R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pelos discípulos e discípulas missio-
nários, para que os anime o exemplo de São 
Bonifácio, missionário incansável, oremos, 
irmãos.

2.  Pelo papa, pelos bispos e pelos párocos, 
para que nos ensinem a ser Igreja de Deus em 
estado de missão, oremos, irmãos.

3.  Pelas comunidades e pastorais, movi-
mentos e associações, para que vivam no 
mundo sem ser do mundo, oremos, irmãos.

4.  Pelas ordens, congregações e institutos 
missionários, para que voltem às suas origens 
de Igreja “em saída”, oremos, irmãos.

5.  Pela nossa assembleia, para que, ali-
mentada pela Palavra e Eucaristia, se sinta 
enviada em missão, oremos, irmãos.

Deus de misericórdia, ouvi com bondade os 
vossos servos e, por intercessão de São 
Bonifácio, concedei-lhes abundantemente as 
graças que vos pedem. 

Oração sobre as oferendas

Aceitai, ó Deus, os dons para o sacrifício de 
reconciliação e louvor que vos oferecemos na 
festa do mártir São Bonifácio, para que 
obtenhamos o perdão e permaneçamos em 
ação de graças.

Antífona da comunhão - Jo 12,24-25

Se o grão de trigo não cai na terra e não 
morre, fica sozinho: mas, se morrer, produzirá 
muitos frutos, aleluia.

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, os dons celestes, 
alegrando-nos pela festa de hoje. Assim como 
anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso 
Filho, possamos participar, com os santos 
mártires de sua ressurreição e sua glória.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 17,11b-19

E
m sua oração ao Pai, depois de mencionar a marcha de Jesus rumo ao céu, intervém agora 
em favor de seus discípulos, uma vez que ficarão em um mundo ao qual já não pertencem 
e que se levantou contra eles.

-  Santo, biblicamente, significa “separado, diverso, outro”. É atributo exclusivo de Pai santo: 
Deus, outro em relação a tudo e a todos. Na verdade, só ele é santo. Mas ele quer que todos sejamos 
como Ele: “Sede santos, porque eu sou santo” (Lv 11,14). Proclamar que Deus é santo é proclamar 
que o deus irreconhecível em seu mistério quis fazer-se próximo, como um pai, para santificar a 
nós. Deus, sendo amor, é de tal modo diverso que se torna como nós para que nos tornemos como 
Ele. Por isso, Ele nos santifica: torna-nos semelhantes a ele, diferentes do mundo; sendo ele Pai, 
nos torna filhos e filhas seus!

-   Jesus insiste em que o Pai os “guarde”. Enquanto esteve no Guarda-os em teu nome:
mundo, ele, o belo e bom Pastor, os guardou (cf. Jo 10). Deu sua vida por suas ovelhas. Ele não quer 
que elas se percam: ninguém poderá tirá-las da sua mão, que é a própria mão do Pai (cf. Jo 
10,28ss.). Através do Filho, que manifestou a presença e a pessoa do Pai (cf. Jo 17,6a), Deus nos 
protege em si, em comunhão com ele como nosso Pai. 

-  A grande finalidade da oração de Jesus é a unidade dos irmãos e irmãs. Para que sejam um: 
O Filho pede ao Pai que os irmãos e irmãs sejam “um”. Este “ser um” (consigo mesmo, com os 
outros e com o Outro) é o desejo fundamental do ser humano: realização do amor, fonte de vida e de 
alegria. Enquanto o mal divide e mata, o amor, sem eliminar a distinção, une e faz viver. É uma 
unidade na distinção, que não suprime, aliás, supõe a existência do(a) outro(a). Essa é a santidade 
que o Pai quer: a unidade no amor; a fraternidade em que a diversidade é acolhida como dom e a 
miséria, como apelo ao amor maior da misericórdia! Em João, a águia do Novo Testamento, a 
misericórdia encontra a sua última profundidade e o seu derradeiro fundamento e inspiração no 
amor e na unidade. 

-  A união entre os irmãos e irmãs – imperfeita que seja – é a   Assim como nós somos um:
mesma que há entre o Pai e o Filho, cuja vida é o amor recíproco (cf. Jo 10,30.38; 14,10.23). A 
divisão é o grande mal que se opõe à glorificação do Pai e do Filho sobre a terra, pois estraçalha o 
corpo do Filho, que quer um só rebanho e um só pastor (Jo 10,16; 11,52). De Deus não pode vir 
divisão, que é morte. De Deus vem só união, que é aceitação da diversidade, discernimento e 
integração de tudo o que é bom. De Deus vem sobretudo o perdão, que sana toda divisão.

-   Jesus refere-se a um dos Doze, Judas, que se perdeu e o traiu, assim O filho da perdição:
como havia assinalado ao discípulo amado (Jo 13,26).

-   Esta oposição entre os que são escolhidos e o mundo se manifesta em Não são do mundo:
outras partes do Evangelho de João. O próprio Jesus diz que “O mundo me odeia porque eu 
testemunho contra ele que suas obras são malignas” (Jo 7,7) e “Vós sois deste mundo, eu não sou 
deste mundo” (Jo 8,23). Os discípulos, ao acolher a palavra de Jesus, são preenchidos com as 
coisas do alto, por isso, são tomados do meio do mundo (Jo 15,19; 17,6).

-   Se Jesus foi enviado ao Eu me consagro por eles, para que eles sejam consagrados:
mundo, é porque está santificado e se seus discípulos são enviados ao mundo pelo fato de que ele 
foi enviado pelo Pai, é preciso que sejam santificados por Jesus. Sua nova condição está em 
perfeita continuidade com a santificação e o envio ao mundo do próprio Filho.

Os discípulos, embora não sejam “do” mundo (cf. Jo 17,6b; 15,18ss.), estão “no” mundo, 
para continuar Sua missão. Se o ser-no-mundo foi condição indispensável para Jesus realizar sua 
missão, o ser-no-mundo dos cristãos é igualmente condição necessária para dar testemunho da 
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missão de Jesus. Somos chamados a viver “aqui e agora” como filhos e filhas de Deus, como 
irmãos e irmãs de Jesus e entre nós. Nossa condição de filhos e filhas de Deus não é pretexto para 
nenhuma evasão dos limites e das limitações do espaço e do tempo, mas compromisso a viver na 
carne segundo o Espírito, pois somos nascidos do Alto para vivermos cá embaixo!

Santos do dia: Adalar/Adelar) (+ 754). Bonifácio (672/3 –754). Eoban (+ 754). Meinwerk 
(970 – 1036). Fernando der Standhafte/Firme (1402 – 1443). 

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

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

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

06 QUINTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do TPasc depois da Ascensão)

A unidade dos discípulos com o Pai e entre si é 
condição indispensável para a missão. A inde-
pendência em relação a Deus gera a divisão entre 
os irmãos. Enquanto a unidade atrai, convence e 
converte, a divisão escandaliza, afasta, destrói. 
Construir a unidade, sempre de novo, já é missão, 
pois a finalidade desta é justamente a comunhão.

Antífona da entrada - Hb 4,16

Aproximemo-nos confiantes do trono da gra-
ça, a fim de conseguirmos misericórdia e  encon-
trarmos auxílio em tempo oportuno, aleluia!

Oração do dia
 
Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso 

Espírito nos transforme com a força dos seus 
dons, dando-nos um coração capaz de agradar-
vos e de aceitar a vossa vontade. 

Leitura - At 22,30; 23,6-11

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

30Naqueles dias:  Querendo saber com certe-

za por que Paulo estava sendo acusado pelos 
judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os 
chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos 
anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o 

23,6diante deles.  Sabendo que uma parte dos 
presentes eram saduceus e a outra parte eram 
fariseus, Paulo exclamou no conselho dos 
anciãos: "Irmãos, eu sou fariseu e filho de 
fariseus. Estou sendo julgado por causa da 

            nossa esperança na ressurreição dos mortos". 
7 Apenas falou isso, armou-se um conflito entre 
fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu.       
8 Com efeito, os saduceus dizem que não há 
ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto 

9os fariseus sustentam uma coisa e outra.  Hou-
ve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores 
da Lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e 
começaram a protestar, dizendo: "Não encontra-
mos nenhum mal neste homem. E se um 

10espírito ou anjo tivesse falado com ele?"  E o 
conflito crescia cada vez mais. Receando que 
Paulo fosse despedaçado por eles, o coman-
dante ordenou que os soldados descessem e o 
tirassem do meio deles, levando-o de novo  

11para o quartel.  Na noite seguinte, o Senhor 
aproximou-se de Paulo e lhe disse: "Tem 
confiança. Assim como tu deste testemunho de 
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mim em Jerusalém, é preciso que tu se-              
jas também minha testemunha em Roma".                      
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 15(16),1-2a e 
5.7-8.9-10.11 (R/. 1)

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

1.  Guardai-me, ó Deus, porque em vós   
me refugio! Digo ao Senhor: "Somente vós sois 
meu Senhor". Ó Senhor, sois minha herança e 
minha taça, meu destino está seguro em vossas 
mãos! R.

2.  Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, 
e até de noite me adverte o coração. Tenho 
sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o 
tenho a meu lado não vacilo. R.

3.  Eis por que meu coração está em festa, 
minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo 
no repouso está tranquilo; pois não haveis de 
me deixar entregue à morte, nem vosso amigo 
conhecer a corrupção. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,21

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Para que todos sejam um, diz o Senhor, 

como tu estás em mim e eu em ti, para que o 
mundo possa crer que me enviaste. R.

Evangelho - Jo 17,20-26

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu 
e rezou, dizendo:  "Pai santo, eu não te rogo 20

somente por eles, mas também por aqueles que 
vão crer em mim pela sua palavra;  para que 21

todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu 
em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de 
que o mundo creia que tu me enviaste.  Eu dei-22

lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam 
um, como nós somos um:  eu neles e tu em 23

mim, para que assim eles cheguem à unidade 
perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste 
e os amaste, como me amaste a mim.  Pai, 24

aqueles que me deste, quero que estejam comigo 
onde eu estiver, para que eles contemplem a 
minha glória, glória que tu me deste porque me 
amaste antes da fundação do universo.  Pai 25

justo, o mundo não te conheceu, mas eu te 
conheci, e estes também conheceram que tu me 
enviaste.  Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o 26

tornarei conhecido ainda mais, para que o amor 
com que me amaste esteja neles, e eu mesmo 
esteja neles". - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

A oração de Jesus na Última Ceia é fonte e 
modelo de oração em seu espírito, estilo e 
conteúdo. Unidos à oração de Jesus, digamos: 
R. Nós vos rogamos, ó Pai.

1.  Para que a fé das Igrejas cristãs em 
Jesus, Filho amado, seja ponto firme de sua 
unidade na fé e na missão, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os missionários e missionárias 
sejam mestres de oração num mundo sedento 
de espiritualidade, rezemos ao Senhor.

3.  Para que a busca da unidade anime os 
projetos pastorais e as decisões diárias das 
Igrejas e dos seus pastores, rezemos ao Senhor.

4.  Para que a atenção aos problemas da 
humanidade leve os cristãos e as Igrejas a cres-
cer em amor e comunhão, rezemos ao Senhor.

5.  Para que os fiéis desta paróquia se tor-
nem um como o Pai e Jesus são um e, assim, o 
mundo possa crer em Jesus, rezemos ao Senhor.

Deus, nosso Pai, que reunis na Liturgia 
vossos filhos e filhas dispersos, uni-os, no dia a 
dia da vida ao vosso Filho, que convosco vive e 
reina na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, 
aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós 
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mesmos uma oferenda eterna para vós. 

Antífona da comunhão - Jo 16,7

Eu vos digo a verdade, é melhor para vós que 
eu vá; se eu não for, não virá até vós o Paráclito, 
diz o Senhor, aleluia!

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que a participa-
ção nesta Eucaristia esclareça nossa fé e 
restaure nossas forças para alcançarmos as 
riquezas do vosso Espírito.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 17,20-26

D
epois de pedir para que o Pai guarde os discípulos em seu nome, para que sejam um e para 
serem consagrados, Jesus mais uma vez reafirma estas ideias. Jo 17,20-26 é uma oração 
de ação de graças (= eucaristia) e de intercessão. Jesus agradece pelo que o Pai lhe 

concedeu cumprir e suplica em favor dos irmãos, que deverão continuar sua obra. É como uma 
eucaristia cósmica e universal, feita por Jesus e prosseguida pelos irmãos, pelo que o Pai já 
realizou e pretende realizar em tudo e em todos.

-   A palavra “Pai” aparece aqui seis vezes; para levar seu uso à perfeição, basta que ela Pai:
entre em nosso coração e saia por nossa boca: “Pai nosso”. Ao dizermos “Pai”, nos tornamos 
“livres”. Em latim,  não significa simplesmente livres; significa propriamente “filhos”, a “liberi”
parte livre da família, em contraposição aos “escravos”. 

-   Jesus já havia usado a palavra “um” para designar sua relação com o Pai, Que sejam um:
expressa pelas fórmulas de imanência mútua (Jo 10,38; 14,10.20; 17,21). Os fieis também 
deveriam ser reunidos em um só rebanho (Jo 10,16). Aqui, Jesus manifesta seu desejo para que 
todos sejam um, manifestando sua relação com o Pai: a unidade da comunidade é, ao mesmo 
tempo, comunhão com Deus e fidelidade ao mandamento do amor mútuo. O centro dessa oração é 

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

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

SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT, PRESB. - MEMÓRIA FACULTATIVA 
(Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: (Missa: pastores - MR, 755ss., ou santos [religiosos] - MR, 777ss.)

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

que, fiéis aos seus ensinamentos, amemos de 
coração os irmãos e levemos o mundo ao 
conhecimento da verdade de Cristo, que 
convosco vive e reina na unidade do Espírito 
Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.

Oração do dia

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

Oração do dia

Ó Pai Santo, que revelastes pelo vosso Filho 
Unigênito o mandamento da nova lei e nos 
destes no presbítero São Marcelino um ad-
mirável exemplo de sua observância, concedei 
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o pedido pela “unidade” dos discípulos, contemporâneos de Jesus e futuros, expresso na 
insistência do pedido, que se estende nos vv. 21-23. 

-  Jesus partirá, mas não nos deixará órfãos (cf. Jo 14,18). A Eu lhes dei a glória que me deste: 
glória aplicada aos filhos implica a participação no ser do Filho, traduzindo também o dom da vida 
eterna. Portanto, Jesus deixa em cada irmão o seu rosto de Filho. Cada um recebe a sua glória, o seu 
conhecimento do Pai. Podemos acolhê-lo ou rejeitá-lo, como faz o mundo, que ainda não foi 
conquistado pelo seu amor. 

-   A unidade entre os irmãos e irmãs é o dom do Filho, assim, Jesus pede Unidade perfeita:
para que os irmãos sejam “um” no amor. O fiel é uma imagem de Deus quando ele próprio é relação 
de amor com seus irmãos. A existência cristã perfeita é definida como participação no “um” do Pai 
e do Filho, expressa em um amor fraternal.

-  O desejo de Jesus com relação ao futuro celestial dos fiéis é apresentado com um Quero: 
“quero” pronunciado com autoridade soberana (cf. Jo 5,21; 21,22). Uma vez que a vontade de 
Jesus é a comunicação da vida divina aos homens, sua palavra é proclamada em tom performativo: 
produzirá o que diz.

-  O discípulo segue o caminho de Jesus. Ao acolher a unidade Estejam comigo onde estiver: 
do Pai e do Filho e orientar sua vida para o amor na comunidade, em sua morte, entrará no mistério 
da glória divina.

-  Jesus se coloca mais uma vez como o vínculo da comunhão entre Eu mesmo esteja neles: 
o discípulo e o amor do Pai, que é a realidade primeira e última, uma vez que “Deus é amor” (1Jo 
4,8). Dessa forma, fazendo-se um só com o Filho, os fiéis também se tornam filhos de Deus.

O desejo de Jesus é a unidade entre os cristãos. A divisão fere de morte o corpo de Cristo. 
Sempre que nós, cristãos das várias Igrejas, não nos reconhecemos reciprocamente, estamos 
continuando o assassinato praticado por Caim. De fato, não existe filialidade sem fraternidade, nem 
fraternidade sem respeito ao outro, na sua diferença. A mais vergonhosa negação da filialidade é 
pretender ser filho único, negando a paternidade de Deus em relação a outros irmãos. Ao 
comportarmo-nos assim, impedimos o mundo de crer no Pai e na fraternidade que pregamos. 

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

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

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

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

07 SEXTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do TPasc depois da Ascensão)

Fazer parte da comunidade de Jesus, assu-
mir algum trabalho dentro dela, ser reconhe-

cido, tudo isto tem seu sentido. Mas está a 
quilômetros de distância do que realmente 
importa: ser amado por Deus, sentir-se amado 
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por ele, amar como ele ama, amar como Jesus 
amou. Se a instituição tem algum sentido, este 
lhe é dado pelo amor.

Antífona da entrada - Ap 1,5-6

Cristo nos amou e nos lavou dos pecados 
com seu sangue, e fez de nós um reino e 
sacerdotes para Deus, seu Pai, aleluia!

Oração do dia
 
Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela 

iluminação do Espírito Santo, abristes para nós 
as portas da vida eterna. Fazei que, participando 
de tão grandes bens, nos tornemos mais dedi-
cados a vosso serviço e cresçamos constante-
mente na fé. 

Leitura - At 25,13b-21

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias:  O rei Agripa e Berenice 13b

chegaram a Cesareia e foram cumprimentar 
Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo 14 

expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: "Está aqui 
um homem que Félix deixou como prisioneiro.  
15 Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sa-
cerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram 
acusações contra ele e pediram-me que o 
condenasse.  Mas eu lhes respondi que os ro-16

manos não costumam entregar um homem 
antes que o acusado tenha sido confrontado 
com os acusadores e possa defender-se da acu-
sação.  Eles vieram para cá e, no dia seguinte, 17

sem demora, sentei-me no tribunal e mandei 
trazer o homem.  Seus acusadores compare-18

ceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma 
acusação de crimes de que eu pudesse sus-
peitar.  Tinham somente certas questões sobre 19

a sua própria religião e a respeito de um certo 
Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar 
vivo.  Eu não sabia o que fazer para averiguar o  20

assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia 
ir a Jerusalém, para ser julgado lá.  Mas Paulo 21

fez uma apelação para que a sua causa fosse 

reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então 
ordenei que ficasse preso até que eu pudesse 
enviá-lo a César". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102(103),1-2. 
11-12.19-20ab (R/. 19a)

R. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus.

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 
todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor, não te esqueças de 
nenhum de seus favores! R.

2.  Quanto os céus por sobre a terra se 
elevam, tanto é grande o seu amor aos que o 
temem; quanto dista o nascente do poente, 
tanto afasta para longe nossos crimes. R.

3.  O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e 
abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei 
ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos 
que cumpris as suas ordens. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,26

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de 

lembrar-vos de tudo o que tenho falado. R

Evangelho - Jo 21,15-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Jesus manifestou-se aos seus discípulos           
15 e, depois de comerem, perguntou a Simão 
Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais 
do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, 
tu sabes que eu te amo". Jesus disse: "Apas-
centa os meus cordeiros".  E disse de novo a 16

Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" 
Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te 
amo". Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas 
ovelhas".  Pela terceira vez, perguntou a Pedro: 17

"Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou 
triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele 
o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo;          
tu sabes que eu te amo". Jesus disse-lhe: 

0

5

25

75

95

100

junho2019_final

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:19:53



D
ia

 0
7 

de
 J

un
ho

 -
 S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
7ª

 S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a

27

"Apascenta as minhas ovelhas.  Em verdade, 18

em verdade te digo: quando eras jovem, tu te 
cingias e ias para onde querias. Quando fores 
velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te 
levará para onde não queres ir".  Jesus disse 19

isso, significando com que morte Pedro iria 
glorificar a Deus. E acrescentou: "Segue-me".           
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O amor a Jesus do discípulo amado, João, e 
do líder dos apóstolos, Pedro, os une de tal 
maneira que as diferenças entre eles de posição, 
personalidade e posicionamentos não só não 
prejudicam a Igreja e a missão, mas as enrique-
cem. Para que o amor a Jesus seja o coração 
verificável de nossa unidade, rezemos: R. Dai-
nos vosso amor, Senhor.

1.  Para que o Espírito Santo sustente e 
renove todos os dias o amor do Papa a Jesus, 
rezemos.

2.  Para que o amor a Jesus se manifeste no 
serviço dos pastores da Igreja aos irmãos, 
rezemos.

3.  Para que o Espírito Santo derrame nos 
corações de todos os cristãos o amor a Jesus, 
rezemos.

4.  Para que o amor a Jesus nos guie para 

reconhecer sua presença nos sofredores, 
rezemos.

5.  Para que o Espírito Santo nos ilumine  
nas dificuldades, nas prisões e perseguições, 
rezemos.

Pai Santo, fonte do amor, conduzi vossa 
Igreja pelos caminhos da dedicação, da entrega, 
do amor vividos e ensinados por vosso Filho, 
Jesus Cristo, nosso Irmão e Senhor, na unidade 
do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, considerai compassivo as oferen-
das do vosso povo e, para que elas possam 
agradar-vos, purificai os nossos corações com a 
vinda do Espírito Santo. 

Antífona da comunhão - Jo 16,13

Quando vier o Espírito da verdade, ele vos 
ensinará toda a verdade, diz o Senhor, aleluia! 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos purificais e alimentais com 
os vossos sacramentos, fazei que encontremos 
a vida eterna na refeição que nos concedestes. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 21,15-19

O
s estudiosos dizem que o Evangelho de João já estaria completo no capítulo 20, onde 
terminaria a obra do autor (cf. Jo 19,35; 20,30s.; 1,38). O capítulo 21 teria sido, então, 
acrescentado por um redator (cf. Jo 21,25) para que a totalidade do Evangelho de João 

pudesse ser acolhido na lista (= cânon) dos livros inspirados. Teria havido uma espécie de 
“negociação”: o Evangelho coloca com toda clareza a função pastoral de Pedro (a diferença), e a 
função pastoral de Pedro se submete ao mandamento do amor, que o iguala a todos os discípulos (a 
igualdade), especialmente ao discípulo do “amor”. Discute-se se o objetivo era reabilitar Pedro 
perante as comunidades joaninas ou, vice-versa, reabilitar João perante as comunidades petrinas.

-  : O diálogo entre Pedro e Jesus acontece depois da refeição Depois de comerem
comunitária feita à beira do mar (Jo 21,9-14), na qual se reestabelece a comunhão que havia sido 
rompida com a morte de Jesus. 

-   Assim como em Jo 1,42, Jesus se dirige a Pedro por seu nome de batismo, ainda Simão:
que tivesse mudado seu nome para “Cefas”. Por três vezes, refere-se a ele como “Simão”, o que 
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indica que o diálogo era mais pessoal. Parece que o diálogo tem a função de “recriar” o discípulo.
-   O centro de tudo é o amor a Jesus, um amor que nasce do seu próprio amor por Me amas?

nós, como o testemunha o discípulo amado, o único a contemplá-lo atravessado pela lança, ferido 
de amor por nós (cf. Jo 19,35). 

-   Se Pedro havia negado Jesus três vezes, agora tem a chance de redimir-A tríplice pergunta:
se ao manifestar seu amor também por três vezes. Ao mesmo tempo, destaca a decisão solene e 
clara de Jesus por colocar a Pedro a missão de apascentar seu rebanho.

-  Não se trata aqui de alimentar uma competição entre os discípulos. Pode-Mais que estes? 
se ler esta pergunta de Jesus à luz da parábola dos dois devedores (Lc 7,40-43). Segundo a 
história, aquele que tinha uma dívida mais alta e foi perdoado amava mais o credor que aquele que 
não devia tanto. Assim, Pedro também era o que havia negado Jesus três vezes e havia sido 
acolhido na refeição feita na praia assim como os outros discípulos, sem distinção. Esta acolhida e 
perdão totais de Jesus justificam sua pergunta, porque suscitam no discípulo um amor 
proporcional à misericórdia recebida.

-   Pedro é feito pastor, mas o pastorado tem sua fonte, sua Apascenta as minhas ovelhas:
forma e sua finalidade no amor (cf. Jo 21,15.16.17). O pastorado é uma questão de amor: a Jesus e 
aos irmãos e irmãs de Jesus (a palavra “amigo” aparece quatro vezes: cf. Jo 21,16-17). A única 
forma autorizada do ministério petrino é a forma do amor!

-   Assim como o bom pastor dá a vida por suas ovelhas (Jo 10,10), A morte de Pedro:
também Pedro encerraria sua vida terrena à imagem de Jesus, entregando-se aos moldes do 
Mestre. A tradição nos diz que Pedro morreu provavelmente no ano 64, crucificado no governo de 
Nero, martirizado em Roma. 

O foco do relato não está em prerrogativas para ser pastor. Na verdade, está na firme escolha de 
Jesus por cuidar de seu rebanho. A única condição que coloca para o que era mais necessitado de 
perdão e misericórdia era que fosse como o Mestre: sinal de amor para suas ovelhas. Para amar, é 
preciso vencer o egoísmo, o orgulho, o medo. O amor é sempre uma superação feita de humildade, 
de dedicação, de morte. Só assim podemos ser imagem do Deus amor. 

Santos do dia: Paulo I de Constantinopla (+ 355). Justo de Condat (V – VI século). Herumberto 
de Minden (+ 805). Dietgar (+ 830). Roberto de Newminster (1105 – 1159). Ana de São 
Bartomoleu (1549 – 1626). Antônio Gianelli (1789 – 1846). Maria Teresa de Soubiran (1834 – 
1889). 

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

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

Datas comemorativas: Dia da Liberdade de Imprensa (1798/1830).

08 SÁBADO DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do TPasc depois da Ascensão)

No Evangelho de São João, há dois persona-
gens especialmente importantes: o discípulo 

amado e Simão Pedro. Estas duas figuras têm 
um papel diferente na Igreja. Enquanto Pedro 
lembra a instituição, o discípulo amado chama a 
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atenção para o amor a Jesus, a comunhão com 
Ele, o amor ilimitado. Prestemos atenção ao que 
o Evangelho vai nos falar. 

Antífona da entrada - At 1,14

Os discípulos unidos perseveravam em 
oração, com algumas mulheres, entre as quais 
Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele, aleluia!

Oração do dia

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, con-
servar sempre em nossa vida e nossas ações a 
alegria das festas pascais que estamos para 
encerrar.

Leitura - At 28,16-20.30-31

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

16 Quando entramos em Roma, Paulo rece-
beu permissão para morar em casa particular, 
com um soldado que o vigiava.  Três dias 17

depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. 
Quando estavam reunidos, falou-lhes: "Irmãos, 
eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra 
as tradições de nossos antepassados. No 
entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e, 
assim, fui entregue às mãos dos romanos.                     
18 Interrogado por eles no tribunal e não havendo 
nada em mim que merecesse a morte, eles que-
riam me soltar.  Mas os judeus se opuseram e 19

eu fui obrigado a apelar para César, sem 
nenhuma intenção de acusar minha nação.  É,  20

por isso, que eu pedi para ver-vos e falar-vos, 
pois estou carregando estas algemas exatamen-
te por causa da esperança de Israel".  Paulo 30

morou dois anos numa casa alugada. Ele rece-
bia todos os que o procuravam,  pregando o 31

Reino de Deus. Com toda a coragem e sem obs-
táculos, ele ensinava as coisas que se referiam 
ao Senhor Jesus Cristo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 10 (11),4.5 e 7

R.  Ó Senhor, quem tem reto coração 

há de ver a vossa face.

1.  Deus está no templo santo, e no céu tem 
o seu trono; volta os olhos para o mundo, seu 
olhar penetra os homens. R.

2.  Examina o justo e o ímpio, e detesta o 
que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o 
Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há 
de ver a sua face. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 16,7.13

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Eu hei de enviar-vos o Espírito da verda-

de; ele vos conduzirá a toda a verdade. R.

Evangelho - Jo 21,20-25

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Pedro virou-se e viu atrás 20

de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o 
mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus 
durante a ceia e lhe perguntara: "Senhor, quem é 
que te vai entregar?"  Quando Pedro viu aquele 21

discípulo, perguntou a Jesus: "Senhor, o que vai 
ser deste?"  Jesus respondeu: "Se eu quero que 22

ele permaneça até que eu venha, o que te 
importa isso? Tu, segue-me!"  Então, correu 23

entre os discípulos a notícia de que aquele 
discípulo não morreria. Jesus não disse que ele 
não morreria, mas apenas: "Se eu quero que ele 
permaneça até que eu venha, que te importa?"          
24 Este é o discípulo que dá testemunho dessas 
coisas e que as escreveu; e sabemos que o seu 
testemunho é verdadeiro.  Jesus fez ainda 25

muitas outras coisas, mas, se fossem escritas 
todas, penso que não caberiam no mundo os 
livros que deveriam ser escritos. - Palavra da 
Salvação.

Prece dos fiéis

A expectativa da celebração da vinda do 
Espírito Santo abre o nosso coração e a nossa 
inteligência aos seus dons. Apresentemos as 
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nossas súplicas ao Pai, dizendo: R. Mandai, 
Senhor, o vosso Espírito.

1.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos sirvam a Igreja, nascida da totalidade 
do mistério de Cristo, rezemos.

2.  Para que todos os que anunciam o 
Evangelho sejam dóceis à ação do Espírito 
Santo e se nutram da Palavra e do Pão, rezemos.

3.  Para que aqueles que buscam a verdade 
recebam do Espírito a alegria de encontrá-la no 
ensinamento dos Apóstolos, rezemos.

4.  Para que todos os que sofrem no corpo e 
na alma experimentem a luz e a força do Espírito 
Santo Consolador, rezemos.

5. Para que a nossa comunidade, unida em 
oração com Maria, Mãe de Jesus, creia nas 
palavras e promessas de Jesus, rezemos.

Senhor Deus, Pai fiel e misericordioso, dai-
nos a graça de experimentar a presença forte e 
ao mesmo tempo suave do Espírito e de sempre 

acolher os seus dons admiráveis. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, nós vos pedimos, a vinda do 
Espírito Santo, e ele, que é o próprio perdão dos 
pecados, prepare os nossos corações para os 
vossos sacramentos.

Antífona da comunhão - Jo 16,14

O Espírito Santo virá glorificar-me, pois 
receberá do que é meu para comunicar-vos, diz 
o Senhor, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, atendei compassivo as nossas 
preces e, como passamos dos antigos aos 
novos sacramentos, renovai as nossas almas 
dotando-nos de uma nova juventude.

SANTO EFRÉM, DIÁCONO E DOUTOR DA IGREJA 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória) 

(Missa: Doutores - MR, 764)

Espírito Santo, que inspirava ao diácono Efrém 
cantar os vossos mistérios e consagrar-se 
inteiramente ao vosso serviço.

Oração do dia

Infundi, ó Deus, em nossos corações o 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 21,20-25

O Evangelho de hoje retoma o tema das duas figuras paradigmáticas do Evangelho de João: 
Pedro e o outro discípulo, que sempre aparecem juntos, com exceção de Jo 6,68 (pães) e 
Jo 19,26-35 (cruz). Aqui, enquanto Pedro é chamado a seguir Jesus, o outro discípulo já o 

segue, pois conhece o amor. Pedro pode voltar-se para ele e vê-lo, porque também ele (Pedro) 
converteu-se ao amor. Pedro, porém, não deve segui-lo, mas apenas imitá-lo. 

-   Finalmente, Pedro compreende o papel do “outro Pedro virou-se e viu o outro discípulo:
discípulo”. Pedro finalmente pode dirigir-se a ele porque se tornou como ele. As duas figuras 
fundiram-se agora em uma só.

-   O outro discípulo é chamado de O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus:
“epistéthios” (= aquele que está sobre o peito) (cf. Jo 13,23-25). Esta é a definição do discípulo 
amado, testemunha do amor e autor do quarto Evangelho. Ele recosta sobre o peito do Filho como o 
Filho está no seio do Pai (cf. Jo 1,18). Ao trazer esta lembrança para a cena, o narrador quer fazer 
lembrar aquele para quem foram revelados os desígnios de Deus na última ceia (Jo 13,23-25), em 
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uma situação de intimidade e de um vínculo profundo com Jesus. Por isso, está em condições de 
revelar-nos o Filho, que revela o Pai. Assim, prepara os acontecimentos que seguem.

-  O capítulo 21, criado pelo redator do Evangelho de João, reabilitou O que vai ser deste? 
Pedro e sua função, fazendo-o tornar-se como o discípulo que Jesus amava; ao mesmo tempo, 
estabeleceu a prioridade do amor sobre a função e a instituição, por mais necessárias e relevantes 
que sejam. Se, no corpo do Evangelho, há uma contraposição entre Pedro e o discípulo amado, 
agora ela está superada: a unidade na comunidade é feita pelo amor que acolhe a diversidade!

-   A permanência do discípulo amado não pode significar nem Permaneça até que eu venha:
simplesmente a longevidade do autor (cf. Jo 21,23) nem sua imortalidade biológica. Trata-se da 
permanência do amor, o testemunho duradouro da vinda ao mundo daquele Deus que é amor (cf. 
1Jo 4,8), que Jesus exprimiu e que o “discípulo” acolheu exemplarmente. Assim, refere-se à 
continuidade da tradição joanina, perpetuada ao longo da história até o final dos tempos. Esta 
mesma ideia é afirmada no testemunho de João dado no v. 24.

O Evangelho de João se fecha com uma abertura: a comunidade testemunha perante o mundo a 
verdade do testemunho recebido. Como saber se um testemunho é verdadeiro? Só lhe dando fé e 
observando se o que diz corresponde àquilo que se vê. Com o Evangelho acontece a mesma coisa: 
se aposto nele, posso ver que a Palavra vai me despertando para a minha própria verdade! Temos 
um sexto sentido, um olho interior, capaz de distinguir entre Sabedoria e insensatez, medo e 
confiança, amor e egoísmo, vida e morte! 

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

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

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

Datas comemorativas: Dia Mundial dos Oceanos. Dia do Citricultor. Gustavo Kuerten vence 
em Roland Garros (1997). 

Missa Vespertina da Vigília de Pentecostes (MR, 318)
Formulário próprio; Gl, Cr, Pf de Pentecostes
No Cânon Romano: “Em comunhão” próprio
Leituras: Gn 11,1-9
Ou: Ex 19,3-8a.16-20b
Ou: Ez 37,1-14
Ou: Jl 3,1-5
Sl 103(104),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 (R/.30)
Rm 8,22-27
Jo 7,37-39
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Comentário inicial - A Igreja celebra hoje a 

vinda solene e pública do Espírito Santo sobre 

os discípulos e discípulas de Jesus reunidos em 

Jerusalém, no dia em que os hebreus celebra-

vam a festa judaica de Pentecostes. Agora, Deus 

não dá a Lei para o seu povo, como no Sinai, 

mas comunica seu próprio Espírito. Os discí-

pulos não se desentendem como em Babel, pois 

todos falam e entendem a linguagem do Evan-

gelho. Pedro faz o primeiro discurso missionário 

e muitos se convertem, são batizados e 

acrescentados ao grupo dos discípulos. A Igreja 

se manifesta ao mundo e, na força do Espírito, 

retoma a missão de Jesus. Os discípulos 

missionários estão plenamente habilitados a dar 

testemunho de Jesus Cristo, Missionário do Pai, 

agora Messias glorioso.
 
Antífona da entrada - Sb 1,7

O Espírito do Senhor encheu o universo; ele 
mantém unidas todas as coisas e conhece todas 
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09 DOMINGO - SOLENIDADE DE PENTECOSTES 
(Cor vermelha - Ofício solene próprio)

as línguas, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus que, pelo mistério da festa de hoje, 
santificais a vossa Igreja inteira, em todos os 
povos e nações, derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito Santo, e realizai 
agora no coração dos fiéis as maravilhas que 
operastes no início da pregação do Evangelho. 

Leitura -At 2,1-11

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1 Quando chegou o dia de Pentecostes, os 
discípulos estavam todos reunidos no mesmo 
lugar.  De repente, veio do céu um barulho 2

como se fosse uma forte ventania, que encheu a 
casa onde eles se encontravam.  Então apa-3

receram línguas como de fogo que se repartiram 
e pousaram sobre cada um deles.  Todos 4

ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar em outras línguas, conforme o Espírito os 
inspirava.  Moravam em Jerusalém judeus de-5

votos, de todas as nações do mundo.  Quando 6

ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e 
todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os 
discípulos falar em sua própria língua.  Cheios 7

de espanto e de admiração, diziam: "Esses 
homens que estão falando não são todos 
galileus?  Como é que nós os escutamos na 8

nossa própria língua?  Nós que somos partos,  9

medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, 
da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia,            
10 da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da 
Líbia, próxima de Cirene, também romanos que 
aqui residem;  judeus e prosélitos, cretenses e 11

árabes, todos nós os escutamos anunciarem as 
maravilhas de Deus na nossa própria língua!"          
- Palavra do Senhor
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Salmo responsorial - Sl 103(104),1ab. 
24ac.29bc-30.31.34 (R/. cf. 30)

R. Enviai o vosso Espírito Senhor, e da 
terra toda a face renovai.

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó 
meu Deus e meu Senhor, como sois grande! 
Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! 
Encheu-se a terra com as vossas criaturas! R.

2.  Se tirais o seu respiro, elas perecem e 
voltam para o pó de onde vieram. Enviais o 
vosso espírito e renascem e da terra toda a face 
renovais. R.

3.  Que a glória do Senhor perdure sempre, 
e alegre-se o Senhor em suas obras! Hoje seja-
lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a 
minha grande alegria! R.

Leitura - 1Cor 12,3b-7.12-13

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Ninguém pode dizer: Jesus é o  3b

Senhor a não ser no Espírito Santo.  Há diver-4

sidade de dons, mas um mesmo é o Espírito.                  
5 Há diversidade de ministérios, mas um mesmo 
é o Senhor.  Há diferentes atividades, mas um 6

mesmo Deus que realiza todas as coisas em 
todos.  A cada um é dada a manifestação do 7

Espírito em vista do bem comum.  Como o 12

corpo é um, embora tenha muitos membros, e 
como todos os membros do corpo, embora 
sejam muitos, formam um só corpo, assim 
também acontece com Cristo. De fato, todos 13 

nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, 
fomos batizados num único Espírito, para 
formarmos um único corpo, e todos nós 
bebemos de um único Espírito. - Palavra do 
Senhor.

Sequência

Espírito de Deus,
enviai dos céus
um raio de luz!

Vinde, Pai dos pobres,
dai aos corações
vossos sete dons.

 Consolo que acalma,
hóspede da alma,
doce alívio, vinde!

No labor descanso,
na aflição remanso,
no calor aragem.

Enchei, luz bendita,
chama que crepita,
o íntimo de nós!

Sem a luz que acode,
nada o homem pode,
nenhum bem há nele.

Ao sujo lavai,
ao seco regai,
curai o doente.

Dobrai o que é duro,
guiai no escuro,
o frio aquecei.

Dai à vossa Igreja
que espera e deseja
vossos sete dons.

Dai em prêmio ao forte
uma santa morte,
alegria eterna. Amém.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde, Espírito Divino, e enchei com 

vossos dons os corações dos fiéis, e acendei 
neles o amor, como um fogo abrasador! R.

Evangelho - Jo 20,19-23

De acordo com o Evangelho de São João, o 
Espírito Santo é dado aos discípulos no mesmo 
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dia da ressurreição. “Recebam o Espírito 
Santo”, diz Jesus. O Espírito santifica os 
discípulos. O Espírito é a paz que Jesus lhes 
comunica. O Espírito é força para a missão de 
Jesus, que os discípulos devem continuar. 
Enquanto no livro dos Atos, há como que uma 
explosão irrompendo do Alto que não deixa nada 
no lugar, em João, o Espírito é dado de man-
sinho, num sopro suave, quase em segredo. As 
faces do Espírito revelam aspectos diferentes do 
Mistério Santo.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

19 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas, por medo dos 
judeus, as portas do lugar onde os discípulos se 
encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio 
deles, disse: "A paz esteja convosco".  Depois 20

destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Então os discípulos se alegraram por verem o 
Senhor.  Novamente, Jesus disse: "A paz esteja 21

convosco. Como o Pai me enviou, também eu 
vos envio".  E depois de ter dito isto, soprou 22

sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo.             
23 A quem perdoardes os pecados, eles lhes 
serão perdoados; a quem os não perdoar-     
des, eles lhes serão retidos". - Palavra da 
Salvação.

Prece dos fiéis

Imploremos ao Pai, fonte de toda a divin-
dade, para que envie o Espírito Santo sobre toda 
a Igreja, para que esta continue na terra o tes-
temunho de Jesus Cristo, seu Filho, nosso 
Senhor, dizendo: R. Mandai, Senhor, o vosso 
Espírito.

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que, 
cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e 
confirmada na unidade, oremos.

2.  Pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo, 
seu presbitério e os diáconos, para que Deus 
lhes dê o seu Santo Espírito, oremos.

3.  Pelos governantes, pelos legisladores e 
pelos juízes, para que se deixem guiar pelo 
amor, pela verdade e a justiça, oremos.

4.  Pelos que são vítimas da fraqueza hu-
mana e dos extravios do próprio coração, para 
que o Espírito os reconduza, oremos.

5.  Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos 
fiéis dessa diocese, para que o Espírito nos faça 
crescer na fé e na caridade, oremos.

Deus eterno e onipotente, que, na manhã do 
Pentecostes, enviastes o Espírito Santo sobre os 
Apóstolos, tornai-nos, como eles, testemunhas 
do Evangelho, para proclamarmos, com alegria, 
as vossas maravilhas. 

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo 
nos faça compreender melhor o mistério deste 
sacrifício e nos manifeste toda a verdade, 
segundo a promessa do vosso Filho. Que vive e 
reina para sempre.

Prefácio de Pentecostes

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. Para levar à plenitude os 
mistérios pascais, derramastes, hoje, o Espírito 
Santo prometido, em favor de vossos filhos e 
filhas. Desde o nascimento da Igreja, é ele quem 
dá a todos os povos o conhecimento do ver-
dadeiro Deus; e une, numa só fé, a diversidade 
das raças e línguas. Por essa razão, transbor-
damos de alegria pascal, e aclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística I

Antífona da comunhão - At 2,4.11

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
proclamavam as maravilhas de Deus, aleluia!
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com 
os bens do céu, conservai a graça que lhe 

destes, para que cresçam os dons do Espírito 
Santo; e o alimento espiritual que recebemos 
aumente em nós a eterna redenção. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,19-23

Pentecostes era a festa judaica celebrada cinquenta dias depois da Páscoa, também 
chamada festa das colheitas, quando os israelitas agradeciam a Deus pelos dons da terra 
e do alto. Seu caule é a festa da Aliança, do dom da Lei, dada por Deus a Moisés, para que 

ele a desse ao povo. Seus ramos são a promessa de uma nova Aliança, feita no coração do homem, 
transformado pelo Espírito de Deus. Para nós cristãos ela passa a ser a Festa do dom do Espírito 
Santo. Para Lucas, o dom do Espírito Santo é dado cinquenta dias depois da Ressurreição; para 
João é Jesus que sopra sobre a comunidade e comunica o Espírito Santo, no mesmo dia (domingo) 
da Ressurreição. 

-  É o primeiro dia desta nova semana que não terá mais fim, é a O primeiro dia da semana: 
semana da nova criação, quando o dom do Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi 
comunicado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição (Jo 20,19) e, de forma pública, solene, 
vibrante. O Filho, tendo cumprido a sua missão, está presente nos irmãos com o dom do seu 
Espírito, para que continuem a sua obra: testemunhar o amor do seu Pai, que é também nosso Pai.

-  Os discípulos ainda estão vivendo sob o resultado da morte de Jesus. As portas fechadas: 
Estão no seu “sepulcro”, com medo. Os discípulos, mesmo sabendo do sepulcro vazio e do 
anúncio feito pela Madalena, ainda não encontraram o Senhor. E esse encontro é absolutamente 
necessário. É necessário, mas não é suficiente, ver e anunciar. É indispensável o encontro, pessoal, 
pleno, concreto.

-  O Ressuscitado rompe as portas do medo e se Jesus entrou e pondo-se no meio deles: 
coloca no meio deles. É ao redor de Jesus que a nova comunidade será reunida. Não é mais a 
sinagoga (  significa reunir, estar juntos), mas em torno de Jesus. Não é mais o Templo, sinagoghé
mas o novo Templo que é o próprio corpo do Ressuscitado (ver Jo 2,21). Uma vez ressuscitado, 
Jesus cumpre a palavra: Jesus faz o dom do Espírito que havia prometido (Jo 14,15-29; 15,26-27; 
16,7-15). Dessa maneira, Pentecostes (Jo 7,37-39) – no Evangelho de João – antecipado na cruz 
(Jo 19,30.34), acontece no mesmo dia da ressurreição. 

-  Jesus se apresenta com a tradicional saudação judaica A Paz esteja com convosco: 
Shalom!  ShalomBem mais do que o que nós traduzimos por “paz”, o  é a síntese de todos os bens 
dos últimos tempos, é dom de Deus. Shalom é harmonia plena, sinal de que as relações rompidas 
foram todas reestabelecidas. Significa que Jesus não abandonou aqueles que o abandonaram. Na 
Última Ceia, ele tinha dito que não os deixaria órfãos: voltaria (Jo 14,18) para lhes dar a sua paz 
(14,27) e a sua alegria (Jo 16,20.22) e torná-los suas testemunhas na força do Espírito (Jo 
15,26ss.). O medo dá lugar à alegria; os discípulos ficam cheios de alegria por verem o Senhor (v. 
20).

-  Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito novo que tira o seu coração Soprou sobre eles: 
de pedra e dá eles um coração de carne, tornando-os capazes de viver de acordo com a sua palavra 
e de “habitar” a terra (Ez 36,24ss.). Esse Espírito é espírito de ressurreição (Ez 37,9ss.) e de 
conhecimento do Senhor (Ez 37,13). O sopro que Deus soprou no primeiro e velho Adão (Gn 2,7) e 
que o último e novo Adão nos deu na cruz, entregando o Espírito (Jo 19,30) e fazendo escorrer de 
seu lado aberto sangue e água (Jo 19,34). 
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-  O Espírito Santo é espírito do Pai e do Filho. Por isso, torna os Perdão dos pecados: 
discípulos capazes de viver como irmãos, vencendo o mal com o bem (cf. Rm 12,21). E por isso 
também, a missão dos discípulos consiste em perdoar os pecados. O perdão aos irmãos 
concretiza, na terra dos pecadores, o amor do Pai. Dessa maneira, a Igreja, comunidade que se 
reúne em torno do Ressuscitado e sacramento de salvação para todos, continua a missão do 
Cordeiro que tira o pecado do mundo (Jo 1,29). 

O dom do Espírito Santo, no Evangelho de João, faz a ligação entre a hora do Filho e a hora dos 
irmãos, a hora de Jesus e a hora da Igreja. Protagonista é sempre o Espírito. Se, no início do 
Evangelho de João, ele pousou e permaneceu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo (Jo 1,12.13.16.29.32-33), agora bate as asas também sobre nós, para que continuemos a 
obra de reconciliação do Filho. A era do Espírito, inaugurada na carne de Jesus, tem sua 
continuidade em nós: a glória do Filho é comunicada à comunidade dos irmãos e irmãs. Na 
presença do Ressuscitado, o sepulcro dos nossos medos se abre à paz e à alegria que só o Senhor 
pode dar. A Palavra, que se tornou carne em Jesus e volta a ser palavra no Evangelho, agora anima 
também a nossa pobre carne. A sua palavra, de fato, é Espírito e vida (Jo 6,63)! O bom e belo Pastor 
entra no nosso sepulcro, nos mostra suas mãos e o lado, sinais do seu amor por nós, e nos tira da 
prisão. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força (cf. Ne 8,10) para uma vida nova: nos arranca do 
sepulcro, nos comunica o “perfume” da Ressurreição e nos faz viver da única coisa necessário, o 
amor de Jesus por nós.

SOPRO DE VIDA

José Antonio Pagola 

 Os hebreus se faziam uma ideia bela e real do mistério da vida. Assim descreve a criação do 
homem um antigo relato, muitos séculos antes de Cristo: “O Senhor Deus modelou o homem do 
barro da terra. Depois soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E assim o homem se converteu num 
(ser) 'vivente'” (Gn 2,7).

É o que diz a experiência: o ser humano é barro. Pode desmoronar a qualquer momento. Como 
caminhar com pés de barro? Como olhar a vida com olhos de barro? Como amar com coração de 
barro? No entanto, este barro vive! Em seu interior há um sopro que o faz viver. É o Sopro de Deus. 
Seu Espírito vivificador.

No final de seu Evangelho, João descreveu uma cena grandiosa. É o momento culminante de 
Jesus ressuscitado. Segundo o relato, o nascimento da Igreja é uma “nova criação”. Ao enviar seus 
discípulos, Jesus “sopra seu sopro sobre eles lhes diz: Recebei o Espírito Santo”.

Sem o Espírito de Jesus, a Igreja é barro sem vida: uma comunidade incapaz de introduzir 
esperança, consolo e vida no mundo. Pode pronunciar palavras sublimes sem comunicar o sopro 
de Deus aos corações. Pode falar com segurança e firmeza sem afiançar a fé das pessoas. Onde vai 
ela tirar esperança, se não do sopro de Jesus? Como vai defender-se da morte sem o Espírito do 
Ressuscitado?

Sem o Espírito criador de Jesus, podemos acabar vivendo numa Igreja que se fecha a toda 
renovação: Não é permitido sonhar com grandes novidades; o mais certo é uma religião estática e 
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controlada, que mude o menos possível; o que temos recebido de outros tempos é também o 
melhor para nós. Nossas gerações devem celebrar sua fé vacilante com a linguagem e os ritos de 
muitos séculos atrás. Os caminhos estão traçados. Não há que perguntar-se por quê. 

Como não gritar com força: “Vem, Espírito Santo! Vem à tua Igreja. Vem libertar-nos do medo, 
da mediocridade e da falta de fé em tua força criadora”? Não temos que olhar os outros. Cada um de 
nós tem que abrir seu próprio coração.

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

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

Memória histórica: Morte do Pe. José de Anchieta, SJ, nascido nas Ilhas Canárias (19.3. 
1534), evangelizador do Brasil, “Grande Pai” dos guaranis (Reritiba, ES, 1597). 

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

Ao terminar o Tempo Pascal, depois das Vésperas e Completas, convém que se guarde o Círio 
pascal com veneração, no Batistério, para nele se acenderem as velas dos batizados.

RECOMEÇA O TEMPO COMUM
O Tempo Comum reinicia com a 10ª semana.

“A tônica dos domingos do Tempo Comum é dada pela leitura contínua do Evangelho. Cada 
texto do Evangelho proclamado nos coloca no seguimento de Jesus Cristo, desde o chamamento 
dos discípulos até os ensinamentos a respeito dos fins dos tempos. Neste tempo, temos também as 
festas do Senhor e a comemoração das testemunhas do mistério pascal (Maria, Apóstolos e 
Evangelistas, demais Santos e Santas)”. , pág. 13. Retoma-se o III volume da  Guia Litúrgico Pastoral
Liturgia das Horas.

10
SEGUNDA-FEIRA - VIRGEM MARIA 

MÃE DA IGREJA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

No dia 3 de março de 2018, o Papa 
Francisco instituiu a celebração litúrgica de 
Maria Mãe da Igreja, na categoria de Memória 
obrigatória. O título Maria “Mãe da Igreja” foi 
dado à Mãe de Jesus pelo Papa Paulo VI no 
encerramento da Terceira Sessão do Concílio 
Vaticano II, em 21 de novembro de 1964. A 
celebração de Maria Mãe da Igreja nos ajudará a 
recordar que a vida cristã, para crescer, deve 
estar ancorada no mistério da Cruz, na entrega 

de Cristo na Ceia eucarística, em Maria que se 
oferece de corpo e alma ao Pai, na Mulher que, 
aos pés da cruz, recebe o Apóstolo João como 
filho, ela Mãe do Redentor e dos redimidos.  
Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós!

Antífona da entrada - At 1,14

Os discípulos unidos perseveravam em 
oração com Maria, a Mãe de Jesus.
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Oração do dia

Deus, Pai de misericórdia vosso Filho, 
pregado na cruz, nos deu por mãe a sua Mãe. 
Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei 
que a vossa Igreja se torne cada vez mais 
fecunda e se alegre pela santidade de seus 
filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as 
famílias de todos os povos.

Leitura - Gn 3,9-15.20

Leitura do Livro do Gênesis 

Depois que Adão comera do fruto da árvore,  
9 o Senhor Deus o chamou dizendo: "Onde 
estás?" E ele respondeu: "Ouvi tua voz no 10 

jardim, e fiquei com medo porque estava nu; e 
me escondi".  Disse-lhe o Senhor Deus: "E 11

quem te disse que estavas nu? Então comeste 
da árvore, de cujo fruto te proibi comer?"  Adão 12

disse: "A mulher que tu me deste por compa-
nheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e 
eu comi".  Disse o Senhor Deus à mulher: "Por 13

que fizeste isso?" E a mulher respondeu: "A 
serpente enganou-me e eu comi".  Então o 14

Senhor Deus disse à serpente: "Porque fizeste 
isso, serás maldita entre todos os animais do-
mésticos e todos os animais selvagens! Raste-
jarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias 
da tua vida!  Porei inimizade entre ti e a mulher, 15

entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a 
cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar".  E Adão 20

chamou à sua mulher "Eva", porque ela é a mãe 
de todos os viventes. - Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - At 1,12-14

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

12Depois que Jesus subiu ao céu,  os após-
tolos voltaram para Jerusalém, vindo do monte 
das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a 

13mais ou menos um quilômetro.  Entraram na 
cidade e subiram para a sala de cima, onde 
costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e 
André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, 
Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho 

14de Tiago.  Todos eles perseveravam na oração 
em comum, junto com algumas mulheres, entre 
as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos 
de Jesus.- Palavra do Senhor.

Sl 86 (87),1-2.3 e 5.6-7

Salmo responsorial - Sl 86(87),1-3.4-
5.6-7 (R/. Sl 116 [117],1a)

R.  Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes.

1.  O Senhor ama a cidade que fundou no 
Monte santo; ama as portas de Sião mais que as 
casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da 
Cidade do Senhor. R.

2.  “Lembro o Egito e Babilônia entre os 
meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou no 
país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De 
Sião, porém, se diz: "Nasceu nela todo homem; 
Deus é sua segurança". R.

3.  Deus anota no seu livro, onde inscreve 
os povos todos: "Foi ali que estes nasceram". E 
por isso todos juntos a cantar se alegrarão; e, 
dançando, exclamarão: "Estão em ti as nossas 
fontes!" R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 19,25-27

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

louvor, pois, de vós se levantou o Sol brilhante 
da justiça! R.

Evangelho - Jo 19,25-27

O amor que Maria teve por Jesus, Jesus 
quer que ela tenha pelo discípulo. Daí as 
palavras de Jesus: “Mulher, este é o teu filho”. 
“Esta é a tua mãe”. Mãe do discípulo amado, 
mãe dos discípulos, Mãe da Igreja!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo: Perto da cruz de Jesus, 25 

estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, 
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Maria de Cléofas, e Maria Madalena.  Jesus, ao 26

ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele 
amava, disse à mãe: "Mulher, este é o teu filho". 
27 Depois disse ao discípulo: "Esta é a tua mãe". 
Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu 
consigo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Por intercessão da Virgem cheia de graça, 
que Deus Pai todo-poderoso quis que fosse Mãe 
do seu Filho, digamos: R. Interceda por nós a 
Virgem cheia de graça.

1.  Para que a Igreja seja um só coração e 
uma só alma e persevere em oração com Maria, 
Mãe de Jesus, oremos, irmãos.

2. Para que Deus fortaleça a esperança dos 
que sofrem, como a Virgem Maria e as mulheres 
junto à cruz, oremos, irmãos.

3. Para que todos aqueles que estão em pe-
rigo sintam a proteção da Mãe de misericórdia, e 
sejam salvos, oremos, irmãos.

4. Para que todos os discípulos e discípulas 
missionários de Cristo se alegrem por ter Maria 
como Mãe, oremos, irmãos.

5. Para que os nossos defuntos possam 
contemplar na glória de Deus aquela que foi 
desde o início cheia de graça, oremos, irmãos.

Concedei, Senhor, ao vosso povo fiel, por 
intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe da 
Igreja, as graças que vos pede com humildade.

Oração sobre as oferendas

Recebei, Senhor, as nossas oferendas e 
transformai-as em sacramento da salvação. 
Pela força deste mistério, sejamos inflamados 
no mesmo amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, 
e mereçamos com ela associar-nos mais 

estreitamente à obra da redenção.

Prefácio: Maria, modelo e Mãe da Igreja

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eteno e todo 
poderoso, e na celebração da santa Virgem 
Maria engrandecer-vos com os devidos louvo-
res. Acolhendo a vossa Palavra no coração sem 
mancha, mereceu concebê-lo no seio virginal e, 
ao dar à luz o Fundador, acalentou a Igreja que 
nascia. Recebendo aos pés da cruz o testamento 
da caridade divina, assumiu todos os seres 
humanos como filhos e filhas, renascidos para a 
vida eterna, pela morte de Cristo. Ao esperar 
com os Apóstolos, o Espírito Santo, unindo suas 
súplicas às preces dos discípulos, tornou-se 
modelo da Igreja orante. Arrebatada à glória dos 
céus, acompanha até hoje com amor de mãe a 
Igreja que caminha na terra, guiando-lhe os pas-
sos para a pátria, até que venha o dia glorioso do 
Senhor. Portanto, com todos os anjos e santos, 
vos louvamos eternamente, cantando (dizendo) 
a uma só voz:

Antífona da comunhão - Jo 2,1.11

Celebrou-se um casamento em Caná da 
Galileia, e a Mãe de Jesus estava lá. Jesus deu 
início aos seus milagres, manifestou a sua glória 
e os discípulos creram nele.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido o penhor da redenção e da 
vida, nós vos pedimos, Senhor, que a vossa 
Igreja, pela materna intercessão da Virgem 
Maria, instrua todas as nações pelo anúncio do 
Evangelho e encha a terra toda com a efusão do 
Espírito Santo.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 19,25-27

E
stamos diante dos textos mais fascinantes do Evangelho, com múltiplas 
interpretações.
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-  A mais antiga tirava do texto um sentido moral: Jesus, antes de morrer, manifesta o seu amor 
pela mãe, que, já tendo perdido o marido, está perdendo o filho.

-  No século XII, Maria começa a ser vista, nesta cena, como imagem da Igreja, sendo, ao 
mesmo tempo, mulher/esposa e mãe fecunda. 

-  A pequena narrativa de Jo 19,25-27 é um poço inesgotável e, na verdade, vai além dos dois 
sentidos acima.

-  É sempre bom lembrar que, nos Evangelhos, sobretudo em João, as “pessoas” são também 
“personagens”, figuras típicas que significam/simbolizam algo em que o leitor pode se reconhecer.

-  A mãe de Jesus e as outras mulheres são as “pessoas” que amam Jesus, enquanto o 
discípulo é a pessoa que sabe que é amado por Jesus.

-  Em nível simbólico, mãe e mulheres, de um lado, e discípulo amado, do outro, são 
respectivamente imagem do amor dado e do amor recebido. 

-  A mãe, com as suas companheiras, representa quem dá amor. Quem dá amor é, antes de 
tudo, o Pai em relação ao Filho; em seguida, Deus em relação ao mundo; mais adiante, o Filho em 
relação aos irmãos, Jesus em relação ao discípulo, Israel em relação à Igreja, a Igreja em relação ao 
mundo, e, assim, sucessivamente, até a menor de todas as criaturas: qualquer um que dê amor é 
imagem do Pai, amor amante. 

-  O discípulo, por sua vez, representa todo(a) aquele(a) que recebe amor. Quem recebe amor 
é, antes de tudo, o Filho em relação ao Pai, em seguida, o universo em relação a Deus, mais adiante, 
os irmãos em relação ao Filho, o discípulo em relação a Jesus, a Igreja em relação a Israel, o mundo 
em relação á Igreja, e, assim, sucessivamente, até a menor de todas as criaturas: qualquer que 
receba amor é imagem do Filho, amor amado.

-  É bom, porém, lembrar que de amor dado se morre e de amor recebido se sufoca. Só se vive 
quando o amor amante é amado e o amor amado é, por sua vez, amor amante. Este amor 
correspondido, que circula entre o Pai e o Filho, é o Espírito Santo, dança de Deus e vida de tudo o 
que existe.

-  Jesus, amor amado, é amante do Pai e os irmãos: tem em si a plenitude do Espírito. Agora 
que, na cruz, ele vai deste mundo, para quem o ama e por quem é por ele amado, é a hora da 
separação (cf. Jo 16,32ss.). Por isso, antes de ir, cuida deles. Entregando o discípulo à mãe, a mãe 
tem a quem amar e o discípulo tem quem o ama; entregando a mãe ao discípulo, a mãe tem quem a 
ama e o discípulo tem a quem amar. Assim se realiza a obra do Filho: ele comunica aos irmãos o seu 
Espírito, amor amante e amado porque perfeitamente correspondido.

-  Num nível simbólico mais específico ainda, Maria de Nazaré, chamada “mulher”, é a 
esposa, aquele resto de Israel que espera o Esposo. Agora que ele veio, torna-se mãe e gera o 
homem novo, o povo messiânico (LG 9), a Igreja. A Igreja é personificada pelo discípulo amado, 
que, segundo o mesmo texto evangélico, não morrerá: viverá para sempre, testemunha do amor até à 
volta do seu Senhor (cf. Jo 21,22-24). O discípulo é confiado à mulher como filho e a mulher é 
confiada ao discípulo como mãe. É o “fruto abundante” do grão de trigo que não fica só (Jo 12,24; 
cf. 15,8): do seu morrer debaixo da terra, germina sobre a terra a unidade de amor entre Israel e todos 
os filhos e filhas de Deus dispersos (cf. Jo 11,50-53; 17,11.20-24). 

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

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

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

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

11 TERÇA-FEIRA - SÃO BARNABÉ, Apóstolo - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Seu apelativo – dado pelos apóstolos de 
Jerusalém – significa “filho da consolação ou do 
encorajamento” (cf. At 4,36). O nome originário, 
porém, era José, da tribo sacerdotal de Levi. 
Nascido em Chipre, era um hebreu da Diáspora 
(i.é., nascido fora da Palestina). Sendo da tribo 
de Levi, talvez tenha ido a Jerusalém e entrado 
em contato com os sacerdotes que atuavam no 
Templo. Era primo de João Marcos (cf. Cl 4,10). 
Desde o início, foi membro ativo – talvez até de-
sempenhando alguma atividade ministerial – da 
Igreja primitiva de Jerusalém. Foi ele que tornou 
Saulo (Paulo), também um hebreu da Diáspora, 
conhecido entre os irmãos e irmãs – também os 
Apóstolos – da Igreja jerosolimitana (cf. At 9,7). 
Neste sentido, talvez fosse um cristão bastante 
inserido nas atividades do movimento cristão   
na Síria, onde Paulo se convertera e fora iniciado 
no cristianismo. Após a perseguição dos hele-
nistas (cristãos de língua grega em Jerusalém), 
Barnabé se apresentou em Antioquia às mar-
gens do Oronte, como representante da Igreja 
de Jerusalém (cf. At 11,19-26). Lá se dedicou à 
missão entre os pagãos. Na qualidade de 
companheiro de Paulo (mais velho que ele), faz 
um trabalho missionário com ele na Síria-Cilícia. 
Os Atos informam também que Barnabé e Saulo 
levaram a Jerusalém as doações feitas pela 
Igreja de Antioquia (cf. At 11,27-30; 12,25). 
Talvez, por ter entrado primeiro no cristianismo, 
pode ter tido um papel importante na formação 
cristã e no desenvolvimento teológico de Paulo 
(cf. At 9; porém, Gl 1,13-17). Paulo o con-
siderava um dos apóstolos (cf. 1Cor 9,3-6; At 
14,4.14), termo que, aqui, como na maioria dos 
lugares, significa missionário enviado por uma 
Igreja para evangelizar os habitantes de deter-

minada região. Aliás, Paulo e Barnabé teriam 
tomado a decisão de trabalharem com suas pró-
prias mãos, apesar de suas famílias disporem de 
recursos financeiros, para não serem de peso a 
ninguém (cf. At 4,36-37; 18,3). Com Paulo, ele 
faz a primeira viagem missionária, cujo epicen-
tro é Chipre, sua terra natal, de onde avançaram 
para Icônio, na Ásia Menor (cf. At 13,1-14,28). 
No chamado Concílio de Jerusalém (cf. At 15,1-
35), Barnabé e Paulo defenderam a liberdade 
dos cristãos provenientes do paganismo em 
relação à Lei mosaica. Mais tarde, porém, será 
acusado por Paulo de não ter se mantido fiel na 
aplicação do Evangelho desvinculado da Lei (cf. 
Gl 2,13). Paulo, na verdade, embora se separe 
dele por causa de Marcos (cf. At 15,39) – 
discutiram se João Marcos deveria ou não os 
acompanhar numa segunda viagem (cf. 15,36-
41), dado que os abandona na primeira (cf. At 
13,13) – continua a considerá-lo um autêntico 
apóstolo. Não se sabe exatamente qual o papel 
desempenhado por Barnabé na disputa de 
Antioquia a respeito de se os cristãos circun-
cisos deviam ou não comer com os demais (cf. 
Gl 2,11-14). O princípio de Barnabé era que os 
pagãos convertidos ao cristianismo não deviam 
ser circuncidados, como queriam os judeu-
cristãos ‘intransigentes’ (cf. At 15,1-35). Na 
prática, porém, talvez pelo respeito que nutria 
por Pedro, cerrou fileiras com ele (e Marcos) na 
disputa com Paulo, nesta matéria um ‘liberal’. 
Os Atos falam ainda dele como “homem vir-
tuoso... e cheio do Espírito Santo e de fé” (At  
11,24). Certas tradições atribuem a ele a autoria 
da Carta aos Hebreus, bem como a Carta de 
Barnabé, que, porém, é do século II. 

Comentário inicial - Evangelizar é fazer e 
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falar o que Jesus fez e falou, dando testemunho 
de sua vida e mensagem. Não é inteligente 
doutrina, não é código de ética, é a própria 
pessoa de Jesus que, através de nossa humilde 
presença, fraca palavra e impotentes gestos, 
vem ao encontro dos homens e mulheres de 
hoje para ressuscitá-los. Barnabé, companheiro 
de Paulo na missão, é modelo e estímulo para os 
evangelizadores que querem ser livres de tudo e 
de todos para se entregar só ao Evangelho.

Antífona da entrada - At 11,24

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

Oração do dia

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

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

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

11,21bNaqueles dias,  Muitas pessoas acredita-
ram no Evangelho e se converteram ao Senhor. 
22 A notícia chegou aos ouvidos da Igreja que 
estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé 

23 até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a 
graça que Deus havia concedido, ficou muito 
alegre e exortou a todos para que permaneces-
sem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração.              
24 É que ele era um homem bom, cheio do 
Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão 

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

Saulo, levou-o a Antioquia. Passa-ram um ano 
inteiro trabalhando juntos naquela Igreja, e 
instruíram uma numerosa multidão. Em 
Antioquia os discípulos foram, pela primeira 

13,1vez, chamados com o nome de cristãos. Na 

igreja de Antioquia, havia profetas e doutores. 
Eram eles: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, 
Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evangelho - Mt 10,7-13

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "Em vosso caminho, anunciai: 'O Rei-7

no dos Céus está próximo'.  Curai os doentes, 8

ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, 
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expulsai os demônios. De graça recebestes, de 
graça deveis dar!  Não leveis ouro nem prata 9

nem dinheiro nos vossos cintos;  nem sacola 10

para o caminho, nem duas túnicas nem 
sandálias nem bastão, porque o operário tem 
direito ao seu sustento.  Em qualquer cidade 11

ou povoado onde entrardes, informai-vos para 
saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com 
ele até a vossa partida.  Ao entrardes numa 12

casa, saudai-a.  Se a casa for digna, desça 13

sobre ela a vossa paz; se ela não for digna, volte 
para vós a vossa paz. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

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

1. Pela Igreja edificada sobre os Apóstolos 
do Cordeiro, para que não ofereça aos homens 
ouro e prata, mas a fé em Jesus Cristo, oremos, 
irmãos.

2. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele 
unidos, para que, cheios do Espírito, anunciem a 
todos a palavra de Jesus, oremos, irmãos.

3. Pelos presbíteros, missionários e catequis-
tas, para que saibam, como São Barnabé, orar, 
consolar, exortar e reconciliar, oremos, irmãos.

4. Pelos leigos e leigas que testemunham o 
Evangelho em todos os ambientes do mundo, 
para que sejam reconhecidos, oremos, irmãos.

5. Pelos membros da nossa assembleia, 
para que, partindo o Pão da Vida, louvem a Deus 
e o sirvam nos pobres, oremos, irmãos.

Pai de todas as consolações, que confir-
mastes com o poder do vosso braço o humilde 
testemunho de São Barnabé, concedei-nos a 
graça de ser pregoeiros do Evangelho pela força 
e a sabedoria do Espírito.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio dos Apóstolos

Antífona da comunhão - Jo15,15

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

Oração depois da comunhão

Ao recebermos, ó Deus, o penhor da vida 
eterna, dai-nos gozar na vossa luz o que 
celebramos sob o véu do sacramento, em honra 
do apóstolo São Barnabé.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 10,7-13

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

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

-  Conteúdo do anúncio é o Reino. Reino que tem uma plenitude futura, mas é já uma 
realidade presente. Faz-se presente aqui e agora. O anúncio o torna consciente.
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-  O Reino se manifesta nas mais variadas situações de diminuição da vida e de morte: 
enfermidade, morte, lepra, ‘possessão’... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Testemunhas do Reino: Ismael Enrique Pineda (El Salvador, 1980). Paulo Fontelle 
(Ananindeua, Pará, 1987).

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

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

Jesus não veio abolir a Lei dada ao povo por 
Deus, mas cumpri-la. Jesus a levou à perfeição 
através da sua vida, por sua relação com Deus    
e com os irmãos, por sua sintonia única e 
insuperável com a vontade do Pai. 

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

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

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

Leitura - 2Cor 3,4-11

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  É por Cristo que temos tal confian-4

ça perante Deus,  não porque sejamos capazes 5

por nós mesmos, de ter algum pensamento, 
como de nós mesmos, mas essa nossa capa-
cidade vem de Deus.  Ele é que nos tornou 6

capazes de exercer o ministério de uma aliança 
nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do 
Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito 
comunica a vida.  Se o ministério da morte, 7

gravado em pedras com letras, foi cercado de 
tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o 
rosto de Moisés, por causa do seu fulgor, ainda 
que passageiro,  quanto mais glorioso não será 8

o ministério do Espírito?  Pois, se o ministério 9

da condenação foi glorioso, muito mais glorio-
so há de ser o ministério ao serviço da jus-
tificação.  Realmente, em comparação com 10

uma glória tão eminente, já não se pode chamar 
glória o que então tinha sido glorioso.  Pois, se 11

o que era passageiro foi marcado de glória, 
muito mais glorioso será o que permanece. - 
Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 98(99),5.6.7.8. 
9 (R/. cf. 9c)

R. Santo é o Senhor, nosso Deus!

1.  Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-
vos perante seus pés, pois é santo o Senhor 
nosso Deus! R.

2. Eis Moisés e Aarão entre os seus sacer-
dotes. E também Samuel invocava seu nome,   
e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. R.

3.  Da coluna de nuvem falava com eles. E 

guardavam a lei e os preceitos divinos, que o 
Senhor nosso Deus tinha dado. R.

4.  Respondíeis a eles, Senhor nosso Deus, 
porque éreis um Deus paciente com eles,   
mas sabíeis punir seu pecado. R.

5.  Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-
vos perante seu monte, pois é santo o Senhor 
nosso Deus! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 24,4b-5a

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

verdade me oriente e me conduza! R.

Evangelho - Mt 5,17-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

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

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

digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, 
nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, 
sem que tudo se cumpra.  Portanto, quem 19

desobedecer a um só destes mandamentos, por 
menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o 
mesmo, será considerado o menor no Reino  
dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar 
será considerado grande no Reino dos Céus".            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

A lei dada a Moisés conduz a Cristo, que a 
levou à perfeição do Evangelho, por sua vida, 
morte e ressurreição. Peçamos a graça de 
reconhecer a sua santidade sem medo de 
conhecer a sua provisoriedade: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelos ministros e ministras da Palavra, 
para que a acolham com fé, a vivam com amor e 
a anunciem com ardor, rezemos.
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2.  Pelo povo judeu, que recebeu a Palavra 
da boca de Moisés, e pelo povo cristão, que a 
encontrou toda em Jesus, rezemos.

3.  Pelos que desrespeitam os manda-
mentos, e pelos que os vivem e os ensinam a 
outras pessoas com convicção, rezemos. 

4.  Pelos que obedecem às leis humanas 
justas e lutam pela supressão das leis que 
atentam contra o ser humano, rezemos.

5.  Pelos cristãos reunidos nesta igreja, para 
que encontrem na lei de Deus setas a indicar os 
caminhos do amor, rezemos.

Pai Santo, que nos destes conhecer e 
acolher a vossa Lei, ensinai-nos a reconhecer 
que ela é santa e fazei que todos os homens e 
mulheres, pela força do Espírito Santo, a 
ponham em prática. 

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 17,3

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,17-19

Jesus está na montanha, onde faz seu primeiro longo discurso no Evangelho de Mateus. No 
Sermão da Montanha (Mt 5-7), Jesus age como Moisés, o grande legislador do Antigo 
Testamento. Jesus, porém, é maior que Moisés. Ele aparece como o intérprete oficial da 

tradição judaica, aquele que é capaz de esclarecer seus aspectos mais profundos. Jesus veio para 
revelar o verdadeiro significado do Antigo Testamento, para expressar o que a Lei e os Profetas 
queriam dizer e, assim, fazer a Lei ser cumprida (v. 17). Ele ensina aos seus discípulos o seu 
verdadeiro sentido e os convida a colocá-los em prática. Desse modo se tornarão grande no Reino 
dos Céus.

-  A Lei e os Profetas: É uma expressão muito frequente em Mateus (7,12; 11,13; 22,40), 
refere-se ao todo da revelação de Deus no Antigo Testamento. A Lei foi dada por Deus através de 
Moisés. Em hebraico é a que significa Lei. Os judeus possuem a torá oral e a torá escrita Torah, 
( ). A expressão “Lei e os Profetas” tem um sentido litúrgico: nas sinagogas aos sábados halaká
havia sempre uma leitura de um texto da Lei e outro dos Profetas. Com estas duas palavras se 
indicava também toda a Escritura (Mt 11,13; 22,40). É uma expressão análoga a “Moisés e Elias”.

-  : Jesus não poderia abolir a Palavra revelada pelo próprio Deus, nem ir Não vim abolir
contra a tradição na qual nasceu. Seria opor-se ao próprio Deus. O Apóstolo Paulo ensina que a “Lei 
é santa” (Rm 7,12). O que Jesus quer é dar-lhe o verdadeiro e autêntico sentido. Jesus não rompe 
com a Torá, permanece fiel, mas lhe dá pleno cumprimento com uma concentração nos valores 
mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade (23,23).

-  Dar-lhes pleno cumprimento: Jesus realiza as profecias (Mt 1,22; 2,15.17.23) com isso 
não só se propõe a cumprir a Lei e os Profetas, mas quer levá-la à perfeição, isto é, dar o verdadeiro 
sentido ao código de vida religiosa contra o uso legalista que os mestres haviam transformado a 
Palavra de Deus. Jesus pretende alcançar uma perfeição radical e ao mesmo tempo devolver a sua 
simplicidade original (cf. 5,20).

-  Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei: iod, É uma referência ao  a menor letra do 
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alfabeto hebraico. O sentido é que nenhum pormenor da Lei deve ser desprezado. Jesus não veio 
destruir a Lei (Dt 4,8), e toda a economia antiga, nem a consagrar como intocável, mas dar-lhe, 
pelo seu ensinamento e pelo seu comportamento, forma nova e definitiva, na qual se realiza, afinal, 
plenamente aquilo a que a Lei se encaminhava. Isso é verdade, sobretudo no que diz respeito a 
justiça (v.20). O preceito antigo torna-se interior, atingindo os desejos e os motivos secretos (cf. 
12,34). Portanto, nenhum pormenor da Lei pode ser omitido (vv. 18-19). O amor, em que já se 
resumia a Lei antiga (7,12), torna-se o mandamento novo e inesgotável de Jesus e o cumprimento 
de toda a Lei.

-  Praticar e ensinar: Esta expressão reflete o horror de Jesus à hipocrisia, ou seja, ensinar 
uma coisa e praticar outra. Mais adiante ensinará: “Nem todo aquele que me diz 'Senhor, Senhor' 
entrará no Reino dos Céus, mas sim aquele que praticar a vontade de meu Pai que está nos céus” 
(7,21).

-  Reino dos Céus: No Evangelho de Mateus é comum Jesus se referir ao Reino de Deus como 
o Reino dos Céus. É que Mateus escreve seu evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo. 
Os judeus não pronunciam o nome de Deus (YHWH).  é para os judeus daquele tempo uma O céu
das maneiras de designar Deus sem pronunciar o seu nome inefável (Ex 20,7; Lv 19,12; Dt 5,11). 

A Lei que foi dada no passado também era para trazer vida no meio do povo. Era para que 
houvesse justiça e para formar um povo novo e disposto que servisse ao Senhor. Era isso que 
Moisés afirmava quando ensinava o próprio povo (Dt 4,8). Mas quando a Lei se transformou em 
legalismo, tornou-se opressora e perdeu-se a emoção. A Lei sem misericórdia perde toda a sua 
força e passa a ser opressora. Uma religião marcada pelo legalismo frio é uma religião sem coração 
e que coloca a vida humana em segundo plano. O Papa Francisco adverte a Igreja “para não tornar 
pesada a vida dos fiéis”, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando “a misericórdia 
de Deus quis que fosse livre”. Muitas vezes o legalismo religioso fala mais alto que o amor e 
corremos o sério risco de agirmos como controladores da graça, “mas a Igreja não é uma alfândega, 
ao contrário, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa” (EG 43 e 47).

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

Testemunhas do Reino: Joaquim Neves Norte (Brasil, 1981).

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

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

13 5ª-FEIRA - S. ANTÔNIO DE PÁDUA, Presb, Dr - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Fernando de Bulhões e Taveira nasceu em 
Lisboa em 15 de agosto de 1195. Ordenado 
sacerdote entre os cônegos regulares de Santo 
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Agostinho, deixou-se fascinar pelo ideal francis-
cano, por ter visto os corpos dos cinco primeiros 
mártires franciscanos de Marrocos. Entrou no 
convento de Santo Antonio de Coimbra, onde 
recebeu o nome de Antonio. Aspirando ao 
martírio, quis trabalhar nas missões entre os 
muçulmanos da África do Norte; mas uma 
doença o fez retornar. O navio, forçado pela 
tempestade, teve que aportar na Sicília. Antonio, 
então percorreu toda a Itália pregando. Em 1221 
participou do Capítulo Geral da Ordem e viu são 
Francisco. Pregou com eficácia contra os here-
ges, dirigindo-se de preferência ao povo. A 
Quaresma de 1231 assinalou o vértice de sua 
pregação, em que predominam as solicitações 
sociais. Esgotado, morreu aos trinta e seis anos 
em Pádua, no dia 13 de junho de 1231. É 
honrado com o título de “Doutor evangélico”. 
Seu culto é um dos mais populares da história e 
apressou sua canonização, ocorrida um ano 
após sua morte.

Comentário inicial - A justiça “menor”, até 
que não é difícil praticar. O esforço, a disciplina, 
a consideração das vantagens podem levar o ser 
humano a isso. Agora, a justiça “maior” – a 
justiça “excessiva” vivida e pregada por Jesus – 
esta só o Pai pode criar em nós, tornando-nos 
homens e mulheres novos para o Reino de 
Deus. Santo Antônio, nascido em Lisboa e morto 
em Pádua, se deixou transformar de tal modo 
pelo Espírito e pela Palavra que pregou palavras 
de fogo e se tornou luz para todos. 

Antífona da entrada - Lc 4,18

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

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que destes 
Santo Antônio ao vosso povo como insigne pre-
gador e intercessor em todas as necessidades, 
fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamen-
tos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas 

as provações.

Leitura - 2Cor 3,15 – 4,1.3-6 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Até ao dia de hoje, quando os 15

israelitas leem os escritos de Moisés, um véu 
cobre o coração deles.  Mas, todas as vezes 16

que o coração se converte ao Senhor, o véu é 
tirado.  Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o 17

Espírito do Senhor, aí está a liberdade.  Todos 18

nós, porém, com o rosto descoberto, contem-
plamos e refletimos a glória do Senhor e assim 
somos transformados à sua imagem, pelo seu 
Espírito, com uma glória cada vez maior.  Não 4,1

desanimamos no exercício deste ministério que 
recebemos da misericórdia divina.  E se o 3

nosso evangelho está velado, é só para aqueles 
que perecem que ele está velado.  O deus deste 4

mundo cegou a inteligência desses incrédulos, 
para que eles não vejam a luz esplendorosa do 
evangelho da glória de Cristo que é a imagem de 
Deus.  De fato, não nos pregamos a nós 5

mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. 
Quanto a nós, apresentamo-nos como servos 
vossos, por causa de Jesus.  Com efeito, Deus 6

que disse: "Do meio das trevas brilhe a luz", é o 
mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos 
corações, para tornar claro o conhecimento da 
sua glória na face de Cristo. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84(85),9ab-10. 
11-12.13-14 (R/. cf. 10b)

R. A glória do Senhor habitará em 
nossa terra.

1.  Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a 
paz que ele vai anunciar; a paz para o seu povo e 
seus amigos. Está perto a salvação dos que o 
temem, e a glória habitará em nossa terra. R.

2.  A verdade e o amor se encontrarão, a 
justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a 
fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. R.
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3.  O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a 
nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça 
andará na sua frente e a salvação há de seguir os 
passos seus. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

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

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

Evangelho - Mt 5,20-26

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "Se a vossa justiça não for maior que a 20

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

o que foi dito aos antigos: 'Não matarás! Quem 
matar será condenado pelo tribunal'.  Eu, 22

porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza 
com seu irmão será réu em juízo; quem disser 
ao seu irmão: 'patife!' será condenado pelo tri-
bunal; quem chamar o irmão de 'tolo' será con-
denado ao fogo do inferno.  Portanto, quando 23

tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali 
te lembrares que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti,  deixa a tua oferta ali diante do altar, e 24

vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só 
então vai apresentar a tua oferta.  Procura 25

reconciliar-te com teu adversário, enquanto 
caminha contigo para o tribunal. Senão o 
adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará 
ao oficial de justiça, e tu serás jogado na pri-
são.  Em verdade eu te digo: dali não sairás, 26

enquanto não pagares o último centavo".                  
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Peçamos a Deus Pai todo-poderoso a graça 
de nos colocarmos, como Santo Antônio, ao 
serviço da Igreja e de toda a humanidade:                 
R: Nós Vos rogamos: ouvi-nos, Senhor.

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

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

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

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

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

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 20,28

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

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, o vosso sacramento 
em memória do vosso Santo Antônio de Pádua; 
concedei que esta Eucaristia se transforme para 
nós em alegria eterna. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,20-26

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

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

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

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

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

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

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

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

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-
poderoso abençoai + este pão, pela interces-
são de Santo Antônio, que por sua pregação e 
exemplo distribuiu o pão da vossa Palavra aos 
vossos fiéis. Este pão recorde aos que o 
comerem ou distribuírem com devoção, o pão 
que vosso Filho multiplicou no deserto para a 
multidão faminta, o Pão Eucarístico que nos dais 

todos os dias no mistério da Eucaristia; e fazei 
que este pão nos lembre o compromisso para 
com todos os nossos irmãos necessitados de 
alimento corporal e espiritual. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu 
do céu, e dá vida e salvação ao mundo, na 
unidade do Espírito Santo. Amém! 

BÊNÇÃO DO PÃO DE SANTO ANTÔNIO
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Santos do dia: Geraldo de Claraval (+ 1138). Antônio de Pádua (1195 – 1231). 

Memória histórica: Início da Insurreição Pernambucana para expulsar os holandeses (1645).

Datas comemorativas: Dia do Turista. Nascimento de José Bonifácio, Patriarca da 
Independência (1763). Criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por Dom João VI (1808). 

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

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

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

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

Oração do dia

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

Leitura - 2Cor 4,7-15

Leitura da segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

7Irmãos:  Trazemos esse tesouro em vasos de 
barro, para que todos reconheçam que este 
poder extraordinário vem de Deus e não de nós.      
8 Somos afligidos de todos os lados, mas não 
vencidos pela angústia; postos entre os maiores 

9apuros, mas sem perder a esperança;  perse-
guidos, mas não desamparados; derrubados, 

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

11Jesus seja manifestada em nossos corpos.  De 
fato, nós, os vivos, somos continuamente entre-
gues à morte, por causa de Jesus, para que tam-
bém a vida de Jesus seja manifestada em nossa 

12natureza mortal.  Assim, a morte age em nós, 
13enquanto a vida age em vós.  Mas, sustentados 

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

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

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

Salmo responsorial - Sl 115(116b),10-
11.15-16.17-18 (R/. cf. 17a)

R. Oferto ao Senhor um sacrifício de 
louvor.

1.  Guardei a minha fé, mesmo dizendo: "É 
demais o sofrimento em minha vida!" Confiei, 
quando dizia na aflição: Todo homem é men-
tiroso! Todo homem!" R.

2.  É sentida por demais pelo Senhor a 
morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou 
o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nas-
ceu de vossa serva; mas me quebrastes os 
grilhões da escravidão! R.

3.  Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o nome santo do Senhor. Vou cum-
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prir minhas promessas ao Senhor na presença 
de seu povo reunido. R.

Aclamação ao Evangelho - Fl 2, 15d.16a

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

do a Palavra da vida! R.

Evangelho - Mt 5,27-32

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-
pulos: "Ouvistes o que foi dito: 'Não cometerás 27 

adultério'.  Eu, porém, vos digo: Todo aquele 28

que olhar para uma mulher, com o desejo de 
possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu 
coração.  Se o teu olho direito é para ti ocasião 29

de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti! 
De fato, é melhor perder um de teus membros, 
do que todo o teu corpo ser jogado no inferno.    
30 Se a tua mão direita é para ti ocasião de 
pecado, corta-a e joga-a para longe de ti! De 
fato, é melhor perder um dos teus membros, do 
que todo o teu corpo ir para o inferno.  Foi dito 31

também: 'Quem se divorciar de sua mulher, dê-
lhe uma certidão de divórcio'. Eu, porém, vos 32 

digo: Todo aquele que se divorcia de sua 
mulher, a não ser por motivo de união irregular, 
faz com que ela se torne adúltera; e quem se 
casa com a mulher divorciada comete adulté-
rio". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

O cumprimento perfeito da Lei de Deus não 
se detém na letra, mas vai até ao espírito; não 
fica no dever, supõe o amor. Peçamos ao Pai que 
nos dê a graça de amar, dizendo: R. Ouvi-nos, 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,27-32 

N
o Sermão da Montanha (Mt 5-7), Jesus age como Moisés, o grande legislador do Antigo 
Testamento. Jesus, porém, é maior que Moisés. Ele aparece como o intérprete oficial da 
tradição judaica, aquele que é capaz de esclarecer seus aspectos mais profundos. Jesus 

Senhor.

1.  Para que a Igreja seja fiel ao proclamar 
tudo que Jesus disse aos seus discípulos, para o 
nosso próprio bem, rezemos.

2.  Para que a Igreja não tenha medo de 
ensinar que a infidelidade conjugal e o adultério 
são pecados, rezemos. 

3.  Para que a Igreja faça a experiência de 
encontrar Deus nas pessoas boas, nas coisas 
simples e no dia a dia, rezemos. 

4.  Para que a Igreja vá ao encontro dos seus 
filhos e filhas que vivem alheios e afastados dela, 
rezemos.

5.  Para que a Igreja nos lembre que a co-
munhão com Deus e com os irmãos e irmãs é 
fonte de santa alegria, rezemos.

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - 1Jo 4,16

Deus é amor, e quem permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus nele.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más 
inclinações e orientando para o bem a nossa 
vida.
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veio para revelar o verdadeiro significado do Antigo Testamento, para expressar o que a Lei e os 
Profetas queriam dizer e, assim, fazer a Lei ser cumprida (v. 17). Ele ensina aos seus discípulos o 
seu verdadeiro sentido e os convida a colocá-los em prática. Desse modo se tornarão grandes no 
Reino dos Céus. O Sermão da Montanha torna-se assim o discurso do Mestre que ensina com 
autoridade e não como quem se apega unicamente à letra da Lei.

-   A Lei proibia o adultério (Ex 20,14-17). Romper o laço familiar Não cometerás adultério:
significava também romper a aliança com Deus. Jesus dá um passo adiante, interioriza o preceito. É 
preciso também evitar o desejo, o olhar cobiçoso em relação à mulher do outro. Isto é, respeitar a si 
mesmo e a mulher e os seus sentimentos.

- Os olhos foram dados para que possamos  Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado: 
ver. Os olhos são a porta do coração e da alma. Na Bíblia, o olho, como o coração, indica o homem 
inteiro e sua conduta; o olho reúne e orienta a direção, particularmente a relação com Deus. 
Depende da intenção do nosso olhar para saber como pensamos sobre alguém ou alguma coisa. 
Portanto, se o olhar for malicioso, melhor seria não ter os olhos.

-  Da mesma forma que o olho, as mãos Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado: 
devem ser para fazer o bem. É com elas que trabalhamos e ganhamos o pão de cada dia. Se a 
usamos para o mal, melhor seria não as ter. Jesus não quer que nos mutilemos, mas que façamos 
bom uso dos membros do nosso corpo.

-  Novamente Jesus Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio: 
procura salvaguardar o matrimônio. Somente permite o divórcio se o motivo fosse a pornéia 
(adultério). Em Mt 19,1-9 Jesus vai ensinar que ninguém deve separar o que Deus uniu.

-  - O adultério é um furto do marido, se a mulher for esposada e, vice-versa, da Adultério: 
esposa, se o homem for esposado. Na verdade, é muito mais que isso, pois o matrimônio é 
pertença mútua entre homem e mulher. Os dois são uma só carne, quer dizer, uma só realidade, 
como Deus, em que os Três são, ao mesmo tempo, rigorosamente Um. Marido e mulher são um do 
outro, no dom recíproco do amor. Romper ou eliminar essa união – como faz o divórcio ou fazem os 
fautores do “fim do casamento” – é negar a imagem de Deus, que é distinção e superação da 
distinção, comunhão de amor do que é diferente (cf. Gn 1,27; 2,22ss.).

O Evangelho é convite de Jesus não para a prática do legalismo, mas um chamado para 
praticarmos bem tudo aquilo que fazemos. Seja nas relações matrimoniais seja nas relações com 
as outras pessoas devem ser justos e não maliciosos. Somos chamados a olhar o mundo com os 
olhos de Deus e não da maldade. Somos convidados a fazer o bom uso dos membros do nosso 
corpo. Deus não quer ver-nos mutilados, porém espera que os membros do nosso corpo sejam 
utilizados para o bem; foi para isso que eles nos foram dados.

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

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

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

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

"Minha experiência de Deus começa com o sofrimento. Não conhecia 
nenhum Deus antes de sofrer." (Lytta Basset , 1950 - , Polinésia).
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15 SÁBADO DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia)

A vida é improvisada travessia. Lançados no 
mundo, somos tomados pelo medo; nos peitos 
quentes da mãe, porém, sentimos que é pos-
sível confiar. A vida transcorre entre essas duas 
forças fundamentais: o medo e a confiança. 
Deus parece não se importar com nossas 
dificuldades. É o medo. O seu sono em nossa 
barca é a condição para podermos crescer em 
seus braços. A confiança enxerga o porto!

Antífona da entrada - Sl 26,1-2

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

Oração do dia

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

Leitura - 2Cor 5,14-21 

Leitura da segunda carta de São Paulo 
aos Coríntios 

14 Irmãos: O amor de Cristo nos pressiona, 
pois julgamos que um só morreu por todos, e 

 15 que, logo, todos morreram. De fato, Cristo 
morreu por todos, para que os vivos não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele que por 

16eles morreu e ressuscitou.  Assim, doravante, 
não conhecemos ninguém conforme a natureza 
humana. E, se uma vez conhecemos Cristo 
segundo a carne, agora já não o conhecemos 

17assim.  Portanto, se alguém está em Cristo, é 
uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. 

18Tudo agora é novo.  E tudo vem de Deus, que, 
por Cristo, nos reconciliou consigo e nos 

19confiou o ministério da reconciliação.  Com 
efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo 
consigo, não imputando aos homens as suas 
faltas e colocando em nós a palavra da 

20reconciliação.  Somos, pois, embaixadores de 
Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de 
nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: 

21deixai-vos reconciliar com Deus.  Aquele que 
não cometeu nenhum pecado, Deus o fez 
pecado por nós, para que nele nós nos tornemos 
justiça de Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102(103),1-2. 
3-4.8-9.11-12 (R/. 8a)

R. O Senhor é indulgente, é favorável.

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e to-
do o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de 
seus favores! R.

2.  Pois ele te perdoa toda culpa, e cura toda 
a tua enfermidade; da sepultura ele salva a tua 
vida e te cerca de carinho e compaixão. R.

3.  O Senhor é indulgente, é favorável, é 
paciente, é bondoso e compassivo. Não fica 
sempre repetindo as suas queixas, nem guarda 
eternamente o seu rancor. R.

4.  Quanto os céus por sobre a terra se 
elevam, tanto é grande o seu amor aos que o 
temem; quanto dista o nascente do poente, 
tanto afasta para longe nossos crimes. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 118

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Inclinai meu coração às vossas adver-

tências, e dai-me vossa lei como um presente 
vantajoso! R.
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Evangelho - Mt 5,33-37

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Vós ouvistes o que foi dito aos 33

antigos: 'Não jurarás falso', mas 'cumprirás os 
teus juramentos feitos ao Senhor'.  Eu, porém, 34

vos digo: Não jureis de modo algum: nem pelo 
céu, porque é o trono de Deus;  nem pela terra, 35

porque é o suporte onde apoia os seus pés; nem 
por Jerusalém, porque é a cidade do Grande Rei. 
36 Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu 
não podes tornar branco ou preto um só fio de 
cabelo. Seja o vosso 'sim': 'Sim', e o vosso  37 

'não': 'não'. Tudo o que for além disso vem do 
Maligno" . - Palavra da Salvação.

        
Preces dos fiéis 

O discípulo de Cristo é amante da verdade, e 
quem diz a verdade não precisa jurar. Peçamos a 
Deus que nos ajude a ser verazes e verdadeiros, 
dizendo: R. Ajudai-nos, Senhor, a ser 
sinceros.

1.  Pelos responsáveis dos meios de comu-
nicação da Igreja, para que sejam buscadores e 
testemunhas da verdade, rezemos.

2.  Pelos cidadãos de cada país e da terra 
inteira, para que exijam transparência dos 
políticos e governantes, rezemos.

3.  Pelos que trabalham nos mais diversos 

meios de comunicação, para que valorizem os 
bons acontecimentos, rezemos. 

4.  Pelas vítimas da mentira e do falso teste-
munho, para que não se deixem abater e sigam 
em frente, rezemos.

5.  Por nós aqui reunidos em assembleia 
eucarística, para que que não tenhamos duas 
caras e duas vidas, rezemos.

Senhor, ensinai-nos a ser sinceros no que 
afirmamos, dizendo “sim” quando é sim e “não” 
quando é não, segundo a Boa Nova do Evan-
gelho de Cristo, Palavra eterna e verdadeira. Ele 
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - 1Jo 4,16

Deus é amor, e quem permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus nele.

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,33-37

J
esus continua ensinando e atualizando a Lei de Moisés. Continuando o Sermão da Montanha 
(Mt 5-7), Jesus ensina que devemos fazer bom uso da palavra dada. Há uma sacralidade em 
tudo que é a obra de Deus e, portanto, não podemos fazer das coisas de Deus o objeto dos 

nossos juramentos. É um chamado ao respeito pelas coisas santas, um respeito a nós mesmos para 
que a nossa palavra seja sincera e sem falsidade.

-  Jesus radicaliza no Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor: 
valor da palavra dada. Há uma lógica: A Palavra de Deus! Deus é fiel naquilo que diz e promete. Do 
mesmo modo deve ser o fiel, pois quem não cumpre ou manipula a palavra dada é capaz também de 
manipular a palavra de Deus.
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-   Se precisamos jurar por algo que está fora de nós, é Não jureis nem pelo céu nem pela terra:
porque não confiamos naquilo que é nosso, isto é, a nossa palavra. Não devemos jurar pelo céu, 
pois ele não nos pertence; é o trono de Deus. Também não podemos jurar pela terra, porque é o 
apoio dos pés de Deus. Tampouco pela cidade sagrada, pois lá estava o Templo (morada) do 
Senhor Deus. 

-  Não podemos jurar pela nossa cabeça, pois ela é parte do corpo Não jures pela tua cabeça: 
e se a perdemos, em nosso julgamento, não podemos sobreviver sem ela. Também a cabeça é 
capaz, por mesma, de tornar brancos os nossos cabelos. O apóstolo Paulo vai ensinar que devemos 
cuidar dos membros do nosso corpo: “vossos corpos são membros de Cristo” (1Cor 6,15).

-   O juramento busca o apoio de algo ou de alguém mais digno de fé para Não jureis:
sustentar a palavra própria. Jurar por Deus é chamar Deus por testemunha da verdade e veracidade 
da nossa palavra. O Antigo Testamento condenava o perjúrio, mas permitia os juramentos, sob a 
condição de serem mantidos para não desonrarem quem é chamado como testemunha, 
especialmente Deus (cf. Nm 30,3; Dt 23,22; Sl 50,14). Jesus dá sempre um passo adiante: se a 
nossa palavra for sincera, não há necessidade de juramentos.

-  'Não'. Tudo o que for além disso vem do Maligno: A Seja o vosso 'sim': 'Sim', e o vosso 'não': 
Lei dada por Deus tinha os mandamentos positivos e negativos que os judeus deviam cumprir. 
Portanto, torcer ou inverter esta lógica era subverter as ordens de Deus.

 Não devemos colocar Deus no meio dos nossos negócios, sobretudo se somos falsos, se 
não confiamos em nós e nem com quem nos relacionamos. Hoje o juramento é uma palavra 
inflacionada, um compromisso que se quer tão forte que busca apoio além da palavra, considerada 
fraca. Jesus proíbe o próprio juramento. A palavra tem que ser suficiente. Tem que ser verdadeira e 
veraz, meio de comunicação e de comunhão entre as pessoas. Se for falsa, vira o que não deve ser, 
instrumento de dominação e divisão. O diabo é pai ao mesmo tempo da mentira e da divisão.

Santos do dia: Vito (297 – 304). Lotário de Sées (685 – 756). Eigil (+ 822). Bernardo de Aosta 
(+ 1081). Geraldo de Salzburg (1010 – 1088). Isfrido de Ratzeburgo (+ 1204). Germana Cousin 
(1579 – 1601). Aloísio Palazzolo (1827 – 1886). Klara Fietz (1905 – 1937). 

Testemunhas do Reino: Víctor Sanabria (Costa Rica, 1952). Teodoro Santos Mejía (Peru, 
1989).

Memória histórica: Início da Guerra do Chaco, entre Bolívia e Paraguai (1932). O México 
declara não prescrito o delito do ex-presidente Luís Echeverría Álvarez por genocídio em 1971 
(2005).

Datas comemorativas: Dia do Paleontólogo. Batismo da Pomerânia (1125).

“Há muitas maneiras de matar uma pessoa. Cravando um punhal, 
tirando o pão, não tratando sua doença, condenando à miséria, 

fazendo trabalhar até se arrebentar, impelindo ao suicídio, 
enviando para a guerra, etc. Só a primeira é proibida pela lei.” 

(Bertold Brecht). 
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Comentário inicial - A celebração da mor-
te e ressurreição de Jesus chega à sua máxima 
expansão com a solenidade da Santíssima 
Trindade. Do Pai brota, desde toda a eternidade, 
a decisão de nos tornar participantes da vida de 
Deus, como filhos e filhas. No Filho encarnado, 
Jesus, a vontade do Pai se realiza de forma 
perfeita num ser humano, em tudo igual a nós, 
menos no pecado. O Espírito Santo, então, nos é 
dado pelo Pai para a nossa santificação e a 
continuação da missão de Jesus. Celebremos a 
festa de hoje dirigindo nossa oração ao Pai, por 
meio de Jesus, na unidade do Espírito Santo. 

Antífona da entrada 

Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho 
unigênito e bendito o Espírito Santo. Deus foi 
misericordioso para conosco.

Oração do dia

Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a 
Palavra da verdade e o Espírito santificador, 
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16
DOMINGO DO TEMPO COMUM - 

SANTÍSSIMA TRINDADE - Solenidade
(Cor branca - III Semana do Saltério - Ofício dominical comum)

revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, 
professando a verdadeira fé, reconheçamos a 
glória da Trindade e adoremos a Unidade onipo-
tente. 

Leitura - Pv 8,22-31

Leitura do Livro dos Provérbios 

22Assim fala a Sabedoria de Deus:  O Senhor 
me possuiu como primícia de seus caminhos, 

23antes de suas obras mais antigas;  desde a 
eternidade fui constituída, desde o princípio, 

24antes das origens da terra.  Fui gerada quando 
não existiam os abismos, quando não havia os 

25mananciais das águas,  antes que fossem 
estabelecidas as montanhas, antes das colinas 

26fui gerada.  Ele ainda não havia feito as terras e 
os campos, nem os primeiros vestígios de terra 

27do mundo.  Quando preparava os céus, ali 
estava eu, quando traçava a abóbada sobre o 

28abismo,  quando firmava as nuvens lá no alto e 
 29reprimia as fontes do abismo,  quando fixava ao 

mar os seus limites - de modo que as águas não 
ultrapassassem suas bordas - e lançava os 

30fundamentos da terra,  eu estava ao seu lado 
como mestre de obras; eu era seu encanto, dia 
após dia, brincando, todo o tempo, em sua 

31presença,  brincando na superfície da terra, e 
alegrando-me em estar com os filhos dos 
homens. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 8,4-5.6-7.8-9 
(R/. 2a)

R. Ó Senhor nosso Deus, como é 
grande vosso nome por todo o universo!

1.  Contemplando estes céus que plasmas-
tes e formastes com dedos de artista; vendo a 
lua e estrelas brilhantes, perguntamos: "Senhor, 
que é o homem, para dele assim vos lembrardes 
e o tratardes com tanto carinho?" R.
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2.  Pouco abaixo de Deus o fizestes, 
coroando-o de glória e esplendor; vós lhe 
destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés 
lhe pusestes. R.

3.  As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o 
gado e as feras da mata; passarinhos e peixes 
dos mares, todo ser que se move nas águas. R.

Leitura - Rm 5,1-5

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  Justificados pela fé, estamos em  1

paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, 
Jesus Cristo.  Por ele tivemos acesso, pela fé, a 2

esta graça, na qual estamos firmes e nos 
gloriamos, na esperança da glória de Deus.  E  3

não só isso, pois nos gloriamos também de 
nossas tribulações, sabendo que a tribulação 
gera a constância,  a constância leva a uma 4

virtude provada, a virtude provada desabrocha 
em esperança;  e a esperança não decepciona, 5

porque o amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado. - Palavra do Senhor. 

Aclamação ao Evangelho - Ap 1,8

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito, 

Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos 
séculos. Amém. R.

Evangelho - Jo 16,12-15 

O Novo Testamento não usa a palavra Trindade. 
A palavra Trindade só será aplicada a Deus mais 
tarde. Mas o Novo Testamento, testemunhando a 
revelação de Deus no Filho, Jesus, e no Espírito 
Santo, fala claramente desta realidade. Realidade 
que nós experimentamos, vivemos e cremos no 
nosso relacionamento com Deus.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-

los: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, 12 

mas não sois capazes de as compreender agora. 
13 Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele 
vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não 
falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará.                 
14 Ele me glorificará, porque receberá do que é 
meu e vo-lo anunciará.  Tudo o que o Pai pos-15

sui é meu. Por isso, disse que o que ele rece-
berá e vos anunciará, é meu. - Palavra da 
Salvação.

Preces aos fiéis

Oremos a Deus Pai todo-poderoso, por 
intercessão de seu Filho, nosso Salvador, e          
na força do Espírito Santo, que nos foi dado:              
R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Pelo santo povo fiel, para que tenha cons-
ciência de que a revelação e a salvação nos vêm 
do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, oremos.

2. Pelo santo povo fiel, para que celebre a 
Divina Liturgia voltado para o Pai, por meio do 
Filho, na unidade do Espírito Santo, oremos.

3. Por todas as pessoas que, como nós, re-
conhecem, creem e adoram o Deus único, espe-
cialmente os Judeus e os Muçulmanos, oremos.

4. Por aqueles que se relacionam com as 
pessoas, conscientes de que o ser humano é 
imagem e semelhança de Deus, oremos.

5.  Pelas famílias da nossa comunidade, 
para cresçam no amor, no respeito às diferenças 
e busquem sem cessar a união, oremos.

Pai santíssimo, que criastes o universo e por 
Jesus Cristo, vosso Filho e Deus convosco, nos 
enviastes o Espírito da verdade, ouvi as orações 
do vosso povo e alegrai-nos com a vossa 
salvação.

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, pela invocação do 
vosso nome, santificai as oferendas de vossos 
servos e servas, fazendo de nós uma oferenda 
eterna. 
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Prefácio
O mistério da Santíssima Trindade

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. Com vosso Filho e o Espírito 
Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não 
uma única pessoa, mas três pessoas num só 
Deus. Tudo o que revelastes e cremos a respeito 
de vossa glória atribuímos igualmente ao Filho e 
ao Espírito Santo. E, proclamando que sois o 
Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma 
das pessoas, na mesma natureza e igual 
majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando 

(dizendo) a uma só voz: 

Sugestão: Oração eucarística III.

Antífona da comunhão - Gl 4,6

Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos 
corações o Espírito do seu Filho, que clama: 
Abba, Pai!

Oração depois da comunhão

Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a 
comunhão no vosso sacramento, ao procla-
marmos nossa fé na Trindade eterna e santa, e na 
sua indivisível Unidade. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,12-15

A
ntes de sua Paixão, Jesus anuncia o envio do Espírito Santo e vai desenhando seu papel e 
sua ação no meio da comunidade de fiéis. O Evangelho de hoje, mostra que no plano de 
salvação construído pelo Pai, o Espírito é parte integrante, fazendo com que os 

seguidores de Jesus possam compreender o sentido de tudo o que passou e levarem adiante o 
testemunho dado pelo Filho. A celebração da Santíssima Trindade mostra a união entre as três 
pessoas divinas: O projeto do Pai no AT foi conduzir o povo de Deus para a vinda e a missão do 
Filho; por sua vez, o Filho revela o Pai e seu projeto de amor que agora continua pela ação do 
Espírito Santo na sua Igreja.

-  O texto não deixa claro o que Jesus ainda teria para Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos: 
falar aos discípulos. Neste momento, a vida de Jesus fala muito mais que seu discurso, pois seus 
seguidores não eram capazes de compreender a revelação da plena verdade. Contudo, com sua 
vida, Jesus foi a própria Palavra de Deus no meio de nós e, assim, não pode dizer-nos nem dar-nos 
mais do que é. Ele próprio deu a conhecer aos discípulos tudo o que havia ouvido do Pai (Jo 15,15).

-  Somente depois da experiência da cruz, os Mas não sois capazes de as compreender: 
discípulos poderão compreender as palavras de Jesus e carregar o seu peso, que é o peso da cruz. 
A contemplação do amor do Senhor na cruz abrirá os olhos dos discípulos e a vinda do Paráclito 
dará toda a compreensão necessária sobre o plano de Deus.

-   Esta denominação se justifica porque o Espírito não só revela o O Espírito da verdade:
verdadeiro rosto do Pai, que é amor, mas desmente o espírito da mentira, que esconde seu rosto, 
para não ser desmascarado. 

-   Segundo a tradição expressa no Antigo Testamento, foi o Vos conduzirá à plena verdade:
Espírito do Senhor que conduziu o povo na travessia do Mar Vermelho (Is 63,14) e pode ser 
reconhecido junto à coluna de fogo no deserto (Nm 9,12.19), conduzindo os israelitas para a terra 
prometida. Com a morte de Jesus, termina seu discurso na terra e a missão do Espírito, neste 
momento, abre-se para conduzir as pessoas a uma compreensão totalizante dos acontecimentos e 
palavras na vida de Jesus. A verdade plena refere-se ao Cristo glorificado no Pai e que comunica 
seu amor aos seus filhos e filhas.
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-  O que foi revelado pelo Filho continua a fazer-se ouvir por meio do Não falará por si mesmo: 
Espírito, que não é outra palavra que se tornou carne. Ele repete (esse verbo aparece três vezes: vv. 
13, 14 e 15), anuncia de novo, interpreta a mesma palavra que Jesus ouvia do Pai (Jo 8,26), para 
que possamos colher a sua relevância e acolher a sua pertinência em nossa situação concreta, que 
é única. A Palavra é a mesma, mas o Espírito, de algum modo, a torna nova, de novo única, porque a 
faz ressoar em nosso hoje. 

-   Não quer dizer uma predição do futuro. “As coisas que vêm” são o reino As coisas futuras:
do Messias, que vem para salvar o mundo (cf. 11,17; 12,13). O Espírito da verdade fará 
compreender o mistério do Filho na história, de tal forma que ajudará os fiéis a ver como têm que 
reagir diante dos acontecimentos que vão sendo apresentados ao longo de suas vidas. É o espírito 
de profecia, que nos faz ler o presente à luz “daquele que vem”, o Messias Jesus. A profecia vê o 
presente à luz do passado feito e vivido por Jesus. O que aconteceu com Ele acontecerá com todo 
discípulo, em todo tempo e lugar. A nossa profecia recorda e representa Jesus, articulando o ontem 
e o hoje.

-  Jesus, ao apresentar o Espírito como Ele me glorificará e anunciará o que recebeu:
anunciador do que está nas mãos do Filho, prolonga sua revelação de uma forma “espiritual”, 
fazendo com que o anúncio não chegue aos ouvidos e sim ao coração dos fiéis. O Espírito, portanto, 
será a expressão do próprio Jesus.

O amor supera todo conhecimento e toda doação e o Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho, 
nos fará entender o “não-dito” de tudo o que Jesus fez e disse (v. 13). O Espírito não criará nenhuma 
novidade em Jesus, mas criará toda a novidade de Jesus em nós. Atualizará a sua presença. Falará 
aqui e agora o que ele disse e deu outrora. O Espírito dirá agora o que Jesus diria se estivesse na 
nossa situação. A teologia nos ensina que a Trindade é a melhor comunidade. É a melhor 
comunidade porque suas relações são de amor e reciprocidade. A Trindade é modelo para as 
nossas relações. A Igreja só é verdadeiramente a Igreja de Jesus quando vive, respira e transmite 
amor. João nos ensinou que Deus é Amor! E o amor é, ao mesmo tempo, três e um. Três: aquele que 
ama, aquele que é amado, o amor entre os dois. Um: união dos distintos sem eliminar a distinção!

UMA CULTURA DE PAZ

José Antonio Pagola

São muitos os conflitos que sacodem hoje nossa sociedade. Além das tensões e 
enfrentamentos que ocorrem entre as pessoas e no seio das famílias, graves conflitos de ordem 
social, política e econômica impedem entre nós a convivência pacífica.

Para resolver os conflitos, sempre temos que fazer uma opção: ou escolhemos a via do diálogo 
e do mútuo entendimento, ou seguimos os caminhos da violência e do enfrentamento. Por isso, 
muitas vezes o mais grave não é própria existência dos conflitos, mas o fato de que se pode acabar 
acreditando que os conflitos só podem ser resolvidos por meio de imposição da força.

Diante desta “ cultura da violência” temos que promover hoje uma “cultura da paz”. A fé na 
violência dever ser substituída pela fé na eficácia dos caminhos não violentos. Temos que aprender 
a resolver nossos problemas por vias dignas do ser humano. Não fomos feitos para viver 
permanentemente no enfrentamento. Antes de qualquer outra coisa, somos humanos e chamados 
a entender-nos buscando honestamente soluções justas para todos.
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Esta “cultura da paz” exige que se busque a eliminação das injustiças sem introduzir outras 
novas, e sem alimentar e aprofundar mais as divisões. Só os que resistem aos meios injustos e 
combatem todo atentado contra a pessoa podem ser construtores de paz. 

Além disso, uma “cultura de paz” exige que se crie um clima de diálogo social promovendo 
atitudes de respeito e escuta mútuos. Uma sociedade avança para a paz renunciando aos 
dogmatismos, buscando a aproximação de posturas e esclarecendo no diálogo as razões em 
confronto.

A “cultura da paz” sempre se arraiga na verdade. Deformá-la ou pulá-la a serviço de interesses 
partidaristas ou estratégias obscuras não levará à verdadeira paz. Mentir e enganar o povo sempre 
geram violência. 

A “cultura da paz” só se assenta numa sociedade quando as pessoas estão dispostas ao perdão 
sincero, renunciando à vingança e à revanche. O perdão liberta da violência do passado e gera 
novas energias para construir o futuro entre todos.

No meio desta sociedade, nós cristãos temos que escutar de maneira nova as palavras de 
Jesus, “deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz”, e temos que perguntar-nos o que fizemos dessa 
paz que o mundo não pode dar, mas precisa conhecer.

Santos do dia: Quirino de Roma (+ 269). Julita e Círico (+ 305). Cunegunda de Rapperswil (III 
– IV século). Tychon de Amathos (IV – V século). Bruno de Meissen (1010 – 1106). Luitgard de 
Tongern (1182 – 1246). João Francisco de Régis (1597-1640). 

Testemunhas do Reino: Aurora Vivar Vásquez (Peru, 1976). 

Memória histórica: Excomunhão de Martinho Lutero (1520). Valentina Terechkova torna-se a 
primeira astronauta da história (URSS, 1963). “Massacre de Soweto”: 700 meninos assassinados 
por se recusar a aprender o dialeto “afrikaans”, durante o Apartheid (África do Sul, 1976).

Datas comemorativas: Dia da Unidade Nacional. Nascimento de Alexandre Graham Bell, tido 
como inventor do telefone (Edimburgo, Escócia,1876). 

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

Jesus substitui a lei do “talião”* – do tal e 
qual – pela lei do amor – que se exprime na 
compaixão, na misericórdia, na generosidade, 
na doação, na generosidade. É preciso deixar 
que esta palavra revolucionária de Jesus mexa 
conosco, sobretudo, hoje, quando o individua-
lismo e a vingança gritam mais alto que a própria 
lei dos homens. A volta à “barbárie” é uma 
ameaça constante; muitas vezes, uma realidade.

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois meu 
protetor: não me deixeis; não me abandoneis, ó 
Deus, meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável a nosso apelo, e como nada 

0

5

25

75

95

100

junho2019_final

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:20:11



D
ia

 1
7 

de
 J

un
ho

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 d
a 

11
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

62

podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o 
socorro da vossa graça, para que possamos 
querer e agir conforme vossa vontade, seguindo 
os vossos mandamentos. 

Leitura - 2Cor 6,1-10 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Como colaboradores de Cristo, nós 1

vos exortamos a não receberdes em vão a graça 
de Deus,  pois ele diz: "No momento favorável, 2

eu te ouvi e no dia da salvação, eu te socorri". É 
agora o momento favorável, é agora o dia da 
salvação.  Não damos a ninguém nenhum mo-3

tivo de escândalo, para que o nosso ministério 
não seja desacreditado.  Mas em tudo nos 4

recomendamos como ministros de Deus, com 
muita paciência, em tribulações, em necessi-
dades, em angústias,  em açoites, em prisões, 5

em tumultos, em fadigas, em insônias, em 
jejuns,  em castidade, em compreensão, em  6

longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, 
em amor sincero,  em palavras verdadeiras, no  7

poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e 
defensivas, em honra e desonra, em má ou boa 8 

fama; considerados sedutores, sendo, porém, 
verazes;  como desconhecidos, sendo porém, 9

bem conhecidos; como moribundos, embora 
vivamos; como castigados mas não mortos;          
10 como aflitos mas sempre alegres; como 
pobres mas enriquecendo muitos; como quem 
nada possui, mas tendo tudo. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-3ab. 
3cd-4 (R/. 2a)

R. O Senhor fez conhecer a salvação.

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Sl 118,105

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vossa palavra é uma luz para os meus 

passos, e uma lâmpada luzente em meu ca-
minho. R.

Evangelho - Mt 5,38-42

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Ouvistes o que foi dito: 'Olho por 38

olho e dente por dente!'  Eu, porém, vos digo: 39

Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, 
se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-
lhe também a esquerda!  Se alguém quiser 40

abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-
lhe também o manto!  Se alguém te forçar a 41

andar um quilômetro, caminha dois com ele!                
42 Dá a quem te pedir e não vires as costas a 
quem te pede emprestado". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis 

A escola de Jesus não é escola de castigo e 
vingança, mas de amor, humildade, de perdão e 
de bondade. Peçamos ao Senhor que nos aceite 
como discípulos, dizendo: R. Convertei-nos, 
Senhor, ao Evangelho.

1.  Para que os filhos da Igreja e os cidadãos 
de cada país se afastem da lei da vingança e se 
orientem pela misericórdia, rezemos. 

2.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos se mostrem em tudo servidores do 
povo de Deus e da Palavra, rezemos. 

3.  Para que os ministros do Evangelho 
exortem os fiéis a não receberem em vão a graça 
de Deus e a salvação, rezemos. 

4.  Para que os discípulos e discípulas de 
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Jesus sejam capazes de responder às ofensas e 
às injúrias com o perdão, rezemos. 

5.  Para que as famílias das nossas comu-
nidades sejam escolas onde se vivam os valores 
vividos por Jesus, rezemos. 

Senhor Jesus, Mestre bom verdadeiro, 
concedei-nos a graça de acolher as vossas 
palavras, na certeza de que o perdão é mais forte 
do que a violência. Vós que sois Deus com o Pai 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a 
vida dos seres humanos e os renovais pelo 

sacramento, fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 
isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos vossos fiéis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão na 
vossa Igreja.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,38-42

O
 Evangelho de hoje é continuação do Sermão da Montanha (Mt 5-7) onde Jesus dá uma 
inovadora interpretação da Lei de Moisés. A Lei foi dada por Deus para a boa convivência 
entre os irmãos e não para ser um amontoado de preceitos, muito menos para fazer 

separação entre bons e maus. O Apóstolo Paulo ensina que quem ama cumpriu a Lei e que a 
caridade é a plenitude da Lei (Rm 13,8.10). Jesus radicaliza a Lei, acrescentando elementos novos 
como o amor sem medida e o perdão sem condições.

-  Esta sentença estava na Lei (Ex 21,25). Era a Lei do Talião; Olho por olho, dente por dente: 
fora da Bíblia estava também no Código de Hamurabi. Mesmo que hoje pareça dura demais, na 
época foi uma conquista civil para evitar que os poderosos aplicassem sentenças injustas contra os 
pobres. A pena devia ser igual ao delito. Jesus entende que esta lei precisa avançar. Devolver na 
mesma medida, continuava a alimentar a espiral da violência. O perdão e a misericórdia vão além e 
produzem resultados melhores. 

-  Jesus quer Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda: 
ensinar que não devemos de retribuir a violência com outra violência. Quando um soldado deu uma 
tapa no seu rosto, Jesus não ofereceu o outro lado do rosto para ser batido, mas perguntou: “se falei 
a verdade, por que me bates?” (Jo 18,23). Jesus ofereceu sim a outra face, isto é, a face da Justiça e 
da Verdade.

-   É Se alguém abrir um processo contra ti para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto:
uma nova postura que Jesus ensina, um comportamento novo, inspirado naquilo que Jesus viverá 
no caminho do Calvário. Se você der a túnica e também o manto ao teu inimigo, ele é que ficará teu 
devedor. Se ele for um malvado, acabará se envergonhando; se ele for um necessitado, fizeste o 
bem. Quando damos mais e gratuitamente estamos imitando o Pai do Céu que nos dá muito mais 
do que pedimos.

-  Mais uma vez Jesus Se alguém te forçar a andar um quilômetro com ele, caminhe dois: 
ensina a não resistir aos maus. Ao mesmo tempo, aproveitar as ocasiões indesejáveis para torná-
las favoráveis. Ao caminhar com teu inimigo você poderá acalmá-lo no primeiro quilômetro da 
caminhada. E, quem sabe – Deus queira! – no segundo você poderá dialogar com ele e torná-lo teu 
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amigo!
-  Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado: Jesus pede atenção 

ao necessitado, dar-lhe as costas é evitar de olhar em seu rosto e ver o seu real problema. O 
apóstolo Paulo vai ensinar que: “há mais alegria em dar do que em receber” (At 20,35).

É mais fácil odiar do que amar. Amar exige opção, generosidade, doação. Mas é quando 
amamos que nos tornamos verdadeiramente humanos. E só o amor pode transformar o mundo, 
como ensinava Madre Teresa de Calcutá: “Há muitas pessoas más porque ainda não foram 
suficientemente amadas”. O cristianismo não está fundado sobre o legalismo, mas sobre o 
mandamento do amor. Dostoievski afirmou que “a beleza salvará o mundo”. Mas em qual beleza 
pensava ele? A beleza revelada por Jesus na cruz que foi capaz de dar a vida por amor. E nós, a quem 
de fato amamos? Como tratamos os nossos inimigos e aqueles que nos ofendem? E nunca é 
demais lembrar que no Pai Nosso pedimos ao Pai: “Perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido”.

Santos do dia: Ramwold de Regensburg (900 – 1000). Raniero de Pisa (1100 – 1160). 
Elisabete de Schönau (1128 – 1164). 

Testemunhas do Reino: Nascimento de John Wesley (Inglaterra, 1703). Felipa Pucha e Pedro 
Cuji (Equador, 1983). 

Memória histórica: Fim do Apartheid na África do Sul (1991). 

Datas comemorativas: Dia Mundial de Luta contra a Desertificação e a Seca. Dia da Medicina 
Veterinária. Dia do Funcionário Público Aposentado. 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Talião. A chamada “lei do talião” deve ser entendida no contexto mais amplo da evolução da lei 
bíblica a respeito da questão da atitude diante da ofensa recebida. Na sociedade israelítica, nos tempos 
mais antigos, a vingança privada por parte de um “vingador do sangue” de uma família ofendida era a 
regra em casos de violência física e morte (cf. Nm 35,9-28; Gn 4,23-24): matava-se o agressor. 
Tendência a moderar esta prática aparece nas instituições do Templo e das “cidades de refúgio”, onde 
havia algumas tutelas jurídicas voltadas para a proteção (uma espécie de “ ”) de pessoa habeas corpus
acusada de homicídio, e no “olho por olho” (= lei do talião”). Com a lei do talião (cf. Ex 21,23-25) – 
você me arrancou o olho, eu arranco o seu! – limitava-se a vingança à medida da ofensa recebida. O 
Levítico dá um enorme passo à frente quando manda “amar o teu próximo como a ti mesmo” (Lv 19,18) 
ao invés de procurar vingança (cf. Pr 25,21). Finalmente, Jesus, ao comentar o “olho por olho” (cf. Mt 
5,38-42) – justamente a lei do talião - e Paulo, dirigindo-se a Deus como a um deus de vingança (cf. Rm 
12,19), consideram a vingança ilegítima e, como tal, deve ser banida do comportamento humano. A “lei 
do talião”, portanto, não é a lei de um 'tal' chamado Talião, mas a lei do “tal e qual”!

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

Jesus retorna ao tema da “justiça exces-
siva”. A relação entre os seres humanos deve se 

basear na justiça: respeitar o outro e seus direi-
tos. Mas deve ir além: amar o outro e acolher a 
grandiosidade de sua divina dignidade. A 
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perfeição do ser humano passa pela justiça, mas 
só pode terminar no amor.

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois meu 
protetor: não me deixeis; não me abandoneis, ó 
Deus, meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro de vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa von-
tade, seguindo os vossos mandamentos.

Leitura - 2Cor 8,1-9

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Irmãos, queremos levar ao vosso conheci-
mento a graça de Deus que foi concedida às 

2Igrejas da Macedônia.  Com efeito, em meio a 
grandes tribulações que as provaram, a sua 
extraordinária alegria e extrema pobreza trans-

3bordaram em tesouros de liberalidade.  Eu sou 
testemunha de que esses irmãos, segundo os 
seus recursos e mesmo além dos seus recur-

4sos, por sua própria iniciativa  e com muita 
insistência, nos pediram a graça de participar da 

5coleta em favor dos santos de Jerusalém.  E, 
indo além de nossas expectativas, colocaram-
se logo à disposição do Senhor e também à 

6nossa, pela vontade de Deus.  Por isso soli-
citamos a Tito que, assim como a iniciou, ele 
leve a bom termo entre vós essa obra de gene-

7rosidade.  E como tendes tudo em abundância - 
fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a 
caridade de que vos demos o exemplo - assim 
também procurai ser abundantes nesta obra de 

 8generosidade.  Não é uma ordem que estou 
dando; mas é para testar a sinceridade da vossa 
caridade que eu lembro a boa vontade de outros. 

9 Na verdade, conheceis a generosidade de 
nosso Senhor Jesus Cristo: de rico que era, 
tornou-se pobre por causa de vós, para que vos 
torneis ricos, por sua pobreza. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 145(146),2.5-6. 
7.8-9a (R/. 2a)

R. Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

1.  Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei 
ao meu Deus sem cessar! R.

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

3.  Faz justiça aos que são oprimidos; ele dá 
alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta 
os cativos. R.

4.  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.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

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

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

Evangelho - Mt 5,43-48

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Vós ouvistes o que foi dito: 43

'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!'  
44 Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos 
e rezai por aqueles que vos perseguem! Assim, 45

vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos 
céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e 
bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos.               
46 Porque, se amais somente aqueles que vos 
amam, que recompensa tereis? Os cobradores 
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de impostos não fazem a mesma coisa?  E se 47

saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis 
de extraordinário? Os pagãos não fazem a 
mesma coisa?  Portanto, sede perfeitos como 48

o vosso Pai celeste é perfeito". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis 

O amor vivido e ensinado por Jesus não tem 
limites. Jesus é a face humana de Deus, que é 
Amor. Ele viveu este amor ao Pai e aos irmãos até 
às últimas consequências. Literalmente, morreu 
de amor por nós. Peçamos ao Pai que nos 
ensine a amar como le, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que a Igreja de Roma, que preside à 
caridade, dê testemunho de que a lei maior dos 
cristãos é o amor, rezemos.

2.  Para que os fiéis privados da liberdade e 
perseguidos respeitem e amem os adversários e 
os inimigos, rezemos.

3.  Para que os cristãos provados por gran-
des cataclismos partilhem com alegria e bon-
dade o que lhes resta, rezemos.

4.  Para que os pobres deste mundo pos-
sam vir a conhecer o Filho de Deus encarnado, 
Jesus, pobre como eles, rezemos.

5.  Para que os membros desta assembleia 
eucarística busquem ser perfeitos como é 
perfeito o Pai celeste, rezemos.

Deus-Amor, que fazeis nascer o sol sobre 
bons e maus e chover sobre justos e injustos, 
levai-nos a amar os inimigos e a orar por 
aqueles que nos perseguem. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a 
vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 
isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos vossos fiéis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão na 
vossa Igreja.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,43-48

M
ais um ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha (Mt 5-7). Jesus dá o pleno 
cumprimento da Lei de Moisés. A Lei do Sinai (baseada na lei do “talião”, do “tal e 
qual”) procurava regular as relações entre os membros da comunidade, evitar a 

vingança exagerada e desproporcional. Jesus amplia e introduz o elemento novo: o amor aos 
inimigos e o perdão às ofensas. Só o perdão é capaz de sanar as feridas e restabelecer a harmonia e 
a concórdia que mal produz.

-   O texto do Levítico dizia apenas “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” O teu próximo:
(Lv 19,18), o acréscimo “Odiarás o teu inimigo” não se encontra em nenhuma parte do Antigo 
Testamento. Provavelmente era da tradição oral (os judeus tinham a Torá escrita – nosso AT, e 
também a Torá Oral, a ). De fato, os judeus não entravam na casa dos estrangeiros a quem Mishná
chamavam de cães. Os essênios, que habitavam em Qumran tinham uma lei própria que ensinava: 
“Odiar todos os filhos das trevas”.

-  Quando amamos nos tornamos os verdadeiros filhos do Pai, porém Tornar-se filhos do Pai: 
quando odiamos os outros acabamos nos tornando inimigos de Deus. Amar e perdoar os inimigos 
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não são tarefas fáceis. E os inimigos existem E se alguém disser: “Não tenho inimigos”, ainda não 
abriu os olhos (Fausti)

-   O exemplo que Jesus dá vem do próprio Pai. Ele não faz distinção de Ele faz nascer o sol:
pessoas. O sol e chuva são dados a todos porque Deus é bom e não por méritos humanos. Deus não 
faz acepção de Deus e o cristianismo vai insistir nisso (At 10,34; Rm 2,11: Ef 6,9; Cl 3,25; Tg 2,1, 
etc.).

-  Os fariseus se consideravam “separados”, não se  Os cobradores de impostos e pagãos:
misturavam com aqueles que consideravam impuros. Esta prática é condenada por Jesus, pois 
aqueles que eles condenam por não cumprirem a Lei fazem a mesma coisa: só amam e saúdam 
quem é do seu grupo.

-  O convite de Jesus é para que sejamos perfeitos, que remete mais uma vez Sede perfeitos: 
ao Levítico onde o Senhor diz: “Sede santos como eu sou santo” (19,2). De fato, Deus não tem 
inimigos, somente filhos, a quem eu devo amar.

O amor não é espontâneo. Na Bíblia, é um mandamento divino. Todos nós sabemos, mas não 
paramos para enxergar melhor, que o egoísmo é muito mais espontâneo que o amor. Amor gratuito 
(querer o bem do outro, buscar o bem do outro, lutar pelo bem do outro) é coisa rara. Acolher o outro 
como o outro é, exige renúncia, desprendimento, disciplina, exercício... graça. É assim que Deus 
age conosco e é assim que espera que agimos diante dos nossos irmãos!

Santos do dia: Marcos e Marcelino (+ 305). Potentino de Steinfeld e filhos (IV século). Eufêmia 
de Altomünster (+ 1180). Maria Dolorosa de Brabante (+ 1290). Hosana de Mântua (1449 – 1505). 
Gregório de Barbarigo (1625 – 1697). 

Memória histórica: Brasil aprova lei que permite privatizar as telecomunicações (1997).

Datas comemorativas: Aniversário da Colonização Japonesa. Dia do Imigrante Japonês. Dia 
Nacional do Químico.

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

O Evangelho de hoje nos oferece três lições 
práticas: orar sem aparecer; jejuar sem fazer 
alarde; dar esmola sem pôr no jornal. E nos traz 
uma revelação: Deus é mistério, não cabe em 
nossas representações, estoura nossos cál-
culos. O ser humano é imagem dele!

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois meu 
protetor: não me deixeis; não me abandoneis, ó 
Deus, meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro de vossa graça, para que pos-
samos querer e agir conforme vossa vontade, 
seguindo os vossos mandamentos.

Leitura - 2Cor 9,6-11

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  "Quem semeia pouco colherá 6
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também pouco e quem semeia com largueza 
colherá também com largueza".  Dê cada um 7

conforme tiver decidido em seu coração, sem 
pesar nem constrangimento; pois Deus "ama 
quem dá com alegria".  Deus é poderoso para 8

vos cumular de toda sorte de graças, para que, 
em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda 
tenhais de sobra para toda obra boa,  como está 9

escrito: "Distribuiu generosamente, deu aos 
pobres; a sua justiça permanece para sempre".  
10 Aquele que dá a semente ao semeador e lhe 
dará o pão como alimento, ele mesmo multipli-
cará as vossas sementes e aumentará os frutos 
da vossa justiça.  Assim, ficareis enriquecidos 11

em tudo e podereis praticar toda espécie de 
liberalidade, que, através de nós, resultará em 
ação de graças a Deus. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 111(112),1-2. 
3-4.9 (R/. 1a)

R. Feliz aquele que respeita o Senhor!

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

2. Haverá glória e riqueza em sua casa, e 
permanece para sempre o bem que fez. Ele é 
correto, generoso e compassivo, como luz bri-
lha nas trevas para os justos. R.

 3.  Ele reparte com os pobres os seus bens, 
permanece para sempre o bem que fez, e cres-
cerão a sua glória e seu poder. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,23

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

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

Evangelho - Mt 6,1-6.16-18

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-

pulos:  "Ficai atentos para não praticar a vossa 1

justiça na frente dos homens, só para serdes 
vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a 
recompensa do vosso Pai que está nos céus.             
2 Por isso, quando deres esmola, não toques a 
trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas 
nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados 
pelos homens. Em verdade vos digo: eles já 
receberam a sua recompensa.  Ao contrário, 3

quando deres esmola, que a tua mão esquerda 
não saiba o que faz a tua mão direita,  de modo 4

que, a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que 
vê o que está oculto, te dará a recompensa.               
5 Quando orardes, não sejais como os hipócri-
tas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e 
nas esquinas das praças, para serem vistos 
pelos homens. Em verdade vos digo: eles já 
receberam a sua recompensa. Ao contrário, 6 

quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a 
porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu 
Pai, que vê o que está escondido, te dará a 
recompensa.  Quando jejuardes, não fiqueis 16

com o rosto triste como os hipócritas. Eles des-
figuram o rosto, para que os homens vejam que 
estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles já 
receberam a sua recompensa.  Tu, porém, 17

quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o 
rosto,  para que os homens não vejam que tu 18

estás jejuando, mas somente teu Pai, que está 
oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, 
te dará a recompensa". - Palavra da Salvação.

Prece dos fieis

O verdadeiro juiz das nossas ações é o Pai, 
justo e misericordioso, que vê o que está oculto e 
dará a cada um a sua recompensa. Com humil-
dade, dirijamo-nos a ele em oração, dizendo:      
R. Não nos falte, Senhor, a vossa graça.

1.  Com a Igreja, comunidade cristã que 
reza e canta, com todos os que oram em 
segredo ao Pai do Céu, oremos, irmãos.

2.  Com os que repartem sem alarde o que 
têm, e com os que realizam o bem sem fazer 
propaganda, oremos, irmãos.

3. Com os que jejuam sem tomar um ar 
sombrio, e com os que o fazem, mas perfumam 
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a cabeça, oremos, irmãos.
4.  Com os que semeiam em abundância 

boa semente, e com os que repartem o que têm 
com generosidade, oremos, irmãos.

5.  Com os jovens que dão vida às comu-
nidades, com os adultos que os motivam e lhes 
servem de exemplo, oremos, irmãos.

Senhor, Deus bom, humilde e verdadeiro, 
que amais quem é sincero e humilde nas suas 
ações, ensinai-nos a rezar sem quer aparecer, a 
jejuar sem chamar a atenção e a dar esmola sem 
fazer propaganda. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a 

vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 
isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefi-
gura a união dos vossos fiéis em vosso amor; 
fazei que realize também a comunhão na vossa 
Igreja.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,1-6.16-18

N
o evangelho de hoje, Jesus nos convida a praticar a justiça (Mt 6,1). O Evangelho de 
Mateus é conhecido como o Evangelho da Justiça. As primeiras palavras de Jesus neste 
Evangelho são: “Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a 

justiça” (3,15). A busca fundamental também está ligada à justiça: “Buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça” (6,33). Por isso, além de ensinar os modos de praticar a justiça, 
Jesus indica também a motivação principal: buscar agradar a Deus e não os homens.

- Esta passagem do Evangelho está marcada pelos três “quando”. O primeiro é na  Quando: 
nossa relação com o outro (6,2); o segundo na nossa relação com Deus Pai (6,5); o terceiro na 
nossa relação conosco mesmos (6,16). Quando estas três relações forem completas e plenas de 
harmonia estaremos com o , isto é, em paz e cumprindo a justiça na sua plenitude. Estas  Shalom
três relações constituem a nossa existência: nela vivemos a nossa realidade de filhos e cumprimos 
a justiça de Deus (Fausti).

-   É dar do que é próprio a quem tem necessidade. Quem é filho, é também irmão, A esmola:
por isso ninguém pode amar a Deus que não vê se não ama o irmão que vê (1Jo 4,20). Segundo o 
Eclesiástico “A água apaga a chama, a esmola expia os pecados” (3,30), e ensina que devemos ser 
indulgentes com os humildes e não os deixar esperar (Eclo 29,9-13). Ver também o exemplo de 
Tobias que dava esmolas aos órfãos, viúvas e estrangeiros (Tb 1,8).

-   Termo muito usado por Mateus. Os hipócritas são aqueles que vivem como Os hipócritas:

SÃO ROMUALDO, ABADE 
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos - MR, 771ss.)

na vossa Igreja a vida eremítica, concedei-nos 
renunciar a nós mesmos e, seguindo o Cristo, 
chegar com alegria ao reino celeste.

Oração do dia

Ó Deus, que por São Romualdo renovastes 
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atores, como se a vida fosse uma encenação, uma falsidade. Seu objetivo é chamar a atenção sobre 
si mesmo e serem vistos e aplaudidos. Mesmo dando alguma sobra, quando são louvados e 
aplaudidos, já receberam a sua recompensa.

-  Jesus pede que a nossa esmola seja feita no segredo, sem que ninguém O segredo: 
perceba. É o gesto da bondade, gratuito, sem interesse pessoal, feito unicamente por amor. Não 
vivemos como atores neste mundo, mas como cristãos e o Apóstolo Paulo ensina “Pensai nas 
coisas do alto, e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em 
Deus” (Cl 3,2-3).

-  O símbolo da justiça é a balança com os dois pratos. Quando damos algo A recompensa: 
ficamos com crédito, alguém precisa nos recompensar. Os pobres, no entanto, com razão, sempre 
nos dizem: “Deus lhe pague!”. Se os homens nos admiram e nos aplaudem pela nossa esmola, já 
recebemos o crédito e nada mais precisamos esperar. Ao contrário, se nada recebemos, 
permanecemos com o crédito que só Deus pode nos retribuir.

-   Jesus nos ensina que somos filhos de Deus e que nosso Deus é Pai. É O teu/vosso Pai:
somente Ele que vê as ações feitas em segredo e, portanto, somente Ele que pode nos dar a 
verdadeira recompensa. Se Deus é meu Pai, Ele o é também dos meus irmãos, por isso o jogo de 
palavras “teu-vosso”, então o que fizermos aos nossos irmãos mais necessitados, no fundo, 
estamos fazendo ao próprio Deus. 

-  Jesus não está criticando a oração litúrgica e comunitária, pois ele mesmo A oração: 
participava das orações comunitárias. A Didaqué recomendava aos cristãos de recitarem três vezes 
por dia o Pai Nosso. Jesus ensina sobre a oração pessoal, cotidiana, que alimenta o nosso viver. Ele 
mesmo tinha seus momentos a sós com o Pai em oração. A oração não deve ser uma encenação de 
atores (hipócritas), mas como a fonte que nos abastece.

-  Era uma das práticas muito recomendadas pelo judaísmo. Jesus mesmo jejuou no O jejum: 
deserto (Mt 4,1). Os cristãos mantiveram o costume de jejuar (At 13,2-3, Didaqué 8,1-2). Jesus 
recomenda que, da mesma forma como a esmola e a oração, o nosso jejum seja discreto. Não se 
deve jejuar com sinais externos que podem ser vistos. Perfumar a cabeça e lavar o rosto são sinal de 
espontaneidade e de festa.

A esmola, a oração e o jejum continuam sendo práticas importantes que nos ajudam a viver 
bem e melhor e nos proporcionam bom relacionamento com os outros e com Deus. Somos 
convidados a exercitá-las, mas tomando o cuidado de evitar a hipocrisia para sermos vistos e 
elogiados pelos outros. Somente Deus Pai deve ser testemunha das nossas ações. Por isso o nosso 
agir deve ser no segredo, sem segundas intenções, é assim que demonstramos a nossa fidelidade 
ao Senhor. 

Santos do dia: Gervásio e Protásio (+ 300). Deodato de Nevers (+ 679). Hildegrim (+ 827). 
Rasso de Andechs (900 – 953/954). Romualdo (952 – 1027). Juliana de Falconieri (1270 – 1341). 
Miquelina Metelli (1310 – 1356).

Memória histórica: Nascimento de José Artigas, libertador do Uruguai, pai da reforma agrária 
no país (1764). Fuzilamento de Maximiliano, imperador imposto ao México (1867). Massacre nas 
cadeias de Lima (1986). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Cinema.

“Queres honrar o Corpo de Cristo? Então não O desprezes nos seus membros, isto é, 
nos pobres que não têm que vestir, nem O honres no templo com vestes de seda, 

enquanto O abandonas lá fora ao frio e à nudez.” (S. João Crisóstomo)
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20 5ª-FEIRA - CORPO E SANGUE DE CRISTO - Solenidade
(Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - A Igreja celebra, des-
de o século XIII, depois da festa da Santíssima 
Trindade, a festa do corpo e do sangue de Cristo. 
A festa de “Corpus Christi” está unida à Quinta-
Feira Santa e chama a atenção para um aspecto 
importante da Eucaristia: a presença real de 
Jesus Cristo nos sinais do pão e do vinho. 
“Minha carne é verdadeira comida e meu 
sangue é verdadeira bebida.” Celebremos com 
fé e alegria o mistério da presença eucarística do 
Senhor entre nós.

Antífona da entrada - Sl 80,17

O Senhor alimentou seu povo com a flor do 
trigo e com o mel do rochedo o saciou.

Oração do dia

Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacra-
mento, nos deixastes o memorial da vossa pai-
xão. Dai-nos venerar com tão grande amor o 
mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue, 
que possamos colher continuamente os frutos 
da vossa redenção. 

Leitura - Gn 14,18-20

Leitura do Livro do Gênesis 

Naqueles dias:  Melquisedec, rei de Salém, 18

trouxe pão e vinho e como sacerdote do Deus Altís-
simo,  abençoou Abrão, dizendo: "Bendito seja 19

Abrão pelo Deus Altíssimo, criador do céu e da ter-
ra!  Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou 20

teus inimigos em tuas mãos!" E Abrão entregou-lhe 
o dízimo de tudo. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 109(110),1.2.3. 
4 (R/. 4bc)

R. Tu és eternamente sacerdote se-

gundo a ordem do rei Melquisedec!

1.  Palavra do Senhor ao meu Senhor: 
"Assenta-te ao lado meu direito até que eu 
ponha os inimigos teus como escabelo por 
debaixo de teus pés!" R.

2.  O Senhor estenderá desde Sião vosso 
cetro de poder, pois Ele diz: "Domina com vigor 
teus inimigos; R.

3.  és príncipe desde o dia em que  Tu
nasceste; na glória e esplendor da santidade, 
como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!" R.

4.  Jurou o Senhor e manterá sua palavra: 
"Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem 
do rei Melquisedec!" R.

Leitura - 1Cor 11,23-26

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  O que eu recebi do Senhor foi isso 23

que eu vos transmiti: Na noite em que foi 
entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, 24

depois de dar graças, partiu-o e disse: "Isto é o 
meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em 
minha memória".  Do mesmo modo, depois da 25

ceia, tomou também o cálice e disse: "Este 
cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas 
as vezes que dele beberdes, fazei-o em memó-
ria de mim".  Todas as vezes, de fato, que  26

comerdes deste pão e beberdes deste cálice, 
estareis proclamando a morte do Senhor, até 
que ele venha. - Palavra do Senhor. 

Sequência

(Na forma mais longaou na forma abreviada, 
a partir de: ** Eis o pão...)

Terra, exulta de alegria,
louva teu pastor e guia
com teus hinos, tua voz!

0

5

25

75

95

100

junho2019_final

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:20:15



D
ia

 2
0 

de
 J

un
ho

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 -

 C
or

po
 e

 S
an

gu
e 

de
 C

ris
to

 -
 S

ol
en

id
ad

e

72

Tanto possas, tanto ouses,
em louvá-lo não repouses:
sempre excede o teu louvor!

Hoje a Igreja te convida:
ao pão vivo que dá vida
vem com ela celebrar!

Este pão-que o mundo o creia!
por Jesus na santa ceia,
foi entregue aos que escolheu.

Nosso júbilo cantemos,
nosso amor manifestemos,
pois transborda o coração!

Quão solene a festa, o dia,
que da santa Eucaristia
nos recorda a instituição!

Novo Rei e nova mesa,
nova Páscoa e realeza,
foi-se a Páscoa dos judeus.

Era sombra o antigo povo,
o que é velho cede ao novo:
foge a noite, chega a luz.

O que o Cristo faz na ceia,
manda à Igreja que o rodeia
repeti-lo até voltar.

Seu preceito conhecemos:
pão e vinho consagremos
para nossa salvação.

Faz-se carne o pão de trigo,
faz-se sangue o vinho amigo:
deve o crer todo cristão.

Se não vês nem compreendes,
gosto e vista tu transcendes,
elevado pela fé.

Pão e vinho, eis o que vemos;
mas ao Cristo é que nós temos
em tão ínfimos sinais...

Alimento verdadeiro,
permanece o Cristo inteiro
quer no vinho, quer no pão.

É por todos recebido,
não em parte ou dividido,
pois inteiro é que se dá!
 
Um ou mil comungam dele,
tanto este quanto aquele:
multiplica-se o Senhor.

Dá-se ao bom como ao perverso,
mas o efeito é bem diverso: 
vida e morte traz em si...

Pensa bem: igual comida,
se ao que é bom enche de vida,
traz a morte para o mau.

Eis a hóstia dividida...
Quem hesita, quem duvida? 
Como é toda o autor da vida,
a partícula também.

Jesus não é atingido: 
o sinal é que é partido; 
mas não é diminuído,
nem se muda o que contém.

** Eis o pão que os anjos comem
transformado em pão do homem;
só os filhos o consomem:
não será lançado aos cães!

Em sinais prefigurado,
por Abraão foi imolado,
no cordeiro aos pais foi dado,
no deserto, foi maná...

Bom pastor, pão de verdade,
piedade, ó Jesus, piedade,
conservai-nos na unidade,
extingui nossa orfandade,
transportai-nos para o Pai!
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Aos mortais dando comida,
dais também o pão da vida;
que a família assim nutrida
seja um dia reunida
aos convivas lá do céu!

Aclamação ao Evangelho Jo 6,51

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

deste pão come, sempre, há de viver! R.

Evangelho - Lc 9,11b-17

A celebração da Eucaristia, não lembra ape-
nas a Última Ceia de Jesus com os discípulos. 
Está também em relação com as ceias de Jesus 
com os pobres e pecadores, ao longo do seu 
ministério público, e com o milagre da multipli-
cação dos pães. Na Última Ceia, porém, Jesus 
antecipou ritualmente o que aconteceria fisica-
mente na sua Paixão e Morte: a entrega total de 
si mesmo aos seus discípulos e discípulas. 
“Este é o meu Corpo, que será dado por vós”. 
“Este é o sangue do meu sangue, que será 
derramado por vós”!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

11bNaquele tempo:  Jesus acolheu as multi-
dões, falava-lhes sobre o Reino de Deus e cura-

12va todos os que precisavam.  A tarde vinha 
chegando. Os doze apóstolos aproximaram-se 
de Jesus e disseram: "Despede a multidão, para 
que possa ir aos povoados e campos vizinhos 
procurar hospedagem e comida, pois estamos 

13num lugar deserto."  Mas Jesus disse: "Dai-
lhes vós mesmos de comer." Eles responderam: 
"Só temos cinco pães e dois peixes. A não ser 
que fôssemos comprar comida para toda essa 

14gente."  Estavam ali mais ou menos cinco mil 
homens. Mas Jesus disse aos discípulos: 
"Mandai o povo sentar-se em grupos de 

15cinquenta."  Os discípulos assim fizeram, e 
16todos se sentaram.  Então Jesus tomou os 

cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos 

para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu             
                               aos discípulos para distribuí-los à multidão. 

17 Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda 
foram recolhidos doze cestos dos pedaços que 
sobraram. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos a Cristo Senhor, Pão vivo descido do 
Céu, hóspede invisível do nosso banquete 
eucarístico, e digamos: R. Cristo, Pão do Céu, 
dai-nos a vida.

1.  Para que Jesus, Filho de Deus e da 
Virgem Maria, sacerdote único do Altíssimo, 
ensine a Igreja a celebrar a Ceia pascal, oremos, 
irmãos.

2.  Para que Jesus, Filho de Deus e da 
Virgem Maria, Pão vivo que desceu do Céu, seja 
o alimento dos seus discípulos, oremos, irmãos.

3.  Para que Jesus, Filho de Deus e da 
Virgem Maria, médico celeste e remédio imortal, 
cure os doentes e dê esperança aos pecadores, 
oremos, irmãos.

4.  Para que Jesus, Filho de Deus e da 
Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, 
extinga as guerras e ensine ao mundo o seu 
amor, oremos, irmãos.

5.  Para que Jesus, Filho de Deus e da 
Virgem Maria, que prometeu ficar conosco para 
sempre, nos leve um dia a participar na sua 
glória, oremos, irmãos.

6.  Para que Jesus, Filho de Deus e da 
Virgem Maria, que disse: “Fazei isto em memória 
de mim”, conceda que as comunidades possam 
fazê-lo todo domingo, oremos, irmãos.

Senhor Jesus Cristo, ensinai os pregadores 
do Evangelho a anunciar a Palavra da verdade e 
os cristãos que têm pão com abundância a 
reparti-lo com os que o não têm. Vós que sois 
Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Prefácio da Santíssima Eucaristia, I 
Eucaristia, sacrifício e sacramento de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
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dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, 
verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a 
vós pela nossa salvação, instituiu o Sacrifício da 
nova Aliança e mandou que o celebrássemos 
em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é 
o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por 
nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por 
essa razão, os anjos do céu, as mulheres e 
homens da terá, unidos a todas as criaturas, 
proclamamos, jubilosos, vossa glória, cantando 
(dizendo) as uma só voz: 

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da 

unidade e da paz, que oferecemos na sagrada 
Eucaristia. 

Antífona da comunhão - Jo 6,57

Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue, permanece em mim e eu nele, diz o 
Senhor.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo 
eterno da vossa divindade, que já começamos a 
saborear na terra, pela comunhão do vosso 
Corpo e do vosso Sangue. Vós, que viveis e 
reinais para sempre.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,11b-17

N
a Festa de Corpus Christi, a liturgia nos apresenta o Evangelho da multiplicação dos 
pães. O texto vem logo em seguida ao regresso dos Doze que foram em missão para 
anunciar a Palavra. Jesus acolhe as multidões, cura seus males e lhes ensina a Palavra. 

Sacia os corpos famintos dando-lhes o pão. Ao mesmo tempo Jesus torna-se também o Pão da 
Vida que alimenta a vida espiritual do povo de Deus.

-   A iniciativa é exclusiva de Jesus que sente compaixão diante Jesus acolheu as multidões:
da situação do povo que veio ao seu encontro. Vendo as multidões, Jesus se comove e não fica 
somente com boas e belas intenções e sentimentos. Só quem vê, pode se compadecer e então agir 
para solucionar o problema.

-  Lucas emprega aqui as mesmas palavras do relato de Emaús (Lc A tarde vinha chegando: 
24,13-35), onde os dois discípulos pedem: “Fica conosco”. Aqui também o longo dia está 
chegando ao fim, só que os discípulos pedem para Jesus mandar embora a multidão. Nos dois 
episódios, Jesus permanece e responde abençoando e repartindo o pão.

-  Os discípulos possuem "Despede a multidão, para que vá procurar hospedagem e comida: 
a mesma mentalidade do sistema: deixar que as multidões se danem; afastá-las, mandá-las para 
longe, com isso também se afasta o problema e Jesus pode ficar só para eles. Para os discípulos a 
fome do povo se resolve em comprar e vender. Para Jesus, será o dar e partilhar.

-   Os discípulos não sabem onde buscar pão. No deserto só Estamos num lugar deserto:
existe areia e pedras. Esquecem que é do meio deles que deve vir a solução. São aqueles sete pães 
e dois peixinhos que se transformam em abundância, em fartura que sacia a todos e ainda vai gerar 
sobras.

-   A solução dos problemas não vem de fora, lá de cima, "Dai-lhes vós mesmos de comer":
mas de dentro da comunidade. Jesus envolve os discípulos a participarem da solução do 
problema. 

-  Jesus não se impressiona com a quantidade, mas com "Só temos cinco pães e dois peixes: 
o que é possível fazer. A soma dos números 5 + 2 produz o número perfeito, que é 7.
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-  : Este número é também o número da Estavam ali mais ou menos cinco mil homens
comunidade dos cristãos de At 4,4. Mas é também a multiplicação de mil para cada pão recebido e 
partilhado.

-  O gesto dá a ideia de sentar-se à mesa, "Mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta”: 
de acordo com os costumes judaicos. Assim, Jesus não é só quem realiza grandes sinais, mas é 
quem preside a mesa que reúne a todos. É a mesa comum onde todos cabem. É mesa circular onde 
todos podem se ver e escutar a fome do outros.

-  São gestos que Jesus vai cumprir também Então Jesus abençoou-os, partiu-os e os deu: 
na Última Ceia (Lc 22,19), por isso este relato prefigura e anuncia o relato da Eucaristia. Jesus não 
distribui o pão às multidões, mas o dá aos seus discípulos. Eles devem repartir, partilhar. Aquilo 
que a multidão ofertou retorna em abundância, em forma de partilha.

-  Foram recolhidos doze cestos, um cesto para cada Todos comeram e ficaram satisfeitos: 
um dos Doze. As sobras dão o sentido de saciedade, mas também podem ser vistas em contraste 
com o maná no deserto, que não podia ser armazenado. Este pão que Jesus oferece é maior e é 
alimento que não se perde, ou seja, feito para a vida eterna.

Jesus nos ensina que devemos estar atentos à fome das multidões e buscar respostas para o 
problema. A fome não pode esperar. Exige solução, partilha, ações concretas e eficazes. Quando 
partilhamos, o pouco se torna muito. E quando há partilha, sempre há sobras também; ao contrário, 
a concentração de alimentos no mundo hoje é um escândalo e por isso tantas pessoas passam 
fome. Ao mesmo tempo o Evangelho nos mostra que Jesus que se fez Palavra, também se faz pão. 
Por isso, seu primeiro lugar foi a manjedoura dos animais (Lc 2,7). Ele é a Mesa da Palavra e a Mesa 
do Pão que alimentam e sustentam a vida da Igreja (DV 21).

Santos do dia: Adalberto de Magdeburgo (910 – 981). Benigna (século X – XI). Mafalda (século 
X – século XI). Meinrich (1200 – 1265). Margarete Ebner (1291 – 1351). 

Testemunhas do Reino: Manuel Belgrano (Argentina, 1820). Doroteo Arango, “Pancho Villa” 
(México, 1923). Rafael Palacios (El Salvador, 1979). 

Memória histórica: O Greenpace consegue que a Shell e a Esso renunciem à instalação no 
oceano da plataforma petrolífera Brent Star, e outras 200 previstas.

Datas comemorativas: Dia do Revendedor. Dia Mundial dos Refugiados (ONU). 

21 SEXTA-FEIRA - SÃO LUÍS GONZAGA, Religioso - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Luís Gonzaga nasceu em Castiglione delle 
Stiviere, perto de Mântua (Itália), no dia 19 de 
março de 1568. Seu pai, súdito de Filipe II, da 
Espanha, era casado com uma condessa italiana 
e era duque de Mântua. Educou-o, desde 
pequeno, para o manejo das armas. Aos cinco 
anos, Luís já usava uma mini-couraça e um elmo 
e, por pouco, não foi esmagado por um golpe de 
canhão, que ele próprio disparou. Foi pajem em 

várias cortes, na Itália e na Espanha. Ao com-
pletar, porém, dez anos, escolheu outra estrada: 
através da humildade, da castidade e de uma 
vida dedicada ao próximo, Luís Gonzaga queria 
servir a Deus em consagração total. Quando fez 
doze anos, numa visita de São Carlos Borromeu 
a Brescia, recebeu a primeira comunhão. 
Mandado para a Espanha, como pajem de Filipe 
II, mostrou-se aluno brilhante de letras, ciência e 
filosofia na Universidade de Alcalá. Ao mesmo 
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tempo em que redige sua dissertação universi-
tária, lê textos espirituais e informes missioná-
rios, concentra-se na oração e amadurece a 
ideia de tornar-se jesuíta. O pai, porém, não 
concordava, pelo que teve que lutar muito. É 
dessa época o célebre retrato autografado     
(pelo santo) feito por El Greco (Domenikos 
Theotokopoulos). Aos dezessete anos, renuncia 
aos títulos de nobreza e à herança e começa o 
noviciado em Roma. Em seguida, ao mesmo 
tempo em que estuda filosofia e teologia no 
Colégio Romano, dedica-se aos pobres e 
doentes. Durante a epidemia de peste que se 
abateu sobre Roma em 1590-1591, trabalha 
pelos doentes além de suas forças. Carregando 
sobre suas costas um moribundo, foi conta-
giado, vindo a morrer, com apenas 23 anos, no 
dia 21 de junho de 1591. Foi canonizado por 
Bento XIII em 1726. 

Comentário inicial - Criado para a vida, o 
ser humano tem medo da morte e faz de tudo 
para afastá-la. Uma das coisas que faz – a mais 
comum e a menos indicada – é o acúmulo de 
bens, de coisas, de riquezas. É a falsa esperança 
de que algo pode salvar alguém. Só alguém, 
contudo, pode salvar alguém. Este Alguém é o 
Pai, o Amor infinito, a Vida sem começo e sem 
fim. Esta é a nossa meta; a morte não é o fim, 
mas o início da vida plena. A vida plena é o dom 
gratuito do Amor onipotente às suas humildes 
criaturas, amadas loucamente por ele.

Antífona da entrada - Sl 23,4.3

O homem de coração puro e mãos inocentes 
é digno de subir à montanha do Senhor e de 
permanecer em seu santuário.

Oração do dia

Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes 
no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e 
a admirável pureza de vida. Concedei-nos, por 
seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se 
não o seguimos na inocência.

Leitura - 2Cor 11,18.21b-30

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos: Já que muitos se gloriam segundo  18 

a carne, eu também me gloriarei.  O que outros 21b

ousam dizer em vantagem própria, eu também o 
digo a meu respeito, embora fale como insen-
sato.  São hebreus? Eu também. São israelitas? 22

Eu também. São da descendência de Abraão? 
Eu também.  São servos de Cristo? Como  23

menos sensato digo: Eu ainda mais. De fato, 
muito mais do que eles: pelos trabalhos, pelas 
prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes, 
vi-me em perigo de morte.  Cinco vezes, 24

recebi dos judeus quarenta açoites menos um.  
25 Três vezes, fui batido com varas. Uma vez, fui 
apedrejado. Três vezes, naufraguei. Passei uma 
noite e um dia no alto mar.  Fiz inúmeras via-26

gens, com inúmeros perigos: perigos de rios, 
perigos de ladrões, perigos da parte de meus 
compatriotas, perigos da parte dos pagãos, 
perigos na cidade, perigos em lugares desertos, 
perigos no mar, perigos por parte de falsos 
irmãos.  Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, 27

fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez!  E, 28

sem falar de outras coisas, a minha preocu-
pação de cada dia, a solicitude por todas as 
igrejas!  Quem é fraco, que eu também não seja 29

fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu 
não fique ardendo de indignação?  Se é preciso 30

gloriar-se, é de minhas fraquezas que me 
gloriarei! - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 33(34),2-3.4-
5.6-7 (R/. cf. 18b) 

R. O Senhor liberta os justos de todas 
as angústias!

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

2.  Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 
exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as 
vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os 
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temores me livrou. R.
3.  Contemplai a sua face e alegrai-vos, e 

vosso rosto não se cubra de vergonha! Este 
infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

Aclamação ao Evangelho Mt 5,3 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os humildes de espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus. R.

Evangelho - Mt 6,19-23

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "Não junteis tesouros aqui na terra, 19

onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões 
assaltam e roubam.  Ao contrário, juntai para vós 20

tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem 
destroem, nem os ladrões assaltam e roubam.  21

Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também 
o teu coração.  O olho é a lâmpada do corpo. Se 22

o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará 
iluminado.  Se o teu olho está doente, todo o teu 23

corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe 
em ti é escuridão, como será grande a escuridão. 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Elevemos ao Pai as nossas súplicas, para 
que, por intercessão de São Luís Gonzaga, 
caminhemos na santidade e na justiça, dizendo, 
cheios de fé: R. Fazei-nos santos, Senhor, 
porque vós sois Santo.

1.  Por todos os fiéis da santa Igreja, para 

que, a exemplo de São Luís Gonzaga, amem a 
pureza de vida, oremos, irmãos.

2. Pelos jovens a quem o Senhor chama a 
segui-lo, para que, como São Luís Gonzaga, 
sigam o Cristo pobre, oremos, irmãos.

3. Pelos membros Companhia de Jesus, 
para que, imitando São Luís Gonzaga, deem sua 
vida por amor, oremos, irmãos.

4. Por aqueles que estão doentes e vivem 
sós, para que contemplação da paixão de Cristo 
os fortaleça, oremos, irmãos.

5. Por nós aqui congregados para a 
Eucaristia, para que amemos a Deus, mistério 
infinito, amor sem limites, oremos, irmãos.

Concedei-nos, Senhor, por intercessão de 
São Luís Gonzaga, a graça de imitarmos cada 
vez mais a Cristo pobre, casto e obediente, para 
um dia participarmos na sua glória.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a exemplo de São 
Luís Gonzaga, trazer sempre a veste nupcial ao 
tomar parte no vosso banquete, para que, par-
ticipando deste sacramento, nos enriqueçamos 
com a vossa graça.

Antífona da comunhão - Sl 77,24.25

O Senhor deu ao seu povo o alimento do 
céu, e o homem se nutriu com o pão dos anjos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo-nos alimentado com o pão 
dos anjos, fazei que vos sirvamos por uma vida 
pura, e dai-nos, à semelhança de São Luís 
Gonzaga, que hoje celebramos, permanecer 
continuamente em ação de graças.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,19-23

J
esus é radical e claro: “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro”. Ele o diz em Mt 6,24, 
justamente o versículo que falta ao Evangelho de hoje, incompreensivelmente omitido. (Na 
verdade, liturgicamente, vai abrir o Evangelho de amanhã). 

- Se somos um “nó de relações” – filhos de Deus, irmãos dos irmãos, ‘senhores’ das coisas – 
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as nossas relações com as coisas devem ser de filhos de Deus e de irmãos dos demais seres 
humanos. Só Deus é o nosso tesouro; as coisas são bens secundários para usar para o nosso bem e 
partilhar com os outros. As coisas não são deuses, ídolos ou fetiches para adorar, mas dons do amor 
de Deus, nosso único Bem.

- Somos sempre “de” alguém. Em muitas línguas – em português também – a pertença se 
exprime recorrendo ao “genitivo”, estrito ou lato. O “genitivo” – expresso em português pela 
preposição “de” (num de seus usos) – indica a relação que gera e faz existir. (“Genitivo” vem de 
“gignere”, que significa “conceber, gerar, gestar”). Essa relação é única: não podemos ter dois pais 
ou duas mães. Portanto, quando Jesus diz “não podeis servir a Deus e ao dinheiro”, ele está dizendo 
que a nossa vida ou depende de Deus e, então, somos filhos de Deus, ou depende do dinheiro, e, 
então, somos seus escravos! Oh! doidura de beleza, sô!

- A paternidade divina ou, em contrapartida, a filiação humana, é a chave para a compreensão 
do mistério da vida com suas múltiplas e complexas relações. Somos chamados a viver a filialidade 
(a relação filial) em relação a Deus e, a partir daí, em relação às pessoas e às coisas. Em relação às 
pessoas, seu nome é fraternidade; em relação às coisas, seu nome é liberdade; quando pessoas e 
coisas se entrecruzam nas nossas relações, seu nome é solidariedade. A liberdade em relação às 
coisas se chama ‘desapego’, ‘desprendimento’, ‘pobreza voluntária’... quando possuímos sem 
sermos escravos e sendo solidários; se chama ‘liberdade interior’, ‘pobreza espiritual’, ‘indiferença’... 
quando não possuímos e somos livres da ânsia de possuir! O Evangelho de amanhã falará justamente 
de “não-preocupação”.

- Seja como for e dê-se o nome que melhor parecer, o espírito filial é que deve informar tanto 
as obras religiosas (a esmola, a oração e o jejum de Mt 6,5-18) quanto as relações econômicas e 
sociais, miúdas e graúdas.

- Na verdade, quem não sabe e não se sente filho de Deus e faz depender a sua vida das coisas, 
acumula tesouros na terra: o seu olho está doente, só tem olho para o ídolo, caiu escravo na rede do 
dinheiro. Quem, porém, se sabe e se sente filho, ao contrário, acumula tesouros no céu: o seu olho é 
puro, vê em tudo Aquele que o ama e que ele quer amar. A fé em Deus não se esgota em si mesma, 
mas se joga na relação com as criaturas (de Deus), que pode ser uma relação filial e fraterna ou, então, 
‘patronal’ e diabólica (cf. Lc 12,13-34; 16,1-13). Se não vivo como filho de Deus, não posso viver 
como irmão dos irmãos e senhor-cuidador das coisas e, assim, sucessivamente e respectivamente.

- O ‘interesse’ da fé pela sociedade, pela economia e pela política tem uma raiz teológico-
antropológica!

Santos do dia: Albano de Mogúncia (+ 406). Leutfred (+ 738). Luís Gonzaga (1568-1591). 
Aloísio Ehrlich (1868-1945). 

Testemunhas do Reino: Sérgio Ortiz (Guatemala, 1984).

Datas comemorativas: Início do Inverno no Hemisfério Sul. Ano Novo Andino. Dia da Música. 
Dia da Mídia. Dia Nacional da Academia de Letras. Dia do Intelectual. Dia do Mel. Dia Universal 
Olímpico. Nascimento de Machado de Assis (1839).

22 SÁBADO DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia se semana)

Vocês não podem servir a Deus e ao dinhei-
ro, diz Jesus. Só pode servir a Deus quem, com 
dinheiro ou sem dinheiro, serve os irmãos e as 
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irmãs. O dinheiro feito ídolo escraviza ao seu 
possuidor e aos despossuídos da terra. O 
possuidor e os despossuídos são suas vítimas; 
ambos, seus escravos; ele, ídolo insaciável! O 
dinheiro é como a água salgada: quanto mais 
você bebe, mais sede tem.

Antífona da entrada - Sl 26,7.9

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois meu 
protetor: não me deixeis; não me abandoneis, ó 
Deus, meu Salvador!

Oração do dia

Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como 
nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro de vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa 
vontade, seguindo os vossos mandamentos.

Leitura - 2Cor 12,1-10

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Irmãos Será que é preciso gloriar-me? Na 
verdade, não convém. No entanto, passarei a 

2falar das visões e revelações do Senhor.  Co-
nheço um homem, unido a Cristo, que, há 
quatorze anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. 
Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o 

3corpo, eu não o sei, só Deus sabe.  Sei que esse 
homem - se com o corpo ou sem o corpo, não 

4sei, Deus o sabe –  foi arrebatado ao paraíso e lá 
ouviu palavras inefáveis que nenhum homem 

5consegue pronunciar.  Quanto a esse homem 
eu me gloriarei, mas, quanto a mim mesmo, eu 
não me gloriarei, a não ser das minhas fra-

6quezas.  No entanto, se eu quisesse gloriar-me, 
não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas 
evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim 
uma ideia superior àquilo que vê em mim ou 

7que ouve de mim.  E para que a extraordinária 
grandeza das revelações não me ensoberbe-

cesse, foi espetado na minha carne um espinho, 
que é como um anjo de Satanás a esbofetear-

 8me, a fim de que eu não me exalte demais.  A 
esse propósito, roguei três vezes ao Senhor que 

9o afastasse de mim.  Mas ele disse-me: "Basta-
te a minha graça. Pois é na fraqueza que a força 
se manifesta". Por isso, de bom grado, eu me 
gloriarei das minhas fraquezas, para que a força 

10de Cristo habite em mim.  Eis porque eu me 
comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas ne-
cessidades, nas perseguições e nas angústias 
sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me 
sinto fraco, é então que sou forte. - Palavra do 
Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 33(34),8-9.10-
11.12-13 (R/. 9a)

R. Provai e vede quão suave é o Senhor!

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

2.  Respeitai o Senhor Deus, seus santos 
todos, porque nada faltará aos que o temem. Os 
ricos empobrecem, passam fome, mas aos que 
buscam o Senhor não falta nada. R.

3.  Meus filhos, vinde agora e escutai-me: 
vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o 
homem que não ama sua vida, procurando ser 
feliz todos os dias? R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 8,9

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora 

sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de 
enriquecer-nos, mediante sua pobreza. R.

Evangelho - Mt 6,24-34

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-
pulos:  "Ninguém pode servir a dois senhores: 24
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pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a 
um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a 
Deus e ao dinheiro.  Por isso eu vos digo: não 25

vos preocupeis com a vossa vida, com o que 
havereis de comer ou beber; nem com o vosso 
corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a 
vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, 
mais do que a roupa?  Olhai os pássaros dos 26

céus: eles não semeiam, não colhem, nem 
ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai 
que está nos céus os alimenta. Vós não valeis 
mais do que os pássaros?  Quem de vós pode 27

prolongar a duração da própria vida, só pelo fato 
de se preocupar com isso?  E por que ficais 28

preocupados com a roupa? Olhai como crescem 
os lírios do campo: eles não trabalham nem 
fiam.  Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão, 29

em toda a sua glória, jamais se vestiu como um 
deles.  Ora, se Deus veste assim a erva do 30

campo, que hoje existe e amanhã é queimada no 
forno, não fará ele muito mais por vós, gente de 
pouca fé?  Portanto, não vos preocupeis, 31

dizendo: O que vamos comer? O que vamos 
beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é 32 

que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está 
nos céus, sabe que precisais de tudo isso.                       
33 Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão dadas por acréscimo.  Por-34

tanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, 
pois o dia de amanhã terá suas preocupações! 
Para cada dia, bastam seus próprios proble-
mas". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ao encerrar a Liturgia da Palavra, elevemos 
ao Pai as nossas súplicas, com todos aqueles a 
quem ele ensina a adorá-lo, amá-lo e servi-lo, 
dizendo, com toda a confiança: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Com as Ordens contemplativas que 
adoram o Senhor e com as Congregações 
religiosas que o servem nos irmãos, rezemos.

2.  Com os que procuram o Reino de Deus e 
o encontram, e com os que não servem ao 
dinheiro, rezemos.

3.  Com os que não se inquietam pelo dia de 
amanhã, e com os que não se afligem com o vão 
comer, rezemos.

4.  Com os que se alegram nas suas fra-
quezas, e com os que se entristecem pelo mal 
que fizeram, rezemos.

5.  Com os que estão tristes e abatidos, e 
com os que têm dores e não têm quem venha 
em seu socorro, rezemos. 

Senhor, ensinai-nos a viver cada dia de 
nossa vida, com suas alegrias e seus proble-
mas, sem invejar o que os outros têm, sem nos 
preocuparmos com o que não depende de nós, 
sem perder a esperança nas horas difíceis da 
vida.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a 
vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma.

Antífona da comunhão - Sl 26,4

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 
isto que eu desejo: habitar no santuário do 
Senhor, por toda a minha vida.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia pre-
figura a união dos vossos fiéis em vosso amor; 
fazei que realize também a comunhão na vossa 
Igreja.

SÃO PAULINO DE NOLA, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Pastores [bispos] - MR, 754)

Paulino de Nola o amor à pobreza e o zelo Ó Deus, que fizestes brilhar no bispo São 
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méritos, imitemos sua caridade.pastoral, concedei que, celebrando seus 

SÃO JOÃO FISHER, BISPO, e SÃO TOMÁS MORE, LEIGO, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR, 740)

intercessão de São João Fisher e São Tomás 
More, confirmemos com o testemunho de 
nossa vida a fé que professamos com os lábios.

Oração do dia

Ó Deus, que coroais no martírio a profissão 
da verdadeira fé, concedei que, fortificados pela 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,24-34

O
 estribilho do Evangelho de hoje é “não vos preocupeis”, verbo que Jesus repete seis vezes 
(6,25.27.28.31.34.35).

- Receber a vida das mãos do Pai e colocá-la confiantemente nas mãos do Pai significa 
libertar-se e ser livre da preocupação. É o Pai que garante a manutenção da vida: ele a dá, ele a 
sustenta. Quando compreendemos isso, a ânsia pela pre-vidência cede o lugar para a confiança na 
pro-vidência! 

- Jesus não ensina que não se deve trabalhar. Seria atacar a própria condição humana, que 
necessita do trabalho como do ar, da água, do pão. Mas ensina a não fazer do trabalho o ídolo que 
tudo quer e tudo consome. O prático São Jerônimo diz que “o trabalho é para ser feito, a 
preocupação é para ser desfeita”! Num plano mais amplo, Santo Inácio de Loyola dizia que 
devemos agir como se tudo dependesse de nós, sabendo, porém, que tudo depende de Deus! Essa 
atitude desmonta a ansiedade – tudo depende de Deus! – e desata as nossas capacidades – tudo 
depende de nós! O fato de que tudo depende de Deus não é álibi para o empenho, o trabalho, a 
ocupação, mas é antídoto contra a ansiedade, a busca de todos os ISOs, a preocupação. 

- O trabalho é uma exigência antropológica: nasce do estado carencial do ser humano, que, 
diferentemente dos animais, não encontra tudo pronto na natureza, mas tudo deve transformar para 
adequar à sua natureza. Só o ser humano tem que transformar a “natura” em “cultura” para 
sobreviver na primeira e viver na segunda. Mas não deve fazer das suas necessidades o seu 
absoluto. Sua própria natureza pede que ele satisfaça suas necessidades como filho de Deus, 
colaborando com o Pai e partilhando com os irmãos e irmãs. O trabalho e todas as demais 
atividades do ser humano tornam-se, assim, meio que o coloca em comunhão com Deus e com os 
outros.

- “Pre-ocupar” é um ocupar-se antes. “Pre-ocupar” é um ocupar-se além de. “Pre-ocupar-
se” é um ocupar-se sem. Com efeito, a preocupação rouba energias úteis à ocupação e, 
radicalmente, rouba a vida ao invés de conservá-la e construí-la. A preocupação toma conta de nós 
quando o meio se torna fim e, portanto, se erra o alvo. Dessa maneira, ao invés de servir-nos, nos 
escraviza; ao invés de comunicar-nos a vida filial e fraterna, nos rompe as artérias, duras como o 
coração (cf. Ez 36). 

-  A vida não tem muita escolha: ou aposta em Deus, que tudo dá; ou no ídolo, que tudo exige 
e tudo toma.

Santos do dia: Albino de Roma. Agatão (I – II século). Paulino de Nola (353 – 431). Sighilde (+ 
750). Eberardo de Biburg (1089 - 1164). Inocêncio V (+ 1276). Cristina de Hahm (século XV). João 
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Comentário inicial - Celebramos, neste 12º 
Domingo do Tempo Comum, o mistério de Jesus 
Messias. Pela boca de Pedro, seus discípulos re-
conheceram no pequeno, pobre e humilde Jesus, 
o Messias anunciado pelos Profetas e há séculos 
esperado pelo povo fiel. Jesus é, de fato, o rei ide-
al enviado por Deus na plenitude dos tempos co-
mo nossa salvação. Essa fé está na base da Igreja, 
construída sobre a pedra que é Jesus e sobre a fé 
de todos os que compartilham a palavra de Pedro 
a respeito de Jesus. Neste domingo, unidos a to-
do o povo brasileiro, que, amanhã, celebra o Dia 
do Migrante, lembramos também e rezaremos 
por milhões e milhões de seres humanos força-
dos a deixar suas famílias, suas terras, seus po-
vos, por causa de perseguição, de guerra, de fo-
me. Não nos esqueçamos que Jesus, que con-
fessamos como Messias e Senhor, foi migrante 

D
ia

 2
3 

de
 J

un
ho

 -
 D

om
in

go
 -

 1
2º

 D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

82

Fischer (1469 – 1535). Tomás Morus (1478 – 1535). 

Testemunhas do Reino: Manuel Larraín (Talca, Chile, 1966). Arturo Mackinnon (República 
Dominicana, 1965). Sérgio Ortiz (Guatemala, 1984). 

Datas comemorativas: Dia do Orquidófilo. Dia do Aeroviário. Dia Mundial do Fusca. 

23 DOMINGO - 12º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

também, quando, recém-nascido, perseguido 
por Herodes o Grande, teve que fugir para o Egito 
com seus pais, Maria e José. 

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida 
a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais 
de conduzir os que firmais no vosso amor.

Leitura - Zc 12,10-11;13,1

Leitura da Profecia de Zacarias 

Assim diz o Senhor:  Derramarei sobre a 10

casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém 
um espírito de graça e de oração; eles olharão 
para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de 
chorá-lo, como se chora a perda de um filho 
único, e hão de sentir por ele a dor que se sente 
pela morte de um primogênito.  Naquele dia, 11

haverá um grande pranto em Jerusalém, como 
foi o de Adadremon, no campo de Magedo.   13,1

Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa 
de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para 
ablução e purificação. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 62(63),2abcd. 
2e-4.5-6.8-9 (R/. 2ce)

R. A minh'alma tem sede de vós, como 
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a terra sedenta, ó meu Deus!

1.  Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a 
aurora ansioso vos busco! A minh'alma tem sede 
de vós, minha carne também vos deseja. R.

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

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

4.  Para mim fostes sempre um socorro; de 
vossas asas á sombra eu exulto! Minha alma se 
agarra em vós; com poder vossa mão me 
sustenta. R.

Leitura - Gl 3,26-29 

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

Irmãos:  Vós todos sois filhos de Deus pela 26

fé em Jesus Cristo.  Vós todos que fostes 27

batizados em Cristo vos revestistes de Cristo.         
28 O que vale não é mais ser judeu nem grego, 
nem escravo nem livre, nem homem nem 
mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus 
Cristo.  Sendo de Cristo, sois então descen-29

dência de Abraão, herdeiros segundo a pro-
messa. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

minha voz estão elas a escutar; eu conheço, 
então, minhas ovelhas, que me seguem comigo 
a caminhar. R.

Evangelho - Lc 9,18-24

A Jesus podemos atribuir muitos títulos. Um 
dos mais importantes é o de Messias. Pedro 
reconheceu em Jesus o Messias, o Cristo 

enviado por Deus para a instauração do seu 
Reino. O Messias, porém, não é dominador, 
mas servo, servo de Deus e dos irmãos e irmãs. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Certo dia:  Jesus estava rezando num lugar 18

retirado, e os discípulos estavam com ele. Então 
Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu 
sou?"  Eles responderam: "Uns dizem que és 19

João Batista; outros, que és Elias; mas outros 
acham que és algum dos antigos profetas que 
ressuscitou."  Mas Jesus perguntou: "E vós, 20

quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O 
Cristo de Deus."  Mas Jesus proibiu-lhes seve-21

ramente que contassem isso a alguém.  E 22

acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer 
muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos 
sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto e 
ressuscitar no terceiro dia."  Depois Jesus 23

disse a todos: "Se alguém me quer seguir, 
renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e 
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida,  24 

vai perdê-la; e quem perder a sua vida por  
causa de mim, esse a salvará. - Palavra da 
Salvação. 

Preces dos fiéis

Peçamos ao Senhor, nosso Deus, que faça 
chegar a toda a humanidade a água de vida e 
vida em plenitude que jorrou do coração de 
Cristo: R. Senhor, só em vós nós confiamos.

1.  Pela nossa Diocese, suas paróquias e 
fiéis, para que sigamos o Cristo pobre, humilde 
e cheio de misericórdia, rezemos ao Senhor. 

2.  Por tanta situação de discórdia e violên-
cia, para que as armas cedam lugar a instrumen-
tos de paz, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que tratam dos doentes profundos, 
para que o façam com amor e carinho e os 
ajudem a resistir, rezemos ao Senhor.

4.  Pelas nossas comunidades, para que 
seu modo de ser e de atuar testemunhe que 
outro mundo é possível, rezemos ao Senhor.
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5.  Por todos nós aqui reunidos no dia do 
Senhor, para que a nossa sede de Deus seja 
plenamente saciada, rezemos ao Senhor.

6.  Pelos milhões de migrantes em todo o 
mundo, para que não encontrem muros à sua 
frente, mas braços abertos, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Pai misericordioso, que nos ensi-
nastes, pela boca de Pedro, que não fazeis 
acepção de pessoas, levai-nos a crescer na 
unidade e a respeitar em cada ser humano a 
vossa imagem. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 

ele, possamos oferecer-vos um coração que vos 
agrade.

Sugestão: Oração eucarística V

Antífona da comunhão - Jo 10,11.15

Eu sou o Bom Pastor, e dou a vida por minhas 
ovelhas, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedidos, ó Deus, que possamos 
receber um dia, resgatados para sempre, a 
salvação que devotamente estamos celebrando.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,18-24

T
odo o conjunto que se encontra em Lc 9,18-51 são como que a dobradiça entre a primeira 
e a segunda parte do Evangelho. Respondem à pergunta decisiva que aparece tão 
constantemente na arquitetura inicial 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 curado por ele (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.). Há um detalhe interessante: 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). 

-  O Evangelho de Lucas frequentemente nos mostra Jesus Certo dia, Jesus estava orando: 
em oração, enfatizando como Jesus é próximo do Pai, mas também indicando que os 
acontecimentos que seguem são de grande importância. Outros momentos de oração que já 
aconteceram no Evangelho são de grande importância para compreender Jesus e seu projeto do 
Reino: o batismo (3,21) e a escolha dos doze (6,12). Nos momentos mais críticos da cruz, Jesus 
também fala com o Pai e entrega a ele seu espírito (23,46).

-   A pergunta de Jesus reflete o Quem diz o povo que eu sou? Quem dizeis que eu sou?
caminho já trilhado no Evangelho por outros personagens, que também se questionam sobre sua 
identidade. Seu próprio povo em Nazaré, admirados, perguntam-se: “Não é este o filho de José?” 
(4,22); os escribas se perguntam: “Quem é este que diz blasfêmias?” (5,21); os enviados de João 
Batista querem saber: “Es tu aquele que há de vir?” (7,19); os próprios discípulos se perguntam: 
“Quem é este, que manda até nos ventos?” (8,25). Assim, chega a hora em que o próprio Jesus traz 
à tona a questão, para começar a revelar sua identidade e missão, mas escondido na solidão e na 
oração e na companhia daqueles que são seus próximos.
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-   a identificação do povo é direta com a atividade profética em Israel. Quando o João Batista:
tetrarca Herodes se pergunta sobre a identidade de Jesus (9,7-9), reflete os comentários do povo 
em geral diante das obras maravilhosas que viam por Jesus e pelos Doze. João Batista era o grande 
profeta da época, reconhecido por lutar pela justiça junto ao povo e por oferecer o perdão de Deus 
fora dos muros do templo. Como já havia sido decapitado, o povo logo reconhece em Jesus uma 
atividade semelhante e, portanto, atribuem tal semelhança à uma ressurreição do Batista! 

-  Outros prontamente veem nestas obras de Jesus a figura de Elias que, segundo uma Elias: 
antiga profecia (Ml 3,23-24), voltaria para todo o Israel antes do julgamento definitivo de Deus. Esta 
é uma constatação importante: Jesus é visto como profeta, um enviado de Deus para ser voz divina 
no meio do povo! Porém, tem um lado negativo: Jesus é mostrado como um personagem do 
passado...

-   A resposta de Pedro mostra um grande avanço na compreensão da O Cristo de Deus!
missão de Jesus. Ele tinha, sim, sido enviado por Deus, mas não como um dos profetas. Carregava 
o título de “Messias de Deus”, próprio de Lucas (cf. 2,11; 23,35), que definia sua missão: não vinha 
como um profeta, mas como aquele que concretizaria as promessas de salvação tão esperadas pelo 
povo! Aqui há um grande passo: 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 para a missão. De fato, os discípulos são capazes de reconhecê-lo como 
novidade absoluta, como “o Cristo de Deus”! Porém, a questão que Lucas colocará é a seguinte: 
que tipo de Messias os discípulos esperam?

-   No começo do Evangelho, os demônios dão uma O Filho do Homem deve sofrer muito:
resposta pronta e rápida sobre Jesus: alegam que ele é o Santo de Deus, o Filho de Deus! (4,34.41). 
Também ali Jesus proíbe que falem, ainda que afirmem corretamente a identidade de Jesus. O 
Messias não pode ser conhecido por uma resposta em forma de discurso pronto e rápido, como 
fazem os demônios. Tampouco por um messianismo jubiloso e triunfante, como fazem os 
discípulos. Por isso, Jesus começa a desenhar de maneira ainda mais clara a pintura messiânica 
que traz, com cores de sofrimento e perseguição, passando pela paixão, mas ressuscitando.

-   Em vários momentos, o Evangelho de Lucas Tomar a cruz de cada dia e seguir a Jesus:
insiste na paixão do Messias como ponto importante do cumprimento de sua missão (13,33; 
17,25; 22,37; 24,7.26.44). Por isso, para compreender quem é Jesus, todos são convidados a 
estar com ele até o final. É preciso seguir Jesus até a cruz, até o fim, para que se conheça com força 
e convicção de que se trata este Reino pregado por ele e qual é sua identidade junto aos homens. 
Dessa forma, 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!

O evangelho de hoje é muito rico em significado para o nosso cotidiano. Jesus nos convida a 
sair de uma fé triunfante e gloriosa, que não abre espaço para o sofrimento e as dificuldades e busca 
um “conforto na fé”. Se queremos experimentar o Cristo, é preciso caminhar com ele nos 
momentos de júbilo, mas compreendendo que a cruz também faz parte da peregrinação cristã. 
Porém, a cruz não é fim! Se somos fiéis até o fim, também provaremos a fidelidade de Cristo, que 
nos convida a passar da cruz para a ressurreição!
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O FATOR DECISIVO

José Antonio Pagola

O que é que, definitivamente, nos faz cristão? Poucas perguntas pode haver de maior interesse 
para quem deseja clarificar sua atitude religiosa. A resposta, em termos concisos, só pode ser 
esta: o essencial da fé cristã diante de outras religiões é o próprio Cristo, ou seja, aderir 
confiantemente a Ele e seguir fielmente sua pessoa.

Antes de crer em um conjunto de verdades, a fé cristã consiste em crer em Jesus Cristo. É este 
o fator decisivo. Somente a partir desta fé em sua pessoa o cristão descobre a verdade última a 
partir da qual procura encontrar sentido para sua vida. O cristão conhece também outras 
interpretações da existência; ouve a mensagem de outras religiões; pode enriquecer-se com 
elementos valiosos procedentes de outras ideologias. Mas só em Cristo encontra a verdade 
última, e só a partir dele vai configurando sua personalidade.

Por isso, a moral cristã não consiste primordialmente em observar um conjunto de leis                  
morais, mas antes em seguir Jesus como modelo de vida, e a partir dele viver o amor como força 
inspiradora de toda a nossa atuação. O cristão não ignora outros projetos éticos; conhece estilos 
diferentes de comportamento; está atento a tudo quanto possa humanizar o mundo. Mas só              
em Cristo encontra o critério último para viver de maneira humana, e só em Cristo encontra            
critério último para viver de maneira humana, e só a partir dele vai consolidando sua 
responsabilidade. 

A esperança cristã, por sua vez, mais que “esperar algo” depois da morte, consiste em esperar 
em Jesus Cristo como único Salvador, confiando a Ele todo nosso ser e o nosso futuro. O cristão 
conhece também outras ofertas de salvação; observa quanto se espera às vezes da ciência ou do 
desenvolvimento, colabora em tudo aquilo que pode trazer libertação, ainda que de forma 
fragmentária. Mas só Cristo ressuscitado espera essa salvação última que o ser humano não pode 
dar-se a si mesmo, e só a partir dele vai edificando sua esperança. 

Por isso, quem no meio da crise religiosa deseja saber se continua sendo cristão não precisa 
examinar sua postura em relação ao papa, à Igreja católica ou à prática dominical. A primeira coisa 
é perguntar-nos sinceramente “Creio em Jesus Cristo?”, “confio nele?”. Nosso coração deixa de 
ser cristão quando Cristo já não significa nada para nós. Por isso, é tão importante ouvir sempre de 
novo sua pergunta: “Quem dizeis que eu sou?”, “o que significo em vossa vida?”.

Santos do dia: Edeltrudes (635 – 679). Lietbert de Cambrai-Arras (1000 – 1076). Maria de 
Oignies (1177 – 1213). José Cafasso (1811 – 1860). 

Memória histórica: Chegada ao México dos doze franciscanos apóstolos de Nova Espanha 
(1524). Massacre de San Juan, centro mineiro “Século XX” (Bolívia, 1967).

Datas comemorativas: Dia Nacional do Migrante (CNBB). Dia do Lavrador. Dia Internacional 
das Aldeias SOS.
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24 2ª-FEIRA - NATIVIDADE DE S. JOÃO BATISTA - Solenidade
(Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - A Igreja celebra seus 
santos e santas no dia de sua morte. João 
Batista é exceção. Dele celebramos o martírio e 
o nascimento. Desta forma, a Igreja sublinha a 
importância única que teve o Precursor para a 
missão de Jesus. “Dos nascidos de mulher, 
ninguém é maior que João”, diz o próprio Jesus. 

Antífona da entrada - Jo 1,6-7; Lc 1,17

Houve um homem enviado por Deus: o seu 
nome era João. Veio dar testemunho da luz e 
preparar para o Senhor um povo bem disposto a 
recebê-lo.

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes São João Batista a 
fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, 
concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e 
dirigi os nossos passos no caminho da salvação 
e da paz.

Leitura - Is 49,1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 Nações marinhas, ouvi-me, povos distan-
tes, prestai atenção: o Senhor chamou-me antes 
de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele 

2tinha na mente o meu nome;  fez de minha 
palavra uma espada afiada, protegeu-me à 
sombra de sua mão e fez de mim uma flecha 

 3aguçada, escondida em sua aljava,  e disse-me: 
"Tu és o meu Servo, Israel, em quem serei 

4glorificado".  E eu disse: "Trabalhei em vão, 
gastei minhas forças sem fruto, inutilmente; 
entretanto o Senhor me fará justiça e o meu 

5Deus me dará recompensa".  E agora diz-me o 
Senhor - ele que me preparou desde o nasci-
mento para ser seu Servo - que eu recupere Jacó 
para ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos do 

6Senhor esta é a minha glória.  Disse ele: "Não 
basta seres meu Servo para restaurar as tribos 
de Jacó e reconduzir os remanescentes de 
Israel: eu te farei luz das nações, para que minha 
salvação chegue até aos confins da terra".                 
- Palavra do Senhor.

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

R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, porque de modo admirável me 
formastes!

1.  Senhor, vós me sondais e conheceis, 
sabeis quando me sento ou me levanto; de lon-
ge penetrais meus pensamentos; percebeis 
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! R.

3.  Até o mais íntimo, Senhor, me conhe-
ceis; nenhuma sequer de minhas fibras ignorá-
veis, quando eu era modelado ocultamente, era 
formado nas entranhas subterrâneas. R.

Leitura - At 13,22-26

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Paulo disse:  Deus fez surgir 22

Davi como rei e assim testemunhou a seu 
respeito: 'Encontrei Davi, filho de Jessé, homem 
segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a 
minha vontade'.  Conforme prometera, da 23

descendência de Davi Deus fez surgir para Israel 
um Salvador, que é Jesus.  Antes que ele 24

chegasse, João pregou um batismo de conver-
são para todo o povo de Israel.  Estando para 25

terminar sua missão, João declarou: 'Eu não sou 
aquele que pensais que eu seja! Mas vede: 
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depois de mim vem aquele, do qual nem mere-
ço desamarrar as sandálias'.  Irmãos, descen-26

dentes de Abraão, e todos vós que temeis a 
Deus, a nós foi enviada esta mensagem de 
salvação. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,76

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Serás chamado, ó menino, o profeta do 

Altíssimo: irás diante do Senhor, preparando-
lhe os caminhos. R.

Evangelho - Lc 1,57-66.80

João Batista preparou a entrada de Jesus 
entre as massas humanas da Palestina. E Jesus 
garantiu o lugar de João Batista na história de 
todos os tempos. A história, como a vida, é uma 
corrente. Entramos nesta corrente e somos 
carregados por ela, enquanto a carregamos. A 
menos que se queira ser apenas medíocres 
espectadores da vida.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

57 Completou-se o tempo da gravidez de 
58Isabel, e ela deu à luz um filho.  Os vizinhos                 

e parentes ouviram dizer como o Senhor      
tinha sido misericordioso para com Isabel, e 

59alegraram-se com ela.  No oitavo dia, foram 
circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome 

60de seu pai, Zacarias.  A mãe, porém, disse: 
61"Não! Ele vai chamar-se João".  Os outros 

disseram: "Não existe nenhum parente teu com 
62esse nome!"  Então fizeram sinais ao pai, 

perguntando como ele queria que o menino se 
63 chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e 

escreveu: "João é o seu nome". E todos ficaram 
64admirados.  No mesmo instante, a boca de 

Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele 
 65começou a louvar a Deus.  Todos os vizinhos 

ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por 
66toda a região montanhosa da Judeia.  E todos 

os que ouviam a notícia, ficavam pensando: "O 
que virá a ser este menino?" De fato, a mão do 

80Senhor estava com ele.  E o menino crescia e 
se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares 
desertos, até ao dia em que se apresentou 
publicamente a Israel. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Na solenidade do nascimento de São João 
Batista, elevemos a nossa oração ao Pai das 
misericórdias, pelas necessidades de toda a 
humanidade, dizendo: R. Nós vos rogamos: 
ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
não sufoque os profetas que o Espírito suscita 
entre os fiéis, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos ministros ordenados, para que 
anunciem Jesus e seu Evangelho com toda a 
convicção, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos cristãos e cristãs educadores da fé, 
para que ajudem seus irmãos a crescerem na fé 
e no amor, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que ainda não conhecem Jesus, 
para que Deus lhes envie discípulos missioná-
rios, rezemos ao Senhor. 

5.  Pelas mães e pais cristãos, para que aco-
lham e eduquem seus filhos sendo um evan-
gelho vivo para eles, rezemos ao Senhor. 

6.  Pela nossa comunidade, para que seja 
humilde e servidora e se converta sempre mais a 
Jesus Cristo, rezemos ao Senhor

Deus Pai, que nos escolhestes e chamastes 
a ser santos, fazei de nós vossos servidores, a 
fim de prepararmos os nossos irmãos e irmãs 
para a vinda do vosso Filho Jesus Cristo. Ele que 
é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acorremos ao altar com os vossos 
dons, celebrando com a devida honra o 
nascimento de São João Batista, que anunciou a 
vinda do Salvador do mundo e o mostrou 
presente entre os homens.
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Prefácio de São Batista
A missão do Precursor

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Proclamamos, hoje, as mara-
vilhas que operastes em São João Batista, 
precursor de vosso Filho e Senhor nosso, 
consagrado como o maior entre os nascidos de 
mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com 
a chegada do Salvador da humanidade e seu 
nascimento trouxe grande alegria. Foi o único 
dos profetas que mostrou o Cordeiro redentor. 
Batizou o próprio autor do batismo, nas águas 
assim santificadas, e, derramando seu sangue, 
mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. 

Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os 
santos, nós vos aclamamos, jubilosos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da Comunhão - Lc 1,78

Graças ao entranhado amor do nosso Deus, 
visitou-nos a luz que vem do alto.

Oração depois da comunhão

Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro 
divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-
se pelo nascimento de São João Batista, re-
conheça no Cristo, por ele anunciado, aquele 
que nos faz renascer.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,57-66.80

A
s promessas começam a se cumprir. O menino que foi anunciado (Lc 1,5-25) já nasceu e 
trouxe alegria para todo o povo. Os pais de João Batista cumprem todos os preceitos da 
Lei, ele é circuncidado e, assim, inserido na história do povo de Israel. Ele recebe um 

nome, que indicará também a sua missão.
-  Tudo vai se cumprindo no tempo previsto por Deus. O menino Completou-se o tempo: 

nasce de acordo com a promessa feita por Deus. Chegou o tempo cronológico (chronos) 
estabelecido por Deus, mas é também o tempo teológico (kairós), o tempo da graça de Deus que 
está chegando.

-   O anjo Gabriel já havia informado isso no anúncio: “muitos se Os vizinhos se alegraram:
alegrarão com o seu nascimento” (Lc 1,14b). A alegria é própria dos tempos messiânicos. Um 
menino nasceu, é um sinal de vida e de esperança para todo o povo.

-   A circuncisão era o sinal da Aliança que Deus havia feito com o povo através A circuncisão:
de Abraão (Gn 17,10). Era uma marca, um sinal no corpo da pertença a Deus. Desde que não caísse 
no sábado, o menino era circuncidado no oitavo dia depois do nascimento (Gn 17,12; Lv 12,3; Fl 
3,5). Nesta celebração era dado o nome ao menino. Dessa forma, João é inserido na história do 
povo de Israel.

-  Os vizinhos queriam dar o nome de Zacarias ao menino, inseri-lo na família do Dar o nome: 
seu clã. Mas o nome será aquele foi anunciado pelo anjo (1,13b). O nome João significa: “O Senhor 
é gracioso” ou “o Senhor é favorável”. O nome amplia o desejo dos vizinhos: o menino é uma graça 
de Deus a todo o povo.

-  Zacarias estava mudo e surdo também (Isabel teve que se comunicar por A boca se abriu: 
sinais e não pela palavra). Mas, como o anjo havia previsto (Lc 1,20), este “castigo” seria por 
tempo limitado. Agora, ele volta a falar e, como um justo, começa a bendizer e louvar a Deus. 
Aquela liturgia que havia sido interrompida no templo é retomada agora, em clima de louvor e festa.

-  A melhor tradução seria “encheram-se de temor”, o respeito diante de Ficaram com medo: 
Deus e daquilo que Ele faz pelo seu povo. O medo emudece; o temor faz o povo reconhecer os 
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benefícios em seu favor.
-  Na época, não havia os meios de comunicação que temos hoje. Era A notícia espalhou-se: 

o próprio povo que espalhava as notícias dos fatos que aconteciam. Lucas quer mostrar que o povo 
é protagonista. É o povo que anuncia, que divulga, que torna conhecido o bem que Deus faz ao seu 
povo (Lc 7,17).

-  As pessoas se perguntam sobre o futuro do menino. João foi O Senhor estava com ele: 
escolhido e chamado por Deus para uma missão importante. Em toda a história da Salvação, Deus 
havia dado uma garantia às pessoas que havia chamado e escolhido. Deus disse: “Eu estarei 
contigo!” para Abraão (Gn 15,1; 21,22), Isaac (Gn 26,3.24), Jacó (Gn 28,15), Moisés (Ex 3,12; 
18,19; 34,5), Josué (Js 1,5) e para os Juízes (Jz 6,13.16), etc. O Senhor Deus está presente na 
caminhada do seu povo.

-  A vida de João Batista é apresentada como os O menino crescia e se fortalecia em espírito: 
antigos que foram escolhidos (Jz 13,24s; 1Sm 2,21.26) e como se dirá também de Jesus mais 
adiante (Lc 2,40.52). Crescer e se fortalecer no espírito significa que ele cresce com a graça e a 
benevolência de Deus e segue tudo aquilo que estava previsto para ele.

-   Antes de narrar o Vivia nos desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel:
nascimento e a infância de Jesus (Lc 2), Lucas apresenta João Batista já adulto. A sua história, que 
começou no Templo em Jerusalém (Lc 1,5) continua agora no deserto, lugar vazio e sem vida até 
que receba a Palavra do Senhor (Lc 3,2). Pois será do deserto que que João Batista começará a 
preparar os caminhos do Messias.

O Evangelho de hoje nos convida a valorizar os pequenos fatos da vida, como o nascimento de 
uma criança. É Deus presente no meio do seu povo, Deus que age e continua cumprindo as 
promessas que faz e conduzindo a história e o seu plano de salvação. Zacarias abriu a boca e 
começou a bendizer a Deus. Esta é a tarefa de todos os batizados: louvar, bendizer, agradecer por 
tudo o que Ele faz por nós. Devemos nos perguntar também: estamos vendo e reconhecendo as 
ações de Deus no meio de nós? Estamos anunciando as boas notícias de Deus? Estamos sendo 
meios de comunicação? 

Santos do dia: João Batista (séc. I). Guilherme de Vercelli (1085 – 1142). 

Testemunhas do Reino: Maria Trindade (Moju, Pará, 2017). 

Memória histórica: Rebelião indígena no oeste do México (1541). Batalha de Carabobo 
(Venezuela, 1821). Fundação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (1904). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Migrante (calendário civil). Dia do Caboclo. Dia das 
Empresas Gráficas. Dia do Observador Aéreo. Dia dos Discos Voadores. Dia do Cabo. Dia da 
Comunidade Britânica. Dia Internacional do Leite. Morte de Carlos Cardel (Argentina, 1935).

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

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 

sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida 
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a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais 
de conduzir os que firmais no vosso amor.

Leitura - Gn 13,2.5-18

Leitura do Livro do Gênesis 

2 Abrão era muito rico em rebanhos, prata e 
ouro.  Ló, que acompanhava Abrão, também 5

tinha ovelhas, gado e tendas.  A região já não 6

bastava para os dois, pois seus rebanhos eram 
demasiado numerosos, para poderem morar 
juntos.  Surgiram discórdias entre os pastores 7

que cuidavam da criação de Abrão, e os 
pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e 
os fereseus ainda habitavam naquela terra.               
8 Abrão disse a Ló: "Não deve haver discórdia 
entre nós e entre os nossos pastores, pois 
somos irmãos.  Estás vendo toda esta terra 9

diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de 
mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a 
direita; Se fores para a direita, eu irei para a 
esquerda". Levantando os olhos, Ló viu que 10 

toda a região em torno do Jordão era por toda a 
parte irrigada - isso antes que o Senhor 
destruísse Sodoma e Gomorra -, era como um 
jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de 
Segor.  Ló escolheu, então, para si a região em 11

torno do Jordão, e foi para oriente. Foi assim que 
os dois se separaram um do outro.  Abrão 12

habitou na terra de Canaã, enquanto que Ló se 
estabeleceu nas cidades próximas do Jordão, e 
armou suas tendas até Sodoma.  Ora, os 13

habitantes de Sodoma eram péssimos, e 
grandes pecadores diante do Senhor.  E o 14

Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou 
dele: "Ergue os olhos e, do lugar onde estás, 
olha para o norte e para o sul, para o oriente e 
para o ocidente:  toda essa terra que estás 15

vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para 
sempre.  Tornarei tua descendência tão 16

numerosa como o pó da terra. Se alguém puder 
contar os grãos do pó da terra, então poderá 
contar a tua descendência.  Levanta-te e 17

percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti 
que o darei.  Tendo desarmado suas tendas, 18

Abrão foi morar junto ao Carvalho de Mambré, 

que está em Hebron, e ali construiu um altar ao 
Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 14 

R. Senhor, quem morará em vosso 
Monte Santo?

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12

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

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

Evangelho - Mt 7,6.12-14

Ouviremos Jesus proclamar a chamada 
“regra de ouro”: “Tudo quanto quereis que os 
outros vos façam, fazei também a eles.”, que 
resume “a Lei e os Profetas”, quer dizer, é a 
essência dos ensinamentos morais da Sagrada 
Escritura. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo Segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-
pulos:  "Não deis aos cães as coisas santas, 6

nem atireis vossas pérolas aos porcos; para que 
eles não as pisem com os pés e, voltando-se 
contra vós, vos despedacem.  Tudo quanto 12

quereis que os outros vos façam, fazei também a 
eles. Nisto consiste a Lei e os Profetas.  Entrai 13

pela porta estreita, porque larga é a porta e 
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espaçoso é o caminho que leva à perdição, e 
muitos são os que entram por ele!  Como é 14

estreita a porta e apertado o caminho que leva          
à vida! E são poucos os que o encontram"!             
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a 
viverem e a conviverem em paz na sua comu-
nidade. Peçamos-Lhe que nos ensine a nós 
também, dizendo: R. Cristo, ouvi as nossas 
preces.

1.  Pelos fiéis que apreciam e amam as 
coisas santas, pelos que tratam os outros como 
gostam de ser tratados e pelos que seguem o 
caminho exigente que leva à vida eterna,  reze-
mos ao Senhor.

2.  Pelos que defendem os valores nobres 
da humanidade, pelos que se opõem a tudo 
aquilo que degrada e pelos que ouvem Cristo, 
Palavra eterna de Deus, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos homens e mulheres que fre-
quentemente entram em contendas, pelos que 
resolvem os seus problemas de modo pacífico e 
pelos que ajudam outros a superar os desa-
cordos, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que vivem como peregrinos neste 
mundo, pelos que constroem casas ou levantam 
tendas e pelos que, dentro delas, procuram viver 

o amor e o respeito mútuo, rezemos ao Senhor.
5.  Pelos cristãos e cristãs que guardam o 

domingo, pelos que se alimentam da Palavra e 
do Pão santo e pelos que se comprometem na 
vida da comunidade, rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus, que nos convidais a entrar no 
vosso Reino, levai-nos pela mão, como os pais 
fazem com os filhos, para entrarmos pela porta 
estreita e não abandonarmos o vosso caminho. 
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos um coração que vos 
agrade. 

Antífona da comunhão - Jo 10,11.15

Eu sou o Bom Pastor, e dou a vida por minhas 
ovelhas, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos 
receber um dia, resgatados para sempre, a 
salvação que devotamente estamos celebrando. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,6.12-14

A
inda dentro do Sermão da Montanha (Mt 5-7), o ensinamento de Jesus é sobre o bom uso 
das coisas que temos, sobretudo as coisas santas. Jesus convida a dar o devido valor e 
respeito ao sagrado. Respeitar Deus e o seu nome, respeitar todas as criaturas que são 

santas, respeitar a si mesmo na limpidez da própria palavra.
-  É difícil interpretar com certeza o que Jesus queria dizer com “coisas As coisas santas: 

santas”. Os primeiros cristãos entenderam que era a Eucaristia: “Ninguém coma e beba a vossa 
Eucaristia, o façam somente o batizado no nome do Senhor, porque a este respeito o Senhor 
ensinou: não deis as coisas santas aos cães” (Didaqué 9,5). Poderia também se referir à Palavra de 
Deus. Enfim, deve-se fazer bom uso e não profanar os elementos sagrados.

- Mais uma vez é uma metáfora. Os judeus consideravam os pagãos como  Cães e porcos: 
impuros e por isso eram chamados de cães (Mt 15,26; Fl 3,1). Também o porco era considerado o 
animal mais impuro. Com certeza o texto aqui não se refere aos pagãos, já que estes são chamados 
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No evangelho de hoje, Jesus alerta contra os 
falsos profetas. Eles traem a palavra de Deus, 
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ao Reino. O texto se refere àqueles que não querem aceitar a mensagem de Jesus. Nas mãos desses 
“cães e porcos” as coisas santas são profanadas e estes fazem mau uso delas.

-   Esta fórmula se Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles:
encontra no judaísmo em forma negativa “Aquilo que é odioso para ti, não o faça ao teu próximo. 
Esta é toda a Lei, e o restante é só uma explicação”. A forma como Jesus se exprime é positiva, o que 
torna a afirmação muito mais exigente. E Jesus não apenas disse isso, mas foi o primeiro que fez 
aos outros o que os outros queriam que ele fizesse a si. Ele foi o Filho que amou 
incondicionalmente como cada um deseja ser amado. Isso deriva da sua união com o Pai, do qual 
recebe tudo.

-   No Deuteronômio 30,15-20, Deus havia proposto o caminho da Porta estreita x porta larga:
vida e o caminho da morte. E havia aconselhado: “Escolhe, pois a vida!” (Dt 30,19). Também o 
primeiro Salmo coloca diante do ser humano os dois caminhos: o caminho dos justos e dos ímpios 
(Sl 1). Bem mais fácil é esta porta, este caminho dos ímpios e da libertinagem. Mas Jesus 
recomenda: a porta estreita pode ser mais difícil de ser atravessada, mas é ela que conduz à vida, à 
verdadeira felicidade.

-  Jesus não quer dizer que são poucos os que se salvam. E são poucos os que o encontram: 
Antes, o convite é para que todos saibam escolher o melhor caminho e que não é o mais fácil. As 
primeiras comunidades cristãs eram estes “poucos” que deram testemunho em meio a um mundo 
hostil.

Somos chamados a cuidar bem dos “bens preciosos” que recebemos para uso nas 
comunidades: a Palavra e o Pão. Não devem ser dados a qualquer um de qualquer jeito, pois há 
meios e caminhos para que esses bens sejam adequadamente disponibilizados a todos. Há uma 
iniciação aos mistérios, uma disciplina do arcano, que, por respeito à consciência das pessoas e à 
natureza dos dons, deve ser respeitada (cf. 1Cor 3,1ss.). Por outro lado, a palavra de Jesus é a 
“porta estreita” que nos introduz na vida filial e fraternal. A palavra de Jesus é o “caminho estreito” 
que nos conduz à vida eterna (vv. 13-14). 

Santos do dia: Próspero Tiro de Aquitânia (390 – 463). Eurósia de Jaca (+ 714). Henrique Zdik 
(1080 – 1150). João da Espanha (1123 – 1160). Eleonora da Inglaterra (1222 – 1291). Doroteia de 
Montau (1347 – 1394). 

Testemunhas do Reino: “Os mártires de Olancho” (Honduras, 1975). 

Memória histórica: Colóquio dos sacerdotes e sábios astecas com os “doze apóstolos do 
México” (1524). Assinatura da Confissão de Augusta, redigida por Filipe Melanchton (Augsburg, 
1537). Revolta do “Quebra-Quilos”, na Paraíba, contra a Lei do Sistema Métrico Decimal (1862). 
Estabelecimento do Sistema Postal (1875). 

Datas comemorativas: Dia do Migrante. Dia do Quilo. Dia Internacional das Vítimas de Tortura. 

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

palavra de Deus é viva e eficaz e deve iluminar 
cada nova situação humana. O verdadeiro 
profeta tem o dom de fazer isso.
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Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida 
a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais 
de conduzir os que firmais no vosso amor.

Leitura - Gn 15,1-12.17-18

Leitura do Livro do Gênesis 

1Naqueles dias,  O Senhor falou a Abrão, di-
zendo: "Não temas, Abrão! Eu sou o teu protetor 

2e tua recompensa será muito grande".  Abrão 
respondeu: "Senhor Deus, que me darás? Eu me 
vou desta vida sem filhos e o herdeiro de minha 

3casa será Eliezer de Damasco".  E acrescentou: 
"Como não me deste descendência, um servo 

                     nascido em minha casa será meu herdeiro". 
4 Então o Senhor falou-lhe nestes termos: "O teu 
herdeiro não será esse, mas um dos teus des-

5cendentes é que será o herdeiro".  E, condu-
zindo-o para fora, disse-lhe: "Olha para o céu e 
conta as estrelas, se fores capaz!" E acrescen-

6tou: "Assim será a tua descendência".  Abrão 
teve fé no Senhor, que considerou isso como 

7justiça.  E lhe disse: "Eu sou o Senhor que te fez 
sair de Ur dos Caldeus, para te dar em pos-

8sessão esta terra".  Abrão lhe perguntou: 
"Senhor Deus, como poderei saber que vou 

9possuí-la?"  E o Senhor lhe disse: "Traze-me 
uma novilha de três anos, uma cabra de três 
anos, um carneiro de três anos, além de uma 

10rola e de uma pombinha".  Abrão trouxe tudo e 
dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, 
colocando as respectivas partes uma frente à 

11outra.  Aves de rapina se precipitaram sobre os 
12cadáveres, mas Abrão as enxotou.  Quando o 

sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre 
Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso 

17terror.  Quando o sol se pôs e escureceu, 

apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de 
fogo, que passaram por entre os animais divi-

 18didos.  Naquele dia o Senhor fez aliança com 
Abrão, dizendo: "Aos teus descendentes darei 
esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o 
Eufrates". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104(105),1-2. 
3-4.6-7.8-9 (R/. 8a)

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança.

1.  Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, 
anunciai entre as nações seus grandes feitos! 
Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as 
suas maravilhas! R.

2. Gloriai-vos em seu nome que é santo, 
exulte o coração que busca a Deus! Procurai o 
Senhor Deus e seu poder, buscai constante-
mente a sua face! R.

3.  Descendentes de Abraão, seu servidor, e 
filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o 
Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em 
toda a terra. R.

4.  Ele sempre se recorda da Aliança, pro-
mulgada a incontáveis gerações; da Aliança que 
ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a 
Isaac. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,4a.5b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz 

Jesus; quem em mim permanece há de dar 
muito fruto. R.

Evangelho - Mt 7,15-20

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Cuidado com os falsos profetas: 15

Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, 
mas por dentro são lobos ferozes.  Vós os 16

conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se 
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colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? 
17 Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e 
toda árvore má, produz frutos maus. Uma 18 

árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma 
árvore má pode produzir frutos bons.  Toda 19

árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada 
no fogo.  Portanto, pelos seus frutos vós os 20

conhecereis". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Conhecem-se as árvores pelos frutos, e as 
pessoas pelo que fazem. Peçamos ao Pai a gra-
ça de fazermos boas obras: R. Senhor atendei 
a nossa prece.

1.  Para que os missionários e os prega-
dores falem sempre e em todo lugar a lingua-
gem do Evangelho, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os profetas falem o que Deus 
lhes manda, a despeito do ódio e da perse-
guição, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os catecúmenos e os fiéis não 
tenham medo de proclamar com a vida a 
mensagem de Jesus, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os judeus cultivem a fé no Deus 
de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés, dos sábios 

e dos profetas, rezemos ao Senhor.
5.  Para que o Senhor faça brilhar a sua luz 

sobre os doentes, os deprimidos e os sofredo-
res, rezemos ao Senhor.

Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, 
porque só vós podeis fazer que demos bom 
fruto, dando-nos bondosamente vossa graça.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos um coração que vos 
agrade. 

Antífona da comunhão - Jo 10,11.15

Eu sou o Bom Pastor, e dou a vida por minhas 
ovelhas, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos 
receber um dia, resgatados para sempre, a 
salvação que devotamente estamos celebrando.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,15-20

F
alsos profetas”, aqui, não são os que fazem previsões que, depois, não se confirmam, 
como, por exemplo, W. Miller (1782-1849), fundador dos Adventistas do 7º Dia, que 
anunciava a volta de Cristo à terra para 1841, ou o fundador das Testemunhas de Jeová, 

que estabeleceu, sucessivamente, várias datas (obviamente, todas erradas) para o fim do mundo. 
-  No contexto, “falsos profetas” são os que não fazem o que dizem. São os que conhecem a 

porta estreita e o caminho igualmente estreito – tanto que os ensinam aos outros – mas não os 
praticam. Há uma incoerência entre o que falam e o que fazem, não imputável – no caso – à 
fragilidade humana, mas a uma estratégia de vida. Fazem da palavra uma mercadoria, em 
contradição com o destino da palavra, que é tornar-se “fruto belo” na árvore da vida. Essa 
degradação revela-se em suas ações, como o fruto mostra a natureza da árvore (vv. 15-20).

-  Mateus gosta de tocar nessa tecla da incoerência. Ele sabe que a ação revela o coração, 
mais do que a oração (cf. Mt 7,21) e a pregação (cf. Mt 7,22). Pela pregação, a pessoa pode se 
parecer com Cristo, o cordeiro: fala como ele, mas não vive como ele. Por isso, Jesus, que não 
despreza nenhum fio de verdade que possa existir em alguém, diz às multidões e a todos: façam o 
que eles dizem, mas não o que eles fazem (cf. Mt 23,3). Por fora, são cordeiros; por dentro, lobos 
ferozes: sepulcros caiados, em que o interior não é como o exterior (cf. Mt 23,25-27). Mas, como 
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anotávamos acima, não é simples incoerência – debitável à fraqueza humana – mas hipocrisia. 
Têm a boca do Filho, mas não o coração. Aceitam a mensagem do Filho, mas não O amam nem O 
seguem. Entregaram o coração a outros mestres e seguem os caminhos largos do mundo.

-  As portas são muitas. Basta andar pela rua do bairro. Mas uma só é a porta de casa. Os 
caminhos são muitos, mas só um só leva ao destino desejado. Jesus – como já o fizera Moisés com 
a Lei (cf. Dt 30,15-20) e Davi com a oração (cf. Sl 1) – nos coloca diante da encruzilhada. Diante de 
nós estão o caminho da bênção e da vida e o caminho da maldição e da morte. Temos que escolher. 
Podemos escolher. É a chance de escolher a nossa verdade. Não estamos condenados a nada. 
Além do mal que conhecemos – e que a lei (essa é uma das suas funções) denuncia – temos o bem 
que, no Filho, a verdadeira Árvore da Vida, podemos conhecer e fazer. 

Santos do dia: João e Paulo de Roma. Vigílio de Trento (360 – 405). Pelágio de Córdoba (912 – 
925). Antelmo de Chignin (1107 – 1178). Mártires de Cambrai (+ 1794). Josemaria Escrivá de 
Balaguer (1902 – 1975). 

Memória histórica: Morte violenta de Pizarro (1541). Encontro de San Martín e Simão Bolívar 
em Guayaquil (1822). Assinada a Carta das Nações Unidas (1945). Criação da Confederação dos 
Povos Indígenas do México (1987).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Luta contra o Uso Indevido e o Tráfico Ilícito de 
Drogas. Dia da Aviação de Busca e Salvamento. Dia Internacional de luta contra o uso indevido e 
tráfico ilícito de drogas.

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

O centro não é a oração, como não é a lei. O 
centro é Deus e os filhos e filhas de Deus. 
Seremos julgados não pela nossa oração e 
nossa doutrina, nossos exorcismos e nossos 
milagres, mas por nossa prática e por nosso 
amor. Como dizia o místico espanhol, São João 
da Cruz: “No fim, no crepúsculo de nossa vida, 
seremos julgados pelo amor”. 

Antífona da entrada - Sl 27,8-9

O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e 
salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, vosso 
povo, abençoai vossa herança e governai para 
sempre os vossos servos.

Oração do dia

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida 

a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais 
de conduzir os que firmais no vosso amor.

Leitura - Gn 16,1-12.15-16 

Leitura do Livro do Gênesis 

1 Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera 
filhos. Mas, tendo uma escrava egípcia, 
chamada Agar,  Sarai disse a Abrão: "Eis que o 2

Senhor me fez estéril. Une-te, pois, à minha 
escrava, para ver se, por ela, posso ter filhos". 
Abrão atendeu ao pedido de Sarai.  Depois de 3

Abrão ter morado dez anos em Canaã, Sarai, sua 
esposa, tomou sua escrava egípcia, Agar, e deu-
a como mulher ao seu marido Abrão.  Abrão 4

uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se 
grávida, começou a olhar com desprezo a sua 
senhora.  Sarai disse a Abrão: "Tu és respon-5

sável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu 
mesma que coloquei minha escrava em teus 

0

5

25

75

95

100

junho2019_final

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:20:23



D
ia

 2
7 

de
 J

un
ho

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
12

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

97

braços: e ela, apenas ficou grávida, pôs-se a 
desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e 
ti".  Abrão respondeu a Sarai: "Olha, a escrava é 6

tua; faze dela o que bem estenderes". E Sarai 
maltratou-a tanto que ela fugiu.  Um anjo do 7

Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, 
no caminho de Sur, disse-lhe:  "Agar, escrava 8

de Sarai, de onde vens e para onde vais?" Ela 
respondeu: "Estou fugindo de Sarai, minha 
senhora". E o anjo do Senhor lhe disse: "Volta 9 

para a tua senhora e sê submissa a ela".  E  10

acrescentou: "Multiplicarei a tua descendência 
de tal forma, que não se poderá contar".  Disse, 11

ainda, o anjo do Senhor: "Olha, estás grávida e 
darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque 
o Senhor te ouviu na tua aflição.  Ele será 12

indomável como um jumento selvagem, sua 
mão se levantará contra todos, e a mão de todos 
contra ele. E ele viverá separado de todos os 
seus irmãos".  Agar deu à luz o filho de Abrão; e 15

ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe 
deu. Abrão tinha oitenta e seis anos, quando 16 

Agar deu à luz Ismael. - Palavra do Senhor.

Ou: Gn 16,6b-12.15-16 (mais breve)

Salmo responsorial - Sl 105(106),1-2. 
3-4a.4b-5 (R/. 1a)

R. Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom.

1.  Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, 
porque eterna é a sua misericórdia! Quem 
contará os grandes feitos do Senhor? Quem 
cantará todo o louvor que ele merece? R.

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

3.  Visitai-me com a vossa salvação, para 
que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte 
na alegria dos eleitos, e me glorie com os que 
são vossa herança. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,23

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V.  Quem me ama, realmente, guardará 
minha palavra e meu Pai o amará e a ele nós 
viremos. R.

Evangelho - Mt 7,21-29

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Nem todo aquele que me diz: 2l

'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus, 
mas o que põe em prática a vontade de meu Pai 
que está nos céus.  Naquele dia, muitos vão 22

me dizer: 'Senhor, Senhor, não foi em teu nome 
que profetizamos? Não foi em teu nome que 
expulsamos demônios? E não foi em teu nome 
que fizemos muitos milagres?' Então eu              23 

lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. 
Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal.                        
24 Portanto, quem ouve estas minhas palavras e 
as põe em prática, é como um homem prudente, 
que construiu sua casa sobre a rocha.  Caiu a 25

chuva, vieram as enchentes, os ventos deram 
contra a casa, mas a casa não caiu, porque 
estava construída sobre a rocha.  Por outro 26

lado, quem ouve estas minhas palavras e não as 
põe em prática, é como um homem sem juízo, 
que construiu sua casa sobre a areia.  Caiu a  27

chuva, vieram as enchentes, os ventos sopra-
ram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua 
ruína foi completa!"  Quando Jesus acabou    28

de dizer estas palavras, as multidões ficaram 
admiradas com seu ensinamento.  De fato,         29

ele as ensinava como quem tem autoridade e 
não como os mestres da lei. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis 

A nossa vida como a vida da Igreja é uma 
construção cuja solidez depende da fidelidade à 
palavra de Deus. Peçamos ao Pai que nos ensine 
a construir a nossa vida sobre a prática da       
sua palavra, dizendo: R. Pai de bondade, 
ouvi-nos.

1.  Para que a Igreja, edificada sobre a 
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rocha, ponha toda a confiança em Deus e viva a 
sua Palavra, rezemos ao Senhor.

2.  Para que seja banido todo tipo de 
escravatura e reconhecida a dignidade de todos 
os seres vivos, rezemos ao Senhor.

3.  Para que Deus venha em socorro das 
mulheres desprezadas, maltratadas e ofendidas, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que os fiéis que clamam “Senhor, 
Senhor” ponham em prática as palavras que 
Jesus ensinou, rezemos ao Senhor.

5.  Para que a palavra de Deus ressoe nos 
corações dos que amam a Cristo e os leve à 
conversão, rezemos ao Senhor. 

Deus Pai, Deus de bondade, de perdão e de 
clemência, ajudai-nos a ser sábios e prudentes, 
ativos e responsáveis, firmes na vossa Palavra e 
praticantes da vossa justiça.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos um coração que vos 
agrade. 

Antífona da comunhão - Jo 10,11.15

Eu sou o Bom Pastor, e dou a vida por minhas 
ovelhas, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos 
receber um dia, resgatados para sempre, a 
salvação que devotamente estamos celebrando.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,21-29

E
sta passagem do Evangelho de Mateus faz parte do Sermão da Montanha (Mt 5–7), onde 
Jesus ensina o pleno cumprimento da Lei de Moisés. Para Jesus, a fidelidade a Deus não é 
demonstrada pelo conhecimento da Lei, mas sim pelo pleno cumprimento, isto é, na 

vivência concreta e prática da Lei a serviço da vida.
-   Palavra e fato em hebraico são sinônimos, é isso que significa o termo  Dizer/fazer: “dabar”.

A palavra é estreitamente ligada aos fatos. “Seja vosso ‘sim’, sim, e o vosso ‘não’, não. O que passa 
disso vem do Maligno” (Mt 5,37). No entanto, dizer ou falar é muito fácil, mas as palavras que se 
dizem são menos importantes do que aquilo é que feito. Ou seja: as boas intenções são 
necessárias, porém são inúteis se elas não se transformam em atitudes concretas. A pessoa não é 
julgada por aquilo que diz, mas por aquilo que ela faz. Como já ensinava São Bernardo de Claraval 
“De boas intenções, o caminho do inferno está cheio”. Belas palavras, de nada valem, se não se 
traduzem em gestos concretos.

-   Na Bíblia, a dupla repetição de um nome é sempre um chamado especial Senhor, Senhor:
ou uma forte chamada de atenção. No rodapé da Bíblia Hebraica se diz que “Sempre que Deus fala 
repetindo o nome é um sinal de afeição por aquela pessoa”. Ocorre sempre em momentos 

SÃO CIRILO DE ALEXANDRIA, BISPO E DOUTOR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: doutores - MR, 766; mártires - MR, 745) 

Deus, dai, aos que professam a maternidade 
divina, serem salvos pela encarnação do vosso 
Filho.

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes em Alexandria o 
bispo São Cirilo para proclamar Maria Mãe de 
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especiais, veja-se: Abraão, Abraão! (Gn 22,11); Moisés, Moisés! (Ex 3,4); Samuel, Samuel! (1Sm 
3,4); Simão, Simão! (Lc 22,62); Marta, Marta! (Lc 10,41); Saulo, Saulo! (At 9,4). Da mesma forma, 
quando nos dirigimos a Deus e repetimos duas vezes o seu Nome, isso é importante. Porém, não 
pode ser algo falso, somente por belas palavras, mas fruto de uma vida coerente. É bom recordar 
que a Bíblia nos pede para não usarmos o Nome de Deus em vão (Ex 20,7). Portanto, não podemos 
invocar o seu Nome se não for de coração sincero.

-  Fazer a vontade do Pai: Esta expressão é muito importante no Evangelho de Mateus, onde 
ocorre três vezes (7,21; 12,50; 21,31). É isso que Jesus faz: realizar a vontade do Pai. E, na oração 
do Pai Nosso, Jesus pede ao Pai: “Seja feita a tua vontade...” (Mt 6,10).

-  Construir a casa: Jesus dá o exemplo da casa bem construída. É inútil ter um ótimo projeto 
de uma casa. É preciso construir a casa. Porém, Jesus indica as duas maneiras de construir a casa: 
sobre a rocha ou sobre a areia. A casa construída sobre a rocha resiste aos infortúnios, aos 
temporais... Ao contrário, a casa construída sobre a areia, desmorona diante das ameaças, dos 
ventos fortes, das tempestades. Da mesma forma como a casa, é a nossa fé. Se ela é fundada sobre 
a rocha firme, que é a Palavra de Deus, ela resiste aos problemas, às crises, às dificuldades 
enfrentadas na vida.

-  As multidões ficaram admiradas: As multidões começam, assim, na admiração, a construir 
uma cristologia: Jesus não interpreta a Lei, nem repete as interpretações dos mestres, mas fala com 
a mesma autoridade de Deus (vv. 28-29). 

-  Quando Jesus acabou de dizer estas palavras: É o encerramento do longo Sermão da 
Montanha (Mt 5-7) onde Jesus ensina o pleno cumprimento da Lei. Assim como Moisés terminou 
todos os seus trabalhos no Monte Nebo (Ex 40,33; Dt 34,1-4), Jesus também termina as suas 
palavras e é reconhecido pelas multidões como o Mestre enviado por Deus.

A invocação do Nome do Senhor é uma grande prova de fé, porém, pouco efeito tem diante de 
Deus ser não vier acompanhada de outras provas de fé, isto é de boas ações. A fé sem obras é morta 
(Tg 2,17) e a melhor maneira de demonstrar a nossa fé é através de gestos e ações concretas, e da 
prática do amor com nossos irmãos. Assim como a casa deve construída sobre rocha firme, nossa 
vida também deve ser construída sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, e revestida com boas 
obras.

Santos do dia: Cirilo de Alexandria (380 – 444). Crescêncio, Áureo, Teonestes e Máximo (séc. 
V). Sampson (+ 500). Guilherme de Sann (+ 1015). Arialdo (1000 – 1066). Hemma de Gurk (980 – 
1045). Gerhoh de Reichersberg (1093 – 1169). 

Testemunhas do Reino: Domingos de Santo Domingo e Tomás de San Martín, OP, 1ºs bispos 
da Bolívia, defensores dos índios (1552). Juán Pablo Rodríguez Ran (Guatemala, 1982). 

Memória histórica: Elevação do Brasil a Vice-Reino (1763). O Tribunal Internacional de Haia 
considera os Estados Unidos “culpados de violar o Direito Internacional por sua agressão contra a 
Nicarágua” (1986). 

Datas comemorativas: Dia Mundial do Diabético. Dia Nacional do Progresso. Dia dos Artistas 
Líricos. Dia Nacional do Vôlei. Dia da Revolução Espiritual. Nascimento de João Guimarães Rosa 
(1908).

“Tu és, Senhor, O companheiro do meu peregrinar.
Onde quer eu vá, teus olhares repousam sempre sobre mim.” 

(Nicolau de Cusa)
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28 6ª-FEIRA - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - Solenidade
(Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

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

Antífona da entrada - Sl 32,11.19

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

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo poderoso que, 
alegrando-nos pela solenidade do Coração do 
vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu 
amor e possamos receber, desta fonte de vida, 
uma torrente de graças. 

Leitura - Ez 34,11-16

Leitura da Profecia de Ezequiel 

11 
Assim diz o Senhor Deus: Vede! Eu mesmo 

vou procurar minhas ovelhas e tomar conta 
12delas.  Como o pastor toma conta do rebanho, 

de dia, quando se encontra no meio das ovelhas 
dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas 
e vou resgatá-las de todos os lugares em que 
forem dispersadas num dia de nuvens e 

13escuridão.  Vou retirar minhas ovelhas do meio 
dos povos e recolhê-las do meio dos países 
para conduzi-las à sua terra. Vou apascentar as 

ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales 
dos riachos e em todas as regiões habitáveis do 

14país.  Vou apascentá-las em boas pastagens e 
nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. 
Ali repousarão em prados verdejantes e pasta-
rão em férteis pastagens sobre os montes de 

15Israel.  Eu mesmo vou apascentar as minhas 
ovelhas e fazê-las repousar - oráculo do Senhor 

16Deus -.  Vou procurar a ovelha perdida, 
reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna 
quebrada, fortalecer a doente, e vigiar a ovelha 
gorda e forte. Vou apascentá-las conforme o 
direito. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-3a. 
3b-4.5.6 (R/. 1) 

R. O Senhor é o pastor que me conduz; 
não me falta coisa alguma.

1.  O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, e restaura as 
minhas forças. R.

2.  Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado, eles 
me dão a segurança! R.

3.  Preparais à minha frente uma mesa, bem 
à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha 
cabeça, e o meu cálice transborda. R.

4.  Felicidade e todo bem hão de seguir-me, 
por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, 
habitarei pelos tempos infinitos. R.

Leitura - Rm 5,5b-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  O amor de Deus foi derramado em 5b
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nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
6dado.  Com efeito, quando éramos ainda fracos, 

Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. 
7 Dificilmente alguém morrerá por um justo; por 
uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime 

8a morrer.  Pois bem, a prova de que Deus nos 
ama é que Cristo morreu por nós, quando 

 9 éramos ainda pecadores. Muito mais agora, 
que já estamos justificados pelo sangue de 

10Cristo, seremos salvos da ira por ele.  Quando 
éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados 
com ele pela morte do seu Filho; quanto mais 
agora, estando já reconciliados, seremos salvos 

 11por sua vida!  Ainda mais: Nós nos gloriamos 
em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por 
ele que, já desde o tempo presente, recebemos 
a reconciliação. - Palavra do Senhor. 

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,29ab

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

aprendei que sou de manso e humilde cora- 
ção. R.

Evangelho - Lc 15,3-7

Há pastor e pastor, coração e coração. Há 
pastor, que tem o nome, mas não faz o serviço. 
Há coração duro como pedra e coração santo 
como o de Deus. Jesus é o pastor bom que vive 
em sua humanidade o amoroso cuidado de 
Deus por todos os seres humanos e cada um de 
nós. Símbolo poderoso deste amor louco é o 
seu “sagrado coração”. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

 3 Naquele tempo: Jesus contou aos escribas 
4e fariseus esta parábola: "Se um de vós tem 

cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa 
e nove no deserto, e vai atrás daquela que se 

5perdeu, até encontrá-la?  Quando a encontra, 
6coloca-a nos ombros com alegria,  e, chegando 

a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: 
'Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha 

7que estava perdida!'  Eu vos digo: Assim haverá 
no céu mais alegria por um só pecador que se 
converte, do que por noventa e nove justos que 
não precisam de conversão. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Elevemos as nossas súplicas ao Bom Pastor, 
que conhece, ama e cuida com todo o carinho o 
seu rebanho e o conduz às fontes da vida, e 
digamos: R. Sagrado Coração de Jesus, 
tende piedade de nós!

1.  Pelo santo povo fiel, para que reconhe-
çam a voz do Bom Pastor e não deem ouvidos 
aos mercenários, rezemos.

2.  Pelos ministros ordenados, para que 
imitem Jesus, o Bom Pastor, e procurem as 
ovelhas que andam errantes, rezemos.

3.  Pelos responsáveis da paz no mundo, 
para que não sejam adoradores do dinheiro e do 
poder, mas servidores dos pobres, rezemos.

4.  Por todos nós, miseráveis pecadores, 
para que a misericórdia do Senhor nos envolva, 
seduza e converta, rezemos.

5.  Pelos membros do Apostolado da Ora-
ção, para que sua devoção ao Coração de Jesus 
renove os seus corações, rezemos.

6.  Pelas Congregações religiosas voltadas 
ao Coração de Jesus, para que proclamem sua 
misericórdia salvadora, rezemos. 

Senhor Jesus, pastor bom, compassivo e 
misericordioso, que procurais as ovelhas 
perdidas e dais vigor às enfraquecidas, mostrai-
lhes a infinita bondade do vosso coração, 
imagem humana do Deus uno-trino, Amor 
infinito e eterno. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, o indizível amor do 
Coração do vosso amado Filho, para que nossas 
oferendas vos agradem e sirvam de reparação 
por nossas faltas. 
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Prefácio do Sagrado Coração de Jesus
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele-
vado na cruz, entregou-se por nós com imenso 
amor. E de seu lado aberto pela lança fez jorrar, 
com a água e o sangue, os sacramentos da 
Igreja, para que todos, atraídos ao seu Coração, 
pudessem beber, com perene alegria, na fonte 
salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, 

cantando (dizendo) a uma só voz: 

Antífona da Comunhão - Jo 7,37-38

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Lc 15,3-7

O
 capítulo 15 é o centro e o coração do evangelho de Lucas e, poderíamos dizer, de todo o 
Evangelho. Nele Lucas reuniu três parábolas. Elas ilustram o mesmo tema: participar da 
alegria de Deus, que agora, por meio de Jesus, acolhe e salva os pecadores. A primeira 

parábola é da ovelha perdida. Mostra a preocupação, o cuidado, a busca e finalmente a alegria pela 
recuperação do que se perdeu. Este pastor cheio de amor pela ovelha perdida é Deus Pai, é Jesus o 
bom/belo pastor (Jo 10,11ss).

-  A ausência de uma ovelha é uma perda, uma dor para o pastor. De cem ovelhas, perde uma: 
Não basta a presença das 99 ovelhas, o que falta é aquela uma que se perdeu. Ele deixa as 99 
ovelhas no deserto, elas também correm o risco. Deixá-las no deserto é também fazer que se 
sintam solidárias e corresponsáveis por aquela uma que se se perdeu.

-  : O pastor arrisca tudo para recuperar aquela uma que falta. Vai atrás daquela que se perdeu
O pastor não fica esperando que ela retorne por si mesma. Se ela se perdeu, precisa do cuidado, 
pode estar correndo risco de morte. Ovelha sozinha, sem rebanho, é presa de todo tipo de perigos. 
O pastor só terá descanso e paz quando a encontrar. Assim também nós não podemos esperar que 
os pecadores se arrependam e retornem à Igreja. É preciso ir em busca deles, ir encontrá-los onde 
se perderam.

-  A cena é linda demais. Esperava-se a Até encontrá-la coloca-a nos ombros com alegria: 
repreensão, o castigo por ter-se afastado das demais. Não é isso que ocorre, mas o acolhimento. O 
pastor com a ovelha nos ombros e cheio de alegria mostra que sua busca não foi em vão. Ele não a 
faz retornar ao lugar onde estão as demais, mas ele próprio a conduz. Ele sabe onde é o redil, o lugar 
seguro. 

-  O pastor volta agora para a casa, o outro lugar seguro. Em casa reúne os amigos e vizinhos: 
Sua alegria não pode ficar só para si e para o rebanho completo. A alegria precisa ser compartilhada 
com os amigos e vizinhos.

-  A alegria é um sentimento que precisa ser partilhado. Ninguém Alegrai-vos comigo!: 
consegue ser feliz sozinho. O Evangelho de Lucas é o evangelho da alegria, presente desde o início 
(Lc 1,14.28.44.58; 2,10...). As três parábolas do cap. 15 são chamadas também de parábolas da 
alegria (Lc 15,5.6.9.10.32). Os primeiros cristãos praticavam a mensagem de Jesus “partilhando o 
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pão com alegria” (At 2,46).
-  A alegria do pastor é também No céu haverá mais alegria por um pecador que se converte: 

a alegria de nosso Deus. O AT traz tantas imagens de Deus como bom pastor (Is 40,11; Jr 23,1-4; Ez 
34; Sl 23). A alegria de Deus é a reunião de todos os filhos e filhas, não somente dos “justos”. É 
quando estão todos juntos que a alegria é completa, como a alegria da mãe ao ver a família reunida. 
A alegria no céu é completa quando todos estiverem presentes, sobretudo aqueles que haviam se 
extraviado. Haverá sim alegria por aqueles que se mantiveram fiéis, mas muito mais pelo retorno 
daqueles que retornaram. A mesa da partilha não pode ter alegria se está lá a cadeira vazia de um 
irmão nosso.

A parábola da ovelha perdida e encontrada mostra como é o agir de Deus, de Jesus, o Bom 
pastor. A graça que Deus usou para conosco, seus inimigos quando pecamos e nos perdemos nas 
estradas da vida. Ele vem ao nosso encontro e quando nos deixamos encontrar, nos abraça e nos 
carrega nos ombros. Foi o que Jesus fez. E isso exige também de nós que devemos manifestar a 
nossa atitude em relação aos nossos inimigos (Lc 6,27-36) e aos nossos irmãos e irmãs pecadores 
(Lc 6,36-38). O Pai não exclui de seu coração nenhum filho. Só se exclui do Pai quem exclui um 
irmão ou irmã. Mas Jesus, o Filho que conhece o Pai, faz de tudo para recuperar também aquele ou 
aquela que, excluindo o irmão, se exclui do Pai. 

Santos do dia: Irineu de Lião (130 – 202). Paulo I (700 – 767). Gero de Colônia (900 – 976). 
Heimerad (+ 1019). Vicência Gerosa (1784 – 1847). 

Memória histórica: Brasil abre as portas aos imigrantes europeus; africanos e asiáticos só 
poderão entrar mediante autorização do Congresso (1890). Assinatura do Tratado de Paz de Versailles 
(1919). Último dia de produção do fusca no Brasil (1996). Golpe de Estado em Honduras contra o 
Presidente constitucional Manuel Zelaya (2009).

Datas comemorativas: Dia Internacional contra o Preconceito Sexual. Nascimento de Jean 
Jacques Rousseau (1712). 

Nota:  São Pedro e São Paulo Apóstolos  Nos lugares onde a Solenidade de for celebrada 
amanhã, dia 29, faz-se tudo como está indicado no dia 02 de julho p.f. 

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

Comentário inicial - No dia após a 
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a 
Igreja celebra a festa do Imaculado Coração de 
Maria, a fim de mostrar que estes dois corações 
são inseparáveis e que Maria sempre leva a 
Jesus. Esta celebração foi instituída pelo Papa 
Pio XII, em 1944, para que, por intercessão de 
Maria, se obtenha “a paz entre as nações, liber-
dade para a Igreja, a conversão dos pecadores, 

amor à pureza e a prática da virtude”. João Paulo 
II declarou esta celebração Memória obriga-
tória. Imaculado Coração de Maria, intercedei 
por nós!

Antífona da entrada

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

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

Leitura - Is 61,9-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

9 A descendência do meu povo será conhe-
cida entre as nações, e seus filhos se fixarão no 
meio dos povos; quem os vir há de reconhecê-
los como descendentes abençoados por Deus. 
10 Exulto de alegria no Senhor e minh'alma 
regozija-se em meu Deus; ele me vestiu com as 
vestes da salvação, envolveu-me com o manto 
da justiça e adornou-me como um noivo com 
sua coroa, ou uma noiva com suas joias.                             
11 Assim como a terra faz brotar a planta e o 
jardim faz germinar a semente, assim o Senhor 
Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante 
de todas as nações. - Palavra do Senhor.

Cântico - 1Sm 2

R. Meu coração se regozija no Senhor.

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

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

3.  É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, 
faz descer à sepultura e faz voltar; é o Senhor 
quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem 
nos humilha e nos exalta. R.

4.  O Senhor ergue do pó o homem fraco, do 
lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-
se com os nobres num lugar de muita honra e 
distinção. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 2,19

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

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

Evangelho - Lc 2,41-51

Criado para a vida, o ser humano tem medo 
da morte e faz de tudo para afastá-la. Uma das 
coisas que faz – a mais comum e a menos 
indicada – é o acúmulo de bens, de coisas, de 
riquezas. É a falsa esperança de que algo pode 
salvar alguém. Só alguém, contudo, pode salvar 
alguém. Este alguém é o Pai, o Amor infinito, a 
Vida sem começo e sem fim. Unida ao Coração 
de Jesus, o coração de Maria é a resposta 
humana ao amor do Pai, mediante o Filho, no 
Espírito Santo, pela humanidade pecadora.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

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

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

Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o 
menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que 
seus pais o notassem.  Pensando que ele 44

estivesse na caravana, caminharam um dia 
inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os 
parentes e conhecidos.  Não o tendo encon-45

trado, voltaram para Jerusalém à sua procura.     
46 Três dias depois, o encontraram no Templo. 
Estava sentado no meio dos mestres, escutando 
e fazendo perguntas.  Todos os que ouviam o 47

menino estavam maravilhados com sua inteli-
gência e suas respostas.  Ao vê-lo, seus pais 48

ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: 
"Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha 
que teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua 
procura".  Jesus respondeu: "Por que me 49

procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa 
de meu Pai?"  Eles, porém, não compreen-50

deram as palavras que lhes dissera.  Jesus 51
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desceu então com seus pais para Nazaré, e era-
lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no 
coração todas estas coisas. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Por intercessão da Virgem Maria, simboli-
zada no seu Imaculado Coração, elevemos as 
nossas súplicas a Deus Pai todo-poderoso, 
dizendo: R. Interceda por nós o Coração da 
Virgem Imaculada.

1.  Para que os cristãos sejam um só 
coração e uma só alma e perseverem em oração 
com Maria, Mãe de Jesus, oremos, irmãos.

2.  Para que as mães fomentem nos seus 
lares a fé, a esperança e a caridade da Santa 
Família de Nazaré, oremos, irmãos.

3.  Para que Deus fortaleça a esperança  
dos que sofrem, como o fez a Virgem Maria, na 
Paixão de Jesus, oremos, irmãos.

4.  Para que os que estão em perigo sintam 
a proteção e gozem da intercessão da Mãe terna 
e misericordiosa, oremos, irmãos.

5.  Para que as religiosas e as virgens con-
sagradas ao Senhor exultem por terem esco-
lhido a melhor parte, oremos, irmãos.

6.  Para que todos os discípulos e discípulas 
de Cristo se alegrem por ter Maria como Mãe e 
Companheira oremos, irmãos.

Concedei, Senhor, à vossa Igreja, por inter-
cessão do Imaculado Coração de Maria, a graça 
de se abrir, como a Virgem, à graça redentora e 
aos dons de Deus, e ser digna morada do 

Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio da Virgem Maria, I
A maternidade da Virgem Maria

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na veneração de Maria, 
sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À 
sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso 
Filho único e, permanecendo virgem, deu ao 
mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os 
santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Lc 2,19

Maria guardava todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração. 

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Lc 2,41-51

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

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

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

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

-  Evidentemente, o Lucas que escreve sobre a infância de Jesus é o Lucas, que, pela 
pregação da vida, morte e ressurreição de Jesus, conhece o desfecho daquela flor que, em Belém, 
em Jerusalém e em Nazaré, mal chegava a um botão querendo abrir. O escritor Lucas, sabedor da 
morte de Jesus na cruz e certo da sua ressurreição, lê todo o passado de Jesus – sobretudo o seu 
início, a infância (Lc 1-2) – à luz da ressurreição. E esta faz ver aquilo que já estava, sim, presente 
nos fatos, mas que a pequenez, a humildade, a naturalidade de Jesus não deixavam transparecer. A 
ressurreição lança uma luz poderosíssima sobre a infância de Jesus, e essa brilha, então, de uma 
luz nova. Nossos dias e nossas noites são envolvidos pela divina luz. A penumbra vira glória. A 
opacidade transluz de fulgor.

-  A esta revelação fulgurante (graças à retroprojeção da ressurreição!) do mistério de Jesus 
no Templo, serve de moldura o mistério da sua vida humilde e quotidiana em Nazaré (com menos 
retroprojeção da ressurreição!), sua escola de sabedoria. Sabedoria que o Filho trazia em sua 
natureza divina, Sabedoria, aliás, que ele próprio era, mas que, em sua condição encarnada, só 
podia manifestar-se nas condições e nos limites da natureza humana, sendo captada, como em 
toda natureza humana, pela consciência igualmente humana. Sabedoria que Jesus foi também 
aprendendo no seio e sobre os joelhos da mãe, na convivência com o pai, na frequentação da 
sinagoga, nas idas anuais ao Templo, na leitura da Escritura, da qual ele, como todo ser humano, 
aprendeu a discernir os sinais, decifrar as letras, juntar as sílabas, formar as palavras, ler as frases, 
captar o sentido. É importante dizer isso, porquanto uma imagem desequilibradamente divina de 
Jesus o dispensa de todo esse processo universalmente humano. Há um monofisismo sempre à 
espreita!

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

Santos do dia: Pedro e Paulo (séc. I). Beata (+ 277). Judite e Salomé (séc. XI). Notker Labeo (+ 
1022). 

Memória histórica: Condenação dos mandantes do assassinato do Pe. Josimo Morais Tavares 
(10 de maio de 1986). Conflitos de terras em São Félix do Xingu, onde morreram seis agricultores e 
um policial (1995).
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Datas comemorativas: Dia do Papa. Dia do Pescador. Dia do Escritor Paulista. Dia da 
Telefonista. Nascimento de Antoine de Saint-Exupéry (1900). 

Missa vespertina da Vigília dos Ss. Apóstolos Pedro e Paulo: Branco, Glória, Credo, Prefácio 
próprio.
Leituras: At 3,1-10
Sl 18(19 A),2-3.4-5 (R/. 5a)
Gl 1,11-20
Jo 21,15-19

ÓBOLO DE SÃO PEDRO

Amanhã, por determinação da VII Assembleia da CNBB, em todas as igrejas e oratórios, mesmo 
dos mosteiros, conventos e colégios, comemora-se o , com pregações e orações que DIA DO PAPA
traduzam amor, veneração, respeito e obediência ao Vigário de Cristo na terra, Cabeça da Santa 
Igreja universal, e com piedosas e generosas ofertas para o Óbolo de S. Pedro.

30
DOMINGO - SÃO PEDRO E SÃO PAULO 

APÓSTOLOS - Solenidade
 Dia do papa (Cor vermelha - Ofício solene próprio)

Pedro é filho de Jonas (Mt 16,17). Nasceu 
em Betsaida (Jo 1,44). Vivia com a família em 
Cafarnaum (Mc 1,21; cf. 1Cor 9,5), onde Jesus 
curou sua sogra (Mc 1). Foi em Cafarnaum que 
Jesus o chamou a ser discípulo (Mt 4,18). 

Pedro, João e Tiago formam o grupo de teste-
munhas privilegiados de Jesus: reanimação da 
filha de Jairo (Mc 5,37); transfiguração (Mc 
9,2); agonia no Horto (Mc 14,33). Duas tra-
dições se referem à mudança do nome de 
“Simão” (= aquele que ouve) para “Pedro” (do 
grego, ‘petros’, que traduz o aramaico ‘kepa’ ou 
‘kepha’, rocha). Segundo João, esse nome lhe 
foi dado quando do chamamento ao discipulado 
(Jo 1,42); segundo Mateus, como confirmação 
à sua profissão de fé na messianidade de Jesus 
(Mt 16,17). Pedro é o primeiro dos apóstolos. O 
Novo Testamento, porém, não se cala sobre os 
seus pecados, sobretudo a negação do Senhor 
(Mc 14,66-72par.). É uma das primeiras 
testemunhas da ressurreição (Mc 16,7). E guia 
da comunidade primitiva de Jerusalém: eleição 
de Matias (At 1), Pentecostes (At 2). Os 12 
primeiros capítulos do livro dos Atos falam de 
sua pregação e de suas atividades. Destacam-
se suas viagens missionárias (At 8-9). Em 
Cesaréia Marítima, batiza o centurião Cornélio, 
primeiro romano convertido, e, em Jerusalém, 
defende a sua atividade (At 10-11). Foi preso e 

0

5

25

75

95

100

junho2019_final

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:20:26



D
ia

 3
0 

de
 J

un
ho

 -
 D

om
in

go
 -

 S
ão

 P
ed

ro
 e

 S
ão

 P
au

lo
 A

pó
st

ol
os

 -
 S

ol
en

id
ad

e

108

milagrosamente libertado (At 12,1-19). Por 
ocasião do concílio de Jerusalém, está, de novo, 
na Cidade (At 15), intervindo na discussão sobre 
a (superação da) circuncisão. Morreu em Roma 
no tempo de Nero (64-67). Duas cartas do Novo 
Testamento e alguns apócrifos levam o seu 
nome. Paulo, por sua vez, é um judeu de Tarso, 
na Cilícia, da tribo de Benjamin, do partido dos 
fariseus, cidadão romano de nascimento. De 
formação rabínica, antes de converter-se a 
Jesus, foi perseguidor dos cristãos. Depois de 
um retiro e de prolongada preparação, torna-se 
o apóstolo dos pagãos. Realiza três grande 
viagens missionárias. É preso em Jerusalém e, 
após dois anos de prisão em Cesaréia, é levado 
para Roma. São atribuídas a ele 13 cartas: duas 
aos Tessalonicenses, 1 a Filemon, quatro aos 
Coríntios, 1 aos Gálatas, 1 aos Romanos, 1 aos 
Filipenses, 1 aos Colossenses, 1 aos Efésios, 2 a 
Timóteo, 1 a Tito, 1 aos Hebreus. Dessas, são 
unanimemente consideradas autênticas só sete, 
ou seja, a 1Ts, Gl, 1 e 2Cor, Rm, Fl e Fm. Das 
quatro cartas aos Coríntios, duas foram (estão) 
perdidas. Essas cartas apresentam o rico pano-
rama de sua vida, atividades, sucessos e pro-
jetos. Em Rm 15,24, por exemplo, manifesta o 
desejo de ir para a Espanha. O término de sua 
vida de apóstolo permanece, em grande parte, 
desconhecido. A tradição, porém, atesta que ele 
morreu em Roma, durante a perseguição de 
Nero, onde foi sepultado. Sua personalidade e 
sua teologia são tão importantes que há quem 
fale de Paulo como de “fundador do cristia-
nismo”. 

Comentário inicial - A profissão de fé de 
Pedro na messianidade de Jesus fez dele - que 
fala com os discípulos e pelos discípulos - pedra 
decisiva na construção da comunidade de 
Jesus, da Igreja, do cristianismo. Se Jesus é o 
Messias e o Filho de Deus, nossa vida tem um 
sentido; se não, ainda estamos tateando em 
nossas trevas. Abraçar a fé de Pedro e Paulo é 
fazer ecoar hoje o que eles professaram e pro-
clamaram naquele início insubstituível. Reze-
mos pelo Papa Francisco e pelos Bispos, para 
que sejam fiéis a Jesus e ao Evangelho, anun-

ciando a Palavra, presidindo à celebração dos 
Sacramentos, pastoreando as comunidades na 
fé, na unidade e no amor.

Antífona da entrada

Eis os santos que, vivendo neste mundo, 
plantaram a Igreja, regando-a com seu sangue. 
Beberam do cálice do Senhor e se tornaram 
amigos de Deus.

Oração do dia

Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de 
festejar São Pedro e São Paulo, concedei à 
vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos 
destes apóstolos que nos deram as primícias  
da fé. 

Leitura - At 12,1-11 

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias,  o rei Herodes prendeu al-1

guns membros da Igreja, para torturá-los. Man- 2

dou matar à espada Tiago, irmão de João.  E, 3

vendo que isso agradava aos judeus, mandou 
também prender a Pedro. Eram os dias dos Pães 
ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes 4 

colocou-o na prisão, guardado por quatro gru-
pos de soldados, com quatro soldados cada um. 
Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao 
povo, depois da festa da Páscoa.  Enquanto 5

Pedro era mantido na prisão, a Igreja rezava 
continuamente a Deus por ele. Herodes estava  6 

para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro 
dormia entre dois soldados, preso com duas 
correntes; e os guardas vigiavam a porta da 
prisão.  Eis que apareceu o anjo do Senhor e 7

uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro 
de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te de-
pressa!" As correntes caíram-lhe das mãos.  O 8

anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas 
sandálias!" Pedro obedeceu e o anjo lhe dis-    
se: "Põe tua capa e vem comigo!"  Pedro 9

acompanhou-o, e não sabia que era realidade o 
que estava acontecendo por meio do anjo, pois 

0

5

25

75

95

100

junho2019_final

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:20:26



D
ia

 3
0 

de
 J

un
ho

 -
 D

om
in

go
 -

 S
ão

 P
ed

ro
 e

 S
ão

 P
au

lo
 A

pó
st

ol
os

 -
 S

ol
en

id
ad

e

109

pensava que aquilo era uma visão.  Depois de 10

passarem pela primeira e segunda guarda, 
chegaram ao portão de ferro que dava para a 
cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, 
caminharam por uma rua e logo depois o anjo o 
deixou.  Então Pedro caiu em si e disse: "Agora 11

sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para 
me libertar do poder de Herodes e de tudo o que 
o povo judeu esperava!" - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),2-3.4-
5.6-7.8-9

R. De todos os temores me livrou o 
Senhor Deus.

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

2.  Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 
exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as 
vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os 
temores me livrou. R.

3.  Contemplai a sua face e alegrai-vos, e 
vosso rosto não se cubra de vergonha! Este 
infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

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

Leitura - 2Tm 4,6-8.17-18

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

6Caríssimo:  Quanto a mim, eu já estou para 
ser derramado em sacrifício; aproxima-se o 

7momento de minha partida.  Combati o bom 
                      combate, completei a corrida, guardei a fé.

8 Agora está reservada para mim a coroa da 
justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará na-
quele dia; e não somente a mim, mas também a 
todos que esperam com amor a sua manifes-

17tação gloriosa.  Mas o Senhor esteve a meu 

lado e me deu forças; ele fez com que a mensa-
gem fosse anunciada por mim integralmente, e 
ouvida por todas as nações; e eu fui libertado da 

18boca do leão.  O Senhor me libertará de todo 
mal e me salvará para o seu Reino celeste. A ele 
a glória, pelos séculos dos séculos! Amém.               
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 16,18

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei 

construir minha Igreja; e as portas do inferno 
não irão derrotá-la. R.

Evangelho - Mt 16,13-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Jesus foi à região de 13

Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus 
discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho 
do Homem?"  Eles responderam: "Alguns 14

dizem que é João Batista; outros que é Elias; 
Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos 
profetas".  Então Jesus lhes perguntou: "E vós, 15

quem dizeis que eu sou?"  Simão Pedro res-16

pondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo". 
17 Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, 
Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser 
humano que te revelou isso, mas o meu Pai que 
está no céu.  Por isso eu te digo que tu és 18

Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha 
Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-
la.  Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: 19

tudo o que tu ligares na terra será ligado nos 
céus; tudo o que tu desligares na terra será 
desligado nos céus". - Palavra da Salvação.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que a oração de vossos Apóstolos 
acompanhe as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, e nos alcance 
celebrarmos este sacrifício com o coração 
voltado para vós. 
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Preces dos fiéis

Na solenidade dos santos apóstolos Pedro e 
Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas 
ardentes súplicas pelas necessidades da Igreja e 
da humanidade, dizendo, cheios de esperança: 
R. Aumentai, Senhor, a nossa fé.

1.  Pela santa Igreja fundada sobre Pedro, 
para que sinta, em meio às crises e dificuldades, 
a força de Deus que a conduz à salvação, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro, 
para que confirme na fé os seus irmãos e seja 
sinal e instrumento de comunhão da Igreja, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos bispos e presbíteros idosos, e por 
todos os que estiveram ao serviço do povo de 
Deus, para sejam amados e cuidados, rezemos 
ao Senhor.

4.  Por todos os que, a exemplo de Paulo, 
anunciam o Evangelho de Jesus, para que Deus 
os ilumine e livre de todo o mal, rezemos ao 
Senhor.

5.  Pelos perseguidos por causa da fé, para 
que a oração da Igreja lhes obtenha o respeito à 
sua dignidade e aos seus direitos, rezemos ao 
Senhor.

6.  Pela nossa comunidade, para que viva 
na paz e na concórdia, saia de si e vá ao mundo 
anunciar o Evangelho a toda criatura, rezemos 
ao Senhor. 

Deus, clemente e cheio de compaixão, aten-
dei o povo que vos suplica e, por intercessão 
dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-
nos o que humildemente vos pedimos.

Sugestão: Oração eucarística III 

Prefácio de São Pedro e São Paulo
A dupla missão de Pedro e Paulo na Igreja 

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, 
vós nos concedeis a alegria de festejar os 
Apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o 
primeiro a proclamara fé, fundou a Igreja pri-
mitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e 
doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho 
da Salvação. Por diferentes meios, os dois 
congregaram a única família de Cristo e, unidos 
pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a 
terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos 
celebram vossa grandeza, os santos proclamam 
vossa glória. Concedei também a nós associar-
nos aos seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

Antífona da comunhão - Mt 16,16.18

Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do 
Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, 
viver de tal modo na vossa Igreja que, perse-
verando na fração do pão e na doutrina dos 
Apóstolos, e enraizados no vosso amor, seja-
mos um só coração e uma só alma. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 16,13-19

D
epois de manifestar a ignorância dos fariseus e dos saduceus, que pedem um sinal nos 
céus para colocar Jesus à prova (Mt 16,1-4) e de alertar os discípulos para não seguirem o 
ensinamento destes dois grupos judaicos (Mt 16,5-12), Jesus vai revelar sua identidade 

para os seus. Mas o que está em jogo não é a sua identidade, mas a identidade deles. Ele quer ser 
reconhecido: esse é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta dos discípulos não vai 
constituir Jesus, mas vai – ou não – constituir o verdadeiro discípulo. 
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-  O leitor do evangelho de Mateus já viu esse termo nas Quem dizem ser o Filho do Homem?: 
palavras do próprio Jesus, de maneira misteriosa, mas ligada à sua missão (Mt 10,23; 13,27.41) e 
de maneira aberta, designando a si mesmo (Mt 11,19; 13,40). Os seus discípulos, que estão 
próximos, sabem que Jesus é o Filho do Homem. Mas aqueles que estão fora, “os homens”, não 
conhecem a identidade de Jesus.

-   Há algumas tradições religiosas populares que estão em João Batista, Elias e Jeremias:
jogo nesta resposta do povo. O inescrupuloso Herodes Antipas, diante da fama de Jesus, havia dito 
aos seus oficiais: “Certamente, se trata de João Batista: ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso 
que os poderes operam através dele!” (Mt 14,2). Quanto a Elias, havia uma profecia judaica que 
falava de sua chegada antes do grande Dia do Senhor, quando seria manifestada toda a justiça 
divina diante dos pecadores (Ml 3,23-24). Também com relação a Jeremias havia uma grande 
tradição popular falando de seu retorno (2Mac 15,14-16). 

-   Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos a opinião que o E vós, quem dizeis que eu sou?:
povo em geral tem sobre ele. Não são seus seguidores e não estão próximos. Então, a pergunta é 
dirigida aos discípulos, sugerindo que a resposta de seu grupo mais íntimo não pode ser a mesma 
resposta dos homens. Sua resposta deve nascer da experiência pessoal com Jesus, fruto do 
caminho que faziam com o Mestre.

-  “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo!”: é a única vez no texto de Simão Pedro respondeu: 
Mateus que Jesus chama Simão por seu nome composto: “Simão Pedro”. Com isso, parece que 
Mateus quer acentuar o papel deste discípulo no grupo dos Doze. Mais que isso: a resposta cheia 
de sentido que reconhece em Jesus o Messias já havia aparecido na boca dos discípulos pouco 
antes desta passagem. Na ocasião em que Jesus caminha sobre as águas, os que estavam no barco 
se prostram e dizem: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!” (Mt 14,33). Mas nesse evangelho, 
Pedro tem um papel proeminente: ele mostra que o verdadeiro discípulo, íntimo de Jesus, é capaz 
de reconhecê-lo em sua intimidade. Manifestando sua capacidade de compreender a missão de 
Jesus, também escutará do Mestre algo sobre sua própria Missão.

-  o ministério público de Jesus está num Sobre esta pedra construirei a minha Igreja: 
momento decisivo: Pedro e os demais discípulos reconhecem Jesus como o Messias e o Filho de 
Deus. A partir daí, eles poderão ser iniciados naquele conhecimento de Jesus que só quem ama 
pode receber. De fato, só amamos o que conhecemos, e só conhecemos o que amamos! Porém, 
ainda falta um caminho grande para que os Doze compreendam a profundidade do título que Pedro 
confere a Jesus, o qual, mesmo depois da ressurreição, alguns parecem não ter entendido. De 
qualquer forma, reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus é o centro da fé. O papel de 
Pedro, por outro lado, é o de “pedra” sobre a qual se levanta a comunidade dos discípulos de Jesus. 
Essa “pedrinha” é a primeira pedra! 

Nesta festa de São Pedro e São Paulo, somos convidados a entrar na intimidade de Jesus. Pedro 
é modelo de discípulo e nos leva ao centro de nossa fé: reconhecer Jesus como o Cristo. Também 
lembramos do importante papel que Pedro teve na comunidade primitiva. A Igreja precisou de 
alguns séculos para ligar estavelmente essa palavra de Jesus a Pedro com a figura do bispo de 
Roma. Qualquer bom texto de história da eclesiologia ou dos ministérios mostra isso com 
objetividade e equilíbrio. Historicamente, o primado de Pedro – chamado a ser serviço da unidade 
na fé e na caridade – foi ocasião de muitas separações, no Oriente e no Ocidente. É difícil discernir 
em que medida isso se deva às modalidades inadequadas do servir (cf. São João Paulo II, Encíclica 
Ut unum sint) ou à inevitabilidade do “escândalo” da própria verdade, que, por sua própria natureza, 
é sinal de contradição (cf. Lc 2,34).
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ENCONTRAR-NOS COM JESUS

José Antonio Pagola

Nós cristãos esquecemos com muita frequência que a fé não consiste em crer em algo, mas 
crer em Alguém. Não se trata de aderir fielmente a um credo, menos ainda de aceitar cegamente 
“um conjunto estranho de doutrinas”, mas de encontrar-nos com Alguém vivo que dá sentido 
radical à nossa vida.

Verdadeiramente decisivo é encontrar-se com a pessoa de Jesus Cristo e descobrir, por 
experiência pessoal, que Ele é o único que pode responder de maneira plena as nossas perguntas 
mais decisivas, a nossos desejos mais profundos e as nossas necessidades últimas.

No nosso tempo se torna cada vez mais difícil crer em algo. As ideologias mais sólidas, os 
sistemas mais poderosos e as teorias mais brilhantes ficam aos poucos cambaleando ao mostrar 
suas limitações e profundas deficiências.

O ser humano de hoje, desiludido com tantos dogmas e ideologias, talvez ainda esteja 
disposto a crer em pessoas que o ajudem a viver dando um novo sentido à sua vida. Por isso pode 
dizer o teólogo Karl Lehmann que “o homem moderno só será crente quando tiver feito uma 
autêntica experiência de adesão à pessoa de Jesus Cristo”.

É triste observar a atitude de setores católicos cuja a única obsessão pode ser “conservar a fé” 
como “um depósito de doutrinas” que se deve saber defender contra o assalto de novas ideologias 
e correntes. 

Crer é outra coisa. Antes de tudo, nós crentes devemos reavivar nossa adesão profunda à 
pessoa de Jesus Cristo. Só quando vivermos “seduzidos” por Ele e trabalhados pela força 
regeneradora de sua pessoa, poderemos transmitir também hoje seu espírito e sua visão da vida. 
Do contrário, proclamaremos com os lábios doutrinas sublimes, mas vamos continuar vivendo 
uma fé medíocre e pouco convincente. 

Nós cristãos devemos responder com sinceridade essa pergunta interpelante de Jesus: “E vós, 
quem dizeis que Eu sou?”, Ibn Arabí escreveu que “aquele que foi contagiado por essa 
enfermidade que se chama Jesus, não pode mais curar-se”.
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Santos do dia: Marçal de Limoges (século III). Erentrudes de Salzburg (+ 718). Teobaldo de 
Provins (1017 – 1066). Otão de Bamberg (1061 – 1139). Otão de Riedenburg (1090 – 1150). Adolfo 
de Osnabrück (1185 – 1224). Ernesto de Praga (1300 – 1364). Guilherme Janauschek (1859 – 
1926). 

Testemunhas do Reino: John Olof Wallin (Uppsala, Suécia: 1779-1839). Dionísio Frias 
(República Dominicana, 1975). Hermógenes López (Guatemala, 1978).

Datas comemorativas: Dia do Caminhoneiro. Dia do Economiário. Dia dos Mártires da 
Guatemala. Inauguração do Arquivo Dom Tomás Balduíno (Goiás, GO, Brasil). 

"Cristo aponta para a Amazônia." (Paulo VI)
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 1.1  -  SAUDAÇÃO

Pr.  -  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

AS. - Amém.  
Pr.  -  A graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco!

AS. - Bendito seja Deus que nos reuniu   
no amor de Cristo.

1.2 -  ATO PENITENCIAL

Pr. -  O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. (Pausa).

Confessemos os nossos pecados:
AS. -  Confesso a Deus todo-poderoso e 

a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e pala-vras, atos e 
omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pr. -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (Pausa).

AS. - Amém. 

Seguem as invocações:
Pr.  -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Cristo, tende piedade de nós.
AS. - Cristo, tende piedade de nós.  
Pr. -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
 ou

Pr.  -  Senhor, que viestes salvar os cora-
ções arrependidos, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós. 
Pr. -  Cristo, que viestes chamar os 

pecadores, tende piedade de nós. 
AS. - Cristo, tende piedade de nós.   
Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós junto 

do Pai, tende piedade de nós. 
AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

AS. - Amém!   

1.3  -  HINO DE LOUVOR

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,
AS. - e paz na terra aos homens por ele   

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louva mos, nós -
vos bendizemos, nós vos adoramos,  nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  Vós  
que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós.  Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a  nossa súplica. Vós que 
estais à direita do Pai, tende piedade de  
nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, 
só vós, o Altíssimo,  Jesus Cristo, com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém.

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr.  = presidente.
 AS. = assembleia.
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 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho , que agora          humano
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 
vida. 

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

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

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

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

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

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

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

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

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ
 Símbolo apostólico 

 Pr. -  Creio em Deus 

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

desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa 
Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, 
na vida eterna. Amém.

Creio Niceno-Constantinopolitano

 Pr. -  Creio em um só Deus 

 AS. -  Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus,  luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (reverência) e 
se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi 

crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e           
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai.  E de novo há de vir, 
em sua glória,  para julgar os vivos e os mortos; e o 
seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que 
falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
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associar-nos a seus louvores, cantando (dizendo) 
a uma só voz:

 4 - 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 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 a seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

 5 - Prefácio dos Mártires 
O testemunho do martírio

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. Pelo (a) mártir S. N., que confessou o 
vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, 
manifestais vosso admirável poder. Vossa 
misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos 
dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com todos os vossos 
anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

6 - Prefácio dos Pastores
 A presença dos santos Pastores na Igreja

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos 
concedeis a alegria de celebrar a festa de S. N., e 
fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua 
vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de 
suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos 
santos se alegra eternamente na vossa presença, 
nós nos associamos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

1 - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, 
II
 O mistério da salvação

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. Compadecendo-se da 
fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria. 
Morrendo no lenho da Cruz, ele nos libertou da 
morte. Ressuscitando dos mortos, ele nos garantiu 
a vida eterna. Por ele, os anjos celebram a vossa 
grandeza, os santos proclamam a vossa glória. 
Concedei também a nós associar-nos aos seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

2 - Prefácio da Ascensão do Senhor, I
O mistério da Ascensão

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. Vencendo o pecado e a morte, vosso 
Filho Jesus, Rei da Glória, subiu ante os anjos 
maravilhados ao mais alto dos céus. E tornou-se o 
mediador entre vós, Deus, nosso Pai, e a 
humanidade redimida, juiz do mundo e senhor do 
universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos 
céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas 
para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à 
glória da imortalidade. Por essa razão transborda-
mos de alegria pascal, e alamamos vossa bon-
dade, cantando a uma só voz:

3 - Prefácio da Virgem Maria, I 
A maternidade da Virgem Maria

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, e, na festa (...) de Maria, sempre 
Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do 
Espírito Santo, Ela concebeu o vosso Filho único e, 
permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos 
cantam vossa grandeza, os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos também a nós 

PREFÁCIOS DO MÊS
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poderoso, por Cristo, senhor nosso. Nele brilhou 
para nós a esperança da feliz ressurreição. E, aos 
que a certeza da morte entristece, a promessa da 
imortalidade consola. Senhor, para os que creem 
em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E, 
desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado, nos 
céus, um corpo imperecível. E, enquanto espe-
ramos a realização de vossas promessas, com os 
anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

Pr. -  Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis 
estas oferendas  apresentadas ao vosso altar. 

AS. -  Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 
Pr. -  Nós as oferecemos pela vossa Igreja  

santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, 
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a 
terra. Nós as oferecemos também pelo vosso Papa 
N., por nosso bispo N., e por todos os que guardam 
a fé que receberam dos apóstolos. 

AS. -  Conservai a vossa igreja sempre  
unida!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e 
filhas N.N. e de todos os que circundam este altar, 
dos quais  conheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem conosco este 
sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e 
elevam a vós as suas preces para alcançar o 
perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e 
a salvação que esperam.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!

Pr. -  Em comunhão com toda a Igreja, ve-
neramos a sempre Virgem Maria, Mãe de
nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; e  também São 
José, esposo de Maria, os  santos Apóstolos e 
Mártires: Pedro e  Paulo, André (Tiago e João, 
Tomé, Tiago  e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão 
e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e 
Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, 
Cosme e  Damião) e todos os vossos Santos. Por 
seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a 
vossa proteção.(Por Cristo, Senhor nosso, 
Amém).

AS. -  Em comunhão com toda a igreja  
aqui estamos! 

Pr. -  Recebei, ó Pai, com bondade, a 

7 - Prefácio comum, IV 
O louvor, dom 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. Ainda que nossos louvores não vos 
sejam necessários, Vós concedeis o dom de vos 
louvar. Eles nada acrescentaram ao que sois mas 
nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. Por essa razão, Os anjos do 
céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a 
todas as criaturas, proclamamos, jubilosos, vossa 
glória, cantando (dizendo) a uma só voz:

8 - Prefácio Comum, V
Proclamação do mistério de Cristo

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. Unidos na caridade, celebramos a morte do 
vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurrei-
ção e aguardamos, com firme esperança, a sua 
vinda gloriosa, no fim dos tempos. Enquanto a 
multidão dos anjos e dos santos se alegra eter-
namente na vossa presença, nós nos associamos 
aos seus louvores,

9 - Prefácio dos Santos, II 
O exemplo dos Santos

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. Pelo teste-
munho admirável de vossos Santos e Santas, 
revigorais constantemente a vossa Igreja, pro-
vando vosso amor para conosco. Deles recebemos 
o exemplo, que estimula na caridade, e a inter-
cessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar pela 
realização de vosso Reino. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, pro-clamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

 10 - Fiéis Defuntos, I
 A esperança da ressurreição em Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
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convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e  
Estêvão, Matias e Barnabé (Inácio, Alexandre, 
Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda 
e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os  vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso. 

AS. -  Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
Pr. - Por ele não cessais de criar e  santificar 

estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, 
com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo. 

AS. -  Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo 
criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria.

Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir um 
povo santo em vosso louvor, estendeu os braços 
na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e 
manifestar a ressurreição.

Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os 
santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS. -  Santo, Santo, Santo... 
Pr. -  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 

de toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim 
de que se tornem para nós o Corpo e + o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 

AS. -   Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e 
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e  o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

oferenda dos vossos servos e de toda a vossa
família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação eterna e  acolhei-nos entre os vossos 
eleitos. (Por Cristo, Senhor nosso, Amém). 
Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas 
oferendas, a fim de que se  tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. 

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pr. - Na noite em que ia ser entregue, Ele  

tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a vós, ó Pai, deu graças e o  partiu e deu a 
seus discípulos,  dizendo: 

“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o deu a seus  discípulos dizendo:

“TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”. 

Eis o mistério da fé! 
Pr. -  Celebrando, pois, a memória da paixão 

do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os 
mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos 
servos, e também vosso povo santo, vos 
oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, 
o sacrifício perfeito e santo, pão da  vida eterna e 
cálice da salvação.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
Pr. -  Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 

recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão 
e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos 
que ela seja levada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o 
Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas 
as graças e bênçãos do céu. (Por Cristo, Senhor 
nosso, Amém).

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e 

filhas N.N. que partiram desta vida, marcados com 
o sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram 
no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. (Por 
Cristo, Senhor nosso, Amém).

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. - E a todos nós pecadores, que confiamos 
na vossa imensa misericórdia,  concedei, não por 
vossos méritos, mas por vossa bondade, o 
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Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Pr. -  Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício 
perfeito.

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo!
Pr. -  Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e + o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 

tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos deste 

pão e bebemos deste cálice, anun-ciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!

Ou:
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando agora, ó Pai, a memória do 

Pr. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa morte 

e proclamamos a vossa ressur-reição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos deste 

pão e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!

Ou: 
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, vós  

que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Pr. -  Celebrando, pois, a memória da morte e 

ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E  nós  vos  suplicamos  que, partici-

pando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o papa N., com nosso bispo N. e 
todos os ministros do vosso povo.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 

acrescentar: 
Pr. -  Lembrai-vos do vosso filho (da vossa 

filha) N., que (hoje) chamastes deste mundo à 
vossa presença. Concedei-lhe que, tendo parti-
cipado da morte de Cristo pelo batismo, participe 
igualmente da sua ressurreição.

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

Pr. -  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança 
da ressurreição e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade    
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os 
que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-
mos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho...

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 
eleitos!
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

Pr. -  É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso 
irmão.

Pr. -  É ele o sacerdote verdadeiro que sempre 
se oferece por nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia derradeira.

Pr. -  Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, 
pra cantar (dizer):

AS.-  Santo...
Pr. -  Senhor, vós que sempre quisestes ficar 

muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no 
Corpo + e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

AS. -  Mandai vosso Espírito Santo!
Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ceando 

com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e 
o entregou a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
AS. -  Toda vez que se come deste Pão, 

toda vez que se bebe deste Vinho, se recorda 
a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

Pr. -  Recordamos, ó Pai, neste momento,     a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e 
ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este Vinho que nos 
salva e dá coragem.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E quando recebermos Pão e Vinho, o 

Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una 
num só corpo, pra sermos um só povo em seu 
amor.

vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e 
enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Olhai com bondade a oferenda da vossa 

Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia  
convosco  e  concedei  que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos 
repletos do Espírito Santo e nos tornemos em 
Cristo um só corpo e um só espírito.

AS. -  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Que ele faça de nós uma oferenda  
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, 
N.(o santo do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.

AS. -   Fazei  de  nós  uma  perfeita 
oferenda!

Pr. - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a 
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé 
e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o papa N., o nosso 
bispo N., com os bispos do mundo inteiro, o clero 
e todo o povo que conquistastes.

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
Pr. -  Atendei às preces da vossa família, que 

está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

Pr. -  Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciar-nos 
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

AS.-  A todos saciai com vossa glória!
Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e toda 

graça.
Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre.

AS. -  Amém. 
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 Pr. -  A paz do Senhor esteja sempre convosco.
 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.
 Pr. -    Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus. 
 AS. -  Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz. 
   Felizes os convidados para a ceia do Pr.  -
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. que tira o pecado 
do mundo.
 AS. -  Senhor, eu não sou digno (a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo (a).

 - 4.2 ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
(própria do dia)

 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:
 AS - Pai nosso que estais nos céus.... 
    Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e Pr. -
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo salvador.
 AS. -  Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!
 Pr. -    Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
 AS. - Amém.  

e Filho + e Espírito Santo.
 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.

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

AS. -  O Espírito nos una num só corpo!
Pr. -  Protegei vossa Igreja que caminha nas 

estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

AS. -  Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Dai ao santo Padre, o Papa N., ser bem 

firme na Fé, na Caridade, e a N., que é Bispo desta 
Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.

AS. -  Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Esperamos entrar na vida eterna com a 

Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam amar Cristo 
e seus irmãos.

AS. -  Esperamos entrar na vida eterna!

Pr. -  A todos que chamastes pra outra vida na 
vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, 
abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que pra todos 
preparastes.

AS. -  A todos dai a luz que não se apaga!
Pr. -  E a nós, que agora estamos reunidos e 

somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também é 
nosso.

Pr. - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

AS. - Amém. 
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NÁRTEX: ARTE CRISTÃ E ARQUITETURA

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz, Nicarágua

Nas basílicas paleocristãs e bizantinas, denomina-se nártex o espaço com pórticos e coberto 
entre o átrio e a entrada do templo. Era um lugar reservado aos catecúmenos, fiéis adultos ainda 
não-batizados que passavam por um período de catequese, antes do batismo (dois anos 
regularmente).

Quando se consolidou a arquitetura românica no Ocidente, a prática do catecumenato já havia 
desaparecido, por isso é que nas novas igrejas já não existia o nártex. Ele foi absorvido pelo átrio 
com o qual mantinha grande semelhança.

Origem

O nártex foi uma estrutura que surgiu na arquitetura paleocristã, durante o século III. Durante 
este período, estabeleceram-se os primeiros espaços para a reunião dos praticantes da fé, ou 
seja, após a perseguição cristã.

Nesta época, esse espaço, de aspecto semelhante a um vestíbulo, reunia todos aqueles que 
ainda não eram aceitos pelo restante da congregação: os catecúmenos, os judeus e os penitentes.

Características

Algumas características importantes sobre esses espaços podem ser destacadas:
-  A sua aparição remonta ao século III e estima-se que eles foram construídos até o 

século XIII.
-  Em termos gerais, era uma nave separada da igreja para concentrar os catecúmenos e 

outros seguidores que não eram admitidos pelos demais fiéis.
-  Havia dois tipos de nártex: o interior ou endo-nártex e o exterior ou exo-nártex, este 

último também dava passo ao pátio.
-  O nártex externo era usado como uma espécie de "passagem do juízo", para na 

sequência tornar-se cemitério. Quanto ao nártex interior, ele chegou a ser usado como um local 
para acomodar as mulheres e outras figuras importantes da sociedade.

-  A grande maioria dos nártex estava conectada pelos átrios ou pátios internos que 
separavam as igrejas do exterior.- A construção do nártex sofreu uma série de mudanças 
importantes, em grande parte devido à influência de diferentes movimentos arquitetônicos. De 
fato, diz-se que ele desapareceu completamente durante o desenvolvimento do gótico.

-  Atualmente, é possível encontrar alguns exemplos dessas estruturas em abadias 
medievais, como as localizadas em Cluny e Vezelay, ou na igreja bizantina de San Salvador, em 
Chora, Istambul.
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-  De acordo com a etimologia, seu nome se traduz literalmente como "funcho gigante", 
enquanto seu significado em grego moderno é "pórtico de entrada a uma igreja".

O Nártex no período paleocristão 

Este período foi crucial para o desenvolvimento dos edifícios destinados ao culto cristão, 
logo que terminou o tempo das perseguições aos cristãos, após o Edito de Milão do ano 313.

Alguns aspectos interessantes que se destacam sobre isso são: a presença de simbologia 
religiosa proveniente das imagens bíblicas –as quais também se destacaram por seu valor 
decorativo–, o desenho de diferentes salas e espaços para a celebração de ritos, bem como a 
congregação de fiéis; e finalmente o aparecimento das basílicas.

Como resultado do exposto, é importante destacar uma série de aspectos:

-  Eram lugares de forma retangular.
-  Os espaços eram divididos longitudinalmente e por meio de colunas.
-  Para acessar o templo era necessário cruzar o átrio e então alcançar o nártex e assim os 

outros espaços distribuídos na basílica.
-  Esta distribuição correspondia à intenção de fazer que os fiéis fixassem o olhar na área 

central, onde se celebrava a liturgia.
-  O exterior era sóbrio e o interior destacava-se pela riqueza das decorações.

O Nártex no período Românico

Esta arquitetura surgiu na baixa Idade Média (do século XI ao XIII) e foi caracterizada, 
principalmente, pela combinação de componentes bizantinos e paleocristãos com estilos celtas 
e germânicos.

Ao contrário do estilo anterior, neste há uma preocupação maior com a decoração exterior, 
cuja rusticidade estava melhorando com o passar do tempo. E seus principais edifícios foram 
construídos na França e na Espanha.

Durante este período, o nártex já era um espaço resguardado por um par de torres bem 
grandes – isto enquanto se refere a basílicas e construções de grande tamanho. Por outro lado, 
quando se tratava de lugares menores ou de estilo rural, a estrutura era muito mais simples.

Também é importante notar que os usos do nártex mudaram-se drasticamente, uma vez que 
ele foi destinado para a celebração de rituais ou reservado a acolher personagens importantes da 
sociedade medieval.

Desaparecimento

Com o advento do estilo gótico –época de transição ao Renascimento–, a figura do nártex 
desapareceu completamente, já que o espaço reservado para os catecúmenos foi eliminado, e 
porque não havia necessidade de alocar um espaço específico que já estava se tornando 
conhecido como "vestíbulo" ou "pórtico".

Na verdade, em certos documentos da época, considera-se que o nártex é uma espécie de 
pórtico ampliado e de alguma forma ligado ao pátio.
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01) EXULTEMOS NESTE TEMPO
(Abertura – Ascensão do Senhor)

1.  Exultemos neste tempo da vitória do 
Ungido! Do seu Corpo somos membros pela 
graça do Deus vivo!

Ref.: O Cristo refulgente sentou-se à 
direita do Pai. A Ele, o Primeiro Vivente, ó 
vinde, nações, adorai, ó vinde, nações, 
adorai!

2.  O Senhor ressuscitado elevou-se para a 
glória, enviando os seus amados em missão por 
toda a história.

3.  Triunfante sobre a morte o Senhor foi 
proclamado: veio a nós o testemunho dos que a 
Ele têm amado.

02) ESTAREMOS AQUI REUNIDOS
(Abertura – Pentecostes)

Ref.: Estaremos aqui reunidos, como 
estavam em Jerusalém, pois só quando 
vivemos unidos é que o Espírito Santo nos 
vem.

1.  Ninguém pára esse vento passando; 
ninguém vê e ele sopra onde quer. Força igual 
tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo 
crescer.

2.  Feita de homens, a Igreja é divina, pois 
o Espírito Santo a conduz, como um fogo que 
aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que 
é luz.

3.  Sua imagem são línguas ardentes, pois 
o amor é comunicação. E é preciso que todas as 
gentes saibam quanto felizes serão.

03) BENDITO SEJAS TU
(Abertura – Santíssima Trindade)

1.  Bendito sejas Tu, Senhor de nossos 
pais; és pródigo de graças, ó Senhor!

Ref.: Glória ao Senhor, Deus de amor, 
para sempre!

2.  Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai; a 
morte que sofreste nos deu vida.

3. Bendito sejas Tu, Espírito de Deus, 
operas na Igreja a salvação.

04) VINDE E VEDE
(Abertura – Corpus Christi)

Ref.: Vinde e vede, vinde! Ele está no 
meio de nós! Ele está no meio de nós!

1.  Como a André e a João, que pergunta-
vam: “Onde moras, Senhor, onde é que estás?” 
Recebemos da Igreja esta resposta: “Ele mora 
entre nós e tem a paz!”

2.  Ele, o Filho, a Palavra se fez carne e 
assumiu nossa humana condição: nossa vida 
viveu e nossas lutas e, agora, entre nós, se dá no 
Pão!

3.  Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, 
é meu Sangue, tomai, todos bebei! Como eu fiz, 
aprendei, o amor se entrega: vossa vida 
entregai, se o Pão comeis!

4.  Vive a Igreja da Santa Eucaristia, que é a 
fonte e a meta da missão; fonte de onde ela 
haure sua força, culminância da evangelização!

05) DO SEU POVO ELE É A FORÇA
(Abertura – 12º Dom. Comum)

Ref.: Do seu povo ele é a força, salva-
ção do seu ungido; salva, Senhor, teu povo, 
socorre os teus queridos!

1.  O Senhor é minha luz, ele é minha 
salvação. O que é que eu vou temer? Deus é 
minha proteção. Ele guarda minha vida: eu não 
vou ter medo, não. (bis)

2.  Quando os maus vêm avançando, 
procurando me acuar, desejando ver meu fim, 
querendo me matar, inimigos opressores é que 
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vão se liquidar. (bis)
3. Se um exército se armar contra mim, não 

temerei. Meu coração está firme, e firme ficarei. 
Se estourar uma batalha, mesmo assim, 
confiarei! (bis)

4.  Sei que hei de ver, um dia, a bondade do 
Senhor: lá na terra dos viventes, viverei no seu 
amor. Espera em Deus! Cria coragem! Espera 
em Deus, que é teu Senhor! (bis)

06) COM PEDRO E COM PAULO
(Abertura – São Pedro e São Paulo)

Ref.: Toda a Igreja, unida, celebra a 
memória pascal do Cordeiro, irmanada 
com Pedro e com Paulo, que seguiram a 
Cristo por primeiro!

1.  Publicai em toda terra os prodígios do 
Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do 
louvor.

2.  Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que 
professou: essa fé é a rocha firme da Igreja do 
Senhor.

3.  Bendizei, louvai por Paulo, pelo empe-
nho na missão: o seu zelo do Evangelho leva ao 
mundo a salvação.

4.  Alegrai-vos neste dia que o martírio 
iluminou: o triunfo destes santos nos confirme 
no amor.

07) AS NOSSAS OFERTAS
(Oferendas – Ascensão do Senhor)

Ref.: As nossas ofertas de vinho e de 
pão celebram a glória da ressurreição, a 
glória da ressurreição.

1.  O grão que morrera no seio do chão 
renasce no trigo, tornando-se pão. A uva 
amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, 
sustento da vida.

2.  O pão e o vinho são hoje memória do 
novo Cordeiro, na sua vitória. Sinais da aliança 
da terra e dos céus, no Corpo e no Sangue do 
Filho de Deus.

3.  Ao Pai ofertamos também nossa vida, o 
chão que pisamos, a relva florida. Os frutos da 
terra, por nós cultivados, se tornem o corpo do 

ressuscitado.

08) AS SEMENTES QUE ME DESTE
(Oferendas – Pentecostes)

1.  As sementes que me deste e que não 
eram pra guardar pus no chão da minha vida, 
quis fazer frutificar.

Ref.: Dos meus dons que recebi pelo 
Espírito do amor, trago os frutos que colhi e 
em tua mesa quero pôr. (bis)

2.  Pelos campos deste mundo quero 
sempre semear os talentos que me deste para 
eu mesmo cultivar.

3.  Quanto mais eu for plantando, mais terei 
para colher; quanto mais eu for colhendo, mais 
terei a oferecer.

09) BENDITO E LOUVADO SEJA
(Oferendas – Santíssima Trindade, Corpus 
Christi e 12º Dom. Comum)

1.  Bendito e louvado seja o Pai, nosso 
Criador, o Pão que nós recebemos é prova do 
seu amor. O pão que nós recebemos, que é 
prova do seu amor, é fruto de sua terra e do povo 
trabalhador. O fruto de sua terra e do povo 
trabalhador, na Missa é transformado no Corpo 
do Salvador.

Ref.: Bendito seja Deus, bendito o seu 
amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, 
nosso criador! (bis)

2.  Bendito e louvado seja o Pai, nosso 
Criador, o vinho que recebemos é prova do seu 
amor. O vinho que recebemos, que é prova do 
seu amor, é fruto de sua terra e do povo 
trabalhador. O fruto de sua terra e do povo 
trabalhador, na Missa é transformado no Sangue 
do Salvador.

10) QUEM NOS SEPARARÁ?
(Oferendas – São Pedro e São Paulo)

Ref.: Quem nos separará? Quem vai 
nos separar do amor de Cristo? Quem nos 
separará? Se Ele é por nós, quem será, 
quem será contra nós? Quem vai nos 
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separar do amor de Cristo, quem será?
1.  Nem angústia, nem a fome, nem nudez 

ou tribulação, perigo ou espada, toda persegui-
ção!

2.  Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, 
dominações, presente e nem futuro, poderes, 
nem pressões!

3.  Nem as forças das alturas, nem as 
forças das profundezas, nenhuma das criaturas, 
nem toda a natureza!

11) EU PARTI, MAS NÃO VOS DEIXO
(Comunhão – Ascensão do Senhor)

1.  Um lugar em sua casa o Senhor foi 
preparar-nos: nos abriu do Reino a porta, para 
todos convocar-nos!

Ref.: Eu parti, mas não vos deixo! Fico 
até o fim dos tempos! Nesta ceia da 
Aliança, sou a vida e o sustento!

2.  O Senhor antecedeu-nos no caminho à 
plenitude: ao voltar à sua origem, vence a nossa 
inquietude!

3.  Quando a noite for temível, recordemos 
confiantes: o Senhor venceu o mundo, e o seu 
Reino é triunfante!

4.  O seu Dia permanece, aos que creem, 
sempre visível: pois o Cristo, nossa Páscoa, é 
Deus forte e invencível!

12) TODOS FICARAM CHEIOS 
DO ESPÍRITO SANTO
(Comunhão – Pentecostes)

Ref.: Todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e proclamavam as maravilhas de 
Deus! Aleluia!

1.  Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor 
ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o!

2.  A palavra do Senhor criou os céus e o 
sopro de seus lábios, as estrelas. Como num 
odre junta as águas do oceano e mantém no seu 
limite as grandes águas.

3.  Adore o Senhor a terra inteira e o 
respeitem os que habitam o universo! Ele falou e 
toda a terra foi criada, ele ordenou e as coisas 

todas existiram.
4.  No Senhor nós esperamos confiantes, 

porque ele é nosso auxílio e proteção! Por isso o 
nosso coração se alegra nele, seu santo nome é 
para nós uma esperança.

13) TEU AMOR VAI ALÉM DA MEDIDA
(Comunhão – Santíssima Trindade)

1.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o meu próprio pensar. O teu sonho é 
partilha e convida todo ser a saber partilhar.

Ref.: Teu amor é de Pai e de Filho, sem 
limite, é de eterno vigor; é de Espírito Santo 
teu brilho, é total comunhão teu amor!

2.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o que posso fazer. O universo confirma 
que a vida é o sublime destino do ser.

3.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o que posso dizer. Minha voz é tão 
frágil, partida, só tua voz é que ensina a viver.

4.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o que sei merecer. Meu sustento, 
razão, minha lida, só tuas mãos é que podem 
manter.

5.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é meu próprio querer. Quero a paz nesta 
terra sofrida, e tu queres o céu estender.

14) NÓS SOMOS MUITOS
(Comunhão – Corpus Christi)

Ref.: Nós somos muitos, mas forma-
mos um só corpo, que é o corpo do Senhor, 
a sua Igreja; pois todos nós participamos 
do mesmo pão da unidade, que é o corpo do 
Senhor, a Comunhão.

1.  O Pão que reunidos nós partimos é a 
participação do corpo do Senhor.

2.  O Cálice por nós abençoado é a nossa 
comunhão no Sangue do Senhor.

3.  À ordem do Senhor obedecendo, 
celebremos a memória da nossa redenção.

4.  Da Ceia do Senhor participando, pelo 
Espírito seremos unidos num só corpo.

5.  Seu Corpo e seu Sangue comungando, 
sua morte anunciamos, até que Ele venha.
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15) QUEM QUER ME SEGUIR
(Comunhão – 12º Dom. Comum)

Ref.: Quem quer me seguir, que ele 
tome sua cruz, se negue e me siga, quem 
diz é Jesus... Quem perde sua vida por 
causa de mim, irá encontrar uma vida sem 
fim!

1.  Vamos juntos dar glória ao Senhor e a 
seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição.

2.  Olhem todos pra ele e se alegrem, todo 
tempo sua boca sorria! Este pobre gritou e ele 
ouviu, fiquei livre de minha agonia.

3.  Acampou na batalha seu anjo, defen-
dendo seu povo e o livrando. Provem todos, pra 
ver como é bom o Senhor que nos vai abri-
gando.

4.  Santos todos, adorem o Senhor, aos que 
o amam, nenhum mal assalta. Quem é rico, 
empobrece e tem fome, mas, a quem busca a 
Deus, nada falta.

5.  Ó meus filhos, escutem o que eu digo, 
pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem 
que ama sua vida, e a seus dias quer dar mais 
valor?

6.  Tua língua preserva do mal e não deixes 
tua boca mentir. Ama o bem e detesta a 
maldade, vem a paz procurar e seguir!

16) EU VIVO NA FÉ DO FILHO DE DEUS
(Comunhão – São Pedro e São Paulo)

Ref.: Eu vivo na fé do filho de Deus, Ele 
me amou e por mim se entregou! (bis)

1.  Eu agradeço a quem me chamou; eu, 
que era blasfemo e da Igreja perseguidor.

2.  Quem és, Senhor, que queres que eu 
faça? Sou Jesus, a quem buscas, persegues 
com tal rancor.

3.  Eu não mereço o nome de apóstolo, 
mas a graça de Deus triunfou gloriosa em mim.

4.  Eu me glorio em minhas fraquezas, para 
que sua graça e poder resplandeçam em mim.

5.  O meu passado eu deixo pra trás e me 
lanço à frente, para o alvo, o Senhor Jesus.

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

E-mail: alterra1978@hotmail.com
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