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EDIÇÃO

Pela evangelização: 
Pelas comunidades cristãs, em particular as 
que são perseguidas, para que sintam a 
proximidade de Cristo e para que os seus 
direitos sejam reconhecidos.

Dia 03 -  8º Domingo do Tempo Comum
Dia 06 -  Quarta feira de Cinzas
  Início da Quaresma e da Campanha 

da Fraternidade
Dia 08 -  Dia Internacional da Mulher
Dia 10 -  1º Domingo da Quaresma
Dia 17 -  2º Domingo da Quaresma
Dia 19 -  São José, Esposo da Virgem Maria 
Dia 20 -  Início do outono
Dia 21 -  Dia Internacional da Eliminação da 

Discriminação Racial
  Dia Internacional da Floresta 
Dia 22 -  Dia Internacional da Água
Dia 24 -  3º Domingo da Quaresma
Dia 25 -  Anunciação do Senhor 
Dia 31 -  4º Domingo da Quaresma

Liturgia de março 

Rito da missa da comunidade

ABC da liturgia

Cantos para o mês 

ABC do cristianismo 
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01 SEXTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

LITURGIA DE MARÇO

O amor não é algo natural e espontâneo. 
Precisa ser buscado, cultivado, purificado. Cus-
ta. Mas vale a pena. Espelho disso é um casal 
unido e feliz. Uma família capaz de enfrentar as 
dificuldades juntos. A tentação é romper; a sal-
vação é criar laços.

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, procu-
rando conhecer sempre o que é reto, realizemos 
vossa vontade em nossas palavras e ações.

Leitura - Eclo 6,5-17

Leitura do Livro do Eclesiástico 

5 Uma palavra amena multiplica os amigos  
e acalma os inimigos; uma língua afável multi-

6plica as saudações.  Sejam numerosos os que 
te saúdam, mas teus conselheiros, um entre mil. 
7 Se queres adquirir um amigo, adquire-o na 
provação; e não te apresses em confiar nele.                  
8 Porque há amigo de ocasião, que não perseve-

9ra no dia da aflição.  Há amigo que passa para a 
inimizade, e que revela as desavenças para te 

10envergonhar.  Há amigo que é companheiro de 
mesa e que não persevera no dia da necessida-

11de.  Quando fores bem sucedido, ele será 

como teu igual e, sem cerimônia, dará ordens a 
12teus criados.  Mas, se fores humilhado, ele 

estará contra ti e se esconderá da tua presença. 
13 Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado 

14 com os amigos. Um amigo fiel é poderosa pro-
teção: quem o encontrou, encontrou um tesou-

15ro.  Ao amigo fiel não há nada que se compare, 
16é um bem inestimável.  Um amigo fiel é um 

bálsamo de vida; os que temem o Senhor vão 
17encontrá-lo.  Quem teme o Senhor, conduz 

bem a sua amizade: como ele é, tal será o seu 
amigo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118 (119),12. 
16.18.27.34.35 (R/. 35a)

R. Guiai-me pela estrada do vosso 
ensinamento!

1.  Ó Senhor, vós sois bendito para sempre; 
os vossos mandamentos ensinai-me! R.

2. Minha alegria é fazer vossa vontade; eu 
não posso esquecer vossa palavra. R.

3. Abri meus olhos, e então contemplarei 
as maravilhas que encerra a vossa lei! R.

4. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e 
então meditarei vossos prodígios! R.

5. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e 
de todo o coração a guardarei. R.

6. Guiai meus passos no caminho que tra-
çastes, pois só nele encontrarei felicidade. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17, 17ba

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

Evangelho - Mc 10,1-12

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos  

Naquele tempo:  Jesus foi para o território 1

da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As mul-
tidões se reuniram de novo, em torno de Jesus. 
E ele, como de costume, as ensinava.  Alguns 2

fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à 
prova, perguntaram se era permitido ao homem 
divorciar-se de sua mulher.  Jesus perguntou: 3

"O que Moisés vos ordenou?"  Os fariseus 4

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

disse: "Foi por causa da dureza do vosso cora-
ção que Moisés vos escreveu este mandamen-
to.  No entanto, desde o começo da criação, 6

Deus os fez homem e mulher.  Por isso, o ho-7

mem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão 
uma só carne.  Assim, já não são dois, mas uma 8

só carne.  Portanto, o que Deus uniu, o homem 9

não separe!" Em casa, os discípulos fizeram, 10 

novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. 
11 Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua 
mulher e casar com outra, cometerá adultério 
contra a primeira.  E se a mulher se divorciar    12

de seu marido e casar com outro, cometerá 
adultério." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Rezemos, irmãos e irmãs, pelas famílias, 
especialmente pelos casais, para que possam 
viver o amor com a mesma certeza e intensidade 
do dia do seu casamento. R. Senhor, escutai a 
nossa prece. 

1.  Pela Igreja católica e apostólica, para que 
não só ensine a beleza do casamento, mas ajude 
os casais a vivê-la na alegria, rezemos.

2.  Pelos casais em crise, para que consigam 
vencer o egoísmo e o orgulho, e que cada um bus-
que sempre o bem do outro e dos filhos, rezemos. 

3.  Pelos casais, para que não se cansem de 
querer o bem do outro, de aceitar o outro como ele 
é, e de perdoar como quer ser perdoado, rezemos.

4.  Pelos casais, para que possam viver feli-
zes rodeados pelo amor e pela companhia dos 
seus filhos e netos, familiares e amigos, rezemos. 

Senhor Jesus, conduzi-nos pelos caminhos 
da vida, até nos encontrarmos no vosso Reino 
convosco e com as pessoas que nos foram 
caras na vida presente. Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos mis-
térios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons 
oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa 
salvação.

Antífona da comunhão - Mt 16,16.18

Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do 
Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos alcan-
çar a salvação eterna, cujo penhor recebemos 
neste sacramento.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,1-12

J
á não são dois, mas uma só carne”, diz Jesus a respeito do homem e da mulher criados à 
imagem e semelhança de Deus. Enquanto homem e mulher, os dois são relação 
recíproca, dom e acolhida, formando uma só vida no amor, que, ao mesmo tempo, 

distingue e une. O casamento é um reflexo da Trindade, companhia perfeita, vitória sobre a solidão. 
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O autor da carta aos Efésios dirá: “Este mistério é grande!” (Ef 5,32).
-  Além de ser um reflexo do amor trinitário, a relação homem-mulher é um símbolo da 

relação Deus-homem. Deus é Esposo do ser humano, a quem Ele ama com amor eterno (Jr 31,3). O 
ser humano é Esposa de Deus, fiel mesmo quando traído, amante mesmo quando abandonado (Os 
2,16; 11,1ss.). A Bíblia é a história desse amor inacreditável, cuja prova suprema é a morte do Filho 
na cruz por aqueles que o rejeitam e traem. 

-  Nós nos tornamos alguém (um ser único e insubstituível)  medida que nos relacionamos à
com os (as) outros (as). A nossa dignidade humana é a de interlocutores e parceiros de Deus e dos 
outros. Neste sentido, não há dignidade maior que a de Jesus, no qual Deus desposou 
indissoluvelmente a nossa humanidade e cada um de nós. Ensina-o belamente a Constituição 
pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje, Gaudium et spes, do Vaticano II: “Por sua encarnação, o 
Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo ser humano” (GS 22b).

-  O casamento não existe apenas para a perpetuação da espécie, isto é, para a “geração da 
prole”. Nem existe apenas para a satisfação de várias necessidades, ou seja, para atender à 
chamada “necessidade de ajuda”. Não é também expediente para superar a nossa incompleteza e 
vencer a solidão, quer dizer, resolver a “necessidade de companhia” (cf. Gn 2,18). 

-  O matrimônio é isso tudo e muito mais do que isso. Ele só encontra expressão plena e 
plenificante no amor total e absoluto a Deus, em quem – e só em quem! – cada um se realiza a si 
mesmo. 

-  A partir daí e nesse contexto, pode-se entender o valor que a Bíblia e, dando testemunho 
desta, a Igreja, atribui à monogamia. Na verdade, um amor que não for total e fiel não pode ser 
reflexo do amor de Deus, aliás, nem seria amor. 

-  Por isso, o modelo da relação esposo-esposa é o amor de Cristo pela Igreja (Ef 5,22 – 6,4; 
1Tm 2,8-13; 5,1 – 6,2; Tt 1,5-9; 2,2-10; 1Pd 2,13 – 3,7; 5,1-5). Modelo que sempre pode e deve 
ser imitado, mas nunca será alcançado!

-  A essa luz pode-se entender também o valor do celibato autêntico. O celibato verdadeiro é 
testemunho profético do amor a Deus que toma todas as fibras do ser humano e se expressa na 
doação ao Reino e a todos, sobretudo as pobres e pecadores, por amor a Deus (cf. 1Cor 7,34). 
Todos somos chamados a esse amor indiviso, mas poucos são os que realmente têm esse dom 
(1Cor 7,7). Quando é assim, o celibato ilumina e dá sentido ao próprio matrimônio. “Não todos 
podem compreendê-lo [= abraçá-lo], mas somente aqueles aos quais é concedido” (Mt 19,11). 
Insistindo na natureza de dom própria do celibato, diz Paulo: “Mas cada um tem o próprio dom de 
Deus, quem de uma maneira, quem de outra” (1Cor 7,7). 33

Santos do dia: Félix II (+ 492). Rogério le Fort (1285-1368). Joana Maria Bonomo (1606-
1670). Teresa Eustóquio Verzeri (1801-1852). Inácio Pedro Lötschert (1820-1886). 

Testemunhas do Reino: George Herbert (País de Gales, 1593-1633) Milton Schwantes (Brasil, 
2012).

Memória histórica: Morte de Cláudio Villasboas, sertanista, um dos criadores do Parque 
Indígena do Xingu (1998). Nascimento da CLAR (Conferência Latino-americana de Religiosos) 
(1959).

Datas comemorativas: Dia Internacional de luta por um mundo sem bomba nuclear (ONU). Dia 
da Vindima. Dia Pan-Americano do Turismo. Dia do Turismo Ecológico. Pela primeira vez, em 
Juazeiro do Norte, Ceará, ocorre a transformação da hóstia em sangue, na Comunhão de Maria de 
Araújo (1889).
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Jesus tem algumas preferências em sua  
vida e ministério: os pobres, os pecadores, os 
pequenos, as mulheres, as crianças. Essas 
preferências não são arbitrárias. De um lado, 
trata-se de pessoas que são desprezadas na 
sociedade do seu tempo. Do outro, está o amor 
de Deus, que, sendo pai, cuida com especial 
carinho dos filhos mais necessitados. 

Antífona da entrada - Sl 12,6

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, pro-
curando conhecer sempre o que é reto, realize-
mos vossa vontade em nossas palavras e ações.

Leitura - Eclo 17,1-13 (Gr. 1-15)

Leitura do Livro do Eclesiástico
 
1 Da terra Deus criou o homem, e o formou à 

2sua imagem.  E à terra o faz voltar novamente, 
embora o tenha revestido de poder, semelhante 

3ao seu.  Concedeu-lhe dias contados e tempo 
determinado, deu-lhe autoridade sobre tudo o 

4que está sobre a terra.  Em todo ser vivo infundiu 
o temor do homem, fazendo-o dominar sobre    

5as feras e os pássaros.  Deu aos homens 
discernimento, língua, olhos, ouvidos, e um 
coração para pensar; encheu-os de inteligência e 

6de sabedoria.  Deu-lhes ainda a ciência do 
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Amanhã: 1) Anúncio e motivação para o início da QUARESMA e a abertura da CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE, na 4ª-feira de Cinzas, dia 06 de março p.f.; 2) avise-se aos fiéis que na próxima 
4ª-feira de Cinzas é DIA DE JEJUM E ABSTINÊNCIA. 

SÁBADO DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício do dia de semana)

espírito, encheu o seu coração de bom senso e 
7mostrou-lhes o bem e o mal.  Infundiu o seu 

temor em seus corações, mostrando-lhes as 
8grandezas de suas obras.  Concedeu-lhes que se 

gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu 
Nome santo e proclamassem as grandezas de 

9suas obras.  Concedeu-lhes ainda a instrução e 
 10entregou-lhes por herança a lei da vida.  Firmou  

com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua 
11justiça e seus julgamentos.  Seus olhos viram  

as grandezas da sua glória e seus ouvidos 
ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: 

12"Tomai cuidado com tudo o que é injusto!"  E a 
cada um deu mandamentos em relação ao seu 

13próximo.  Os caminhos dos homens estão 
sempre diante do Senhor e não podem ficar 
ocultos a seus olhos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102(103),13-
14.15-16.17-18a (R/. cf. 17)

R. O amor do Senhor por quem o 
respeita, é de sempre e para sempre.

1. Como um pai se compadece de seus 
filhos, o Senhor tem compaixão dos que o 
temem. Porque sabe de que barro somos feitos, 
e se lembra que apenas somos pó. R.

2. Os dias do homem se parecem com a 
erva, ela floresce como a flor dos verdes 
campos; mas apenas sopra o vento ela se esvai, 
já nem sabemos onde era o seu lugar. R.

3.  Mas o amor do Senhor Deus por quem o 
teme é de sempre e perdura para sempre; e 
também sua justiça se estende por gerações até 
os filhos de seus filhos, aos que guardam 
fielmente sua Aliança. R.
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Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

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

da terra, pois revelaste os mistérios do teu  
Reino aos pequeninos, escondendo-os, aos 
doutores! R.

Evangelho - Mc 10,13-16

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Traziam crianças para que 13

Jesus as tocasse. Mas os discípulos as re-
preendiam.  Vendo isso, Jesus se aborreceu e 14

disse: "Deixai vir a mim as crianças. Não as 
proibais, porque o Reino de Deus é dos que são 
como elas.  Em verdade vos digo: quem não 15

receber o Reino de Deus como uma criança, não 
entrará nele".  Ele abraçava as crianças e as 16

abençoava, impondo-lhes as mãos. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Na sociedade do tempo de Jesus, a mulher 
era propriedade do marido e a criança, um 
apêndice da mulher. Não possui nada, nem a si 
mesma. A fraqueza é a sua única força. Peçamos 
ao Pai de nos tornarmos como as crianças.              
R. Ouvi-nos, Senhor. 

1.  Para que o povo santo de Deus não ceda 
aos ídolos do ter, do poder e do aparecer, para 

viver livre como as crianças, rezemos ao Senhor.
2.  Para que os pais acolham seus filhos 

como dons de Deus e respeito nelas a dignidade 
de filhos e filhas de Deus, rezemos ao Senhor.

3.  Para que a nossa sociedade crie as 
condições necessárias para que todas as crian-
ças cresçam integralmente, rezemos ao Senhor.

4.  Para que nenhuma criança seja abusada 
ou explorada em qualquer sentido, e possa ser e 
viver como criança, rezemos ao Senhor.

Pai e Mãe de infinita ternura, ouvi as preces 
do vosso povo aqui reunido e gravai em nossos 
corações as palavras do vosso amado Filho: 
“Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o 
Reino de Deus”! 

Oração sobre as oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos misté-
rios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons 
oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa 
salvação.

Antífona da comunhão - Mt 16,16.18

Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do 
Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos al-
cançar a salvação eterna, cujo penhor recebe-
mos neste sacramento.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,13-16

C
om as crianças nos braços, Jesus compara o Reino de Deus aos pequeninos: “o Reino de 
Deus é de quem é como elas”.

- Há um entendimento profundo entre Jesus e as crianças. Jesus as abraça, chama-as para 
que venham até ele, as abençoa, impõe as mãos sobre elas (cf. 9,36ss.). Os discípulos não 
conseguem perceber esta cumplicidade entre Jesus e as crianças.

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

- Somos essencialmente filhos. Recebemos como dom de amor tudo o que temos e somos, 
inclusive o próprio Deus. Senão, simplesmente não somos. Ninguém dá o que não tem, e ninguém 
tem o que não recebeu! Iludem-se os que (como os mestres da Lei e os fariseus) pensam ter por 
terem conquistado e... merecido.

- Isto vale de todos nós, seres humanos, que somos fundamentalmente relação e pertença 
filial. Enquanto filhos, somos “de” alguém. Em certos povos, as pessoas só têm nome próprio; o 
“sobrenome” é o nome do pai! Algo semelhante encontramos nas genealogias de Jesus que 
Mateus e Lucas colocam no início de seus evangelhos (cf. Mt 1,2-17; Lc 3,23-38). Num dado 
momento, porém, o ser humano precisa superar as relações de pertença parental e construir-se a 
partir de relações que ele mesmo constrói (com o que herdou de seu passado, especialmente de 
sua infância). Nesta altura, se ele não quiser ser de Deus, será de si, de outros ou de alguma coisa, 
alienando-se no egoísmo, na escravidão ou na idolatria, respectivamente, ou nos três ao mesmo 
tempo. 

- Jesus foi o primeiro a viver plenamente a condição filial. O seu ser todo do Pai, pelo Pai e 
para o Pai é a sua riqueza infinita, que ele não retém para si, mas deixa transbordar sobre seus 
irmãos e irmãs, para que sejam filhos e filhas.

- A fé é um processo e, como tal, admite progresso. Nesta linha, este trecho do evangelho 
começa com Jesus que “toca” e termina com Jesus que “abraça”, “abençoa” e “impõe as mãos”, 
com as impressões correspondentes em quem recebe esses gestos. Essas expressões/impressões 
de contato exprimem a fé como comunhão com Ele, o Filho, uma comunhão que cresce e se 
alimenta no encontro. 

Santos do dia: Carlos I de Flandres (1084-1127). Grimo de Ursberg (1100-1173). Inês da 
Boêmia (1207-1282). 

Testemunhas do Reino: Charles Wesley, precursor do movimento metodista  (1791). Berta 
Cáceres (Honduras, 2016).

Memória histórica: Terceiro ataque contra Canudos (Brasil, 1897). Promulgação do Estatuto 
do Trabalhador Rural (Brasil, 1963).

Datas comemorativas: Dia Nacional do Turismo.

A CF 2019 sobre "Fraternidade e Políticas Públicas” vem reforçar a preocupação da Igreja com 
a vida do povo brasileiro. A atuação da CNBB muito contribui para as discussões e ações de 

impacto social e político na vida do nosso país. A escolha desse tema reconhece a importância da 
atuação do Estado no contexto da sociedade brasileira. Além disso, incentiva todas as mulheres e 

homens que formam as comunidades de fé espalhadas pelo país a entrarem de cheio nos 
processos de organização e mobilização no âmbito da sociedade civil e do Estado. Esta ampla 
participação da Igreja, da sociedade, do Estado e dos cidadãos visa fortalecer a elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Políticas públicas que 

produzam oportunidades iguais para todos os cidadãos. Políticas públicas que colaborem para o 
enfrentamento das desigualdades sociais que infelizmente marcam o nosso Brasil.
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03 8º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - É muito raro celebrar 
o 8º Domingo do Tempo Comum. No Ano C 
(Lucas), embora não apareça a palavra, o tema 
de fundo é a misericórdia. No final do Sermão da 
Montanha, Jesus havia proclamado: “Sede 
misericordiosos como o Pai celeste é misericor-
dioso” (Lc 6,36). Quem ensina diferente é um 
guia cego, um falso mestre. Quem age diferente 
é um hipócrita. A misericórdia é o único caminho 
de salvação, porque é o único que nos trans-
forma em filhos do Altíssimo!

Antífona da entrada - Sl 17,19-20

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

Oração do dia

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

Leitura - Eclo 27,5-8 (gr. 4-7)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

5 Quando a gente sacode a peneira, ficam 
nela só os refugos; assim os defeitos de um 
homem aparecem no seu falar.  Como o forno 6

prova os vasos do oleiro, assim o homem é 
provado em sua conversa,  O fruto revela como 7

foi cultivada a árvore; assim, a palavra mostra o 
coração do homem.  Não elogies a ninguém, 8

antes de ouvi-lo falar: pois é no falar que o 
homem se revela. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 91(92),2-3.13-
14.15-16 (R. Cf. 2a)

R. Como é bom agradecermos ao Senhor.

1. Como é bom agradecermos ao Senhor e 
cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! 
Anunciar pela manhã vossa bondade, e o vosso 
amor fiel, a noite inteira. R.

2.  O justo crescerá como a palmeira, florirá 
igual ao cedro que há no Líbano; na casa do 
Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus 
florescerão. R.

3. Mesmo no tempo da velhice darão 
frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes; e 
dirão: "É justo mesmo o Senhor Deus: meu 
Rochedo, não existe nele o mal!" R.

Leitura - 1Cor 15,54-58

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Quando este ser corruptível estiver 54

vestido de incorruptibilidade e este ser mortal 
estiver vestido de imortalidade, então estará 
cumprida a palavra da Escritura: "A morte foi 
tragada pela vitória.  À morte, onde está a tua 55
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vitória? Onde está o teu aguilhão?"  O aguilhão 56

da morte é o pecado, e a força do pecado é a Lei. 
57 Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vi-
tória pelo Senhor nosso, Jesus Cristo.  Por-58

tanto, meus amados irmãos, sede firmes e 
inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na 
obra do Senhor, certos de que vossas fadi-    
gas não são em vão, no Senhor. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Fl 2,15d.16a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Como astros no mundo vós resplande-

çais, mensagem de vida ao mundo anunciando; 
da vida a Palavra, com fé, proclameis, quais 
astros luzentes no mundo brilheis!.R. 

Evangelho - Lc 6,39-45

No final do Sermão da Montanha, Jesus 
deixou claro que os discípulos devem ser 
misericordiosos como o Pai é misericordioso. 
Quem ensina diferente é um guia cego, um falso 
mestre. Quem age diferente é um hipócrita. A 
misericórdia é o único caminho de salvação, 
porque é o único que nos transforma em filhos 
do Altíssimo!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

39Naquele tempo:  Jesus contou uma pará-
bola aos discípulos: "Pode um cego guiar outro 

40cego? Não cairão os dois num buraco?  Um 
discípulo não é maior do que o mestre; todo 

                discípulo bem formado será como o mestre. 
41 Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e 
não percebes a trave que há no teu próprio olho? 
42 Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-
me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a 
trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira 
primeiro a trave do teu olho, e então poderás 
enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu 

43irmão.  Não existe árvore boa que dê frutos 
ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons.             
44 Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. 

Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas 
45de plantas espinhosas.  O homem bom tira 

coisas boas do bom tesouro do seu coração. 
Mas o homem mau tira coisas más do seu mau 
tesouro, pois sua boca fala do que o coração 
está cheio. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos, com toda a confiança, ao Pai, 
pedindo-lhe a graça de sermos sinceros, justos, 
bons e misericordiosos como Jesus, face hu-
mana da beleza, da bondade e da misericórdia 
de Deus. R. Pai, ouvi a nossa prece.

1.  Pela nossa diocese e cada uma das suas 
paróquias, para que valorizem o domingo, dia da 
ressurreição de Jesus, oremos, irmãos.

2.  Pelas lideranças da nossa Igreja e das 
nossas comunidades, para que não sejam como 
cegos guiando outros cegos, oremos, irmãos.

3. Pelas lideranças sociais e políticas, para 
que sejam árvores boas e produzam frutos de 
uma vida digna para todos, oremos, irmãos.

4. Pelos membros da nossa assembleia 
celebrante, para no dia a dia sejam pessoas 
boas, justas e solidarias, oremos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, curai o nosso coração, 
para que o nosso olhar seja puro, a nossa 
palavra, verdadeira, e as nossas ações, 
inspiradas na vida de Jesus, que passou pelo 
mundo fazendo o bem. 

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 12,6

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

Tendo recebido o pão que nos salva, nós             

vos pedimos, ó Deus, que este sacramento, 
alimentando-nos na terra, nos faça participar da 
vida eterna. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,39-45 

N
esta semana, a liturgia nos convida mais uma vez à conversão. O Evangelho de hoje é um 
dos discursos de Jesus em Lucas, após as bem-aventuranças e a exortação para sermos 
misericordiosos assim como é o Pai (Lc 6,36). A atitude de misericórdia não é um 

esforço brutal exterior, mas algo que nasce do coração, como enfatiza Jesus a partir de três 
comparações: a cegueira, o fruto da árvore e o tesouro do coração.

-  O discurso é iniciado com uma parábola sobre a cegueira. Pode um cego guiar outro cego? 
Ela chega direto no mundo judaico do tempo de Jesus, bastante separado entre aqueles “que 
sabiam” a Torá (os escribas e doutores da Lei) e o povo. 

-   Jesus não está fazendo um manual de Todo discípulo bem formado será como o mestre:
pedagogia para ensinar quem pode ser professor. o contrário, está tocando fundo no coração de A
quem achava que sabia muito: será que eles eram verdadeiros mestres ou estavam, na verdade, 
cegos? Deve-se reconhecer aquele que realmente aprendeu algo não por seu discurso, mas por 
seu comportamento; ele é como o seu mestre.

-  A comparação seguinte é feita para mostrar a Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão: 
maldade daqueles que sabiam muito e se achavam melhores que todos. O judeu que se aproxima 
da Torá, ao invés de sentir-se mais perfeito que os outros, deveria perceber que estava capacitado a 
reconhecer melhor seus próprios defeitos. A verdadeira sabedoria não consiste em sair espalhando 
juízos sobre as pessoas, mas, em primeiro lugar, conseguir ler de maneira coerente e honesta sua 
própria história.

-  A condenação de Jesus é severa: aquele que Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho: 
repara no cisco do outro e não vê a trave (a viga de construir casas) que está em seu próprio olho, 
tem uma sabedoria falsa, hipócrita! A verdadeira sabedoria consiste em caminhar para dentro do 
coração, trazendo a experiência com o Mestre para o interior.

-  O discurso nos convida a olhar para o exterior Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos: 
e para o interior. Primeiro, ensina que um verdadeiro discípulo mostra seu aprendizado com uma 
vida nova ao invés de puras palavras bonitas ou grandes teorias. Com isso, Jesus indica que a 
verdadeira sabedoria oferece uma maneira bonita de viver, que é sentida à medida que se coloca a 
serviço do bem comum, dando frutos para que outros se alimentem do que aprendeu.

-    Ao mesmo tempo, a visão também vai para o Sua boca fala do que o coração está cheio:
interior, para o coração do ser humano. Os gestos exteriores são sempre profundos quando nascem 
das convicções profundas que temos dentro de nós. A fé não é um verniz superficial, que muda a 
vida somente por fora. o contrário, transforma nosso interior que, em resposta, explode para as A
ações de serviço.

O Evangelho de hoje é simples e profundo, com exemplos tão concretos e que chegam fácil ao 
coração. O encontro com Jesus deve gerar em nós atitudes de serviço ao outro, de verdadeira 
conversão. Esse encontro, feito em comunidade, toca nossa sensibilidade, história, pensamentos, 
afetos, por isso, carrega a beleza da vida com o Mestre para dentro de nós. Esse caminho de 
interiorização, de reflexão sobre a vida, aprofundamento de nossas questões interiores, é essencial 
nesse mundo tão cheio de barulho, que serve bem para escapar de nós mesmos. Sem deixar Jesus 
abrir a porta de nosso coração, qualquer tentativa externa de fazer o bem é forçada e difícil demais. 
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Por isso, somos convidados a permitir que a vida nova nasça da nossa escolha profunda por Jesus 
que, certamente, gera frutos de vida.

ÁRVORES BOAS

José Antônio  Pagola

A advertência de Jesus é fácil de entender, “Não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore 
ruim que dá fruto bom. Cada árvore se conhece por seu fruto: porque não se colhem figos de sarças 
nem se vindimam uvas dos espinheiros”.

Numa sociedade prejudicada por tantas injustiças e abusos, onde crescem as “sarças” dos 
interesses e das rivalidades mútuas e onde brotam tantos “espinheiros” de ódio, discórdia e 
agressividade, são necessárias pessoas boas que produzem outro tipo de frutos. O que podemos 
fazer cada um de nós para melhorar um pouco a convivência social tão prejudicial entre nós? 

Talvez devamos começar por não tornar a vida de ninguém mais difícil do que já é. Esforçar-nos 
para que, pelo menos entre nós, a vida seja mais humana e suportável. Não envenenar o ambiente 
com nossa amargura. Criar ao nosso redor relações diferentes feitas de confiança, bondade e 
cordialidade.

Precisamos entre nós de pessoas que saibam acolher. Quando acolhemos alguém, nós o 
estamos libertando da solidão e infundindo nele novas forças para viver. Por mais difícil que seja a 
situação em que alguém se encontra, se ele descobrir que não esta só e que tem alguém a quem 
recorrer, despertará novamente nele a esperança. Como é importante oferecer refúgio, acolhida e 
escuta a tantas pessoas maltratadas pela vida. Precisamos desenvolver também muito mais a 
compaixão. Que as pessoas saibam que, por mais graves que sejam seus erros, sempre 
encontrarão em mim alguém que as compreenderá. Precisamos começar por não desprezar 
ninguém, nem sequer interiormente: não condenar nem julgar precipitadamente. A maioria de 
nossos juízos e condenações só mostram nossa pouca qualidade humana.

Também é importante transmitir alento ais que sofrem. Nosso problema não é ter problemas, mas 
não ter forças para enfrentá-los. Junto a nós há pessoas que sofrem insegurança, solidão, fracasso, 
enfermidade, incompreensão... Elas não precisam de receitas para resolver sua crise. Precisamos de 
alguém que compartilhe seu sofrimento e ponha em sua vida a força interior que as sustente.

O perdão pode ser outra fonte de esperança em nossa sociedade. As pessoas que não guardam 
rancor nem alimentam o ressentimento e sabem perdoar de verdade, semeiam esperança ao seu 
redor. Junto a elas sempre cresce a vida. 

Não se trata de fechar os olhos ao mal e a injustiça. Trata-se simplesmente de ouvir a palavra de 
ordem de Paulo de Tarso: “Não te deixes vencer pelo mal: antes, vence o mal com o bem”. A 
maneira mais sadia de lutar contra o mal numa sociedade tão prejudicada como a nosso é fazer o 
bem “sem retribuir a ninguém mal por mal [...]; na medida do possível, e no que depender de nós, 
viver em paz com todos os homens” - (Rm 12,18).

Santos do dia:  Frederico de Mariengaarde (1100-1175). Liberato Weiss (1675-1716). Columba 
Schonat (1730-1787). Pedro Renato Rogue (1758-1796). Inocêncio de Berzo (1844-1890). 
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04 SEGUNDA-FEIRA DA 8ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Abrir mão de tudo, dar aos pobres e seguir o 
Jesus pobre e humilde é o apelo do Bom Mestre 
ao chamado “jovem rico”. Este apelo nos deixa 
abatidos e tristes. Só a conversão a Jesus e ao 
seu Reino pode preencher o nosso coração e 
enchê-lo da verdadeira alegria. Não é possível 
ter tudo na terra, dar só migalhas aos pobres e 
ainda querer a riqueza do Reino. Mas Deus pode 
revolucionar tudo isso. Basta querer.

Antífona da entrada - Sl 17,19-20

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

Oração do dia

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

Leitura - Eclo 17,20-28 (gr. 24-29)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

20 Aos arrependidos Deus concede o 
caminho de regresso, e conforta aqueles que 
perderam a esperança, e lhes dá a alegria da 

21verdade.  Volta ao Senhor e deixa os teus 
22pecados,  suplica em sua presença e diminui 

23as tuas ofensas.  Volta ao Altíssimo, desvia-te 
da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. 
24 Conhece a justiça e os juízos de Deus e 

permanece constante no estado em que ele te 
25colocou, e na oração ao Deus altíssimo.  Anda 

na companhia do povo santo, com aqueles, que 
26vivem e proclamam a glória de Deus.  Não te 

demores no erro dos ímpios, louva a Deus antes 
da morte; o morto, como quem não existe, já 

27não louva.  Louva a Deus enquanto vives; 
glorifica-o enquanto tens vida e saúde, louva a 

                        Deus e glorifica-o nas suas misericórdias. 
28 Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o 
seu perdão para com todos aqueles que a ele se 
convertem! - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 31(32),1-2.5.6. 
7 (R/. cf. 11a)

R. Ó justos, alegrai-vos no Senhor!

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

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

3. Todo fiel pode, assim, invocar-vos, du-
rante o tempo da angústia e aflição, porque, 
ainda que irrompam as águas, não poderão 
atingi-lo jamais. R.

4. Sois para mim proteção e refúgio; na 
minha angústia me haveis de salvar, e envolve-
reis a minha alma no gozo da salvação que me 
vem só de vós. R.
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Testemunhas do Reino: Hipólito Cervantes Arceo (México, 1982). Emiliano Pérez Obando 
(Nicarágua, 1982). Reinan Valete (Brasil, 2013). 

Memória histórica: O imperador Constantino institui o domingo como dia de descanso em 
todo o Império Romano (321). A Inquisição proíbe que Galileu ensine que a Terra gira ao redor do sol 
(1616). A OMC condena os EEUU por subsidiar a sua produção de algodão (2005). 

Datas comemorativas: Dia do Meteorologista.
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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 - Mc 10,17-27

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Quando Jesus saiu a 17

caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se 
diante dele, e perguntou: "Bom Mestre, que 
devo fazer para ganhar a vida eterna?"  Jesus 18

disse: "Por que me chamas de bom? Só Deus é 
bom, e mais ninguém.  Tu conheces os man-19

damentos: não matarás; não cometerás adulté-
rio; não roubarás; não levantarás falso testemu-
nho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e 
tua mãe!"  Ele respondeu: "Mestre, tudo isso 20

tenho observado desde a minha juventude".                    

21 Jesus olhou para ele com amor, e disse: "Só 
uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e 
dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. De-
pois vem e segue-me!"  Mas quando ele ouviu 22

isso, ficou abatido e foi embora cheio de tris-
teza, porque era muito rico. Jesus então olhou 23 

ao redor e disse aos discípulos: "Como é difícil 
para os ricos entrar no Reino de Deus!"  Os 24

discípulos se admiravam com estas palavras, 
mas ele disse de novo: "Meus filhos, como é 
difícil entrar no Reino de Deus!  É mais fácil um 25

camelo passar pelo buraco de uma agulha do 
que um rico entrar no Reino de Deus!"  Eles 26

ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e 
perguntavam uns aos outros: "Então, quem pode 
ser salvo?"  Jesus olhou para eles e disse: "Para 27

os homens isso é impossível, mas não para 
Deus. Para Deus tudo é possível". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

“Vai, vende tudo o que tens e dá aos 

pobres”! Jesus não poderia ser mais claro. A 
riqueza é um ídolo, que Deus não aprova. A 
pobreza é um mal, que Deus não quer. Peçamos 
a graça do discernimento. R. Senhor, atendei 
a nossa prece.

1.  Pelos cristãos e cristãs, para que vivam 
os mandamentos de Deus, fonte de vida e 
liberdade para todos, rezemos.

2.  Pelos cristãos e cristãs, para que com-
preendam que os bens devem ser colocados a 
serviço dos pobres e frágeis, rezemos.

3.  Pelos cristãos e cristãs, para que apoiem 
as lutas dos pobres por um mundo menos 
desigual e mais humano, rezemos.

4.  Pelos que entre nós entendem a função 
social dos bens e pelos que procuram usá-los 
de maneira justa e fraterna, rezemos.

Senhor, nosso Deus, a quem nada é im-
possível, enviai ao nosso coração o vosso 
Espírito para podermos acolher a vossa Palavra 
e ouvir o clamor que sobe do mundo dos pobres 
e excluídos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e 
aceitais nossa oferta como um gesto de           
amor, fazei que os vossos dons, nossa única 
riqueza, frutifiquem para nós em prêmio eter- 
no. 

Antífona da comunhão - Sl 12,6

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

Oração depois da comunhão

Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este sacramento, 
alimentando-nos na terra, nos faça participar da 
vida eterna. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,17-27

O
s discípulos finalmente entendem que ninguém pode se salvar a si mesmo. Mas 
reconhecer esta impossibilidade é já começo de salvação. Constatar a própria perdição 
significa ser reduzidos à pobreza extrema, condição necessária para aceitar que só Deus 

salva. Tudo foi criado para nós, para usarmos no amor a Deus e aos irmãos. Amamos a Deus 
reconhecendo o dom e louvando-o; amamos os irmãos e irmãs abrindo as mãos e partilhando.

- “Para Deus, tudo é possível”. É a resposta de Jesus aos discípulos quando estes, 
finalmente, entendem que ninguém pode salvar-se a si mesmo. De fato, somos todos ricos. Não 
temos a pobreza da criança, indispensável para acolher o Reino.

- Jesus já nos fez ver nossa relação com os outros (10,1-12) e conosco mesmos (10,13-
16). Agora, quer nos fazer ver nossa relação com as coisas (10,17-27). O evangelho é sempre um 
espelho. 

- Tudo foi criado para nós, para usarmos no amor a Deus e aos irmãos. Amamos a Deus 
reconhecendo o dom e louvando-o; amamos os irmãos e irmãs abrindo as mãos e partilhando.

- O pecado inoculou em nós o desejo da posse. As coisas tomaram o lugar dos outros e de 
Deus. O medo da morte – nosso medo mais fundamental – nos leva a procurar nas coisas a garantia 
de vida. Mas – só não o enxergamos porque não queremos – elas garantem a satisfação das 
necessidades que temos, não da ilimitada necessidade que somos.

- O regime da posse elimina o regime do dom, subverte a relação entre meios e fim, 
transformando o ser humano em escravo das criaturas, ele que devia ser seu cuidador (cf. Gn 2,15), 
não seu senhor nem seu escravo! Os alertas da Palavra são claros: a avidez pela riqueza é idolatria 
(Cf. Cl 3,5); o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males (cf. 1Tm 6,10).

- Nesta unidade evangélica (10,17-31), sucedem-se três cenas. 
- Na , aparece um rico que, além das boas intenções, parece ter os requisitos para primeira

entrar no Reino, menos o principal, que é amar a Deus e aos irmãos acima de tudo. Ele não 
conseguiu reconhecer o Senhor como o único bom e libertar-se do ídolo que o escraviza. O apego 
aos bens o torna cego. Entre Deus e o dinheiro, ele escolheu o dinheiro. No fim, em vez da alegria de 
quem encontrou o tesouro, sofre a tristeza de quem sabe que se perdeu (10,17-22). 

- Na  cena, encontramos as declarações de Jesus sobre a impossibilidade da segunda
salvação e o espanto dos discípulos. É que somos grandes demais para entrar no Reino das 
crianças (cf. 10,13-16). Não pode um camelo passar pelo buraco de uma agulha! Mas, se 
reconhecermos isso, tornamo-nos pequenos... e a passagem, possível (10,23-27). 

- Na  cena, a impossibilidade é transformada em possibilidade. Os(as) derradeira
discípulos(as) deram o passo necessário para entrar no Reino. O chamamento e a palavra de Jesus 
os tornaram pequenos e pobres, e eles descobriram o tesouro incalculável pelo qual se deixa tudo 
(10,28-31). “Hoje, a salvação entrou nesta casa!” 

SÃO CASIMIRO, LEIGO
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Santos - MR: 771)

nar, dai-nos, por intercessão de São Casimiro, a 
graça de vos servir com retidão e santidade.

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, a quem servir é rei-
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Santos do dia: Pedro I de La Cava (1040-1123). Casimiro da Polônia (1458-1484). Plácida Viel 
(1815-1877). 

Testemunhas do Reino: Antonia Martínez Lagares (Porto Rico, 1970). Nahaman Carmona 
(Guatemala, 1990).

Memória histórica: Fim da Guerra do Paraguai (1870).

05 TERÇA-FEIRA DA 8ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício do dia de semana)

Os discípulos deixaram tudo. Mas o tudo que 
deixaram é muito pouco diante da grandeza e da 
beleza do Reino que Jesus lhes está dando 
gratuitamente. Mas o ser humano é assim, usa a 
lei da troca, do “dar para receber”.

Antífona da entrada - Sl 17,19-20

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

Oração do dia

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

Leitura - Eclo 35,1-15 (Gr. 1-12)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

1 Aquele que guarda a lei faz muitas oferen-
 2das;  aquele que cumpre os preceitos oferece 

(3) 4um sacrifício salutar.  Aquele que mostra 
agradecimento, oferece flor de farinha, e o que 
pratica a beneficência oferece um sacrifício de 

5louvor.  O que agrada ao Senhor é afastar-se do 
6 mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te 

apresentes na presença de Deus de mãos 
7vazias,  porque tudo isso se faz em virtude do 

8preceito.  O sacrifício do justo enriquece o altar, 
 9o seu perfume sobe ao Altíssimo.  A oblação do 

justo é aceitável, e sua memória não cairá no 
10esquecimento.  Honra ao Senhor com coração 

generoso e não regateies as primícias que 
11apresentares.  Faze todas as tuas oferendas 

com semblante sereno, e com alegria consagra 
12o teu dízimo.  Dá a Deus segundo a doação que 

ele te fez, e com generosidade, conforme as 
13tuas posses;  porque ele é um Deus retribuidor, 

14e te recompensará sete vezes mais.  Não tentes 
corrompê-lo com presentes: ele não os aceita;  
15 nem confies em sacrifício injusto, porque o 
Senhor é um juiz que não faz discriminação de 
pessoas. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 49(50),5-6.7-
8.14 e 23 (R/. cf. 23b)

R. A todos que procedem retamen-   
te, eu mostrarei a salvação que vem de   
Deus.

1. "Reuni à minha frente os meus eleitos, 
que selaram a Aliança em sacrifícios!" Testemu-
nha o próprio céu seu julgamento, porque Deus 
mesmo é juiz e vai julgar. R.

2. "Escuta, ó meu povo, eu vou falar; ouve, 
Israel, eu testemunho contra ti: Eu, o Senhor, 
somente eu, sou o teu Deus! Eu não venho 
censurar teus sacrifícios, pois sempre estão 
perante mim teus holocaustos; R.

3.  Imola a Deus um sacrifício de louvor e 
cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Quem 
me oferece um sacrifício de louvor, este sim é 
que me honra de verdade. A todo homem que 
procede retamente, eu mostrarei a salvação que 
vem de Deus". R.
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Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

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

terra, pois, revelaste os mistérios do teu Reino 
aos pequeninos, escondendo-os, aos douto-
res! R.

Evangelho - Mc 10,28-31

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo: Começou Pedro a dizer a 28 

Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te se-
guimos".  Respondeu Jesus: "Em verdade vos 29

digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do 
Evangelho,  receberá cem vezes mais agora, 30

durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, 
filhos e campos, com perseguições - e, no 
mundo futuro, a vida eterna.  Muitos que agora 31

são os primeiros serão os últimos. E muitos  
que agora são os últimos serão os primeiros".             
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Abandonar o ídolo da riqueza em favor dos 
pobres e entregar-se de corpo e alma à 
construção do Reino de Deus, como fez e 
propõe Jesus, é fonte de perfeita alegria. Por 
isso, peçamos: R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1.  Pelos cristãos que acolhem as palavras 

de Jesus e pelos que têm dificuldade em aceitá-
las porque têm muitos bens, rezemos.

2.  Pelos que deixam tudo por causa de 
Jesus e do Evangelho e não são compreendidos 
nem apoiados pelos seus, rezemos.

3.  Pelos que sofrem incompreensões, 
calúnias e perseguições por causa de seu 
compromisso com os pobres, rezemos.

4.  Pelos pobres que não perdem a fé em 
Deus nem a confiança no bom senso e na 
bondade dos seres humanos, rezemos.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vos 
agradecemos por tudo o que nos destes. Que 
não sejam motivo de injustiça ou de divisão, mas 
meios para a construção do vosso Reino entre 
nós. 

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 12,6

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,28-31 

terceira

O
 evangelho de hoje corresponde à  cena mencionada no comentário de ontem. 
Pedro constata surpreendido que com ele e os demais discípulos aconteceu o impossível. 
O impossível tornou-se possível. Que maravilha! Sem que percebessem, foi-lhes dado o 

que ao rico foi pedido. Por esta ótica, o grito de Pedro não é a ameaça de quem exige, mas o espanto 
e o reconhecimento, a constatação da obra de Deus na decisão do homem.

- Jesus confirma – o ‘Amém’ soleniza a afirmação e a firma na autoridade do próprio Deus – 
que o Reino é para quem deixou tudo por amor a ele.
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- A distinção entre “por causa de mim” e “por causa do evangelho” (final do v. 29) respeita a 
diferença da situação histórica: alguns o encontram durante a vida terrena do Nazareno (o Jesus da 
história); outros o encontram no poder de sua palavra (o Cristo da fé) (cf. 8,38). Há uma 
contemporaneidade histórica e uma contemporaneidade espiritual (Kierkegaard).

- O cêntuplo não pode ser interpretado materialisticamente, senão os(as) discípulos teriam 
que, de novo, renunciar a ele para poderem entrar no Reino. Tentemos penetrar, então, nos vários 
simbolismos, pois disso se trata. A ‘casa’ é o lugar em que se ouve a palavra e se revela o mistério 
do Reino (cf. 3,31; 4,1). Irmãos, irmãs, mães, filhos são a ‘nova família’ dos que fazem a vontade do 
Pai (cf. 3,31-35). Este lugar é o ‘campo’ fecundo, que produz muito fruto agora e para sempre. Por 
qu não se nomeia o ‘pai’? O Pai extrapola qualquer cêntuplo: quem deixa tudo e segue Jesus entra e 
no reino do Filho, comunhão com o único Pai. 

- As ‘perseguições’ do Mestre continuarão na dos(as) discípulos(as). O(a) discípulo(a) 
passa pelas suas mesmas escolhas e contrariedades. “Se assim fazem com a árvore verde, o que 
não farão com a árvore seca?» (Lc 23,31).

- Serão últimos aqueles primeiros (como os fariseus) que não se tornaram últimos (pobres e 
pequenos); serão primeiros aqueles que, por amor de Jesus, tornaram-se como ele, último, pobre 
e servo de todos (cf. Mc 9,35;10,45).

Santos do dia: Adrião. Olívia (IIº séc.). Lúcio I (+ 254). Conrado Scheuber (1481-1559). 
Roberto Spiske (1821-1888).

Datas comemorativas: Dia do Filatelista Brasileiro. Dia da Integração Cooperativística. 
Nascimento de Heitor Vila-Lobos (1887). 

Memória histórica: Vitória da Força Expedicionária Brasileira na II Guerra Mundial em 
Castelnuovo (Itália, 1945). Democratas pedem uma Comissão da Verdade sobre o governo Bush 
(2009). Início do julgamento da Operação Condor por perseguir e eliminar opositores políticos 
(Buenos Aires, 2013).

TEMPO DA QUARESMA

O tempo da Quaresma vai da 4ª-feira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, exclusive. É o 
tempo para preparar a celebração da Páscoa. “Tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica 
esclareça-se melhor a dupla índole do tempo quaresmal que, principalmente pela lembrança ou 
preparação do Batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais frequência a Palavra 
de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à celebração do mistério pascal” (SC, no 109)

Anotações 
1.  Durante este tempo, é proibido ornar o altar com flores; o toque de instrumentos musicais 

só é permitido para sustentar o canto. Excetuam-se o Domingo Laetare (4º Domingo da 
Quaresma), bem como as solenidades e festas.

2.  A cor do tempo é roxa. No Domingo Laetare, pode-se usar cor-de-rosa (IGMR, no 308f).
3.  Em todas as Missas e Ofícios (onde se encontrar), omite-se o Aleluia.
4.  Nas solenidades e festas somente, como ainda em celebrações especiais, diz-se o Te 

Deum e o Glória.
5.  As memórias obrigatórias que ocorrem neste tempo podem ser celebradas como 

memórias facultativas (cf. Anotações Gerais 2.4). Não são permitidas missas votivas.
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6.  Na celebração do Matrimônio, seja dentro ou fora da Missa, deve-se sempre dar a 
bênção nupcial; mas admoestem-se os esposos que se abstenham de demasiada pompa.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove este ano, durante a Quaresma, a 
Campanha da Fraternidade, cuja finalidade principal é vivenciar e assumir a dimensão 
comunitária e social da Quaresma. A Campanha da Fraternidade ilumina de modo particular os 
gestos fundamentais desse tempo litúrgico: a oração, o jejum e a esmola.

Neste ano, o tema da Campanha é “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema: “Serás 
liberto pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).

Notas para a Quarta-feira de Cinzas:
1.  Dia de jejum e abstinência.
2.  Na Missa, depois do Evangelho e da homilia, se benzem e impõem as cinzas feitas de 

ramos de oliveira ou outras árvores, bentos no Domingo de Ramos do ano anterior. O ato penitencial 
se omite.

3.  A bênção e imposição das cinzas também podem ser feitas sem Missa; neste caso, 
oportunamente, precede uma Liturgia da Palavra, aproveitando o canto de Entrada, a Coleta e as 
leituras da Missa com seus cantos; depois da homilia, são bentas as cinzas e impostas, e o rito 
termina com a oração dos fiéis.

06
QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

(Cor roxa - Retoma-se a 4ª semana do Saltério 
Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Comentário inicial - É Quaresma. Tempo 
de voltar para Deus. Tempo de reconhecer que, 
muitas vezes, erramos o alvo, que é Deus e os 
irmãos, e, por isso, temos que voltar atrás e 
reconstruir nossas relações com Deus e com os 
outros. Amarás o Senhor, teu Deus, e a teu 
próximo como a ti mesmo! Não há amor a Deus 
sem amor ao próximo. Não há conversão a Deus 
que não seja conversão aos irmãos. Durante a 
Quaresma, a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil promove a Campanha da Fraternidade, 
cuja finalidade é ajudar-nos a assumir a 
dimensão comunitária e social da Quaresma. A 
Campanha da Fraternidade ilumina e valoriza de 
modo particular os gestos fundamentais desse 
tempo litúrgico: a oração, o jejum e a esmola. 
Neste ano, o tema da Campanha da Fraternida-

de é “Políticas públicas”, com o lema “Serás 
libertado pelo direito e pela justiça”. 

Omite-se o rito penitencial, que é substituído 
pela distribuição das cinzas.

Antífona da entrada - Sb 11,24-25.27

Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e 
nada do que criastes desprezais: perdoais 
nossos pecados pela penitência porque sois o 
Senhor nosso Deus.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, 
iniciar com este dia de jejum o tempo da 

Dia de jejum e abstinência
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Quaresma, para que a penitência nos fortaleça 
no combate contra o espírito do mal. 

Leitura - Jl 2,12-18

Leitura da Profecia de Joel 

12 "Agora, diz o Senhor, voltai para mim com 
todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e 
gemidos;  rasgai o coração, e não as vestes; e 13

voltai para o Senhor, vosso Deus; ele é benigno 
e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, 
inclinado a perdoar o castigo".  Quem sabe, se 14

ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás 
de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, 
vosso Deus?  Tocai trombeta em Sião, pres-15

crevei o jejum sagrado, convocai a assembleia; 
16 congregai o povo, realizai cerimônias de culto, 
reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes; deixe 
o esposo seu aposento, e a esposa, seu leito.                     

17 Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os 
ministros sagrados do Senhor, e digam: "Per-
doa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta 
tua herança sofra infâmia e que as nações a 
dominem." Por que se haveria de dizer entre os 
povos: "Onde está o Deus deles?"  Então o 18

Senhor encheu-se de zelo por sua terra e 
perdoou ao seu povo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.5-
6a.12-13.14.17 (R/. cf. 3a)

R. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.

1.  Tende piedade, ó meu Deus, misericór-
dia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2.  Eu reconheço toda a minha iniquidade, o 
meu pecado está sempre à minha frente. Foi 
contra vós, só contra vós, que eu pequei, prati-
quei o que é mau aos vossos olhos! R. 

3.  Criai em mim um coração que seja puro, 
dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, 
não me afasteis de vossa face, nem retireis de 
mim o vosso Santo Espírito! R.

4.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 

confirmai-me com espírito generoso! Abri meus 
lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca 
anunciará vosso louvor! R.

Leitura - 2Cor 5, 20 – 6,2

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Somos embaixadores de Cristo, e 20

é Deus mesmo que exorta através de nós. Em 
nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos 
reconciliar com Deus.  Aquele que não co-21

meteu nenhum pecado, Deus o fez pecado por 
nós, para que nele nós nos tornemos justiça de 
Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos 6,1 

exortamos a não receberdes em vão a graça de 
Deus,  pois ele diz: "No momento favorável, eu 2

te ouvi e no dia da salvação, eu te socorri". É 
agora o momento favorável, é agora o dia da 
salvação. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Sl 94(95),8ab

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 
fecheis os corações como em Meriba! R.

Evangelho - Mt 6,1-6.16-18

É Quaresma. Tempo de voltar para Deus. 
Tempo de reconhecer que, muitas vezes, 
erramos a mira e temos que reencontrar o alvo. 
O alvo é Deus, os irmãos e as irmãs. Não há 
amor a Deus sem amor ao próximo. Não há 
conversão a Deus que não seja retomada da 
fraternidade. Vamos nos abrir aos apelos de 
Deus e aos clamores dos irmãos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Ficai atentos para não praticar a 1

vossa justiça na frente dos homens, só para 
serdes vistos por eles. Caso contrário, não 
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recebereis a recompensa do vosso Pai que está 
nos céus.  Por isso, quando deres esmola, não 2

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 3

contrário, quando deres esmola, que a tua mão 
esquerda não saiba o que faz a tua mão direita,           

4 de modo que, a tua esmola fique oculta. E o teu 
Pai, que vê o que está oculto, e dará a recom-
pensa.  Quando orardes, não sejais como os 5

hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas 
sinagogas e nas esquinas das praças, para 
serem vistos pelos homens. Em verdade vos 
digo: eles já receberam a sua recompensa.  Ao 6

contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, 
fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E 
o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a 
recompensa.  Quando jejuardes, não fiqueis 16

com o rosto triste como os hipócritas. Eles 
desfiguram o rosto, para que os homens vejam 
que estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles 
já receberam a sua recompensa.  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.          

Bênção e distribuição das cinzas 
LITURGIA DA PENITÊNCIA

Pr. - Caros irmãos e irmãs, roguemos 
instantemente a Deus Pai que abençoe com a 
riqueza da sua graça estas cinzas, que vamos 
colocar sobre as nossas cabeças em sinal de 
penitência. (silêncio)

Pr. - Ó Deus, que vos deixais comover pelos 
que se humilham e vos reconciliais com os que 
reparam suas faltas, ouvi como um pai as 
nossas súplicas. Derramai a graça da vossa 
bênção sobre os fiéis que vão receber estas 
cinzas, para que, prosseguindo na observância 
da Quaresma, possam celebrar de coração 
purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Em silêncio, asperge as cinzas com água 
benta. Os fiéis se aproximam para receber as 
cinzas. O ministro diz a cada um (a):

"Converta-se e creia no evangelho."

Enquanto isso, a assembleia canta um canto 
apropriado.

Prece dos fiéis 

Ao darmos início ao tempo santo e favorável 
da Quaresma e da Campanha da Fraternidade, 
rezemos para que seja um tempo de abertura à 
Palavra de Deus e de conversão a Deus e aos 
irmãos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos cristãos, para que esta Quaresma 
não seja um tempo como tantos outros, mas um 
momento único e decisivo, rezemos. 

2.  Pelo povo brasileiro, para que a Cam-
panha da Fraternidade nos motive a lutar por 
políticas públicas transformadoras, rezemos. 

3.  Pelas comunidades e grupos cristãos, 
para que o jejum, a oração e a partilha os faça 
crescer em fraternidade, rezemos. 

4.  Pelos famintos, pobres, doentes e 
pecadores, para que não percam a confiança 
em Deus e nos seres humanos, rezemos. 

5. Para que abracemos a Campanha da 
Fraternidade realmente como “campanha” e 
não simplesmente como mais uma atividade 
rotineira, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, rico em misericórdia, 
que nos chamais à conversão do coração e à 
mudança de vida, lutando por políticas públicas 
inadiáveis e eficazes, dai-nos a alegria de ver as 
sementes do reino florescer em nosso País. 

Oração sobre as oferendas

Oferecendo-vos este sacrifício no começo 
da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a 
graça de dominar nossos maus desejos pelas 
obras de penitência e caridade, para que, 
purificados de nossas faltas, celebremos com 
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fervor a paixão do vosso Filho. Que vive reina 
para sempre.

Prefácio da Quaresma, IV 
Os frutos do jejum

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela 
penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, 
elevais nossos sentimentos, fortificais nosso 
espírito fraterno e nos garantis uma eterna 
recompensa, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei também a 
nós associar-nos a seus louvores, cantando 

(dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Sl 1,2-3

O que medita dia e noite na lei do Senhor 
dará seu fruto no devido tempo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo 
sacramento que acabamos de receber, para que 
o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de 
remédio. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,1-6.16-18

N
o evangelho de hoje Jesus nos convida a praticar a justiça (Mt 6,1). O Evangelho de 
Mateus é conhecido como o Evangelho da Justiça. As primeiras palavras de Jesus neste 
Evangelho são: “Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a 

justiça” (3,15). A busca fundamental também está ligada à justiça: “Buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça” (6,33). Por isso, além de ensinar os modos de praticar a justiça, 
Jesus indica também a motivação principal: buscar agradar a Deus e não os homens. a

- 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 Shalom, isto é, em paz e cumprindo a justiça na sua plenitude. Estas 
três relações constituem a nossa existência: nela vivemos a nossa realidade de filhos e cumprimos 
a justiça de Deus (Fausti).

-  É dar do que é próprio a quem tem necessidade. Quem é filho, é também irmão, A esmola: 
por isso ninguém pode amar a Deus que não vê se não ama o irmão que vê (1Jo 4,20). O 
Eclesiástico ensina que “a água apaga a chama, a esmola expia os pecados” (3,30), e que ser 
indulgentes com os humildes e não deixá-los esperar (Eclo 29,9-13). Ver também o exemplo de 
Tobias que dava esmolas aos órfãos, viúvas e estrangeiros (Tb 1,8).

-   Termo muito usado por Mateus. Os hipócritas são aqueles que vivem como Os hipócritas:
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: 
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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 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. Antes, perfumar a cabeça e lavar o rosto, dão 
um 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: Ciríaco (III/IV séculos). Fridolino de Säckingen (+ 538). Crodegango de Metz 
(712-766). Rosa de Viterbo (1233-1252). Coleta Boillet (1381-1447). Francisca Streitel (1844-
1911). 

Testemunhas do Reino: Pascualia Rosado (Peru, 1996).

Memória histórica: Revolução de Pernambuco (1817). Abolição da escravidão no Equador 
(1854). Apresentação da primeira Tabela Periódica à Sociedade Russa de Química, por Dmitri 
Mendeleevno (1869). 

Datas comemorativas: Nascimento de Gabriel Garcia Marquez (1928).

07 QUINTA-FEIRA DEPOIS DAS CINZAS 
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Jesus deve morrer na cruz não porque o Pai 
precise de sangue ou de vingança. Jesus deve 
morrer na cruz porque nós estamos na cruz e o Pai, 
louco de amor por nós, vai nos dar o que ele tem 
de mais precioso, o Filho, para tirar-nos da cruz. 

Seu sofrimento é produzido por aqueles males a 
que, no nosso medo, recorremos para salvar-nos!

Antífona da entrada - Sl 54,17-20,23

Clamei pelo Senhor, e ele me ouviu: salvou-
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me daqueles que me atacam. Confia ao Senhor 
os teus cuidados, e ele mesmo te há de sus-
tentar.

Oração do dia

Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos 
a realizá-las, para que em vós comece e termine 
tudo aquilo que fazemos.

Leitura - Dt 30,15-20

Leitura do Livro do Deuteronômio 

Moisés falou ao povo dizendo:  Vê que eu 15

hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e 
a desgraça.  Se obedeceres aos preceitos do 16

Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, aman-
do ao Senhor teu Deus, seguindo seus cami-
nhos e guardando seus mandamentos, suas leis 
e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o 
Senhor teu Deus te abençoará na terra em que 
vais entrar, para possuí-la.  Se, porém, o teu 17

coração se desviar e não quiseres escutar, e se, 
deixando-te levar pelo erro, adorares deuses 
estranhos e os servires,  eu vos anuncio hoje 18

que certamente perecereis. Não vivereis muito 
tempo na terra onde ides entrar, depois de 
atravessar o Jordão, para ocupá-la.  Tomo hoje 19

o céu e a terra como testemunhas contra vós, de 
que vos propus a vida e a morte, a bênção e a 
maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, 
tu e teus descendentes,  amando ao Senhor teu 20

Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a 
ele - pois ele é a tua vida e prolonga os teus dias 
-, a fim de que habites na terra que o Senhor 
jurou dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó".              
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4 e 6 
(R/. Sl 39,5a)

R. É feliz quem a Deus se confia!

1. Feliz é todo aquele que não anda con-
forme os conselhos dos perversos; que não 
entra no caminho dos malvados, nem junto aos 

zombadores vai sentar-se; mas encontra seu 
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem 
cessar. R.

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore, 
que à beira da torrente está plantada; ela sempre 
dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas 
folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai 
prosperar. R.

3.  Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada 
e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o 
caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,17

R. Glória a vós, Senhor Jesus, primo-
gênito dentre os mortos!

V. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está 
próximo o Reino de Deus!  

      
Evangelho - Lc 9,22-25

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

Naquele tempo disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "O Filho do Homem deve sofrer 22

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. Com efeito, de que 25 

adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se 
se perde e se destrói a si mesmo?" - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

“Quem quiser a sua vida vai perdê-la, e 
quem perder a sua vida por causa de mim vai 
salvá-la”. A Quaresma e a CF querem nos 
lembrar pontos essenciais da vida cristã. Por 
isso, digamos: R. Mostrai-nos, Senhor, o  
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caminho da vida.

1. Por toda a Igreja de Deus, para que a 
Quaresma a faça reviver o mistério redentor da 
vida e morte de Jesus, rezemos ao Senhor.

2. Pelas organizações mundiais compro-
metidas com a vida da humanidade, para que 
tenham o apoio necessário, rezemos ao Senhor.

3. Por todos os homens e mulheres para que 
ouçam os apelos de Deus no clamor dos pobres 
e sofredores, rezemos ao Senhor.

4. Por nossa assembleia celebrante, para 
que faça da Missa sua vida, e da vida uma Missa 
prolongada, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Pai santo, fazei-nos encontrar na 
vossa graça a força para escolhermos sempre o 
caminho da vida, conscientes tanto da promessa 
como dos sofrimentos que esta escolha implica.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, olhai com bondade as oferendas 
que colocamos neste altar, para que, alcançan-
do vossa misericórdia, glorifiquem o vosso 
nome.

Antífona da comunhão - Sl 50, 12

Criai em mim um coração puro, meu Deus, 
renovai em minha vida o espírito de firmeza.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, vós nos abençoas-
tes com este alimento celeste. Nós vos pedimos 
que ele seja sempre para nós fonte de perdão e 
salvação.

SANTA PERPÉTUA E SANTA FELICIDADE, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires - MR, 740, ou das Santas mulheres - MR, 781)

guidores e superaram as torturas do martírio; 
concedei-nos, por sua intercessão, crescer 
constantemente em vossa caridade.

Oração do dia

Ó Deus, pelo vosso amor, as mártires 
Perpétua e Felicidade resistiram aos perse-

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,22-25

A
lguns acham que é aqui – no auge da “crise da Galileia” – que começa a segunda parte do 
evangelho de Lucas, dominada pela viagem de Jesus a Jerusalém, tão importante no 
terceiro evangelho (cf. Lc 9,51.). 

- O versículo 22 – “O Filho do Homem deve sofrer muito...” – é, sem dúvida, o mais 
importante. Aqui, Jesus revela o mistério do pensamento de Deus que o ser humano não consegue 
nem pensar nem aceitar. Mas os outro  quatro não são menos importantes. Os cinco, aliás, são um s
resumo da vida cristã: a nossa vida presente e futura deve trazer impressos os traços de Cristo, o 
Filho morto e ressuscitado, primeiro de muitos irmãos, nosso modelo e espelho. Aqueles que 
forem marcados pela cruz serão salvos: é o selo da pertença a Deus em Jesus, o Filho (cf. Ap 7,2ss.; 
Ez 9,4). 

- Os contemporâneos de Jesus – e, em outros moldes, nós hoje – esperavam um Rei ideal 
(= um Cristo, um Messias) rico, poderoso, espetaculoso, fantástico. Mas Jesus não é assim e não 
foi assim que ele se apresentou. Ele é, ao contrário, o majestoso e enigmático “Filho do Homem” 
que toma o caminho do Servo de Javé (cf. Is 42ss.). 
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- Aqui, depois de toda a sua convivência com as multidões e os discípulos na Galileia, Jesus 
está fazendo a sua primeira autorrevelação plena. Aqui, estamos diante do miolo da fé cristã, do 
mistério da sua morte do seu ressuscitamento.

- Aquele “deve” (“o Filho do homem deve”) tem a ver com o cumprimento da vontade de 
Deus. A vontade de Deus não é nenhum arbítrio caprichoso. Deve ser entendida à luz do seu amor 
louco por nós. Jesus deve morrer na cruz não porque o Pai precise de sangue ou de vingança. Jesus 
deve morrer na cruz porque nós estamos na cruz e o Pai, louco de amor por nós, vai nos dar o que ele 
tem de mais precioso, o Filho, para tirar-nos da cruz. O seu sofrimento, na verdade, é produzido por 
todos aqueles males a que nós, no nosso medo, recorremos para salvar-nos!

- Os versículos seguintes (cf. Lc 9,23-25) são um resumo da vida cristã, da vida do 
discípulo, daquele (a) que segue Jesus. O discípulo, incorporado a Cristo, encontra as mesmas 
tentações daquele que ele segue (v. 23): salvar a vida (v.24), ganhar o mundo (v. 25), chegar à 
glória sem passar pela cruz (v. 26)... 

- O discípulo – cada um de nós – é chamado a escolher. Não há muitos caminhos. Desde 
sempre, só há dois: o caminho da vida ou o caminho da morte (Cf. Dt 4,1; 5,32; Sl 1). O da vida, 
porém, passa necessariamente pela cruz e pela morte (do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da 
nossa sede de poder...). 

Santos do dia: Perpétua e Felicidade (+202). João de Gorze (900-976). Cunissa de Andechs 
(+ 1020). Volker (século XI). Ana Maria Redi (1747-1770). 

Testemunhas do Reino: Joaquim Carregal, Remígio Morel, Pedro Medina e Daniel de La Sierra 
(Argentina, 1994). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Oração. Dia dos Fuzileiros Navais. Morte de Antônio 
Houaiss, filólogo (1999).

08 SEXTA-FEIRA DEPOIS DAS CINZAS
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Jejuar não é simplesmente privar-se de 
comida ou bebida. Jejuar é principalmente 
privar-se do mal e buscar o bem. Com a chegada 
de Jesus, o bem maior, o noivo, o Esposo, está 
no meio de nós. Celebra-se o casamento de 
Deus com a humanidade. É festa. O jejum está 
submetido a esta festa e só serve se serve a ela.

Antífona da entrada - Sl 29,11

O Senhor me ouviu e teve compaixão. O 
Senhor se tornou o meu amparo.

 Oração do dia

Ó Deus, assisti com vossa bondade a 

penitência que iniciamos, para que vivamos 
interiormente as práticas externas da Quaresma. 

Leitura - Is 58,1-9a

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Assim fala o Senhor Deus:  Grita forte, sem 1

cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia 
os crimes do meu povo e os pecados da casa de 
Jacó.  Buscam-me cada dia e desejam 2

conhecer meus propósitos, como gente que 
pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. 
Exigem de mim julgamentos justos e querem 
estar na proximidade de Deus:  "Por que não te 3

regozijaste, quando jejuávamos, e o ignoraste, 
quando nos humilhávamos?" - É porque no dia 
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do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os 
vossos empregados.  É porque ao mesmo 4

tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e 
agressões impiedosas. Não façais jejum com 
esse espírito, se quereis que vosso pedido seja 
ouvido no céu.  Acaso é esse jejum que apre-5

cio, o dia em que uma pessoa se mortifica? 
Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco, e 
de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso cha-
mas a isso jejum, dia grato ao Senhor?  Acaso o 6

jejum que prefiro não é outro: - quebrar as ca-
deias injustas, desligar as amarras do jugo, 
tornar livres os que estão detidos, enfim, romper 
todo tipo de sujeição?  Não é repartir o pão com 7

o faminto, acolher em casa os pobres e pere-
grinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e 
não desprezes a tua carne.  Então, brilhará tua 8

luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se 
mais depressa; à frente caminhará tua justiça e a 
glória do Senhor te seguirá.  Então invocarás o  9ª

Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro, e ele 
dirá: "Eis-me aqui". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.5. 
6a.18-19 (R/. 19b)

R. Ó Senhor, não desprezeis um cora-
ção arrependido!

1.  Tende piedade, ó meu Deus, misericór-
dia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2.  Eu reconheço toda a minha iniquidade, o 
meu pecado está sempre à minha frente. Foi 
contra vós, só contra vós, que eu pequei, e 
pratiquei o que é mau aos vossos olhos! R.

3.  Pois não são de vosso agrado os sacrifí-
cios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
Meu sacrifício é minha alma penitente, não 
desprezeis um coração arrependido! R.

Aclamação ao Evangelho - Am 5,14

R. Salve, Cristo, Luz da vida, compa-
nheiro na partilha!

V. Buscai o bem, não o mal, pois assim 

vivereis; então, o Senhor, nosso Deus, convos-
co estará! R.

Evangelho - Mt 9,14-15

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Os discípulos de João 14

aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Por 
que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, 
mas os teus discípulos não?"  Disse-lhes 15

Jesus: "Por acaso, os amigos do noivo podem 
estar de luto enquanto o noivo está com eles? 
Dias virão em que o noivo será tirado do meio 
deles. Então, sim, eles jejuarão". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

O único jejum que agrada a Deus é o que leva 
a destruir todos os jugos e dominações. Muitas 
dessas dominações dependem da consciência 
social dos cidadãos e das instituições públicas 
responsáveis por políticas públicas coerentes        
e eficazes. Oremos, dizendo: R. Purificai, 
Senhor, o nosso coração.

1.  Pelo papa, bispos e presbíteros, para 
que, ao falarem do jejum, saibam usar a lingua-
gem forte dos profetas, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos responsáveis das nações, para que 
se dediquem prioritariamente à superação das 
desigualdades e injustiças, rezemos ao Senhor.

3.  Por todas as pessoas religiosas, para que 
seu jejum consista em repartir o pão, destruir os 
jugos e eliminar a miséria, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos doentes, solitários e esquecidos, 
para que possam experimentar gestos con-
cretas de solidariedade, rezemos ao Senhor.

Senhor, fazei-nos ver, à luz da vossa Palavra, 
ajudados pela Quaresma e pela Campanha da 
Fraternidade, as incoerências da vida que 
levamos e tomemos a firme resolução de mudar 
nosso modo de ver, sentir, pensar e agir. 
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, nós vos oferecemos o sacrifício da 
nossa observância quaresmal para que 
tenhamos maior domínio sobre nós mesmos. 

Antífona da comunhão - Sl 24,4

Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, e 

ensinai-me vossas veredas.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei que, 
purificados de todas as faltas pela participação 
neste sacramento, sejamos transformados 
pelos remédios do vosso amor. 

SÃO JOÃO DE DEUS, RELIGIOSO
MEMORIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santos - MR, 776, ou para os que praticaram obras de misericórdia - MR, 778)

cando as obras de caridade, nos encontremos 
entre os escolhidos quando chegar o vosso 
Reino. 

Oração do dia

Ó Deus, que enchestes de misericórdia o 
coração de São João de Deus, fazei que, prati-

A SEMENTE NA TERRA - Mt 9,14-15

O
 jejum é uma das práticas da Quaresma. Não só. É um dos exercícios que o cristão tem ao 
seu alcance para exercitar-se na vida cristã, na vivência do Evangelho, no seguimento de 
Jesus. A passagem do homem velho ao homem novo muitas vezes exige violência, ou, 

pelo menos, disciplina, renúncia, escolha. O jejum é uma escola!
-  Durante o ministério público, Jesus e os discípulos não jejuam. Por que será que não 

jejuam? É a pergunta que intriga os discípulos de João – o austero pregador do deserto – e os 
discípulos dos fariseus – os rígidos cumpridores da Lei.

-  A resposta de Jesus é essencial: “O esposo está com eles” (Mt 9,5). O esposo é Jesus. 
Com Jesus acabou o jejum e começou a festa de casamento. Não é à toa que o Evangelho de João 
(cf. Jo 2,1ss.) começa justamente assim: Jesus, numa festa de casamento, transformando a água 
em vinho, de modo que o noivo possa servir, finalmente, o melhor vinho! O milagre de Caná não 
está aí para dizer que Jesus abençoa o casamento ou para mostrar o companheirismo de Jesus, que 
salvou os noivos do apuro. Não. Caná é um símbolo muito mais eloquente, um símbolo da

Aliança que Jesus veio realizar com a humanidade toda. Em Jesus, Deus quer casar-se com a 
humanidade!

-  O “começo dos sinais” de Jesus (cf. Jo 2,11) é substituir a água insípida, incolor e inodora 
da Lei – que ordena, mas não dá a capacidade de cumprir – pela ebriedade do vinho, que é o amor 
que Jesus vive e com o qual, pelo Espírito, ele veio nos contagiar. Se a alegria não for maior que o 
peso e a pena, ainda somos escravos da lei, não conhecemos o amor, e o Espírito do Senhor não 
está em nós!

-  Estamos acostumados a pensar Deus como pai (e, ultimamente, também como mãe). Pai e 
mãe representam aquele amor necessário, indispensável, mas não escolhido, de que todos temos 
necessidade para nascer, viver e crescer. Mas Deus é também esposo, amor livre, livremente dado 
e livremente escolhido, que, se correspondido, nos torna semelhantes a ele, seus parceiros.
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-  A vida cristã, porém, nos limites deste mundo e da nossa história individual e coletiva, 
ainda não é plena. O casamento aconteceu: foi consumado na cruz. Mas o noivo agora está ausente; 
foi glorificado e não é visível aos nossos olhos. Dispomos apenas de sinais de sua presença: a 
palavra, os sacramentos, os pobres (cf. Mt 25,35ss.), onde ele está disponível ao nosso amor. Ele 
se revela, e se vela; se des-vela, e se vela. É neste regime que vivemos entre a Ascensão e a Parusia: 
o regime dos “sinais”, o regime da fé!

-  Neste intervalo entre a sua glória e a nossa entrada na glória, é-nos dado saciar o jejum da 
sua presença no encontro com sua presença crucificada, onde ele está conosco até ao fim dos 
tempos (cf. Mt 28,10). Só então entraremos com ele para as núpcias definitivas e tomaremos parte, 
num banquete sem fim, na sua perfeita e plena alegria (cf. Mt 25,21.23).

-  O jejum que ele espera de nós não é só a nossa privação, mas também o nosso dom:  
dividir o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o nu, quebrar as cadeias que aprisio-           
nam os mutilados dessa guerra que é a história da humanidade, desfazer todo jugo                                      
(cf. Is 58,6ss.).

Assim, encontrando hoje o irmão não-homem, vamos encontrar, depois, o Esposo, que se fez 
homem, que se fez o menor, o mais apagado, o último e servo de todos (cf. Mt 25,40).

Santos do dia: Juliano de Toledo (652-690). Geraldo de Clairvaux (+ 1177). João de Deus 
(1495-1550). Jorge Miguel Wittmann (1760-1833).

Datas comemorativas: Criação (1910) e primeira comemoração do Dia Internacional da 
Mulher (1911). Motivo: no dia 8 de dezembro de 1857, trabalhadoras de Nova York foram mortas 
quando exigiam melhores condições de trabalho e direito ao voto.

09 SÁBADO DEPOIS DAS CINZAS
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

A Palavra nos mostra onde está o médico. O 
médico está entre os doentes, para ouvir suas 
queixas e curar seus males. Da mesma forma, 
Jesus. Está no meio dos pecadores, que ele veio 
curar e salvar. Só não enxergam isso os que se 
consideram justos. Onde estamos sentados? À 
mesa dos pecadores ou no tribunal dos justos?

Antífona da entrada - Sl 68,17

Atendei-nos, Senhor, na vossa grande mise-
ricórdia; olhai-nos, ó Deus, com toda a vossa 
bondade.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com 
bondade a nossa fraqueza, e estendei, para 

proteger-nos, a vossa mão poderosa. 

Leitura - Is 58,9b-14

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

Assim fala o Senhor:  Se destruíres teus 9b

instrumentos de opressão, e deixares os hábitos 
autoritários e a linguagem maldosa;  se 10

acolheres de coração aberto o indigente e 
prestares todo socorro ao necessitado, nascerá 
as trevas a tua luz e tua vida obscura será como o 
meio-dia.  O Senhor te conduzirá sempre e 11

saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o 
vigor do teu corpo; serás como um jardim bem 
regado, como uma fonte de águas que jamais 
secarão.  Teu povo reconstruirá as ruínas 12

antigas; tu levantarás os fundamentos das gera-
ções passadas: serás chamado reconstrutor de 
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ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a 
povoar.  Se não puseres o pé fora de casa no 13

sábado, nem tratares de negócios em meu dia 
santo, se considerares o sábado teu dia favorito, 
o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o 
honrares, pondo de lado atividades, negócios e 
conversações, então te deleitarás no Senhor; 14 

eu te farei transportar sobre as alturas da terra e 
desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a 
boca do Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 85(86),1-2.3-4. 
5-6 (R/. 11a)

R. Ensinai-me os vossos caminhos e 
na vossa verdade andarei.

1.  Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escu-
tai, pois sou pobre e infeliz! Protegei-me, que 
sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu 
Deus, que espera e confia em vós! R.

2.  Piedade de mim, ó Senhor, porque cla-
mo por vós todo o dia! Animai e alegrai vosso 
servo, pois a vós eu elevo a minh'alma. R.

3.  Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois 
perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, 
minha prece, o lamento da minha oração! R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 33,11

R. Glória a vós, Senhor Jesus, Primo-
gênito dentre os mortos!

V. Não quero a morte do pecador, diz o 
Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha 
vida. R.

Evangelho - Lc 5,27-32

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

27Naquele tempo:  Jesus viu um cobrador de 
impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. 

28Jesus lhe disse: "Segue-me".  Levi deixou 
29tudo, levantou-se e o seguiu.  Depois, Levi 

preparou em casa um grande banquete para 
Jesus. Estava aí grande número de cobradores 
de impostos e outras pessoas sentadas à mesa 

 30com eles.  Os fariseus e seus mestres da Lei 
murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: 
"Por que vós comeis e bebeis com os cobra-

                         dores de impostos e com os pecadores?" 
31 Jesus respondeu: "Os que são sadios não 
precisam de médico, mas sim os que estão 

32doentes.  Eu não vim chamar os justos, mas 
sim os pecadores para a conversão". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

"Por que comeis e bebeis com os cobra-
dores de impostos e com os pecadores?" Jesus 
respondeu: “Eu não vim chamar os justos, mas 
sim os pecadores à conversão". Por isso lhe 
pedimos: R. Convertei-nos a, Senhor Jesus.

1.  Para que a Igreja e suas comunidades 
acolham com respeito os pecadores e facilitem o 
encontro com a misericórdia, rezemos ao Senhor.

2.  Para que a misericórdia de Deus inspire 
os responsáveis das nações a eliminar os gestos 
de ameaça mútua, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os maridos, as esposas e os 
filhos não se agridam com palavras ofensivas, 
mas aprendam a respeitar-se, rezemos ao Senhor.

4.  Para que, em vez de gestos de vingança, 
saibamos perdoar a quem nos ofende e cons-
truir pontes de paz, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, que 
convidastes um publicano a vos seguir, ensinai-
nos a ser, como ele, vossos discípulos. Vós que 
viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício de louvor e 
de reconciliação e fazei que, por ele purificados, 
vos ofereçamos o afeto de um coração que vos 
agrade. 

Antífona da comunhão - Mt 9,13

Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, diz 
o Senhor; não vim chamar os justos, e sim os 
pecadores.
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Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus, que este pão celeste, sacra-

mento para nós na vida terrena, seja um auxílio 
para a vida eterna. 

SANTA FRANCISCA ROMANA, RELIGIOSA
MEMORIA FACULTATIVA 

(Missa: Santos - para religiosos MR, 776)

ja, fazei-nos sempre fiéis ao vosso serviço, para 
que possamos reconhecer e seguir a vossa 
vontade em todas as circunstancias da vida. 

Oração do dia

Ó Deus, que nos destes em Santa Francisca 
Romana admirável modelo de esposa e de mon-

A SEMENTE NA TERRA - Lc 5,27-32

O
 Evangelho de hoje contém dois fatos e uma explicação. Os fatos são o chamamento de 
Levi (Lc 5,27-28) e a refeição com os pecadores (Lc 5,29-30; cf. 7,34; 15,1;19,7). A 
explicação dos dois fatos é dada pela palavra de Jesus que apresenta a sua missão como

convite aos pecadores para participarem do banquete do Pai (Lc 5,31-32).
-  Levi está “sentado” como os escribas e, depois da palavra de Jesus, “se levanta” como o 

paralítico. O seu chamado é a “sexta” obra poderosa de Jesus no evangelho de Lucas. A nova 
criação chega, assim, ao sexto dia. No Gênesis, é a criação do homem; em Lucas, é a criação do 
homem novo, que vai entrar no sétimo dia (shabbat, em hebraico, quer dizer parada, repouso), o 
banquete e a festa da vida com Deus.

-  Depois do chamado de Jesus e da resposta de Levi, o grupo se reúne em “casa”. A casa não 
é tanto um lugar quanto um conjunto de relações. É o pecador acolhido e reconciliado. É a casa da 
nossa vida que, finalmente, acolhe e hospeda a vinda do Senhor. Longe do Senhor, estávamos no 
exílio; agora, estamos em casa, somos de casa com ele. Vivemos com ele e ele conosco; vivemos 
para ele, e ele para nós (cf. Dt 6,4ss.).

-  É o banquete de Jesus com aquela “numerosa multidão de cobradores de impostos e 
outras pessoas sentadas à mesa” (cf. Lc 5,29), que alude à festa da Eucaristia. Purificados e 
reconciliados pelo batismo, estamos na casa em que somos de mesa com o Senhor. Com o 
pecador Levi, à mesa, estão outros pecadores. Como comportar-nos com os pecadores? O que 
fazer com essa companhia incômoda? Excluir ou acolher? Tirar da mesa da comunhão? O que fazer 
para tirar a trava que nos impede de ver nossos próprios pecados (cf. Mt 7,3-5)?

-  O Evangelho de hoje parece querer nos ensinar que a Igreja não é uma comunidade de 
puros que exclui os impuros. É, ao contrário, uma fraternidade de purificados e reconciliados, 
sempre aberta aos pecadores. “Quem não tiver pecado...” (cf. Jo 8,7)! Jesus nos purificou e 
absolveu quando éramos ainda pecadores (cf. Rm 5,6ss.) e sentou-se à mesa conosco (cf. Lc 
19,5).

-  A Igreja não pode tornar-se uma seita de puros, separados (= 'fariseus' quer dizer 
'separados'). Jesus ensina a sua comunidade a, sempre de novo, descobrir qual deve ser a atitude 
correta em relação aos pecadores: ao invés de objeto de exclusão, devem tornar-se objeto de 
acolhida, de misericórdia, de atenção. Afinal, Jesus veio para salvar... os 'doentes', quer dizer, os 
que precisam de 'médico', isto é, os pecadores (cf. Mc 2,17)!
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10 1º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxo - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário inicial - O primeiro domingo 
da Quaresma tem como tema as tentações de 
Jesus. Jesus foi realmente tentado. O Evangelho 
não fala das tentações de Jesus só para nos 
dizer que podemos vencer as tentações. Jesus 
foi tentado em relação aos ídolos diabólicos e 
devastadores da riqueza, do poder e do prazer, 
sim, senhor. “Diabólicos”, porque dividem o ser 
humano de Deus e dos irmãos e irmãs. “Ídolos”, 
porque tomam o lugar de Deus nas pessoas e 
sistemas que os adotam e adoram. Estes ídolos 
são “devastadores” porque transformam coisas 
boas e necessárias – o ter, o poder e o prazer – 
em coisas ruins; transformam os meios em fins; 

os limites deste mundo num mundo sem limites. 

Antífona da entrada - Sl 90,15-16

Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, 
estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo e 
glorificá-lo e lhe darei longos dias.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao 
longo desta Quaresma, possamos progredir no 
conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a 
seu amor por uma vida santa.

Primeira leitura - Dt 26,4-10

Leitura do Livro do Deuteronômio 

Assim Moisés falou ao povo:  O sacerdote 4

receberá de tuas mãos a cesta e a colocará 
diante do altar do Senhor teu Deus.  Dirás, 5

então, na presença do Senhor teu Deus: 'Meu 
pai era um arameu errante, que desceu ao Egito 
com um punhado de gente e ali viveu como 
estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte 
e numeroso.  Os egípcios nos maltrataram e 6

oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. 
7 Clamamos, então, ao Senhor, o Deus de 
nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a 
nossa opressão, a nossa miséria e a nossa 
angústia.  E o Senhor nos tirou do Egito com 8

mão poderosa e braço estendido, no meio de 
grande pavor, com sinais e prodígios.  E 9
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Santos do dia: Os Quarenta Mártires de Sebaste (+ 320). Gregório de Nissa (340-394). Bruno 
de Querfurt (947-1009). Catarina de Bolonha (1413-1463). Francisca Romana (1384-1440). 
Eugênia Maria de Jesus (Milleret) (1817-1898). Domingos Sávio (1842-1857). Bárbara Pfister 
(1867-1909).

Memória histórica: A armada de Cabral zarpa de Lisboa, rumo a Calcutá, descobrindo o Brasil 
no meio da viagem, no ano de 1500. Massacre de Santa Elmira (1989, Salto do Jacuí, RS). 

Datas comemorativas: Dia das Sociedades de Amigos de Bairro.
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conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, 
onde corre leite e mel.  Por isso, agora trago os 10

primeiros frutos da terra que tu me deste, 
Senhor'. Depois de colocados os frutos diante 
do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em 
adoração diante dele. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 90(91),1-2.10-
11.12-13.14-15 (R/. cf. 15b)

R. Em minhas dores, ó Senhor, perma-
necei junto de mim!

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

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

3.  Haverão de te levar em suas mãos, para o 
teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por 
sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e 
outras feras. R.

4.  "Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo 
e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao 
invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu 
lado eu estarei em suas dores. R.

Leitura - Rm 10,8-13

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

8Irmãos:  O que diz a Escritura? - "A palavra 
está perto de ti, em tua boca e em teu coração". 
Essa palavra é a palavra da fé, que nós 

9pregamos.  Se, pois, com tua boca confessares 
Jesus como Senhor e, no teu coração, creres 
que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 
10 É crendo no coração que se alcança a justiça e 
é confessando a fé com a boca que se consegue 

11a salvação.  Pois a Escritura diz: "Todo aquele 
12que nele crer não ficará confundido".  Portanto, 

não importa a diferença entre judeu e grego; 
todos têm o mesmo Senhor, que é generoso 

13para com todos os que o invocam.  De fato, 
todo aquele que invocar o Nome do Senhor será 
salvo. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R.  Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, 
Palavra de Deus.

V. O homem não vive somente de pão, mas 
de toda palavra da boca de Deus.

Evangelho - Lc 4,1-13

Jesus foi realmente tentado. Sentiu-se atraí-
do por caminhos humanos demais no cum-
primento de sua missão de salvador. Avaliou, 
pesou, discerniu e, na força do Espírito, decidiu. 
Escolheu o caminho do amor e do serviço, na 
humildade e na pobreza. É o Messias pobre e 
dos pobres, esvaziado de si mesmo e rico de 
misericórdia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus, cheio do Espírito 1

Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, ele era 
guiado pelo Espírito.  Ali foi tentado pelo diabo 2

durante quarenta dias. Não comeu nada 
naqueles dias e depois disso, sentiu fome.  O 3

diabo disse, então, a Jesus: "Se és Filho de 
Deus, manda que esta pedra se mude em pão."         
4 Jesus respondeu: "A Escritura diz: 'Não só de 
pão vive o homem'."  O diabo levou Jesus para o 5

alto, mostrou-lhe por um instante todos os 
reinos do mundo  e lhe disse: "Eu te darei todo 6

este poder e toda a sua glória, porque tudo isso 
foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu 
quiser.  Portanto, se te prostrares diante de mim 7

em adoração, tudo isso será teu."  Jesus 8

respondeu: "A Escritura diz: 'Adorarás o senhor 
teu Deus, e só a ele servirás'."  Depois o diabo 9

levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a 
parte mais alta do Templo, e lhe disse: "Se és 
Filho de Deus, atira-te daqui abaixo!  Porque a 10

Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu 
respeito, que te guardem com cuidado!'  E 11

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
0 

de
 M

ar
ço

 -
 1

º 
D

om
in

go
 d

a 
Q

ua
re

sm
a

34

mais ainda: 'Eles te levarão nas mãos, para que 
não tropeces em alguma pedra'."  Jesus, po-12

rém, respondeu: "A Escritura diz: 'Não tentarás o 
Senhor teu Deus'."  Terminada toda a tentação, 13

o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no 
tempo oportuno. - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Oremos pela humanidade, pela Igreja e por 
nós mesmos, para que saibamos resistir ao mal, 
confiantes que o Pai não abandona seus filhos e 
filhas à tentação, mas os liberta. R.: Libertai, 
Senhor, o vosso povo.

1. Pelo Papa Francisco e os bispos do mun-
do inteiro, para que o Pai os liberte da tentação 
do isolamento e do confronto, oremos, irmãos. 

2. Por aqueles que são tentados pelos ídolos do 
poder, do dinheiro e do prazer, para que a Palavra 
de Deus lhes fale mais alto, oremos, irmãos.

3. Pelas pessoas forçadas a deixar sua pátria 
pela perseguição, pela guerra e pela fome, para 
que encontrem portas abertas , oremos, irmãos.

4. Pelos grupos sociais mais vulneráveis de 
nosso país, para que as políticas públicas res-
pondam às suas necessidades, oremos, irmãos.

5. Pelos cristãos e pastorais de nossas comu-
nidades, para que abracem a Campanha da Fra-
ternidade com garra e coragem, oremos, irmãos.

Escutai, Pai santo, as súplicas dos vossos 
filhos e filhas tentados a seguir caminhos 
diferentes dos caminhos de Jesus. Fazei que o 
tamanho dos problemas e o medo de não 
encontrar saídas não nos levem ao isolamento e 
à hostilidade, mas à construção de um projeto 
comum, pluralista e democrático. 

Oração sobre as oferendas

Fazei, ó Deus, que o nosso coração cor-
responda a estas oferendas com as quais 
iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. 

Sugestão: Oração eucarística III

Prefácio - A tentação do Senhor

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Jejuando quarenta dias no deserto, Jesus 
consagrou a obediência quaresmal. Desarman-
do as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a 
vencer o fermento da maldade. Celebrando ago-
ra o mistério pascal, nós nos preparamos para a 
Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a pleni-
tude eterna, com os anjos e todos os santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

Antífona da comunhão - Mt 4,4

Não só de pão vive o homem, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentastes com este pão 
que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece 
a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e 
verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de 
vossa boca. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 4,1-13

N
o Evangelho de hoje, vemos o que segue imediatamente ao batismo de Jesus: a tentação no 
deserto. Jesus supera as tentações e revela-se, assim, o Filho em quem o Pai se compraz: é 
o Filho obediente à sua palavra, e então pode iniciar o anúncio do projeto do Reino.

-  Depois da manifestação do Espírito Santo no batismo Jesus no deserto, guiado pelo Espírito: 
de Jesus, esse mesmo Espírito conecta Jesus com o deserto. Classicamente, o deserto é o lugar 
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inóspito, sem a presença de Deus, lugar também da punição divina (Dt 8,15; 32,10; Sf 2,13). Mas, na 
tradição bíblica, também é o lugar das promessas, que antecede a entrada na terra prometida. 

-   Na caminhada do povo de Israel pelo deserto, narrada em Êxodo e Foi tentado pelo diabo:
Números, há muitos episódios de crise, murmurações e conflitos. Na história do povo de Deus, o 
deserto é o lugar onde as tentações repetidamente vencem a força que faz caminhar. Jesus, como 
seu povo, irá passar pelo deserto, mas sairá vitorioso.

-  Na grande teofania do Sinai, Moisés também experimenta o jejum Durante quarenta dias: 
por 40 dias e 40 noites (Ex 34, 28; Dt 9, 9.18). Na linguagem bíblica, o número 40 manifesta um 
tempo completo, com começo, meio e fim. Muitas vezes, é um tempo que antecede um novo 
período. No entanto, diferente de Elias e Moisés, o jejum de Jesus não é acompanhado da 
manifestação teofânica de Deus ou pelo sustento milagroso divino. Assim, o jejum de Jesus é 
extraordinário e manifesta seu caráter messiânico.

-  Na caminhada pelo deserto, os israelitas   Manda que esta pedra se transforme em pão:
também sentiram fome. Deus providenciou o alimento, com o maná e as codornizes, mas não sem 
murmurações e rebelião do povo (Ex 16,1-35; Nm 11,31-35), que não confiou na promessa de 
libertação e desejou voltar ao Egito. Cristo, o contrário, resgata as Escrituras e ensina que se a
alimenta da Palavra de Deus, é fiel a ela e entende que o melhor caminho a trilhar é sempre o plano 
de salvação que vem do Pai.

- Na terceira tentação, Jesus novamente  Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim: 
interpela o diabo com a Sagrada Escritura. Mostra que o verdadeiro Reino não é humano, mas de 
Deus. Jesus também subirá no monte Calvário, como verdadeiro rei sem trono, mostrando que o 
amor que se doa é a grande coroa do Reino dos Céus.

-   Também na crucificação de Jesus pedem um Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo:
sinal milagroso que faça com que todos percebam que ele é filho de Deus: “salva-te a ti mesmo, se 
és Filho de Deus, e desce da cruz” (Mt 27,40). Nas tradições populares, Simão, o Mago, caminhava 
no ar. O messianismo de Jesus não se cumpre em um show mágico para alavancar audiência. Jesus 
mostra a correta interpretação da Bíblia: ele é a manifestação do amor de Deus aos homens e não 
um “milagreiro” que chama a atenção popular.

-   O diabo percebe que Jesus O diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno:
está cheio da força do Espírito. Ele perdeu três vezes. Taticamente o tentador abandona o campo de 
batalha para retornar no tempo oportuno. Será justamente no momento decisivo da vida de Jesus: 
no Getsêmani (Lc 22,3.31.53), onde Jesus mais uma vez mostra-se fiel e não cai nas provocações.

Se, para Israel, as tentações foram espaço de perdição, para Jesus, as mesmas tentações 
tornam-se promessa de salvação graças àquele que as venceu. O domínio de satanás sobre os 
homens e as mulheres foi vencido por Jesus. Em Jesus, a pessoa de fé passa como que através de 
uma porta estreita e entra no “aqui e agora” da salvação. Ele não venceu só no passado; pela força 
do Espírito, ele vence ainda hoje, na fé do discípulo e da discípula que o ouvem para serem salvos. 
As tentações são o tecido do dia-a-dia da vida cristã: são a luta necessária contra o mal e os custos 
que o bem acarreta. Ruins em si, têm, porém, um lado positivo: são um sinal de que “estamos” no 
mundo, mas não “somos” do mundo, pois pertencemos ao Senhor Jesus.

IDENTIFICAR AS TENTAÇÕES

José Antonio Pagola

As tentações experimentadas por Jesus não são propriamente de ordem moral. São projetos 
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nas quais lhe são propostas maneiras falsas de entender e viver sua missão. Por isso, sua reação 
nos serve de modelo para nosso comportamento moral, mas sobretudo nos alerta para não nos 
desviarmos da missão que Jesus confiou a seus seguidores. 

Antes de mais nada, as tentações de Jesus nos ajudam a identificar com mais lucidez e 
responsabilidade as tentações pelas quais pode passar hoje a sua Igreja e nós que a formamos. 
Como seremos uma Igreja fiel a Jesus se não estamos conscientes das tentações mais perigosas 
que nos podem desviar hoje de seu projeto e de seu estilo de vida? 

Na primeira tentação, Jesus renuncia a utilizar Deus para “converter” as pedras em pães, 
saciando assim sua fome. Ele não seguirá esse caminho. Não viverá procurando seu próprio 
interesse. Não utilizará o Pai de maneira egoísta. Alimentar-se-á da Palavra de Deus. Apenas 
“multiplicará” os pães para saciar a fome das pessoas.

Esta é provavelmente a tentação mais grave dos cristãos dos países ricos: utilizar a religião para 
completar nosso bem-estar material, tranquilizar nossas consciências e esvaziar nosso 
cristianismo de compaixão, vivendo surdos à voz de Deus, que continua gritando para nós: “Onde 
estão os vossos irmãos?”

Na segunda tentação, Jesus renuncia a obter “poder e glória” sob a condição de submeter-se, 
como todos os poderosos, aos abusos, mentiras e injustiças nas quais se apoia o poder inspirado 
pelo “diabo”. O reino de Deus não é imposto, ele é oferecido com amor. Ele só adorará o Deus dos 
pobres, fracos e indefesos. 

Nestes tempos de perda de poder social é tentador para a Igreja procurar recuperar “o poder e 
glória” de outros tempos, pretendendo inclusive um poder absoluto sobre a sociedade. Estamos 
perdendo uma oportunidade histórica de enveredar por um caminho novo de serviço humilde e de 
acompanhamento fraterno ao homem e à mulher de hoje, tão necessitados de amor e de 
esperança.

Na terceira tentação, Jesus renuncia a cumprir sua missão recorrendo ao êxito fácil e à 
ostentação. Ele não será um Messias triunfalista. Nunca porá Deus a serviço de sua vanglória. 
Estará entre os seus como aquele que serve. 

Sempre será tentador, na Igreja, buscar o religioso para obter reputação, renome e prestígio. 
Poucas coisas são mais ridículas no seguimento de Jesus do que a ostentação e a busca de honras. 
Estas causam dano à Igreja e a esvaziam de verdade.

Santos do dia: Macário I de Jerusalém (+ 334). Simplício (+ 483). Atala (+ 627). Gustavo da 
Suécia (810-890). Wirnto (+ 1127). João de Cellis (1310-1396). João Ogilvie (1580-1615). 

Testemunhas do Reino: Elias del Socorro Nieves; Jesús e Dolores Sierra (México, 1928).

Memória histórica: Massacre de 82.000 tibetanos durante a Revolta do Tibete contra a China e 
o regime comunista (1959). 

Datas comemorativas: Dia do Sogro. Dia do Telefone. Dia Internacional de solidariedade com 
o povo tibetano.

"Serás libertado pelo direito e pela justiça." (Is 1,27)
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11 SEGUNDA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
 (Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

A história humana, individual e coletiva,          
um dia, chegará ao seu desfecho final. Todos 
seremos julgados. O critério será um só: o  
amor. O amor a Deus expresso no amor aos 
irmãos. Afinal, a vida não tem outro sentido 
senão amar. Amar os irmãos e as irmãs 
concretos, sobretudo, em suas necessidades 
mais básicas. A Campanha da Fraternidade 
deste ano nos mostra que o amor tem que ter 
uma dimensão social e política, tem que se 
transformar em políticas públicas. O papa Pio XII 
dizia que a mais alta forma de caridade é a 
“caridade política”.

Antífona da entrada - Sl 122,2-3

Como os olhos dos servos estão voltados 
para as mãos de seu senhor, assim os nossos, 
para o Senhor, nosso Deus, até que se compa-
deça de nós. Tende piedade de nós, Senhor, 
tende piedade de nós!

Oração do dia

Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e, 
para que a celebração da Quaresma nos seja 
útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. 

Leitura - Lv 19,1-2.11-18

Leitura do Livro do Levítico 

1 2 O Senhor falou a Moisés, dizendo:  "Fala a 
toda a comunidade dos filhos de Israel, e dize-
lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso 

11Deus, sou santo.  Não furteis, não digais men-
12tiras, nem vos enganeis uns aos outros.  Não 

jureis falso por meu nome, profanando o nome 
13do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor.  Não 

explores o teu próximo nem pratiques extorsão 
contra ele. Não retenhas contigo a diária do 

14assalariado até o dia seguinte.  Não amaldi-
çoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do 
cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. 
15 Não cometas injustiças no exercício da 
justiça; não favoreças o pobre nem prestigieis o 
poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. 
16 Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não 
conspires, caluniando-o, contra a vida do teu 

17 próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no 
coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu 
próximo, para não te tornares culpado de peca-

18do por causa dele.  Não procures vingança, 
nem guardes rancor aos teus compatriotas. 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou 
o Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18(19),8.9.10. 
15 (R/. Jo 6,63c)

R. Ó Senhor, vossas palavras são 
espírito e vida!

1.  A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto 
para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sa-
bedoria dos humildes. R.

2.  Os preceitos do Senhor são precisos, 
alegria ao coração. O mandamento do Senhor é 
brilhante, para os olhos é uma luz. R.

3.  É puro o temor do Senhor, imutável para 
sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos 
e justos igualmente. R.

4.  Que vos agrade o cantar dos meus lábios 
e a voz da minha alma; que ela chegue até vós, ó 
Senhor, meu Rochedo e Redentor! R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 6,2b

R. Salve, Cristo, Luz da vida, compa-
nheiro na partilha!

V. Eis o tempo de conversão eis o dia da 
salvação. R.
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Evangelho - Mt 25,31-46

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Quando o Filho do Homem vier 31

em sua glória, acompanhado de todos os anjos, 
então se assentará em seu trono glorioso.  To- 32

dos os povos da terra serão reunidos diante 
dele, e ele separará uns dos outros, assim como 
o pastor separa as ovelhas dos cabritos.  E 33

colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à 
sua esquerda.  Então o Rei dirá aos que  34

estiverem à sua direita: 'Vinde benditos de meu 
Pai! Recebei como herança o Reino que meu Pai 
vos preparou desde a criação do mundo!  Pois 35

eu estava com fome e me destes de comer; eu 
estava com sede e me destes de beber; eu era 
estrangeiro e me recebestes em casa;  eu 36

estava nu e me vestistes; eu estava doente e 
cuidastes de mim; eu estava na prisão e fostes 
me visitar'.  Então os justos lhe perguntarão: 37

'Senhor, quando foi que te vimos com fome e te 
demos de comer? com sede e te demos de 
beber?  Quando foi que te vimos como 38

estrangeiro e te recebemos em casa, e sem 
roupa e te vestimos?  Quando foi que te vimos 39

doente ou preso, e fomos te visitar?'  Então o 40

Rei lhes responderá: 'Em verdade eu vos digo, 
que todas as vezes que fizestes isso a um dos 
menores de meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes!'  Depois o Rei dirá aos que estiverem à 41

sua esquerda: 'Afastai-vos de mim, malditos! 
Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e 
para os seus anjos.  Pois eu estava com fome e 42

não me destes de comer; eu estava com sede e 
não me destes de beber;  eu era estrangeiro e 43

não me recebestes em casa; eu estava nu e não 
me vestistes; eu estava doente e na prisão e não 
fostes me visitar'.  E responderão também eles: 44

'Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou 
com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou 
preso, e não te servimos?'  Então o Rei lhes 45

responderá: 'Em verdade eu vos digo, todas as 
vezes que não fizestes isso a um desses peque-
ninos, foi a mim que não o fizestes!'  Portanto, 46

estes irão para o castigo eterno, enquanto os 

justos irão para a vida eterna". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Quando o Filho do Homem vier em sua 
glória, acompanhado de todos os anjos, então 
ele se assentará para o julgamento final. 
Peçamos-lhe a graça de sermos contados entre 
os eleitos, dizendo: R. Mudai, Senhor, o 
nosso olhar.

1. Para que vejamos Jesus nos que passam 
fome e lhes demos de comer. 

2. Para que vejamos Jesus nos que têm 
sede e lhes demos de beber.

3. Para que vejamos Jesus nos estrangei-
ros e os acolhamos em nossa pátria.

4. Para que vejamos Jesus nos despojados 
e lhes restituamos dignidade. 

5. Para que vejamos Jesus nos doentes e 
cuidemos deles.

6. Para que vejamos Jesus nos presos e os 
visitemos. 

7. Para que a Campanha da Fraternidade nos 
leve a lutar por políticas públicas transformadoras.

Jesus, que, rico, vos fizestes pobre para 
enriquecer a todos, atendei ao nosso apelo, 
mudando nosso olhar e nosso coração, nosso 
olhar e nossas mãos, nosso olhar e nossos pés, 
para sentirmos o que sentis, para fazermos o 
que fazeis e para ir aonde ides. Vós que viveis e 
reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, esta oferenda, sinal de 
nossa dedicação. Fazei que ela santifique a 
nossa vida e obtenha para nós vosso favor. 

Antífona da comunhão - Mt 25,40.34

Em verdade eu vos digo: tudo o que fizestes 
ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes, diz o Senhor: Vinde benditos do meu 
Pai: tomai posse do reino preparado para vós 
desde o princípio do mundo.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, pela recepção deste sacramento, 

experimentemos vosso auxílio na alma e no 
corpo, e assim, salvos em todo o nosso ser, nos 
alegremos com a plenitude da redenção. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 25,31-46

U
m pouco atrás, no evangelho de Mateus, os discípulos fazem um pedido a Jesus: “Dize-
nos quando vai acontecer isso, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo”           
(Mt 24,3).

- O evangelho de hoje responde com exatidão – embora de maneira surpreendente – àquela 
pergunta dos discípulos sobre o “quando” e sobre os “sinais”. 

- O capítulo 25 de Mateus, de fato, contém três respostas – como que três “passos” – sobre 
o que precisa ser feito ‘agora’ em vista do ‘fim’: é preciso comprar o óleo, que é o Espírito Santo, 
(vv. 1-13), que consiste em ‘redobrar’ o dom de amor recebido (vv. 14-30), amando Jesus nos 
irmãos mais pequenos (vv. 31-46).

- O julgamento que o rei – Jesus, em sua condição glorificada – fará de nós no ‘fim’ é o 
mesmo que nós fazemos dos  ‘agora’. Na realidade, nós é que O julgamos, acolhendo-  ou pobres O
rejeitando- . Ele não fará senão constatar o que nós fizemos. No fim, lerá aquilo que nós mesmos O
escrevemos. (Lembra-se do “livrão” em que Deus anota tudo? Quem escreve o livrão somos nós; 
ele é só o bibliotecário!). Ele no-lo diz agora, para abrir os nossos olhos, de modo que, mudando o 
olhar, mudemos de vida. 

- O evangelho de hoje é um resumo poderoso do evangelho de Mateus: somos julgados por 
aquilo que fazemos ao outro (cf. Mt 7,12). Qualquer outro (que nós vemos) é sempre o Outro (que 
nós não vemos)! O primeiro mandamento é semelhante (na verdade, igual) ao segundo (cf. Mt 
22,39). Afinal, o Senhor mesmo se fez nosso próximo e está sempre conosco (cf. Mt 18,20; 28,20) 
sob o sinal do Filho do Homem (cf. Mt 24,30), que é o mesmo sinal de Jonas (cf. Mt 12,39ss.): o do 
Crucificado, que tem o rosto de todos os condenados da terra!

- Deus, de fato, como diz João, é amor, e o amor abraça a tudo e a todos (cf. 1Jo 4,8). O amor 
a Deus se exprime no amor ao próximo, e o amor ao próximo se sustenta no amor a Deus.

Santos do dia: Constantino. Vicente. Ramiro. Macário I de Jerusalém (+ 334). Simplício 
(+483). Atala (+ 627). Gustavo da Suécia (810-890). Wirnto (+ 1127). João de Cellis (1310-
1396). João Ogilvie (1580-1615).

Datas comemorativas: Dia do Sogro. Dia do Telefone. Dia da Família. Abertura do Canal do 
Panamá (1914). Atentado a um grupo islâmico em Madri: 200 mortos e 1.400 feridos (2004).

12 TERÇA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Não sabe rezar quem sabe repetir o Pai-nosso 
como uma gravação. Sabe rezar quem tem o 
Espírito de Jesus. Quem tem consciência e cora-
ção de filho. Quem tem um olho para Deus e outro 

para o irmão. Quem reza na vida o que reza na igre-
ja. Quem reza na igreja o que reza na vida. “Jesus, 
ensina-nos a rezar” é o pedido que devemos 
repetir hoje e sempre, pois não sabemos rezar!
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Antífona da entrada - Sl 89,1-2

Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós de ge-
ração em geração: desde sempre e para sempre 
vós sois Deus.

Oração do dia

Olhai, ó Deus, vossa família e fazei crescer 
no vosso amor aqueles que agora se mortificam 
pela penitência corporal. 

Leitura - Is 55,10-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

Isto diz o Senhor:  Assim como a chuva e a 10

neve descem do céu e para lá não voltam mais, 
mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la 
germinar e dar semente, para o plantio e para a 
alimentação,  assim a palavra que sair de 11

minha boca; não voltará para mim vazia; antes, 
realizará tudo que for de minha vontade e 
produzirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la.            
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),4-5.6-7. 
16-17.18-19 (R/. 18b)

R. O Senhor liberta os justos de todas 
as angústias.

1. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 
exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as 
vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os 
temores me livrou. R.

2.  Contemplai a sua face e alegrai-vos, e 
vosso rosto não se cubra de vergonha! Este infe-
liz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

3.  O Senhor pousa seus olhos sobre os 
justos, e seu ouvido está atento ao seu cha-
mado; mas ele volta a sua face contra os maus, 
para da terra apagar sua lembrança. R. 

4.  Clamam os justos, e o Senhor bondoso 
escuta e de todas as angústias os liberta. Do 
coração atribulado ele está perto e conforta os 
de espírito abatido. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!

V.  O homem não vive somente de pão, mas 
de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Mt 6,7-15

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: "Quando orardes, não useis muitas 7 

palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam 
que serão ouvidos por força das muitas pa-
lavras.  Não sejais como eles, pois vosso Pai 8

sabe do que precisais, muito antes que vós o 
peçais.  Vós deveis rezar assim: Pai nosso que 9

estás nos céus, santificado seja o teu nome;                
10 venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, 
assim na terra como nos céus.  O pão nosso de 11

cada dia dá-nos hoje.  Perdoa as nossas 12

ofensas, assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido.  E não nos deixes cair em 13

tentação, mas livra-nos do mal.  De fato, se vós 14

per-doardes aos homens as faltas que eles 
come-teram, vosso Pai que está nos céus 
também vos perdoará.  Mas, se vós não 15

perdoardes aos homens, vosso Pai também não 
perdoará as faltas que vós cometestes".               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A oração ocupava um lugar central na vida de 
Jesus. Ele não só vivia em comunhão profunda 
com o Pai, mas também reservava tempo para 
estar só com o Pai. Peçamos que ele nos ensine 
a rezar, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pelo papa, bispos, presbíteros e diáco-
nos, para que dediquem tempo à oração e 
ensinem os cristãos e cristãs a rezar, oremos. 

2. Pelas religiões da humanidade, para que 
se enriqueçam umas às outras com seu jeito 
próprio de rezar, oremos.

3. Pelos cristãos e cristãs, para que não 
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multipliquem palavras, mas sejam sóbrios em 
suas orações comunitárias e públicas, oremos.

4. Pelas nossas comunidades, para que 
unam fé e vida, vida e oração, pedido de perdão 
e oferta de perdão, oremos. 

Senhor Jesus, mestre de vida e de oração, 
acolhei as nossas humildes súplicas e ensinai-
nos a rezar, como ensinastes aos discípulos e 
discípulas da primeira hora, colocando em 
nossos corações os mesmos sentimentos que 
habitavam as profundezas do vosso ser. Vós que 
sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, criador de todas as coisas, acolhei 

as oferendas que recebemos de vossa bondade 
e transformai os alimentos desta vida em 
refeição da vida eterna. 

Antífona da comunhão - Sl 4,2

Quando chamei por vós, me respondestes, ó 
Deus, minha justiça! Soubestes aliviar-me na 
angústia; tende piedade de mim, atendei à 
minha prece!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, por este sacramento, dai-nos 
moderar os desejos terrenos e amar os bens 
celestes. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 6,7-15

U
m dos exercícios a serem intensificados na Quaresma é a oração. O Evangelho de hoje 
retoma o tema da Quarta-feira de Cinzas; aliás, está no mesmo contexto do Evangelho da 
Quarta-feira de Cinzas (Mt 6,1ss.). Não tendo sido contemplado lá, é reproposto aqui. 

Lá, o acento recaía sobre o escondimento; aqui, sobre a oração que, até então, Jesus mantivera 
escondida aos discípulos.

-  Mt 6,5-15 nos ensina como  – que é o rezar para ser visto pelos homens (Mt 6,5) –  não rezar
e como  (Mt 6,6), onde o que interessa é somente ser visto pelo próprio Deus (Mt rezar corretamente
6,7-8). 

-  Para Jesus, a oração é algo óbvio, natural. Hoje, para muita gente, não é mais assim. A 
oração tornou-se coisa extraordinária, departamento de uma vida cada vez mais secularizada e 
regida por critérios independentes entre si e autônomos em si, que só no sujeito – débil e 
fragmentado que vagueia por aí – encontram alguma síntese. 

-  Mas o que é mesmo a oração? Rezar é o ato fundamental com o qual reconheço o meu 
princípio (Deus) como sendo a minha finalidade (Deus). É o ato “racional” mais elevado com o 
qual exploro os meus limites últimos, a fonte de onde venho (Deus), a presença que, em última 
análise, me sustenta (Deus) e a destinação para onde vou (Deus). Na oração, conheço a mim 
mesmo e ao Outro, aceito-me como dom do Outro e o Outro como amor imerecido por mim. 

-  Por isso, rezar é ser-aquilo-que-sou, finito e aberto ao Infinito. Nenhum animal se ajoelha 
para rezar – nem a mula de Santo Antônio, que se ajoelhou, mas não rezou! – perguntando-se pela 
sua origem, pelo “porquê” e o “como” da vida e por sua destinação última (nem penúltima). Rezar é 
um ato humano, e só humano.

-  Rezar é estar diante de Deus, de quem me reconheço imagem e semelhança, isto é, filho ou 
filha. Diante dele sou o que sou; longe, deixo de ser o que sou... simplesmente não sou! Rezar não é 
uma ocupação de almas devotas, mas a salvação do ser humano como ser humano. Rezar é ser; não 
rezar é não ser. Ou reconheço a minha identidade profunda e encontro a minha salvação, ou 
desconheço a minha identidade profunda, e já encontrei a minha perdição! 
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A Liturgia da Palavra nos fala do “sinal de 
Jonas”. O “sinal de Jonas” é a ressurreição. Não 
a morte, mas a ressurreição é a última palavra. A 
última palavra está com o amor – que é mais 
forte do que a morte – e não com o egoísmo, 
que é morte e gera morte. Sem ressurreição, a 
revelação de Jesus não está completa. Sem 
ressurreição, Deus não é um deus de vivos, mas 
de mortos.

13 QUARTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 24,6.3.22

Lembrai-vos de vossa misericórdia e de 
vosso amor, pois são eternos. Nossos inimigos 
não triunfem sobre nós; libertai-nos, ó Deus, de 
toda angústia!

Oração do dia

Considerai, ó Deus, com bondade, o fervor 
do vosso povo. E, enquanto mortificamos o 
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-  Rezar não é fechar-se em si mesmo, contemplar o próprio umbigo ou deixar-se conduzir 
pelos próprios fantasmas interiores, que são tantos, diurnos e noturnos! É abrir-me ao Outro, que 
me faz ser eu mesmo. Perguntado sobre o que fazia quando, olhos fixos no sacrário, passava horas 
em oração, o Cura d’Ars respondeu: “Olho para Ele, e Ele olha para mim”. E São Francisco: “Cada 
um é o que é aos teus olhos, [Senhor], nem mais nem menos)”! Só o olhar de Deus dá à nossa vida 
sua justa medida.

-  É por isso – e por muito mais – que a oração não-autêntica (feita para “aparecer diante das 
pessoas”) – criticada no Evangelho de hoje – falsifica a existência e afunda o ser humano num 
mundo que o distancia da sua origem, do seu ambiente vital e da sua meta. Dessa maneira, ao invés 
de salvar-se, o ser humano perde-se ainda mais. É como o pobre diabo que cai na areia movediça: 
quanto mais se debate para sair, mais afunda e não consegue escapar!

-  O modelo de oração é o Pai-nosso, que Jesus ensina aos discípulos no Evangelho de hoje 
(6,9-13) com a condição de não ser “papagaiado” (cf. 6,7-8), mas orado “em Espírito e verdade”, 
como ensinou Jesus à samaritana (cf. Jo 4,23).

Santos do dia: Inocêncio I (+ 417). Paulo Aureliano (+ 573). Pedro Diácono (+ 605). Teodoro 
Confessor (765-817). Simeão o Novo Teólogo (949-1022). Engelhard (+ 1230).Fina (1238-1253). 
Justina Francucci Bezzoli (+ 1319). 

Testemunhas do Reino: Rutílio Grande, Manuel e Nelson (El Salvador, 1977).

Memória histórica: A Igreja anglicana ordena seu primeiro grupo de presbíteras (Inglaterra, 
1994). A Argentina entrega ao Chile o ex-nazista Paul Schaeffer, colaborador de Pinochet na “Colônia 
Dignidad”, acusado de desaparecimentos, torturas e abusos sexuais contra menores. 

Datas comemorativas: Dia do Bibliotecário. Aniversário de Olinda e Recife. 

Amanhã, dia 13, 6º aniversário da eleição do Santo Padre, Papa FRANCISCO, como Bispo de 
Roma, Pastor Supremo da Santa Igreja. Pode-se tomar a Coleta [Oração do dia] da Missa “pelo 
Papa” (Missa para Diversas Circunstâncias, n.2)
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corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos 
pelos frutos das boas obras. 

Leitura - Jn 3,1-10

Leitura da Profecia de Jonas 

1 A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, 
pela segunda vez:  "Levanta-te e põe-te a cami-2

nho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a 
mensagem que eu te vou confiar".  Jonas pôs-3

se a caminho de Nínive, conforme a ordem do 
Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito gran-
de; eram necessários três dias para ser atraves-
sada.  Jonas entrou na cidade, percorrendo o 4

caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: 
"Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída."       
5 Os ninivitas acreditaram em Deus; aceitaram 
fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior 
ao inferior.  A pregação chegara aos ouvidos do 6

rei de Nínive; ele levantou-se do trono e pôs de 
lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se 
em cima de cinza.  Em seguida, fez proclamar, 7

em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: 
"Homens e animais bovinos e ovinos não 
provarão nada! Não comerão e não beberão 
água.  Homens e animais se cobrirão de sacos, 8

e os homens rezarão a Deus com força; cada um 
deve afastar-se do mau caminho e de suas 
práticas perversas.  Deus talvez volte atrás, para 9

perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não ve-
nhamos a perecer".  Vendo Deus as suas obras 10

de conversão e que os ninivitas se afastavam do 
mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o 
mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.12-
13.18-19 (R/. 19b)

R. Ó Senhor, não desprezeis um cora-
ção arrependido!

1.  Tende piedade, ó meu Deus, misericór-
dia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2.  Criai em mim um coração que seja puro, 
dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, 
não me afasteis de vossa face, nem retireis de 
mim o vosso Santo Espírito! R.

3.  Pois não são de vosso agrado os sacrifí-
cios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
Meu sacrifício é minha alma penitente, não 
desprezeis um coração arrependido! R.

Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Voltai ao Senhor, vosso Deus, ele é bom, 
compassivo e clemente. R.

Evangelho - Lc 11,29-32

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Quando as multidões se 29

reuniram em grande quantidade, Jesus 
começou a dizer: "Esta geração é uma geração 
má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe 
será dado, a não ser o sinal de Jonas.  Com 30

efeito, assim como Jonas foi um sinal para os 
ninivitas, assim também será o Filho do Homem 
para esta geração.  No dia do julgamento, a 31

rainha do Sul se levantará juntamente com os 
homens desta geração, e os condenará. Porque 
ela veio de uma terra distante para ouvir a 
sabedoria de Salomão. E aqui está quem é 
maior do que Salomão.  No dia do julgamento, 32

os ninivitas se levantarão juntamente com esta 
geração e a condenarão. Porque eles se conver-
teram quando ouviram a pregação de Jonas.       
E aqui está quem é maior do que Jonas".                    
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A Quaresma é um tempo muito próprio para 
a revisão de vida e a conversão. Peçamos o dom 
de ver os sinais da passagem de Deus em nossa 
vida pessoal e na história do mundo, dizendo:     
R. Mostrai-nos, Senhor, os sinais da vossa 
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presença. 

1. Pela Igreja, para que anuncie a todos 
Jesus Cristo e proclame seu Evangelho de vida e 
liberdade a toda criatura, rezemos ao Senhor.

2. Pelos habitantes das grandes cidades, 
para que escutem a voz dos profetas nos clamo-
res dos moradores de rua, rezemos ao Senhor.

3. Pelas pessoas que pedem sinais extraordi-
nários, para que se abram ao mistério da morte e 
ressurreição de Jesus, rezemos ao Senhor.

4. Pelos cristãos perseguidos, para que con-
tem com o apoio das Igrejas e das instituições 
que lutam pelos direitos humanos, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, criai em nós um coração puro, não 
nos deixeis afastar da vossa presença nem 
extinguir-se o vosso espírito. Por Cristo nosso 
Senhor.

 Oração sobre as oferendas

Nós vos ofertamos, ó Deus, estes dons que 
nos destes para oferecer-vos. E assim como os 
tornais para nós um sacramento, sejam também 
remédio para a vida eterna. 

Antífona da comunhão - Sl 5,12

Senhor, alegrem-se todos os que em vós 
confiam e exultem eternamente aqueles que 
protegeis.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, que não cessais de nos 
alimentar com os vossos sacramentos, conce-
dei que esta refeição nos alcance a vida eterna.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,29-32

T
em gente que tem inveja dos contemporâneos de Jesus: “Ah! Se eu tivesse podido ver 
Jesus com os meus próprios olhos! Se eu tivesse podido conhecer Jesus 
pessoalmente!”. Sinceramente, sempre achei que nós, não eles, é que estamos numa 

posição privilegiada. A maioria dos conterrâneos e contemporâneos de Jesus, mesmo tendo-o 
visto, não acreditou em sua palavra. Ao invés de prestar-lhe obediência, pretenderam que ele lhes 
obedecesse, mostrando os “sinais” que eles queriam ver. Tinham olhos, mas não viam; ouvidos, 
mas não ouviam...

-  Por isso, Jesus se nega a fazer os “sinais” que seus contemporâneos pedem. Aliás, em 
Nazaré, sua pátria, a descrença era tanta que o Evangelho – não o de hoje – diz que lá ele não pôde 
realizar nenhum milagre (cf. Lc 4,23ss.)! (De fato, o milagre pode suscitar ou confirmar a fé, mas a 
fé é também condição para o milagre: “Se crês,...”!). 

-  Jesus se nega a fazer o milagre porque, no fundo, ele próprio é um sinal, como foi Jonas: 
sinal da misericórdia de Deus para com todos, tão eficaz que até os recalcitrantes ninivitas se 
converteram à sua pregação (cf. Jn 4,2)!

-  O que Jesus faz e fala constitui o ano de graça e a salvação oferecida a toda pessoa e a todas 
as gerações (cf. Lc 3,6). A sua palavra põe o ouvinte diante do Salvador. Ao invés de pedir “sinais”, 
é preciso converter-se ao seu anúncio do reino de Deus, cuja presença é inegável (cf. Mt 12,28). De 
nossa parte, o verdadeiro sinal da fé é a nossa conversão à palavra de Jesus: “Na tua palavra, 
atiraremos as redes”, diz Simão (Lc 5,5).

-  Nenhum “sinal” substitui a fé: os “sinais” levam à fé e, de alguma maneira, terminam nela. 
(Depois que se crê, precisa-se ainda de “sinais”?). Quando confiamos totalmente em Deus e a Ele 
nos entregamos com todo o nosso ser, não lhe pedimos mais provas. 

-  Tudo o que Jesus fez é suficiente para deixar claro que acabou o reino de satanás e que o 
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Quando rezamos, geralmente rezamos para 
pedir. Pedimos aquilo de que temos ou sentimos 
falta. Se atendidos, nem sempre agradecemos. 
Se não somos atendidos, até nos revoltamos. 
Mas será que sabemos pedir? Pedimos real-
mente “coisas boas”? Será que o Pai não sabe o 
que é melhor para nós?

Antífona da entrada - Sl 5,2-3

Ouvi, Senhor, minha oração, compreendei o 
meu lamento. Atendei à voz de meu apelo, ó 
meu Rei e meu Deus!

Oração do dia

Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto 
e realizá-lo com solicitude. E como só podemos 
existir em vós, fazei-nos viver segundo a vossa 
vontade. 
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reino de Deus está definitivamente inaugurado (cf. Lc 10,18). A Palavra que o anuncia na força do 
Espírito Santo (cf. At 1,8) é capaz de abrir o coração (cf. At 16,14) e de enchê-lo da mesma 
sabedoria do Filho revelada aos pequenos (cf. Lc 10,21ss.). 

-  O sinal definitivo de Deus é a sua misericórdia, e o sinal definitivo da sua misericórdia é a 
entrega de Jesus na cruz. Na cruz, respeita-se seja a liberdade do homem, que pode aderir ou não, 
seja a verdade do amor de Deus, que deve ser respeitado e que não pode não respeitar. Tudo o               
mais é tentação que, ao invés de concorrer para a fé, a destrói, pois obriga, e a fé ou é livre ou não           
é fé.

Santos do dia: Leandro de Sevilha (540-600). Geraldo de Mayo (642-732). Eldrado (+ 840). 
Rodérico e Salomão (+ 857). Pedro II de La Cava (+ 1208). 

Testemunhas do Reino: José Antonio Echeverría (Cuba, 1957). Marianela Garcia (El Salvador, 
1983). Maria Leite Amorim (Brasil, 1998).

Memória histórica: Eleição de Jorge Mario Bergoglio, que tomou o nome de Francisco, 
primeiro jesuíta e primeiro papa latino-americano (Vaticano, 2013). 

Datas comemorativas: Greve Geral dos 160 mil metalúrgicos do ABC Paulista (1979). Morte 
da Bem-aventurada Irmã Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (Irmã Dulce), em Salvador, BA 
(1992).

14 QUINTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Leitura - Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh

Leitura do Livro de Ester 

Naqueles dias: A rainha Ester, temendo o 17n 

perigo de morte que se aproximava, buscou 
refúgio no Senhor.  Prostrou-se por terra 17p

desde a manhã até ao anoitecer, juntamente 
com suas servas, e disse:  "Deus de Abraão, 17q

Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. 
Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho 
outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu 17r 

mesma me expus ao perigo.  Senhor, eu ouvi, 17aa

dos livros de meus antepassados, que tu 
libertas, Senhor, até ao fim, todos os que te são 
caros.  Agora, pois, ajuda-me, a mim que 17bb

estou sozinha e não tenho mais ninguém senão 
a ti, Senhor meu Deus.  Vem, pois, em auxílio 17gg

de minha orfandade. Põe em meus lábios um 
discurso atraente, quando eu estiver diante do 
leão, e muda o seu coração para que odeie 
aquele que nos ataca, para que este pereça com 
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todos os seus cúmplices.  E livra-nos da        17hh

mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto 
em alegria e nossas dores em bem-estar".                
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 137(138),1-
2a.2bc-3.7c-8 (R/. 3a)

R. Naquele dia em que gritei, vós me 
escutastes, ó Senhor!

1.  Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 
Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o 
vosso templo vou prostrar-me. R.

2.  Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, 
porque fizestes muito mais que prometestes; 
naquele dia em que gritei, vós me escutastes e 
aumentastes o vigor da minha alma. R.

3.  Estendereis o vosso braço em meu auxí-
lio e havereis de me salvar com vossa destra. 
Completai em mim a obra começada; ó Senhor, 
vossa bondade é para sempre! Eu vos peço: não 
deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas 
mãos! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 50,12a.14a

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Criai em mim um coração que seja puro, 
dai-me de novo a alegria de ser salvo! R.

Evangelho - Mt 7,7-12

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
7discípulos:  "Pedi e vos será dado! Procurai e 

8achareis! Batei e a porta vos será aberta!  Pois 
todo aquele que pede, recebe; quem procura, 

                 encontra; e a quem bate, a porta será aberta. 
9 Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele 

10pede um pão?  Ou lhe dá uma cobra, quando 
11ele pede um peixe?  Ora, se vós, que sois 

maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, 

quanto mais vosso Pai que está nos céus dará 
12coisas boas aos que lhe pedirem!  Tudo quanto 

quereis que os outros vos façam, fazei tam-             
bém a eles. Nisto consiste a Lei e os Profetas".            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

"Pedi e vos será dado! Procurai e achareis! 
Batei e a porta vos será aberta!” A palavra de 
Jesus é forte e verdadeira. Peçamos a graça de 
acolhê-la com fé e façamos nossos pedidos 
com total confiança, dizendo: R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1. Para que o santo povo fiel de Deus 
encontre em Deus refúgio e proteção, lâmpada 
para seus pés e luz para o seu caminho, rezemos.

2. Para que os povos oprimidos por tiranos 
recorram a Deus, Senhor dos senhores, e a sua 
mão lhes devolva a liberdade, rezemos.

3. Para que os jovens peçam luz, força e 
esperança, procurem e encontrem em Jesus o 
amigo certo de que precisam, rezemos.

4. Para que as pessoas indefesas encontrem 
na Palavra de Deus e na solidariedades dos 
irmãos a força que lhes falta, rezemos.

Deus, nosso Pai, não nos deixeis cair na ten-
tação de fazer a nossa vontade e não a vossa, que 
quereis o melhor para nós e não vos cansais de 
acompanhar-nos em todas as situações da vida. 

Oração sobre as oferendas

Sede propício, ó Deus, às nossas preces e, 
acolhendo as oferendas do vosso povo, fazei 
que os nossos corações se voltem para vós. 

Antífona da comunhão - Mt 7,8

Quem pede recebe; quem procura encontra; 
e ao que bate abrir-se á.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, fazei que os sagrados 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,7-12

Peçam”, com a certeza de conseguir, e, com certeza, lhes será dado, diz Jesus. Essa 
palavra sobre a oração está situada entre o “não julguem” (cf. Mt 7,1-6) e a “regra de 
ouro” (cf. 7,12). Ou seja, o contexto mostra claramente o que devemos pedir, que 

Deus certamente dá: a capacidade de não julgar (contexto antecedente) e a capacidade de amar o 
outro (contexto subsequente). Tudo o mais está fora do contexto.

-  Aliás, se procurarmos esta mesma palavra de Jesus em Lucas, vamos ver que, lá, Jesus 
não diz que “o Pai dará  àqueles que lhe pedem” (Mt 7,11), mas que “o Pai dará todas as coisas o 
Espírito Santo” (Lc 11,13). Isso mesmo. Esse é o dom do Pai que nos torna filhos: o dom do seu 
Espírito! E, com isso, o Pai nos deu tudo: o Filho e o Espírito! 

-  Nesta mesma linha, no discurso sobre a comunidade (Mt 18), encontramos uma outra 
palavra de Jesus sobre a eficácia infalível da oração: “Se dois de vocês na terra estiverem de acordo 
sobre qualquer coisa que me queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está no 
céu” (Mt 18,19). Aqui também, é preciso levar em conta o contexto: de um lado, a aceitação 
incondicional do outro, que torna possível a correção fraterna (cf. Mt 18,12-18); de outro, a 
parábola sobre o amor, que se exprime em perdoar sempre e de coração (cf. Mt 18,21ss.). Oração 
que sempre será atendida é essa: os irmãos que unem a voz para rezar (= oração fraterna) são uma 
doce “sinfonia” (= união de vozes) aos ouvidos do Pai. É isso que é preciso pedir ao Pai e que o Pai 
certamente concede: viver na terra o seu mesmo poder, que é a capacidade de acolher e não 
escandalizar os pequenos (cf. Mt 18,1-5.6-11), de procurar os perdidos (cf. Mt 18,12-14), de 
trazê-los de volta (cf. Mt 18,15-20) e de perdoar a todos (cf. Mt 18,21-35). 

-  Na oração – quando deixamos o Espírito pedir em nós (cf. Gl 4,6) – a sua vida se torna a 
nossa vida. A única condição para recebê-la é querê-la e pedi-la. Preciso querê-la: ninguém pode 
dar-me o que não quero receber. Preciso pedi-la: nenhum presente deve ser pretendido! Se não 
obtemos, ou é porque não queremos, ou é porque não pedimos bem, ou é porque queremos o que 
não é um bem. 

-  Em São Tiago, há uma passagem – vale a pena lê-la – que vai na mesma direção (cf. Tg 
1,5-8; 4,2ss.). (Dê uma paradinha, faça um , procure na Bíblia, leia!).shabbat

-  Por que, muitas vezes, pedimos e não somos atendidos? Responde Santo Agostinho: ou 
porque pedimos o que não é conveniente, ou porque pedimos mal ou porque pedimos sem as 
devidas disposições espirituais. Nas próprias palavras latinas do santo: “Petimus mala, petimus 
male, petimus mali”. O genial Santo Agostinho queria dizer que não obtemos o que pedimos 
porque pedimos sendo  (“ ”, em latim), ou pedimos  (“ ”, em latim) ou maus mali mal vel male
pedimos  (“ ”, em latim). O português não está errado, não. Vou traduzir de novo: males vel mala
maus (= com o coração mau, sendo nós maus); ou mal (= sem confiança e humildade) ou males 
(= coisas más)!

-   “A oração é infalível quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, com uma 
confiança que tudo deseja e nada considera impossível, com uma humildade que nada pretende e 
tudo espera” (S. Fausti). 
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mistérios, instituídos para a nossa salvação, nos sirvam de remédio, hoje e sempre. 

Santos do dia: Lioba de Chartres (+ 557). Einhard (770-840). Matilde (895-968). Paulina da 
Turíngia (+ 1107). Tiago Capoccio (+ 1308).

Testemunhas do Reino: Marianella Garcia Villas (El Salvador, 1983). 

Memória histórica: O líder garifuna Joseph Satuyé morre enfrentando os ingleses na II Guerra 
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do Caribe (1795). Chegam a Bluefields (Nicarágua) os missionários moravos que evangelizaram a 
Mosquitia (1849). I Encontro Internacional de Atingidos por Barragens (Curitiba, 1997). 

Datas comemorativas: Dia Nacional dos Animais. Dia Mundial da Poesia. Dia do Vendedor de 
Livros. Nascimento de Castro Alves, poeta, abolicionista (1847). Nascimento de Albert Einstein, 
matemático e físico (1879). Morte de Karl Marx, filósofo (1883).

15 SEXTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Jesus veio nos libertar da escravidão da Lei, 
não a abolindo, mas cumprindo-a de um mo-  
do superior, divino. Afinal, ele é a origem, o 
intérprete e o senhor da Lei. Por detrás da Lei, 
que proíbe tudo o que tem cheiro de morte, está 
o Senhor; por trás da palavra que condena a 
transgressão, está o Pai. Só o Senhor, vivendo o 
amor, cumpre a Lei plenamente e nos dá vida.

Antífona da entrada - Sl 24,17-18

Livrai-me, Senhor, das minhas aflições, vede 
minha miséria e minha dor; perdoai todos os 
meus pecados.

Oração do dia

Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas 
se preparem dignamente para a festa da Páscoa, 
de modo que a mortificação desta Quaresma 
frutifique em todos nós. 

Leitura - Ez 18,21-28

Leitura da Profecia de Ezequiel 

21Assim fala o Senhor:  "Se o ímpio se ar-
repender de todos os pecados cometidos, e 
guardar todas as minhas leis, e praticar o direito 

               e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. 
22 Nenhum dos pecados que cometeu será 
lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça 

23que praticou.  Será que eu tenho prazer na 
morte do ímpio? - oráculo do Senhor Deus. Não 

           desejo, antes, que mude de conduta e viva? 
24 Mas, se o justo se desviar de sua justiça e 

praticar o mal, imitando todas as práticas 
detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e 
viver? Da justiça que ele praticou, nada mais 
será lembrado. Por causa da infidelidade e do 
pecado que cometeu, por causa disso morrerá. 
25 Mas vós andais dizendo: 'A conduta do Senhor 
não é correta'. Ouvi, vós da casa de Israel: É a 
minha conduta que não é correta, ou antes é a 

26vossa conduta que não é correta?  Quando um 
justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, 

               é por causa do mal praticado que ele morre. 
27 Quando um ímpio se arrepende da maldade 
que praticou e observa o direito e a justiça, 

28conserva a própria vida.  Arrependendo-se de 
todos os seus pecados, com certeza viverá; não 
morrerá. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 129(130),1-2. 
3-4.5-6.7-8 (R/. 3)

R. Se levardes em conta nossas faltas, 
quem haverá de subsistir?

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

2.  Se levardes em conta nossas faltas, 
quem haverá de subsistir? Mas em vós se en-
con R.tra o perdão, eu vos temo e em vós espero. 

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

5.  Espere Israel pelo Senhor, mais que o 
vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra 
toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar 
a Israel de toda a sua culpa. R.
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Aclamação ao Evangelho - Ez 18,31

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Lançai para bem longe toda a vossa 
iniquidade! Criai em vós um novo espírito e um 
novo coração! R.

Evangelho - Mt 5,20-26

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

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

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

ouvistes 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 tribunal; 
quem chamar o irmão de 'tolo' será condenado ao 
fogo do inferno.  Por-tanto, quando tu estiveres 23

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

a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro 
reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai 
apresentar a tua oferta.  Procura reconciliar-te 25

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 prisão.  Em verdade eu te digo:  26

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

Preces dos fiéis

A Quaresma é caminhada para a Páscoa, e 
as leituras da Palavra de Deus, setas que 
indicam o caminho a seguir e as ciladas a evitar. 
Oremos a Jesus, dizendo: R. Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, atendei-nos.

1.  Pelos que, na Igreja e na sociedade, 
ajudam as pessoas a encontrar e a percorrer os 
caminhos da vida e da paz, rezemos.

2.  Pelos governantes que respeitam o 
povo, pelos juízes que agem com justiça e pelos 
legisladores que fazem boas leis, rezemos.

3.  Pelos que não se contentam em cumprir 
as leis, mas procuram imitar a Deus e ser 
generosos com todos, rezemos.

4.  Pelas crianças roubadas a seus pais, 
pelos pais que, aflitos, as procuram e por 
aqueles que os ajudam a encontrá-las, rezemos.

Jesus, Filho de Deus e Filho do Homem, que 
não viestes revogar a Lei ou os Profetas, mas 
levá-los à sua mais alta perfeição, ensinai-nos a 
justiça excessiva do Evangelho, que vivestes 
entregando-vos totalmente ao Pai e vivendo 
totalmente para os irmãos e irmãs. Vós que viveis 
e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com bondade estes dons 
para o sacrifício que nos reconcilia convosco e, 
como Pai todo-poderoso, dai-nos de novo a 
salvação. 

Antífona da comunhão - Ez 33,11

Por minha vida, diz o Senhor Deus: não 
quero a morte do pecador, mas que se converta 
e viva!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que este sacramento da vossa ceia 
nos restaure, para que, purificados da antiga 
culpa, alcancemos o vosso convívio no mistério 
da salvação. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,20-26

J
esus não veio para abolir a Lei e os profetas, mas para cumprir (cf. Mt 5,17). Tanto a lei como 
os profetas são coisa boa. A lei ordena o que faz a vida crescer e proíbe o que a diminui; os 
profetas recordam a Aliança e a lei, denunciando suas transgressões e prometendo um 
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coração novo, que nos leve a caminhar ‘espontaneamente’ pelos caminhos de Deus. Santo Tomás 
ensinou que o elemento primário da Nova Lei é justamente a , que transforma o graça do Espírito
nosso espírito (  I-II q. 106 a. 1). Summa theologiae

- A Lei, por si mesma, não salva ninguém, pois ela não tem em si a força de dar-nos esse 
coração novo, que só o Espírito Santo pode nos dar.

- Por isso, Jesus veio libertar-nos da escravidão da Lei, não a abolindo (seria mudar o bem 
em mal e vice-versa), mas cumprindo-a (só ele podia cumpri-la), de um modo superior, divino (ele 
é a sua origem, o seu intérprete, o seu senhor). Por detrás da Lei, que proíbe tudo o que tem sabor e 
cheiro de morte, está o Senhor; por trás da palavra que condena a transgressão, está o Pai. Só o 
Senhor dá a vida e ressuscita os mortos. Só o Pai perdoa o transgressor. 

- Jesus, de fato, é o primeiro que vive o amor. A sua justiça não consiste simplesmente em 
cumprir a Lei, como ensinam e tentam fazer os escribas e os fariseus. A sua justiça é a justiça 
“excessiva” (cf. Mt 5,20), a justiça do Filho, igual à do Pai, a única que faz entrar no Reino. 

- Jesus não é o fim da Lei, mas a finalidade da Lei e dos profetas. Jesus não é a abolição da 
Lei e dos profetas, mas seu cumprimento, sua mais plena e perfeita realização. Lei e profetas 
subsistem, mas o paradigma, o critério, o termo de referência agora é outro: os feitos e os ditos de 
Jesus!

- No caso do Evangelho de hoje, o quinto mandamento (“não matarás”) (cf. Ex 20,13; Dt 
5,17) não é abolido, pois o fundamento mínimo de toda relação é deixar o outro viver. Mas Jesus vai 
além, vai mais fundo: o matar físico vem de um matar interior (a ira, o desprezo, a inveja, etc.). O 
matar físico é consequência da negação da fraternidade: um é a cara; a outra é a coroa. A negação da 
fraternidade é negação da minha identidade de filho (a). Assim, não cumpro a justiça de Deus, que 
é Pai meu e de quem me ofendeu. A negação da fraternidade é coisa tão séria que inviabiliza a 
oração, expressão da relação com Deus. Quando nego a fraternidade, mato a minha identidade de 
filho. Como posso ainda rezar se o cadáver do outro está vivo dentro de mim? O incenso de 
agradável odor não pode ser contaminado pelo fedor de morte que transpiro por todos os poros.

- Em Jesus, mais uma vez, amor a Deus e amor ao próximo aparecem indissociáveis (cf. Mt 
22,39). Quaresma e Campanha da Fraternidade, quando andam bem, andam juntas!

Santos do dia: Zacarias (+ 752). Luísa de Marillac (1591-1660). Clemente Maria Hofbauer 
(1751-1820). Plácido Riccardi (1844-1915). 

Testemunhas do Reino: Artemides Zatti (Argentina, 1951). Antonio Chaj Solis, Manuel de 
Jesus Recinos e companheiros (Guatemala, 1986).

Memória histórica: Criação da Aliança para o Progresso pelo presidente norte-americano John 
Kennedy (1961). 

Datas comemorativas: Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Nascimento de Emil Van 
Behring, criador da vacina contra a difteria (1854).

16 SÁBADO DA 1ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxo - Ofício do dia de semana da Quaresma)

A Palavra nos ensina que o fundamental é a 
escolha do Senhor como nosso Deus. Quem 

escolhe o Senhor como valor máximo de sua 
vida pratica seus preceitos, sobretudo o amor 
aos outros, inclusive aos inimigos. A perfeição 
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de Deus é a perfeição do amor. A nossa também. 

Antífona da entrada - Sl 18,8

A lei do Senhor é perfeita, conversão para a 
alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro, 
sabedoria para os simples.

Oração do dia

Convertei para vós, ó Pai, nossos corações, 
a fim de que, buscando sempre o único 
necessário e praticando as obras de caridade, 
nos dediquemos ao vosso culto. 

Leitura - Dt 26,16-19

Leitura do Livro do Deuteronômio 

Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e 
lhe disse:  "Hoje, o Senhor teu Deus te manda 16

cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os 
e observa-os com todo o teu coração e com toda 
a tua alma.  Tu escolheste hoje o Senhor para 17

ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos, 
e guardares seus preceitos, mandamentos e 
decretos, e para obedeceres à sua voz.  E o 18

Senhor te escolheu, hoje, para que sejas para 
ele um povo particular, como te prometeu, a fim 
de observares todos os seus mandamentos.                   
19 Assim ele te fará ilustre entre todas as nações 
que criou, e te tornará superior em honra e gló-
ria, a fim de que sejas o povo santo do Senhor 
teu Deus, como ele disse". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),1-2. 
4-5.7-8 (R/. 1b)

R. Feliz é quem na lei do Senhor Deus 
vai progredindo!

1.  Feliz o homem sem pecado em seu ca-
minho, que na lei do Senhor Deus vai progredin-
do! Feliz o homem que observa seus preceitos, 
e de todo o coração procura a Deus! R.

2.  Os vossos mandamentos vós nos des-

tes, para serem fielmente observados. Oxalá 
seja bem firme a minha vida em cumprir vossa 
vontade e vossa lei! R.

3.  Quero louvar-vos com sincero coração, 
pois aprendi as vossas justas decisões. Quero 
guardar vossa vontade e vossa lei; Senhor, não 
me deixeis desamparado! R.

Aclamação ao Evangelho - 2 Cor 6,2b 

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Eis o tempo de conversão eis o dia da 
salvação. R.

Evangelho - Mt 5,43-48

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Vós ouvistes o que foi dito 'Ama-43

rás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!'  Eu, 44

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 
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.

Prece dos fiéis

"Ouvistes o que foi dito 'Amarás o teu 
próximo e odiarás o teu inimigo!' Eu, porém, vos 
digo: Amai os vossos inimigos e rezai por 
aqueles que vos perseguem!” Se já não é fácil 
amar os irmãos e os amigos, amar os inimigos é 
um desafio que supera de muito nossos 
horizontes e nossas forças. Por isso, peçamos: 
R. Senhor, mudai o nosso coração.
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1. Pelos pastores da Igreja que não domes-
ticam a Palavra de Deus, mas a pregam mesmo 
quando parece impossível e absurda, oremos.

2. Pelos homens públicos que se abrem à 
mensagem de vida e liberdade do Evangelho e 
respeitam partidários e adversários, oremos.

3. Pelos cristãos que, em todo o mundo, 
levam a sério a palavra de Jesus sobre o amor 
aos inimigos e a reconciliação, oremos.

4. Pelas famílias que perderam entes 
queridos em situações de violência e não ali-
mentam sentimentos de vingança, oremos.

Pai de infinita bondade, que, em vossa 
misericórdia, fazeis o sol nascer e a chuva cair 
sobre justos e injustos, enviai o vosso Espírito 
Santo aos nossos corações, para que busque-
mos perseverantemente os sentimentos e os 
caminhos trilhados e ensinados por vosso Filho 
Jesus Cristo. Ele que vive e reina convosco na 

unidade do Espírito Santo. 

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que este santo 
sacrifício nos restaure e nos torne dignos de 
seus frutos. 

Antífona da comunhão - Mt 5,48

Sede perfeitos, diz o Senhor, como vosso Pai 
do céu é perfeito.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, auxiliai com vosso constante favor 
aos que alimentais pela Eucaristia e acom-
panhai com a vossa graça os que formastes com 
celestes ensinamentos. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,43-48

N
a Bíblia, o “próximo” (que, literalmente, quer dizer ‘aquele que está mais perto’) é a 
própria família, o próprio povo, os da própria carne. O “inimigo” (que, literalmente, é 
‘aquele que não é amigo’) é o diferente, em relação ao qual me torno indiferente e, 

finalmente, tão contrário, que desejo eliminá-lo: “ou você ou eu”!
- O amor não é espontâneo. Na Bíblia, é um mandamento divino. Todos nós sabemos, mas 

não paramos para enxergar melhor, que o egoísmo é muito mais espontâneo que o amor. Aliás, 
muitas vezes, o egoísmo (a necessidade do outro) é chamado de amor. Reduz-se o outro a alimento 
do nosso apetite... e se chama isso de amor. Até a morte passional do outro é ‘justificada’ pelo 
amor: “Matei por amor”!

- Amor gratuito (querer o bem do outro, buscar o bem do outro, lutar pelo bem do outro) é 
coisa rara. Acolher o outro como o outro é exige renúncia, desprendimento, disciplina, exercício... 
graça. Humanamente falando, só quem foi amado gratuitamente torna-se capaz de amar a si 
próprio e aos outros como a si mesmo. A morte de nós mesmos, que precisamos exercitar para nos 
tornarmos capazes de amar, às vezes, custa uma vida... e ainda não é suficiente!

- “Odiar o inimigo” é muito mais comum do que amar o próximo. A Bíblia – o Antigo 
Testamento sobretudo – o testemunha muito bem. A solidariedade, muitas vezes, é uma 
solidariedade “contra”. Na própria Bíblia, a compreensão do amor de Deus por todos é coisa que só 
foi entrando muito devagar. 

- Isso não é motivo para nos escandalizarmos. A Bíblia é palavra de Deus em palavra 
humana. Deus, na Bíblia, fala uma linguagem humana. Deus é tão grande que se sujeita às nossas 
condições. Por isso, há uma evolução – um progresso mesmo – na revelação. O Deus forte e 
tremendo, das religiões naturais, vai se transformando no Deus clemente e misericordioso, que tem 
um coração e um amor tão grande que se enche de compaixão (cf. Gn 4,2). Em Jesus, o revelador e 
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o revelado se tornaram uma coisa só: “aprendam de mim que sou manso e humilde de coração” 
(Mt 11,29).

- Com Jesus, Deus pode dizer: “Amem os seus inimigos” (5,44). Quem não os tem? Jesus 
era tão realista que diz: “Os piores inimigos do homem são os de sua própria casa” (Mt 10,36)! 
Nenhuma lei vai fazer alguém amar um inimigo. O amor ao inimigo é, porém, a essência do 
cristianismo. Só ama o inimigo quem conheceu Deus no Espírito. O amor ao inimigo é pura graça 
de Deus, que é amor (cf. 1Jo 4,6). Pois Deus Amor não tem inimigos, só tem filhos e filhas, que para 
mim são irmãos e irmãs que devem ser amados. Quem não ama o inimigo – pode ter sido batizado, 
crismado, ordenado – ainda não tem o Espírito do Senhor. É no perdão ao inimigo que se revelam a 
infinidade e a gratuidade do amor de Deus (cf. Rm 5,6-11). 

Santos do dia: Hilário de Aquileia (séc. I). Abraão de Quiduna (séc. IV). Heriberto de Colônia 
(970-1021). 

Testemunhas do Reino: Benkos Biohó (Colômbia, 1630). Antonio Olivero e Pantaleón Romero 
(1977). Rachel Corrie (Faixa de Gaza, 2003). 

Datas comemorativas: João Paulo II pede perdão pela omissão da Santa Sé diante dos crimes 
do nazismo (1998).

17 2º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxo - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário inicial - Ninguém parecia 
esperar um Messias que não fosse poderoso, 
prestigioso, político. Não passava pela cabeça 
das pessoas a figura de um Messias pequeno, 
simples, pobre, sujeito à rejeição, à persegui-

ção, ao sofrimento, à morte. Mas foi justamente 
este o messianismo que Jesus escolheu. Um 
“pobre de Javé” adotou o modelo do “servo de 
Javé” de que fala o profeta Isaías. Quando Jesus 
manifesta aos discípulos que ele, em Jerusalém, 
seria condenado e morreria de morte violenta, 
os discípulos não entendem, entram em crise, 
decepcionam-se. Mas Jesus tem a clara e firme 
consciência de que Deus não abandonará 
definitivamente o seu Servo: “Depois de dois 
dias nos fará reviver, no terceiro dia nos levanta-
rá” (Os 6,2). A Transfiguração de Jesus no alto 
do monte é a comunicação viva, forte, avassala-
dora desta experiência. Enquanto ele rezava – a 
oração intensa tem o poder de nos transfigurar 
até externamente! – a glória de Filho de Deus 
pode ser contemplada pelos discípulos. A luz da 
Ressurreição se antecipou na dura caminhada 
de Jesus e dos discípulos. Que a Campanha da 
Fraternidade nos ajude a lutar pelas Políticas 
Públicas capazes de transfigurar a vida das 
pessoas e a cara do Brasil! 
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Antífona de entrada - Sl 26,8-9

Meu coração disse: Senhor, buscarei a 
vossa face. É vossa face, Senhor, que eu pro-
curo, não desvieis de mim o vosso rosto!

Oração do dia

Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso 
Filho amado, alimentai nosso espírito com a vos-
sa palavra, para que, purificado o olhar de nossa 
fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. 

Leitura - Gn 15,5-12.17-18

Leitura do Livro do Gênesis 

Naqueles dias:  o Senhor conduziu Abraão 5

para fora e disse-lhe: "Olha para o céu e conta as 
estrelas, se fores capaz!" E acrescentou: "Assim 
será a tua descendência".  Abrão teve fé no 6

Senhor, que considerou isso como justiça.  E lhe 7

disse: "Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos 
Caldeus, para te dar em possessão esta terra".  8

Abrão lhe perguntou: "Senhor Deus, como 
poderei saber que vou possuí-la?"  E o Senhor 9

lhe disse: "Traze-me uma novilha de três anos, 
uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, 
além de uma rola e de uma pombinha".  Abrão 10

trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas 
não as aves, colocando as respectivas partes uma 
frente à outra.  Aves de rapina se precipitaram 11

sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou.              
12 Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono 
profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande 
e misterioso terror.  Quando o sol se pôs e escu-17

receu, apareceu um braseiro fumegante e uma 
tocha de fogo, que passaram por entre os animais 
divididos.  Naquele dia o Senhor fez aliança com 18

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 26(27),1.7-
8.9abc.13.14 (R/. 1a)

R.  O Senhor é minha luz e salvação.

R. O Senhor é minha luz e salvação.
 
1.  O Senhor é minha luz e salvação; de 

quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da 
minha vida; perante quem eu tremerei? R.

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

3.  Não afasteis em vossa ira o vosso ser- 
vo, sois vós o meu auxílio! Não me esqueçais 
nem me deixeis abandonado, meu Deus e 
Salvador! R.

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

Leitura - Fl 3,17 – 4, 1 

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

17 Sede meus imitadores, irmãos e observai 
os que vivem de acordo com o exemplo que nós 
damos.  Já vos disse muitas vezes, e agora o 18

repito, chorando: há muitos por aí que se com-
portam como inimigos da cruz de Cristo.  O fim 19

deles é a perdição, o deus deles é o estômago, a 
glória deles está no que é vergonhoso e só 
pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, 20 

somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o 
nosso Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Ele 21 

transformará o nosso corpo humilhado e o 
tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com 
o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. 
4,1 Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos 
quais sinto saudade, minha alegria, minha 
coroa, meus amigos, continuai firmes no 
Senhor. - Palavra do Senhor.

Leitura - Fl 3,20 – 4,1 (mais breve)

Aclamação ao Evangelho - Lc 9,35

R.  Louvor a vós, o Cristo, rei da eterna 
glória. 

V. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a 
voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-
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o, todos vós! R.

Evangelho - Lc 9,28b-36

O anúncio da Paixão deixa os discípulos 
desorientados. Afinal, que messias é este que, 
ao invés de libertar, cai ele mesmo nas garras da 
morte? Os discípulos querem interromper a 
caminhada e voltar para trás. A experiência da 
Transfiguração, porém, lhes faz ver que Jesus é 
o Filho de Deus a quem devem escutar. Agora 
eles sabem a quem seguem e por que devem 
segui-lo até Jerusalém. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

28bNaquele tempo:  Jesus levou consigo 
Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para 

29rezar.  Enquanto rezava, seu rosto mudou de 
aparência e sua roupa ficou muito branca e 

30brilhante.  Eis que dois homens estavam 
conversando com Jesus: eram Moisés e Elias.  
31 Eles apareceram revestidos de glória e con-
versavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer 

32em Jerusalém.  Pedro e os companheiros 
estavam com muito sono. Ao despertarem, 
viram a glória de Jesus e os dois homens que 

33estavam com ele.  E quando estes homens se 
iam afastando, Pedro disse a Jesus: "Mestre, é 
bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas: 
uma para ti, outra para Moisés e outra para 
Elias." Pedro não sabia o que estava dizendo.         
34 Ele estava ainda falando, quando apareceu 
uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os 
discípulos ficaram com medo ao entrarem 

35dentro da nuvem.  Da nuvem, porém, saiu uma 
voz que dizia: "Este é o meu Filho, o Escolhido. 

36Escutai o que ele diz!"  Enquanto a voz res-
soava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discí-
pulos ficaram calados e naqueles dias não 
contaram a ninguém nada do que tinham visto.     
- Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Iluminados pela Transfiguração de Jesus, 

façamos subir até ao Pai as nossas súplicas       
pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios:               
R: Transfigurai-nos, Senhor. 

1. Para que as Igrejas do Oriente e do Ocidente 
tenham confiança no Senhor, como Abraão e 
Moisés, Elias e os Profetas, oremos ao Senhor.

2. Para que o nosso bispo, (...), os presbíte-
ros e os diáconos escutem a voz do Pai e façam 
tudo o que ele lhes mandar, oremos ao Senhor. 

3. Para que os cristãos procurem o rosto de 
Deus em seu dia a dia, especialmente na família, 
na profissão e na política, oremos ao Senhor.

4. Para que vivamos na certeza de que a mor-
te não é a última palavra e que ressuscitaremos 
em Jesus na glória do Pai, oremos ao Senhor.

5. Para que os membros da nossa assem-
bleia saibam estar do lado dos mais necessitados, 
lutando por políticas públicas, oremos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, que, no monte da 
Transfiguração, nos mandastes escutar o vosso 
Filho, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e 
conceder-nos os bens que vos pedimos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que estas oferendas lavem os nos-
sos pecados e nos santifiquem inteiramente 
para celebrarmos a Páscoa. 

Prefácio: A transfiguração do Senhor

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ten-
do predito aos discípulos a própria morte, Jesus 
lhes mostra, na montanha sagrada, todo o seu 
esplendor. E com o testemunho da Lei e dos 
Profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos 
ensina que, pela Paixão e Cruz, chegará à glória 
da ressurreição. E enquanto esperamos a 
realização plena de vossas promessas, com os 
anjos e com todos os santos, nós vos acla-
mamos, cantando (dizendo) a uma só voz: 
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Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Mt 17,5

Este é o meu Filho muito amado, no qual eu 
pus todo o meu amor: escutai-o!

Oração depois da comunhão

Nós comungamos, Senhor Deus, no misté-
rio da vossa glória, e nos empenhamos em 
render-vos graças, porque nos concedeis, ainda 
na terra, participar das coisas do céu. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 9,28b-36

O
 relato da Transfiguração está presente nos três evangelhos sinóticos. Diferente dos 
anúncios da Paixão, a Transfiguração mostra Jesus cheio de glória. O Messias que irá a 
Jerusalém e lá será “des-figurado”, quando sofrerá a Paixão e a Morte, porém aqui a 

“trans-figuração” já antecipa a sua vitória e indica a sua ressurreição, pois ele triunfará sobre a 
morte. Ele é o Messias transfigurado, glorioso e vitorioso.

-  É o grupo dos discípulos que está mais próximo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago: 
de Jesus. Os mesmos três estarão com Ele também nos momentos mais importantes da sua 
missão (Mc 1,29; 5,37; 9,2; 13,3; 14,33, etc.).

-   Lucas é o evangelista que mais relata Jesus em oração (3,21; Subiu à montanha para rezar:
5,16; 6,12; 9,18; 11,1; 22,41, etc.). As montanhas, na tradição bíblica, muitas vezes representam o 
lugar de encontro com Deus. Os lugares altos estavam mais próximos do céu, onde se acreditava 
que Deus “morava”. Diferente da montanha da tentação (Lc 4,1-13) a alta montanha agora é o lugar 
da grande manifestação de Deus.

-   Jesus aparece Seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante:
com os traços do ressuscitado, antecipando o que será de sua missão salvífica. Também os dois 
homens no relato da ressurreição estarão com vestes fulgurantes (Lc 24,4).

-  eram Moisés e Elias: A grande Dois homens estavam conversando com Jesus: 
manifestação de Cristo é acompanhada por duas testemunhas autorizadas, celestiais, os grandes 
vocacionados por Deus no Antigo Testamento. Moisés é o intercessor, profeta, líder, amigo de 
Deus, mas, sobretudo, o legislador. Também Elias, o grande profeta, enviado por Deus para 
enfrentar o culto a Baal. Moisés e Elias representam a Lei e os Profetas – Jesus dialoga com todo o 
Antigo Testamento.

-  Logo Jesus vai começar a Conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém: 
longa caminhada em direção a Jerusalém (Lc 9,51). A Transfiguração antecipa a Paixão e a 
Ressurreição de Jesus em Jerusalém.

-  Pedro quer ficar no monte. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas: 
Dissocia-se da sua responsabilidade terrena para seguir experimentando a grandeza da 
manifestação de Deus. Da mesma forma que a presença de Deus habitava em Jerusalém e no 
monte Sião (Ez 37,27; Zc 2, 14; Ap 21,3), Pedro também quer reter os personagens celestiais ali e 
seguir na experiência de Deus.

-  Frequentemente, a nuvem aparece Apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra: 
no AT como um elemento que une céus e terra: uma de suas faces está voltada para cima, enquanto 
a outra, para baixo. A nuvem revelava a glória do Senhor (Ex 16,10) que comunicava com os 
homens (Ex 19,9). Também acompanha a grande teofania do Sinai (Ex 19,16; 24,15). Além de 
acompanhar a caminhada no deserto e ser sinal de Deus, indicando caminhar ou acampar (Nm 
10,34), entra no Santuário do Templo, como de que Deus se apropria da sua habitação  símbolo 
(1Rs 8,10).
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-  "Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!": Nos Evangelhos sinóticos o Pai só 
fala duas vezes. A primeira, no batismo de Jesus (Lc 3,22); a segunda, na Transfiguração (Lc 9,35).  
A Transfiguração é a confirmação do caminho tomado por Jesus no batismo recebido de João 
Batista. Lá, ele começou a vida pública; aqui, a caminhada rumo a Jerusalém.

- O Pai tem uma só palavra. O Pai tem a Palavra, o Filho, que o revela  Escutai o que ele diz: 
plenamente. Esta Palavra é o Filho, que o revela em seus gestos e palavras (cf. DV 5). Por isso, o Pai 
pede que escutemos esta Palavra. Nós nos tornamos aquilo que escutamos. Escutando o Filho, nos 
tornamos como ele, filhos e filhas, e, consequentemente, irmãos e irmãs.

A Transfiguração do Filho não é só uma antecipação da sua ressurreição, mas também da 
nossa. A semente da nossa vida divina é lançada quando decidimos, para valer, “escutar” Jesus e 
“fazer” a sua palavra. É assim que nossa vida é transformada, tornando-se como a dele e, à medida 
da nossa generosidade, na sua medida plena. Todo aquele que experimenta a realização da Palavra 
em seu coração, vive a grandeza do céu aqui na terra e, descendo da montanha, luta para colocar 
em prática o que sentiu junto com o Mestre, que o acompanha no caminho.

ESCUTAR SOMENTE JESUS

José Antônio Pagola

A cena é chamada tradicionalmente de “transfiguração de Jesus”. Não é possível reconstruir 
com certeza a experiência que deu origem a este surpreendente relato. Só sabemos que os 
evangelistas lhe dão grande importância, pois se trata de uma experiência que deixa entrever algo 
da verdadeira identidade de Jesus.

Num primeiro momento, o relato destaca a transformação de seu rosto e, embora venham 
conversar com Ele Moisés e Elias, talvez como representantes da Lei e dos Profetas 
respectivamente, só o rosto de Jesus permanece transfigurado e resplandece no centro da cena.

Ao que parece, os discípulos não captam o conteúdo daquilo que estão vivendo, porque Pedro 
diz a Jesus: “Mestre, como é bom estarmos aqui! Faremos três tendas: uma para ti, outra para 
Moisés e outra para Elias”. Ele coloca Jesus no mesmo plano e no mesmo nível que os dois 
grandes personagens bíblicos. A cada um sua tenda. Jesus não ocupa ainda um lugar central e 
absoluto em seu coração.

A voz de Deus vai corrigi-lo, revelando a verdadeira identidade de Jesus: “Este é meu Filho, o 
eleito”, aquele que tem o rosto transfigurado. Não deve ser confundido com os de Moisés ou Elias, 
que estão apagados. “Escutai-o.” E a ninguém mais. Sua Palavra é a única decisiva. As outras nos 
devem levar até Ele. 

É urgente recuperar na Igreja atual a importância decisiva que teve em seus inícios a 
experiência de ouvir, no seio das comunidades cristãs, o relato de Jesus recolhido nos evangelhos. 
Estes quatro escritos constituem para nós uma obra única que não devemos equiparar ao resto dos 
livros bíblicos. 

Há algo que só neles podemos encontrar: o impacto causado por Jesus nos primeiros que se 
sentiram atraídos por Ele e o seguiram. Os evangelhos não são livros didáticos que expõem 
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Enquanto, no Evangelho de Mateus, Jesus 
nos convida a sermos perfeitos como o Pai é 
perfeito, em Lucas, ele nos convida a sermos 
misericordiosos como o Pai é misericordioso. A 
perfeição do Pai, na verdade, é o amor; em 
relação a nós, pobres criaturas e miseráveis 
pecadores, ele é “misericórdia”. E, para você, 
quem é Deus?

Antífona da entrada - Sl 25,11-12

Tende compaixão de mim, ó Deus, e libertai-
me! Meus pés estão firmes no caminho reto, nas 
assembleias bendirei ao Senhor.

Oração do dia

Deus, que para remédio e salvação nossa 
nos ordenais a prática da mortificação, con-
cedei que possamos evitar todo pecado e 
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doutrina acadêmica sobre Jesus. Tampouco são biografias redigidas para informar 
detalhadamente sobre sua trajetória histórica. São “relatos de conversão” que convidam à 
mudança, ao seguimento de Jesus e à identificação com seu projeto.

Por isso pedem ser ouvidos em atitude de conversão. E nessa atitude devem ser lidos, 
pregados, meditados e guardados no coração de cada crente e de cada comunidade. Uma 
comunidade cristã que sabe escutar cada domingo o relato evangélico de Jesus em atitude de 
conversão começa a transformar-se. A Igreja não tem um potencial mais vigoroso de renovação do 
que aquele que se encerra nestes quatro pequenos livros. 

Santos do dia: José de Arimateia (séc. I). Patrício (358-461). Gertrudes de Nivelles (626-659). 
Conrado da Baviera (1105-1154/1155). João Sarkander (1576-1620). 

Testemunhas do Reino: Alexandre Vanucchi (Brasil, 1973). Jacobus Andreas Koster e 
companheiros (El Salvador, 1982). Maria Mejía (Guatemala, 1990).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Marinha. Aniversário de Aracaju.

Amanhã, dia 19, 6º aniversário do início do ministério do Santo Padre, Papa FRANCISCO, como 
Bispo de Roma, Pastor Supremo da Santa Igreja. Faça-se especial menção na oração dos fiéis.

18 SEGUNDA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

cumprir de coração os mandamentos do vosso 
amor. 

Leitura - Dn 9,4b-10

Leitura da Profecia de Daniel 

4b "Eu te suplico, Senhor, Deus grande e 
terrível, que preservas a aliança e a benevolên-
cia aos que te amam e cumprem teus manda-
mentos;  temos pecado, temos praticado a 5

injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, 
afastando-nos de teus mandamentos e de tua 
lei;  não temos prestado ouvidos a teus servos, 6

os profetas, que, em teu nome, falaram a nossos 
reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo 
o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça;   7 

e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto:   
seja ao homem de Judá, aos habitantes de 
Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram 
perto e aos que moram longe, de todos os 
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países, para onde os escorraçaste por causa das 
infidelidades cometidas contra ti.  A nós, 8

Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto: a nos-
sos reis e príncipes, e a nossos antepassados, 
pois que pecamos contra ti;  mas a ti, Senhor, 9

nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois 
nos temos rebelado contra ti,  e não ouvimos a 10

voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o 
caminho de sua lei,  que nos propôs mediante 
seus servos, os profetas". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 78 (79),8.9.11. 
13 (R/. Sl 102 [103],10a)

R. O Senhor não nos trata como exi-
gem nossas faltas.

1. Não lembreis as nossas culpas do 
passado, mas venha logo sobre nós vossa 
bondade, pois estamos humilhados em 
extremo. R.

2.  Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador! Por 
vosso nome e vossa glória, libertai-nos! Por 
vosso nome, perdoai nossos pecados! R.

3.  Até vós chegue o gemido dos cativos: 
libertai com vosso braço poderoso os que foram 
condenados a morrer! R.

4.  Quanto a nós, vosso rebanho e vosso 
povo, celebraremos vosso nome para sempre, 
de geração em geração vos louvaremos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63c.68c

R. Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!

V. Senhor, tuas palavras são espírito, são 
vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

Evangelho - Lc 6,36-38

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
36cípulos:  "Sede misericordiosos, como tam-

37bém o vosso Pai é misericordioso.  Não jul-
gueis e não sereis julgados; não condeneis e 

não sereis condenados; perdoai, e sereis 
38perdoados.  Dai e vos será dado. Uma boa 

medida, calcada, sacudida, transbordante será 
colocada no vosso colo; porque com a mesma 
medida com que medirdes os outros, vós 
também sereis medidos". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Imitemos a misericórdia de Deus Pai, sendo 
misericordiosos uns com os outros, especial-
mente com os que são vítimas de preconceitos e 
marginalização, e digamos de todo o coração: 
R. Deus de misericórdia, ouvi-nos.

1.  Ensinai os presbíteros a acolher aqueles 
fiéis que se afastaram da comunidade e agora 
voltaram a participar, pedimos.

2.  Ensinai os responsáveis das nações a 
elaborar leis e tomar decisões segundo os 
vossos mandamentos. Pedimos.

3.  Ensinai os adultos, os jovens e os 
adolescentes a não julgar e a não condenar, para 
não receberem o mesmo tratamento. Pedimos.

4.  Ensinai os pobres, os doentes e os 
rejeitados a perdoar todo o mal que lhes fizeram 
e a ser misericordiosos. Pedimos.

5.  Ensinai-nos, a nós próprios, Deus eter-
no, a usar para com os outros a mesma medida 
que usais para conosco. Pedimos.

Senhor, Deus de Israel e da Nova Aliança, 
ajudai-nos a não julgar nem condenar, mas a 
viver a misericórdia e o perdão. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas preces e preser-
vai das seduções do mundo os que chamais a 
celebrar vosso mistério. 

Antífona da comunhão - Lc 6,36

Sede misericordiosos, diz o Senhor, como 
vosso Pai que está nos céus.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta comunhão nos purifique   

do pecado e nos faça participar da celeste          
alegria. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,36-38

N
as profundezas do coração do ser humano, mora um desejo inconfessado: “tornar-se 
como Deus” (Gn 3,5). O mal não está em querer ser como Ele, mas em não ter entendido 
como Ele é. Circulam por aí mais imagens falsas de Deus do que imagens verdadeiras.

-  O livro do Levítico nos dá uma pista: “sede santos como eu sou santo” (Lc 19,2). É a 
transcendência de Deus, a infinita diferença entre ele e nós, a sua essencial diferença. A santidade 
de Deus torna-se, aí, o fundamento de toda a lei, do temor e do tremor.

-  Mas agora, depois da revelação da sua face em Jesus (cf. Jo 14,9), é possível entender 
quem Ele é e o caminho para nos tornarmos como Ele. A santidade, o próprio, o específico, o que 
distingue Deus de todos os demais seres, é a sua misericórdia. Lc 6,36 é um dos cumes da 
revelação de Deus para nós: “sede misericordiosos como ”!eu sou misericordioso

-  Depois disso, os outros, na revelação de Deus, não são mais inimigos, mas irmãos e irmãs. 
Por isso, na sequência, Jesus coloca quatro regras claras, que são como colunas que devem reger 
a vida em comunidade (família, comunidade eclesial, sociedade humana...).

-  Essas quatro regras nos ensinam a viver o amor recíproco, que, porém, neste mundo em 
que o Inimigo trabalha com outras imagens de Deus, é sempre assaltado pelo mal. Por isso, o 
amor, enquanto estivermos “ ” (a caminho, não na pátria), nunca perde o seu in via, non in patria
caráter de miseri-córdia. “Miseri-córdia” é o coração ( , em latim) capaz de compreender e cor
acolher a miséria... própria e alheia!

-  Até o mal que a vinda do Senhor não aboliu – fato que nos intriga – tem uma função, 
digamos, “positiva”, pois é o vazio (de bem) onde se derrama a misericórdia. E assim o ser 
humano se torna como Deus! Ao invés do “ ” (= homem lobo para o homem) de homo homini lupus
Hobbes, o “ ” (= homem Deus para o homem) de Jesus!homo homini Deus

-  A misericórdia, que deve ser sempre maior que a miséria, senão não pode acolhê-la nem 
compreendê-la, tem quatro nomes: absolvição no julgamento (v. 37); justificação na condenação 
(v. 37), perdão no pecado (v. 37) e doação na negação do dom (v. 38).

-  Para dizer a verdade, essas regras não são regras, mas , expressão de um modos de ser
novo modo de ser, aquele que o Pai despejou em nossos corações, por meio do Espírito que nos foi 
dado (cf. Rm 5,5). Seu nome é amor. Santo Tomás dizia que a lei agora, na economia do Filho, é o 
Espírito Santo, e seu nome é amor!

SÃO CIRILO DE JERUSALÉM, BISPO E DOUTOR DA IGREJA
MEMÓRIA FACULTATIVA 

(Missa Comum dos pastores para bispos - MR 754)

pela catequese de São Cirilo de Jerusalém, 
concedei-nos, por suas preces, conhecer de tal 
modo o vosso Filho, que tenhamos a vida em 
plenitude.

Oração do dia

Ó Deus, que levastes vossa Igreja a penetrar 
mais profundamente nos mistérios da salvação, 
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riu no ‘imutável’ Cânon Romano e o declarou 
patrono da Igreja universal. Em 2013, o Papa 
Francisco incluiu a menção a São José, “Esposo 
de Maria”, nas Orações Eucarísticas II, III e IV. 

Comentário inicial - Em sua pequenez, 
São José foi excepcionalmente grande. Antes de 
começar a viver com Maria, esta ficou grávida. 
Antes de se tornar seu marido, desconfiou que 
ela tivesse outro marido. Podia exigir o cumpri-
mento da Lei – o apedrejamento da mulher – 
mas decide abandoná-la: faz-se culpado para 
que ela pudesse ser preservada de qualquer 
acusação. Assume um filho que não é seu, 
confiando que seja filho de Deus. Um homem 
assim só pode mesmo ser chamado de justo!

Antífona da entrada - Lc 12,42

Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor 
confiou a sua casa.

Oração do dia

Deus todo-poderoso, pelas preces de São 
José, a quem confiastes as primícias da Igreja, 
concedei que ela possa levar à plenitude os 
mistérios da salvação.

Leitura - 2Sm 7,4-5a.12-14a.16

Leitura do Segundo Livro de Samuel 

4Naqueles dias,  a palavra do Senhor foi 

D
ia

 1
9 

de
 M

ar
ço

 -
 -

 T
er

ça
-f

ei
ra

 S
ão

 J
os

é,
 E

sp
os

o 
da

 B
em

-a
ve

nt
ur

ad
a 

Vi
rg

em
 M

ar
ia

 -
 P

ad
ro

ei
ro

 D
a 

Ig
re

ja
 U

ni
ve

rs
al

 -
 S

ol
en

id
ad

e  

61

Santos do dia: Narciso e Félix de Gerona (+ 307). Cirilo de Jerusalém (315-386). Frigidiano de 
Lucca (+ 588). Eduardo da Inglaterra (963-978). Salvador de Horta (1520-1567).

Testemunhas do Reino: Presentación Ponce e companheiros (Nicarágua, 1981). Neftali Liceta 
e Amparo Escobedo e companheiros (Peru, 1989).

Datas comemorativas: Nascimento de Américo Vespúcio, navegador e aventureiro (Florença, 
1454).

19
TERÇA-FEIRA -  JOSÉ, Esposo a Bem-aventurada S. d

Virgem Maria - Padroeiro da Igreja Universal - Solenidade
 (Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

José – que significa “Deus acrescente” - é 
nome bastante comum em Israel. Diversos per-
sonagens importantes da história bíblica tem 
este nome. O mais importante no Antigo Testa-
mento é o filho de Jacó com Raquel; no Novo 
Testamento, é o marido de Maria, mãe de Jesus. 
Seu pai, segundo Mateus, se chama Jacó (Mt 
1,16); segundo Lucas, Eli (Lc 3,23). Sendo mari-
do de Maria, aos olhos dos seus compatriotas, é 
também o pai de Jesus (Lc 4,22; Jo 1,45; 6,42). 
Era descendente de Davi (Mt 1,20). O fato de 
não querer repudiar publicamente Maria, quan-
do esta engravidou sem sua participação, pois 
ainda eram noivos – uma adúltera devia ser ape-
drejada – demonstra que ele é um homem justo 
(Mt 1,19). A literatura apócrifa o apresenta como 
homem maduro e mesmo viúvo quando se 
casou com Maria. Os Evangelhos, porém, não 
trazem nenhuma informação sobre sua idade e 
seu estado civil anterior. Provavelmente esta tra-
dição surgiu na tentativa de explicar porque José 
desaparece de cena e nunca é mencionado nas 
narrativas relativas à vida pública de Jesus. Ele 
teria morrido enquanto Jesus ainda vivia com 
seus pais em Nazaré, razão pela qual é venerado 
como patrono da boa morte. Muitas casas religi-
osas e obras eclesiais são dedicadas a ele, pro-
tetor de Jesus, chefe da Sagrada Família e bom 
administrador dos seus parcos bens, advindos 
de sua humilde profissão de carpinteiro ou mar-
ceneiro. Pio XII o fez patrono e modelo dos tra-
balhadores. E o Papa João XXIII – cujo nome de 
batismo era Angelo Giuseppe Roncalli – o inse-
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5adirigida a Natã nestes termos:  “Vai dizer ao 
12meu servo Davi: 'Assim fala o Senhor:  Quando 

chegar o fim dos teus dias e repousares com 
teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um 

 13filho teu, e confirmarei a sua realeza.  Será ele 
que construirá uma casa para o meu nome, e eu 

14afirmarei para sempre o seu trono real.  Eu serei 
para ele um pai e ele será para mim um filho.             
16 Tua casa e teu reino serão estáveis para 
sempre diante de mim, e teu trono será firme 
para sempre’”. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 88(89),2-3.4-5. 
27 e 29 (R/. 37)

R.  Eis que a sua descendência durará 
eternamente.

 1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, de geração em geração eu cantarei 
vossa verdade! Porque dissestes: “O amor é 
garantido para sempre!” E a vossa lealdade é tão 
firme como os céus. R. 

2.  “Eu firmei uma Aliança com meu servo, 
meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu 
servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua 
linhagem, de geração em geração garantirei o 
teu reinado!” R. 

3.  Ele, então, me invocará: Ó Senhor, vós 
sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu Rochedo 
onde encontro a salvação!’ Guardarei eterna-
mente para ele a minha graça e com ele firmarei 
minha Aliança indissolúvel. R.

Leitura - Rm 4, 13.16-18.22
 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

13Irmãos:  Não foi por causa da Lei, mas por 
causa da justiça que vem da fé, que Deus 
prometeu o mundo como herança a Abraão ou à 

16sua descendência.  É em virtude da fé que 
alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de 
herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a 
promessa de Deus continua valendo para toda a 
descendência de Abraão, tanto para a descen-

dência que se apega à Lei, quanto para a que se 
apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de 

17todos nós.  Pois está escrito: “Eu fiz de ti pai de 
muitos povos”. Ele é pai diante de Deus, porque 
creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir 

18o que antes não existia.  Contra toda a humana 
esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. 
Assim, tornou-se pai de muitos povos, confor-

 me lhe fora dito: “Assim será a tua posteridade”.
22 Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como 
justiça. - Palavra do Senhor.

 
Aclamação ao Evangelho - Sl 83,5

R.  Louvor e glória a vós, Senhor, Cristo, 
Palavra de Deus! (Aleluia, Aleluia, Aleluia!) 

V.  Felizes os que habitam vossa casa, para 
sempre eles hão de vos louvar! R.

 
Evangelho - Mt 1,16.18-21.24a 
 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

16 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da 
18qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo.  A 

origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua 
mãe, estava prometida em casamento a José, e, 
antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela 

19ação do Espírito Santo.  José, seu marido, era 
justo e, não querendo denunciá-la, resolveu 

20abandonar Maria, em segredo.  Enquanto José 
pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apare-
ceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, Filho de 
Davi, não tenhas medo de receber Maria como 
tua esposa, porque ela concebeu pela ação do 

21Espírito Santo.  Ela dará à luz um filho, e tu lhe 
darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu 

24povo dos seus pecados”. a Quando acordou, 
José fez conforme o anjo do Senhor havia man-
dado. - Palavra da Salvação.

Ou Lc 2,41-51a

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

41 Os pais de Jesus iam todos os anos a 
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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 45

encontrado, voltaram para Jerusalém à sua 
procura. Três dias depois, o encontraram no 46 

Templo. Estava sentado no meio dos mestres, 
escutando e fazendo perguntas.  Todos os que 47

ouviam o menino estavam maravilhados com 
sua inteligência e suas respostas.  Ao vê-lo, 48

seus pais ficaram muito admirados e sua mãe 
lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim 
conosco? Olha que teu pai e eu estávamos, 
angustiados, à tua procura".  Jesus respondeu: 49

"Por que me procuráveis? Não sabeis que devo 
estar na casa de meu Pai?"  Eles, porém, não 50

compreenderam as palavras que lhes dissera.        
51ª Jesus desceu então com seus pais para 
Nazaré, e era-lhes obediente. - Palavra da 
Salvação.

Prece dos Fiéis

Congregados para celebrar as maravilhas 
que Deus realizou em São José, homem justo      
e humilde, fiel esposo da Virgem Maria, eleve-
mos ao Pai do Céu as nossas súplicas, dizendo:          
R. Deus fiel, ouvi-nos.

1.  Pela santa Igreja, para que anuncie a 
palavra de Deus com alegria e testemunha sua 
verdade na vida quotidiana, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que exercem autoridade, para que 
sejam humanos nas suas decisões e justos em 
seus projetos e ações, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos pais e mães de família, para que a 
oração em família e os sacramentos alimentem a 
sua vida conjugal e familiar, rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos trabalhadores e trabalhadoras, 
para que os seus direitos sejam respeitados e a 
sua dignidade reconhecida, rezemos ao Senhor. 

5. Por nós aqui reunidos em assembleia, 
para que, por intercessão de São José, tenha-
mos uma boa morte, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, velai pelos filhos e 
filhas da Igreja, para que, nas alegrias e 
provações desta vida, descubram, como São 
José, a vossa vontade misteriosa e colaborem 
na obra da redenção. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, assim como São José 
se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido 
da Virgem Maria, fazei que também nós 
sirvamos de coração puro aos mistérios do 
vosso altar. 

Prefácio de São José, 
esposo da Virgem Maria
A missão de São José

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e na solenidade (comemo-
ração) de São José, servo fiel e prudente, cele-
brar os vossos louvores. Sendo ele um homem 
justo, Vós o destes por esposo à Virgem Maria, 
Mãe de Deus e o fizestes chefe da vossa família, 
para que guardasse, como Pai, o vosso Filho 
único, concebido do Espírito Santo, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, proclamamos vossa bon-
dade, cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Mt 25,21

Servo bom e fiel, entra na alegria do teu 
Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que na alegria da festa de São José 
alimentastes neste altar a vossa família, protegei 
sem cessar e guardai em nós os vossos dons. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 1,16.18-21.24a

C
elebramos a festa de São José, o esposo de Maria. No Evangelho de Mateus é ele quem 
recebe o anúncio do Anjo Gabriel. Em meio às dúvidas e incertezas José vai dizendo seu 
“sim” e recebendo em sonho as respostas do Anjo e se colocando a serviço do projeto de 

Deus. Assume ser o pai adotivo de Jesus. Os Evangelhos não mencionam nenhuma palavra de 
José. É com seus gestos e ações que colabora com o projeto da salvação para a entrada no mundo 
do Filho de Deus. A festa de hoje, na verdade aponta mais para o Pai do que para o “pai”. O “pai” 
honra o seu nome de maneira exemplar: deixa, na fé, que “Deus acrescente”, pois ele também é 
pura acolhida.

-  : O nome hebraico significa “Deus acrescente”. Ele é o esposo, mas não é ele que José
gera Jesus. O filho que nascerá de Maria não será um filho de pai humano, mas o Filho de Deus. O 
fato de José não ser o pai do menino ressalta justamente a paternidade divina. Jesus é o Filho do 
Pai.

-  : Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus (Gn 5,1-3), Geração
pelo sangue (Gn 11; 1Cr 5,27-29) ou pela adoção (Gn 10). Humanamente é através de Maria que 
Jesus foi gerado. Na longa genealogia que antecede (Mt 1,1-15), os sujeitos do verbo gerar eram 
todos masculinos; aqui, o masculino se interrompe e dá lugar ao “feminino” que se mostra como 
possibilidade (= acolhida, receptividade, abertura) do divino.

-  : Depois de apresentar a genealogia de Jesus, ligando-o com a A revelação em sonho
longa história de Israel, desde os patriarcas, Mateus relata agora a concepção de Maria. Diferente 
de Lucas, que narra a anunciação a Maria, em Mateus, o anúncio é feito pelo anjo a José. Outra 
diferença importante é que em Lucas, o anjo dirige a palavra, enquanto que em Mateus, manifesta-
se sempre em sonho. José aparece em quatro momentos: a situação de José (vv. 18b-19); José 
recebe a mensagem do anjo (vv. 20-21); José recebe a notícia do que acontecerá (vv. 22-23); a 
obediência de José à vontade do Senhor (v. 24).

-  : Humanamente, Jesus é filho de Maria e a ela está intimamente ligado Maria sua mãe
(em Mt 2, cinco vezes se menciona “o menino e sua mãe”). Mateus quer deixar claro a separação 
que havia entre José e Maria antes da concepção. Eles não eram casados, mas havia sim a 
promessa de casamento, que durava em torno de um ano. O contrato de casamento exigia a 
fidelidade e seria consumado quando fossem viver juntos.

-  : Mateus quer relatar o caráter excepcional da Grávida pela ação do Espírito Santo
gravidez de Maria, que concebeu sem participação humana, sendo obra de Deus, por meio do 
Espírito Santo. Os exegetas viram na expressão “foi gerado” um passivo divino. Quer dizer: “foi 
gerado por Deus” (passivo divino). O que se sublinha é justamente que, através de Maria, aquele 
que gera é Deus mesmo. Tudo o que o ser humano faz aparece como preparação e espera do fazer 
de Deus. Todo gerar, de fato, parte dele e leva a Ele.

-  : No Evangelho de Mateus, o tema da justiça é central, seja nas primeiras José era justo
palavras de Jesus (3,15), na busca fundamental (6,33), etc. Portanto, Jesus também devia nascer 
dentro de um ambiente de um homem justo. Cumprir a justiça é diferente de cumprir a Lei. Se José 
fosse um legalista, teria levado Maria às autoridades para ser julgada de acordo com a Lei e ela 
seria apedrejada. José é um justo, a justiça vai além da Lei, defende a vida e coloca a humanidade 
diante do Juízo de Deus.

-  : Em Mateus, o anjo aparece sempre em sonho (1,20; 2,12.13.19.22), ao Em sonho
passo que em Lucas a aparição é concreta, o anjo Gabriel fala.

-  : Agindo como pai, José é quem dará o nome ao menino e será o nome que Tu o chamarás
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Deus indicar por meio do anjo. Deste modo, José o reconhecerá como seu filho adotivo e o fará 
entrar na descendência de Davi.

-  : Mateus é o único dos evangelistas que reporta o significado do nome Jesus. O Jesus
nome vem da raiz hebraica “salvar” e significa “o Senhor é Salvação”. Josué e outros judeus já 
tinham este nome ou parecidos, mas era simbólico. Agora Jesus será o Salvador, com a autoridade 
de Deus e salvará o povo perdoando seus pecados (Mt 9,6)

-  : José demonstra sua docilidade à Palavra de Deus e faz Fez como o Anjo havia mandado
tudo de acordo com o que o Anjo havia revelado. Ele demonstra mais uma vez que é um justo 
(1,19) e se insere na longa lista dos justos do Antigo Testamento acolhendo Jesus como o Messias 
que vem de modo bem diverso de como normalmente se esperava.

José “Deus acrescente” nos ensina a abertura que devemos ter ao plano de Deus. Acolher os 
desígnios de Deus mesmo no silêncio e em meio às dúvidas. O exemplo de José, que era justo, 
motiva-nos a sermos justos, mesmo vivendo em meio a um mundo de injustiças e violências. O 
justo é aquele que escuta e que faz a vontade de Deus. José não cumpre a Lei, cumpre a Justiça, dá 
um passo adiante, defende a vida e se torna instrumento do projeto de salvação de Deus; ele honra 
ser o “pai” de Jesus para apontar para o verdadeiro Pai. Quando nós fazemos isso, também 
estamos renovando a aliança com Deus. Aceitar e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas é 
fazer como José que acolheu o menino. O Filho de Deus deve ser acolhido. É o dom, o presente que 
o Pai dá através de Maria.

Santos do dia: José de Nazaré (século I). Isnard de Chiampo (+ 1244). Sibilina Biscossi 
(1287-1367). Marcos de Montegallo (+ 1496). Marcelo Callo (1921-1945). 

Testemunhas do Reino: Felisa Urrutía (Venezuela, 1991).

Memória histórica: Revolução de Queimados: mais de 200 negros se organizam para 
proclamar a libertação dos escravos (Espírito Santo, Brasil, 1849). Levante de Qhishwas e Aymaras, 
encabeçados por Rumi Maka (Peru, 1915). Primeiro encontro da Pastoral Afro-americana 
(Boaventura, Colômbia, 1980).

Datas comemorativas: Nascimento do Pe. José de Anchieta (1534). Dia do Consertador. Dia 
do Artesão. Dia da Escola. Dia do Carpinteiro e do Marceneiro.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Passivo divino. O passivo é o modo do verbo construído com o verbo ser seguido de um particípio 
passado que mostra o sujeito da ação precedido pela preposição “por” (ou pelo, pela, pelos, pelas). 
Exemplo: a árvore foi derrubada pelo vento; a casa foi construída pelo pedreiro; a festa foi preparada pela 
família. Na Bíblia, há várias passagens em que o verbo está no modo passivo (foi criado, foi feito ver, foi 
salvo, etc.), mas o sujeito da ação não é mencionado explicitamente, deixando, porém, entender que é o 
próprio Deus. Em Mt 1,16 (início do evangelho proclamado na Solenidade de São José), a tradução 
literal do texto grego soa assim: “Jacó gerou José, o esposo de Maria, por meio da qual  Jesus, foi gerado
chamado o Cristo”. Esse “ ” é passivo divino. Se perguntarmos, gerado por quem? Entende-se foi gerado
pelo contexto que a resposta seria: “por Deus”. O tradutor, sabendo disso, traduziu como acima; não 
sabendo ou querendo simplificar o texto para facilitar a compreensão do leitor, acaba jogando fora um 
aspecto teologicamente importante do texto.

"Serás libertado pelo direito e pela justiça." (Is 1,27)
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Os discípulos tinham muita dificuldade em 
aceitar que Jesus fosse o Messias esperado. O 
que eles veem em Jesus muitas vezes entra em 
contradição com o que esperam. A ideia de que 
o Messias vá morrer em Jerusalém soa como 
um despropósito, um absurdo, um escândalo. 
Mas o caminho de Jesus, para dar a vida à 
humanidade, feito de pobreza e humildade, 
passa pela cruz, pela entrega da vida. 

Antífona da entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depres-        
sa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha 
salvação.

Oração do dia

Ó Deus, conservai constantemente vossa 
família na prática das boas obras, e, assim como 
nos confortais agora com vossos auxílios, 
conduzi-nos aos bens eternos. 

Leitura - Jr 18,18-20

 Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Naqueles dias,  disseram eles: “Vinde para  18

conspirarmos juntos contra Jeremias; um 
sacerdote não deixará morrer a lei; nem um 
sábio, o conselho; nem um profeta, a palavra. 
Vinde para o atacarmos com a língua, e não 
vamos prestar atenção a todas as suas 
palavras”.  Atende-me, Senhor, ouve o que 19

dizem meus adversários.  Acaso pode-se 20

retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram 
uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua 
presença, para interceder por eles e tentar 
afastar deles a tua ira. - Palavra do Senhor.
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20
a

QUARTA-FEIRA DA 2  SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Salmo responsorial - Sl 30(31),5-6.14. 
15-16 (R/. 17b)
 
R. Salvai-me pela vossa compaixão, ó 

Senhor Deus!
 
1. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque 

sois o meu refúgio protetor! Em vossas mãos, 
Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me 
salvareis, ó Deus fiel! R. 

2. Ao redor, todas as coisas me apavoram; 
ouço muitos cochichando contra mim; todos 
juntos se reúnem, conspirando e pensando 
como vão tirar-me a vida. R. 

3. , porém, ó meu Senhor, eu me confio, Vós
e afirmo que só vós sois o meu Deus! Eu entrego 
em vossas mãos o meu destino; libertai-me do 
inimigo e do opressor! R.

 
Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12
 
R. Salve, Cristo, Luz da vida, compa-

nheiro na partilha! 
V.  Eu sou a luz do mundo; aquele que me 

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

Evangelho - Mt 20,17-28

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Enquanto Jesus subia 17

para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à 
parte e, durante a caminhada, disse-lhes:  “Eis 18

que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho 
do Homem será entregue aos sumos sacerdotes 
e aos mestres da Lei. Eles o condenarão à morte, 
19 e o entregarão aos pagãos para zombarem 
dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no 
terceiro dia ressuscitará”.  A mãe dos filhos de 20

Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 
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filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um 
pedido.  Jesus perguntou: “O que tu queres?” 21

Ela respondeu: “Manda que estes meus dois 
filhos se sentem, no teu Reino, um à tua direita e 
outro à tua esquerda”.  Jesus, então, respon-22

deu-lhes: “Não sabeis o que estais pedindo. Por 
acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?” 
Eles responderam: “Podemos”.  Então Jesus 23

lhes disse: “De fato, vós bebereis do meu cáli-
ce, mas não depende de mim conceder o lugar à 
minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é 
quem dará esses lugares àqueles para os quais 
ele os preparou”.  Quando os outros dez dis-24

cípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 
dois irmãos.  Jesus, porém, chamou-os, e dis-25

se: “Vós sabeis que os chefes das nações têm 
poder sobre elas e os grandes as oprimem.            
26 Entre vós não deverá ser assim. Quem qui-   
ser tornar-se grande, torne-se vosso servidor;                    
27 quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 
28 Pois, o Filho do Homem não veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida como 
resgate em favor de muitos”. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jeremias perseguido é bem a imagem de 
Jesus na sua Paixão. Já a mãe dos filhos de 
Zebedeu faz o triste papel daqueles que buscam 
favores, almejam cargos, vão atrás de honrarias, 
esquecidos de que o serviço humilde e desin-
teressado é um elemento indispensável à vida 
social e eclesial. Oremos, pedindo conversão: 
R. Convertei-nos, Senhor.

1.  Para que o santo povo fiel promova a 
liberdade de expressão e denuncie as práticas 

contrárias aos direitos humanos, oremos.
2.  Para que se respeitem as diferenças de 

ideias e de propostas e cessem os atos de 
violência em nome de Deus e da paz, oremos.

3.  Para que os jovens façam suas as 
palavras de Jesus e não sejam impedidos de 
sonhar com um mundo novo e feliz, oremos.

5.  Para que esta Eucaristia que estamos cele-
brando nos impregne dos sentimentos de Jesus, 
que veio para servir e dar a sua vida, oremos.

Senhor, dai-nos o bom espírito do profeta 
Jeremias, que, perseguido, intercede junto a 
vós por seus perseguidores. Dai-nos sobretudo 
o coração do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso 
Irmão e Salvador, que não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida como resgate 
em favor da humanidade pecadora.

Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, com bondade, as oferen-
das que vos apresentamos e concedei-nos, por 
meio delas, o perdão dos nossos pecados. 

Antífona da comunhão - Mt 20,28

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

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, vós quisestes que a 
Eucaristia fosse para nós penhor da imorta-
lidade. Fazei que ela nos conduza à eterna 
salvação. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 20,17-28

N
este evangelho, contrapõem-se duas glórias: a do Filho do Homem e a dos filhos dos 
homens. A glória do Filho do Homem consiste em doar-se, servir, dar a vida. A glória dos 
seres humanos consiste em possuir, subjugar e dar a morte. É a luta de que fala 

Agostinho, a luta entre os “dois amores”, que construíram duas cidades, o amor de Deus e o amor 
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dos homens, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Nesta luta entre egoísmo e amor, o amor 
vence com a própria derrota, enquanto o egoísmo perde com a própria vitória!

-  Podemos distinguir três partes na narrativa: a primeira fala da verdadeira glória do Filho do 
homem, que é a entrega da vida (vv. 17-19); a segunda fala da cegueira dos discípulos, que 
pensam que a verdadeira glória seja o poder (vv. 20-24); a terceira, quando as duas glórias são 
confrontadas (vv. 25-28).

-  Este evangelho é um diálogo repleto de equívocos entre Jesus e os discípulos, que, como 
todos, estão cegados pela busca da própria glória e não são capazes de ver a verdadeira Glória, que 
é Jesus. O que a mãe dos filhos de Zebedeu deseja não é a Glória, mas a van-glória (= a glória vazia 
que o egoísmo escava). Ela não quer a “imagem” de filho amado pelo Pai que todos somos 
chamados a ser, mas o “vazio” (= , adjetivo substantivado, em latim) de uma imagem, sem vanum
peso nem consistência, que, enganados, queremos ser. Os outros dez discípulos, na verdade, 
querem a mesma coisa. A mãe semianônima só foi mais ousada.

-  O pedido desta mãe deu ocasião para que Jesus viesse em socorro de todos: todos 
precisam entender que são cegos e que precisam fazer o mesmo pedido que os cegos de Jericó: 
“Senhor, que se abram os nossos olhos” (Mt 20,33)! Só assim verão a Glória de Jesus, que 
consiste – repetindo – em sua opção pelo amor-serviço. À luz da Glória revelada na vida entregue 
de Jesus, serão iluminados e poderão salvar-se de sua busca insensata de van-glória. Serão 
iluminados: renascerão como pessoas livres, filhos do Pai e irmãos dos irmãos e irmãs. 

-  Esta é uma passagem decisiva no caminho para nos tornarmos cristãos e cristãs: 
reconhecer a própria cegueira é condição para invocar a luz. O nosso problema, de fato, não é ser 
cegos, mas achar que enxergamos (cf. Jo 9,39ss.). 

-  “Servir e dar a vida por todos”: eis a nossa glória e salvação!

Santos do dia: Cláudia (+ 300). Martinho de Braga (515-580). Gislberto de Lindisfarne (634-
687). Wulfram (+ 720). Hermengarda (800-851). Batista Mantuano (Spagnoli) (1448-1516).

Testemunhas do Reino: Menche Ruiz (El Salvador, 1995).

Memória histórica: O governo de Sergipe proíbe os africanos, escravos ou livres, e os 
portadores de doenças contagiosas, de frequentar a escola (1838). Os EEUU começam a invasão do 
Iraque, à margem da ONU, contra o direito internacional (2003).

Datas comemorativas: Início do outono. Dia da fundação da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (1969).

21 QUINTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
 (Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Mais uma vez o Evangelho ensina que nossa 
sorte futura depende de nossas decisões presen-
tes, mais ainda, de nossas práticas presentes. Os 
pobres, que hoje julgamos, serão nossos juízes. 
O amor a Deus se comprova no amor ao próximo, 
e o amor ao próximo, no amor aos pobres.

 

Antífona da entrada - Sl 138,23-24

Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensa-
mentos: vede se ando pela vereda do mal e 
conduzi-me no caminho da eternidade.

Oração do dia

Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, 
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orientai para vós os corações dos vossos fi-  
lhos e filhas, para que, renovados pelo vosso 
Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas 
obras. 

Leitura - Jr 17,5-10

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

5 Isto diz o Senhor: "Maldito o homem que 
confia no homem e faz consistir sua força na 
carne humana, enquanto o seu coração se afasta 
do Senhor;  como os cardos no deserto, ele não 6

vê chegar a floração, prefere vegetar na secura 
do ermo, em região salobra e desabitada.  Ben-7

dito o homem que confia no Senhor, cuja espe-
rança é o Senhor;  é como a árvore plantada 8

junto às águas, que estende as raízes em busca 
de umidade, por isso não teme a chegada do 
calor: sua folhagem mantém-se verde, não sofre 
míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar 
frutos.  Em tudo é enganador o coração, e isto é 9

incurável; quem poderá conhecê-lo?  Eu sou o 10

Senhor, que perscruto o coração e provo os 
sentimentos, que dou a cada qual conforme o 
seu proceder e conforme o fruto de suas obras". 
- Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 (R/. 
Sl 39 [40], 5a)
 
R.  É feliz quem a Deus se confia!
 
1. Feliz é todo aquele que não anda confor-

me os conselhos dos perversos; que não entra 
no caminho dos malvados, nem junto aos zom-
badores vai sentar-se; mas encontra seu prazer 
na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem 
cessar. R. 

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore, 
que à beira da torrente está plantada; ela sempre 
dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas 
folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai 
prosperar. R. 

3.  Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada 
e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o 

caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. R.

 Aclamação ao Evangelho - Cf. Lc 8,15

R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor! 

V.  Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração; e que produzem muitos 
frutos, até o fim perseverantes! R.

 
 Evangelho - Lc 16,19-31

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus:             
19 "Havia um homem rico, que se vestia com rou-
pas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas 
todos os dias.  Um pobre, chamado Lázaro, 20

cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. 
21 Ele queria matar a fome com as sobras que 
caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os 
cachorros lamber suas feridas.  Quando o po-22

bre morreu, os anjos levaram-no para junto de 
Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado.      
23 Na região dos mortos, no meio dos tormentos, 
o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, 
com Lázaro ao seu lado.  Então gritou: 'Pai 24

Abraão, tem piedade de mim! Manda Lázaro 
molhar a ponta do dedo para me refrescar a lín-
gua, porque sofro muito nestas chamas'.  Mas 25

Abraão respondeu: 'Filho, lembra-te que tu 
recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por 
sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra 
aqui consolo e tu és atormentado.  E, além 26

disso, há um grande abismo entre nós: por mais 
que alguém desejasse, não poderia passar 
daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam 
atravessar até nós'.  O rico insistiu: 'Pai, eu te 27

suplico, manda Lázaro à casa do meu pai,  por- 28

que eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, 
para que não venham também eles para este 
lugar de tormento'.  Mas Abraão respondeu: 29

'Eles têm Moisés e os Profetas, que os escutem!' 
30 O rico insistiu: 'Não, Pai Abraão, mas se um 
dos mortos for até eles, certamente vão se 
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converter'.  Mas Abraão lhe disse: 'Se não 31

escutam a Moisés, nem aos Profetas, eles não 
acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos 
mortos'". - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Irmãos e irmãs: A Liturgia da Palavra nos 
ensina a sabedoria do coração, a sabedoria do 
próprio Deus. Rezemos, dizendo: R. Pai do 
céu, dai-nos um coração sábio.

1.  Pelas Igrejas locais e seus ministros, 
para que ensinem que os caminhos do mal 
levam à morte e os caminhos do bem, à vida 
eterna, oremos.

2.  Pelas sociedades e culturas de nossos 
dias, para que em todas elas acabe o escândalo 
de haver pobres que morrem de fome à porta 
dos ricos, oremos. 

3.  Pelos homens e mulheres do nosso 
tempo, para que não se esqueçam de que a 
bênção e a maldição dependem daquilo em que 
puserem a confiança, oremos. 

4.  Pelos indígenas que sofreram e ainda 
sofrem injustiças e pelos negros escravizados 
em nosso país durante três séculos, para que 

suas perdas sejam compensadas e sua digni-
dade, efetivamente respeitada, oremos. 

5.  Pelos membros de nossa comunidade, 
para que não fechem o coração aos que lhes 
pedem e sejam sempre solidários com quem 
chora, oremos.

Senhor Jesus, que penetrais os corações e 
sondais os mais íntimos sentimentos, ensinai-
nos a sabedoria que vem do Pai. Vós que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, por este sacrifício santificai nossa 
Quaresma, de modo que sua observância 
externa possa frutificar em nossos corações. 

Antífona da comunhão - Sl 118,1

Felizes aqueles cuja vida é pura, os que 
andam na lei do Senhor!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta Eucaristia continue a agir 
em nós e prolongue seus efeitos em nossa vida. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 16,19-31

N
o Evangelho de Lucas, algumas parábolas são contadas por Jesus no longo trajeto da 
subida a Jerusalém que iniciou em Lc 9,51. Enquanto o capítulo 15 se ocupa da alegria 
por encontrar o que estava perdido e a misericórdia de Deus revelada neste encontro, o 

capítulo 16 fala da atitude que o discípulo deve manter diante dos bens materiais. Neste contexto 
está a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, que conclui o tema.

-  Diferente do Lázaro, o homem rico não tem nome. Dessa forma, os Havia um homem rico: 
pequeninos são vistos com cuidado e atenção da parte de Jesus. Na parábola, este homem rico é 
desenhado de maneira bastante exagerada, fazendo festas todos os dias, esbanjando de sua riqueza 
para seu próprio prazer.

-   Estas vestes indicam que provavelmente tinha uma vida de príncipe (cf. Pr Púrpura e linho:
31,22). A púrpura era uma vestimenta real (1Mc 8,14) colorida com uma tinta fenícia e o linho era 
trazido do Egito para confeccionar roupas interiores.

-   é o formato grego do nome hebraico Eleazar, que aparece no Antigo Testamento (Ex Lázaro:
6,23), significando “Deus ajudou”. O nome deste pobre é bastante significativo na parábola, 
mostrando como Deus está ao lado dos que não são ajudados na terra. Sua situação era a pior 
possível: estava impossibilitado e doente, então tinha que viver “no chão”.
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-   os cachorros tratam melhor o pobre Lázaro do Vinham os cachorros lamber suas feridas:
que o rico. E s ao menos vêm lamber-lhe as feridas e aliviar a sua dor. Sua situação é de total le suas 
abandono. Os judeus chamavam os outros povos de “cães”. Talvez Jesus esteja querendo ensinar 
que os pagãos tratam melhor os pobres do que o povo de Deus! No Evangelho de Lucas, Jesus já 
havia falado de um homem assaltado caído à beira do caminho que havia sido cuidado não por um 
judeu, mas por um samaritano (Lc 10,29-37).

-  A morte: Os dois homens morrem igualmente, mas o destino de ambos é diferente. O pobre 
Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, lembrando o “encontro com os antepassados” (cf. 
1Rs 1,21), um lugar de refrigério e descanso. Pode ser que a palavra “seio” (no grego, ) kolpos
esteja relacionada a um lugar de honra de um convidado de um banquete, ao lado do anfitrião. O 
rico, por sua vez, sofre de outra sorte: vai para a mansão dos mortos e lá está em uma posição          
débil.

-   Abraão era o pai de todos os judeus (Lc 3,8), então o grito do rico por Tem piedade de mim:
piedade é dirigido a ele. Seu grito manifesta ainda mais sua debilidade: agora, ele é que tem que 
pedir piedade e implorar a compaixão de Abraão e tem que reconhecer que Lázaro está ao seu lado.

-  A sede: A língua é justamente o órgão do gosto, ligado aos banquetes e às festas. Ao pedir 
que aplaque sua sede, chama por Lázaro, assumindo que o conhecia e que lhe era negligente em 
vida.

-  Súplica pela família: A súplica pelos seus mostra o arrependimento do rico que, em meio a 
tanto tormento, tenta um gesto de solidariedade e pensa em seus irmãos. Porém nem a eles Lázaro 
pode ir. A norma válida para todos é  Moisés e os profetas, ou seja, a lei e os profetas, que ensinam o 
homem a ser justo diante de Deus e a fazer o bem.

-  Visita de um morto: O homem rico ainda tenta uma última solução: se alguém voltar do céu, 
eles vão acreditar. Porém, é inútil se aqueles que não escutam Moisés e os Profetas, muito menos 
vão escutar alguém que desce dos céus ou um ressuscitado. Ali estava Jesus que veio do céu e os 
fariseus não queriam ouvi-lo.

A parábola do rico e do Lázaro é um grande convite para a conversão. Todos os homens são 
chamados a fazer o bem enquanto vivos e a suportar os sofrimentos, crendo que a consolação junto 
de Deus é certa.

Santos do dia: Serapião Escolástico (+ 365). Rixa (1000-1063). João de Valença (+ 1145). 
Absalão de Lund (1128-1201). Emília Schneider (1820-1859). 

Testemunhas do Reino: Carlos Domiak (Argentina, 1975). Rodolfo Aguilar (México, 1977). 
Luz Marina Valencia (México, 1987).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Dia Mundial 
da Infância. Dia Internacional da Floresta. Fundação do Primeiro Jornal Brasileiro. Nascimento de 
Johann Sebastian Bach (1685). Nascimento de Benito Juárez (México, 1806). Passagem, a caminho 
da Argentina, de Albert Einstein pelo Brasil (1925).

22 SEXTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

A parábola de hoje é como que um resumo 
da história da salvação. As vindas de Deus são 

recusadas. O amor de Deus não é correspondi-
do. Louco de amor, Deus manda o próprio Filho. 
Mesmo este gesto supremo não é entendido. O 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
2 

de
 M

ar
ço

 -
 S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
2ª

 S
em

an
a 

da
 Q

ua
re

sm
a

72

princípio da eleição será ocupado pelo princípio 
da substituição. Dos judeus pelos cristãos, dos 
cristãos pelos pagãos, da maioria por uma 
minoria fiel. Entre os judeus e os cristãos, Deus 
nunca deixará de suscitar um “resto de Israel”, 
um “pequeno rebanho”, uma parte pelo todo!

Antífona da entrada - Sl 30,2-5

Senhor, a vós recorro, que eu não seja con-
fundido para sempre. Vós me tirais do laço que 
me armaram, vós sois meu protetor.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus todo poderoso, que, 
purificados pelo esforço da penitência, che-
guemos de coração sincero às festas da Páscoa 
que se aproximam. 

Leitura - Gn 37,3-4.12-13a.17b-28

 Leitura do Livro do Gênesis 

3 Israel amava mais a José do que a todos os 
outros filhos, porque lhe tinha nascido na 
velhice. E por isso mandou fazer para ele uma 

4túnica de mangas longas.  Vendo os irmãos  
que o pai o amava mais do que a todos eles, 
odiavam-no e já não lhe podiam falar pacifi-

12camente.  Ora, como os irmãos de José tinham 
ido apascentar o rebanho do pai em Siquém,        
13ª disse Israel a José: "Teus irmãos devem estar 
com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-

17bte a eles".  Partiu, pois, José atrás de seus 
18irmãos e encontrou-os em Dotaim.  Eles, 

porém, tendo-o visto ao longe, antes que se 
19 aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram 

20entre si: "Aí vem o sonhador!  Vamos matá-lo e 
lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um 
animal feroz o devorou. Assim veremos de que 

21lhe servem os sonhos".  Rúben, porém, ou-
22vindo isto, disse-lhes:  "Não lhe tiremos a 

vida"! E acrescentou: "Não derrameis sangue, 
mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não 
o toqueis com as vossas mãos". Dizia isto, por-
que queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo 

23ao pai.  Assim que José chegou perto dos 
irmãos, estes despojaram-no da túnica de 

24mangas longas, pegaram nele  e lançaram-no 
 25numa cisterna que não tinha água.  Depois, 

sentaram-se para comer. Levantando os olhos, 
avistaram uma caravana de ismaelitas, que se 
aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos 
iam carregados de especiarias, bálsamo e 

26 resina, que transportavam para o Egito. E Judá 
disse aos irmãos: "Que proveito teríamos em 

 27matar nosso irmão e ocultar o seu sangue?  É 
melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não 
manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e 
nossa carne". Concordaram os irmãos com o 

28que dizia.  Ao passarem os comerciantes 
madianitas, tiraram José da cisterna, e por vinte 
moedas de prata o venderam aos ismaelitas: e 
estes o levaram para o Egito. - Palavra do 
Senhor.

 Salmo responsorial - Sl 104(105),16-
17.18-19.20-21 (R/. 5a)
 
R.  Lembrai sempre as maravilhas do 

Senhor!
 
1.  Mandou vir, então, a fome sobre a terra e 

os privou de todo pão que os sustentava; um 
homem enviara à sua frente, José que foi 
vendido como escravo. R. 

2.  Apertaram os seus pés entre grilhões e 
amarraram seu pescoço com correntes, até que 
se cumprisse o que previra, e a palavra do 
Senhor lhe deu razão. R.

 3.  Ordenou, então, o rei que o libertassem, 
o soberano das nações mandou soltá-lo; fez 
dele o senhor de sua casa, e de todos os seus 
bens o despenseiro. R.

 
Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16
 
R.  Jesus Cristo, sois bendito, sois o 

Ungido de Deus Pai! 
V.  Deus o mundo tanto amou que lhe deu 

seu próprio Filho, para que todo o que nele crer 
encontre vida eterna. R.
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 Evangelho - Mt 21,33-43.45-46

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos 
chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, 
disse-lhes:  "Escutai esta outra parábola: Certo 33

proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca 
em volta, fez nela um lagar para esmagar as  
uvas e construiu uma torre de guarda. Depois 
arrendou-a a vinhateiros, e viajou para o es-
trangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, 34 

o proprietário mandou seus empregados aos 
vinhateiros para receber seus frutos.  Os vinha-35

teiros, porém, agarraram os empregados, 
espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro 
apedrejaram.  O proprietário mandou de novo 36

outros empregados, em maior número do que 
os primeiros. Mas eles os trataram da mesma 
forma.  Finalmente, o proprietário, enviou-lhes 37

o seu filho, pensando: 'Ao meu filho eles vão 
respeitar'.  Os vinhateiros, porém, ao verem o 38

filho, disseram entre si: 'Este é o herdeiro. Vinde, 
vamos matá-lo e tomar posse da sua herança!'  
39 Então agarraram o filho, jogaram-no para fora 
da vinha e o mataram.  Pois bem, quando o 40

dono da vinha voltar, o que fará com esses vi-
nhateiros?"  Os sumos sacerdotes e os anciãos 41

do povo responderam: "Com certeza mandará 
matar de modo violento esses perversos e 
arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe 
entregarão os frutos no tempo certo".  Então 42

Jesus lhes disse: "Vós nunca lestes nas Escri-
turas: 'a pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se a pedra angular; isto foi feito pelo 
Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos'?        
43 Por isso eu vos digo: o Reino de Deus vos será 
tirado e será entregue a um povo que produzirá 
frutos.  Os sumos sacerdotes e fariseus 45

ouviram as parábolas de Jesus, e compreen-
deram que estava falando deles.  Procuraram 46

prendê-lo, mas ficaram com medo das multi-
dões, pois elas consideravam Jesus um profeta. 
- Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

José, atraiçoado e vendido pelos irmãos,         
é figura de Jesus, rejeitado pelos homens. 
Oremos a Deus, que é compassivo, dizendo:            
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja católica e apostólica, vinha 
que o Senhor plantou e muito ama, para que dê 
frutos saborosos e abundantes, oremos, irmãos.

2.  Pelos filhos de Israel dos nossos tem-
pos, para que as parábolas contadas por Jesus 
os levem a descobrir que Ele é o Messias, 
oremos, irmãos.

3.  Por todos aqueles que, à semelhança de 
José, foram vendidos pelos irmãos a outros 
homens, para que a mão do Senhor sempre os 
proteja, oremos, irmãos.

4.  Pelos que têm de deixar pátria e família e 
fugir da perseguição e da morte, para que 
encontrem quem os acolha em outras terras, 
oremos, irmãos.

5.  Por todos nós que escutamos a palavra 
da Escritura, para que a sua mensagem nos 
ensine que o mistério da Cruz nos leva à Vida, 
oremos, irmãos.

Senhor, que amastes tanto o mundo que lhe 
destes o vosso Filho Unigênito, ensinai-nos a 
amá-lo e segui-lo, dando também nós a vida 
pela vida do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que a vossa misericórdia prepare os 
corações dos vossos fiéis e os leve, por uma 
vida santa, à plenitude dos mistérios que 
celebramos. 

Antífona da comunhão - 1Jo 4,10

Deus nos amou e enviou seu Filho, redenção 
pelos nossos pecados.

Oração depois da comunhão 

Ó Deus, dai-nos caminhar de tal modo que 
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possamos alcançar a salvação eterna, cujo penhor agora recebemos. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 21,33-43.45-46

N
o contexto da paixão em Mateus, Jesus passa um bom tempo em Jerusalém ensinando e 
fala por meio de parábolas. Os discursos e parábolas vão revelando qual é a missão de 
Jesus, quem é o Messias e o que é o Reino dos Céus que ele veio estabelecer. Primeiro, 

os judeus questionam a autoridade de Jesus enquanto ensina (Mt 21,23-27). Para falar sobre este 
tema, Jesus conta três parábolas: a parábola dos dois filhos (Mt 21,28-32), que mostra a 
autoridade de Jesus reconhecida pela obediência; a parábola dos vinhateiros homicidas (Mt 
21,33-46) e a parábola do baquete nupcial (Mt 22,1-14), que mostra o convite do rei desprezado.

-  A vinha: É o símbolo de Israel, identificado no Antigo (cf. Jr 2,21; Ez 15,1-6) e no Novo 
Testamento (Jo 15,1-11). A história mostra como o proprietário vai construindo sua vinha, tendo 
como base Is 5,1-7. Deus é identificado como o proprietário, que dá todo o necessário para que a 
vinha produza seus frutos: proteção, estrutura, ferramentas e segurança.

-  Os empregados: Os leitores do Evangelho de Mateus estavam familiarizados com o mundo 
bíblico. Assim, rapidamente conseguem identificar que os primeiros empregados são os profetas 
chamados de “anteriores” e “posteriores”. Na tradição judaica e bíblica, há muitos relatos de morte 
e assassinato de profetas.

-  O envio do filho: A parábola dá um motivo para que o filho seja enviado: não se trata de uma 
base legal que dá autoridade para o filho fazer as cobranças para o pai. A base é moral: talvez os 
trabalhadores respeitem-no por ser filho.

-  A morte do filho: Os vinhateiros não pensam em outra coisa, senão na herança. Assim 
como os irmãos de José (Gn 37,20), não tem dúvidas e decidem matar o herdeiro legítimo dos 
bens do proprietário.

-  Tomar posse da herança: Logo se nota a incoerência na fala dos vinhateiros. Pensam que 
por meio da morte do herdeiro eles podem passar a possuir a herança e se esquecem que o Pai 
continua vivo e fará justiça sobre o ocorrido.

-  Jogar para fora da vinha: A imagem aqui é a da morte de Jesus, que se dá fora de 
Jerusalém, no Gólgota (Mt 27,32). Assim, não há dúvida: também são os chefes dos judeus os que 
poderiam pensar na herança e que irão matar Jesus fora de Jerusalém.

-  A pergunta de Jesus: Ao perguntar sobre a reação do dono da vinha, Jesus coloca na boca 
de seus algozes sua própria condenação e mostra a consciência que tinham quanto à gravidade do 
que iriam fazer ao condená-lo à morte.

-  Vós nunca lestes nas Escrituras? O argumento que Jesus usa é bíblico, já que, segundo a 
tradição cristã, a Bíblia dava testemunho do Messias, como na passagem dita por Jesus. Ele se 
identifica com aquele que foi rejeitado ao longo da história.

-  O Reino de Deus vos será tirado: Todo o povo de Israel, por suas contínuas recusas dos 
enviados de Deus, sofrerá as consequências, especialmente porque matarão o Filho de Deus. Abre-
se espaço para um novo Israel, formado por todos aqueles que dão frutos, inclusive estrangeiros.

A parábola dos vinhateiros homicidas é um grande convite à conversão. Devemos nos 
posicionar, se estaremos junto da geração perversa que não reconhece a ação de Deus na história e 
a fala de Deus por meio dos profetas e de Jesus ou se queremos ser o novo Israel, que acolhe o 
Reino de Deus com seus bons frutos.

Santos do dia: Leia de Roma (+ 384). Relindo de Alden-Eyk (690-745). Lucardes (1274-
1309). Elmar de Lidlom (+ 1332). José Oriol (1650-1702).  
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Testemunhas do Reino: Luiz Espinal (Bolívia, 1980). Rafael Hernández (México, 1988). 
Clemente Augusto Graf von Galen (1878-1946).

Memória histórica: Abolição da escravidão em Porto Rico (1873). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Água (ONU). Morte de Goethe, escritor e poeta alemão 
(1832).

23 SÁBADO DA 2ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

A parábola do Pai misericordioso revela o 
rosto de um Deus que ama infinitamente. De um 
filho honesto e responsável, que vive a relação 
com Deus como uma obrigação. De um filho 
mais novo, que transforma a liberdade em 
libertinagem. Precisamos nos descobrir no filho 
mais velho para sermos tratados como o irmão 
mais novo, acolhido de volta no colo do Pai 
louco de amor. 

Antífona da entrada - Sl 144,8-9

O Senhor é misericórdia e clemência, indul-
gente e cheio de amor. O Senhor é bom para 
com todos, misericordioso para todas as suas 
criaturas.

Oração do dia

Ó Deus, que pelos exercícios da Quaresma 
já nos dais na terra participar dos bens do céu, 
guiai-nos de tal modo nesta vida, que possamos 
chegar à luz em que habitais. 

Leitura - Mq 7,14-15.18-20

Leitura da Profecia de Miqueias 

14 Apascenta o teu povo com o cajado da 
autoridade, o rebanho de tua propriedade, os 
habitantes dispersos pela mata e pelos campos 

15 cultivados; E, como foi nos dias em que nos fi-
zeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodí-

18gios.  Qual Deus existe, como tu, que apagas a 

iniquidade e esqueces o pecado daqueles que 
são resto de tua propriedade? Ele não guarda 
rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. 
19 Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá 
nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar 

20todos os nossos pecados.  Tu manterás fideli-
dade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como 
juraste a nossos pais, desde tempos remotos.            
- Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 102(103),1-2. 
3-4.9-10.11-12 (R/. 8a)

R.  O Senhor é indulgente e 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. Não fica sempre repetindo as suas 
queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. 
Não nos trata como exigem nossas faltas, nem 
nos pune em proporção às nossas culpas. R. 

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

 
Aclamação ao Evangelho - Lc 15,18
 
R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 

plena verdade nos comunicai!
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V.  Vou voltar e encontrar o meu pai e direi: 
meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. R.

 Evangelho - Lc 15,1-3.11-32

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  Os publicanos e pecadores 
2aproximavam-se de Jesus para o escutar.  Os 

fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam 
Jesus. "Este homem acolhe os pecadores e faz 

3refeição com eles."  Então Jesus contou-lhes 
11          esta parábola:  "Um homem tinha dois filhos. 

12 O filho mais novo disse ao pai: 'Pai, dá-me a 
parte da herança que me cabe'. E o pai dividiu os 

13bens entre eles.  Poucos dias depois, o filho 
mais novo juntou o que era seu e partiu para um 
lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida 

14desenfreada.  Quando tinha gasto tudo o que 
possuía, houve uma grande fome naquela re-

                    gião, e ele começou a passar necessidade. 
15 Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, 
que o mandou para seu campo cuidar dos por-

16cos.  O rapaz queria matar a fome com a 
comida que os porcos comiam, mas nem isto 

17lhe davam.  Então caiu em si e disse: 'Quantos 
empregados do meu pai têm pão com fartura, e 

18eu aqui, morrendo de fome'.  Vou-me embora, 
vou voltar para meu pai e dizer-lhe: 'Pai, pequei 

19contra Deus e contra ti;  já não mereço ser 
chamado teu filho. Trata-me como a um dos 

20teus empregados'.  Então ele partiu e voltou 
para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai 
o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao 

21encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos.  O 
filho, então, lhe disse: 'Pai, pequei contra Deus e 
contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho'. 
22 Mas o pai disse aos empregados: 'Trazei 
depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E 
colocai um anel no seu dedo e sandálias nos 

23pés.  Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos 
24fazer um banquete.  Porque este meu filho 

estava morto e tornou a viver; estava perdido e 
25foi encontrado'. E começaram a festa.  O filho 

mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto 
de casa, ouviu música e barulho de dança.         

26 Então chamou um dos criados e perguntou o 
27que estava acontecendo.  O criado respondeu: 

'É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho 
28gordo, porque o recuperou com saúde'.  Mas 

ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, 
29saindo, insistia com ele.  Ele, porém, respon-

deu ao pai: 'Eu trabalho para ti há tantos anos, 
jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu 
nunca me deste um cabrito para eu festejar com 

30meus amigos.  Quando chegou esse teu filho, 
que esbanjou teus bens com prostitutas, matas 

31para ele o novilho cevado'.  Então o pai lhe 
disse:  'Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o 

32que é meu é teu.  Mas era preciso festejar e 
alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto 
e tornou a viver; estava perdido, e foi encontra-
do'". - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

A parábola do Pai misericordioso revela a 
bondade infinita de Deus. Peçamos-lhe por 
todos os homens e mulheres que se afastaram 
de Deus, para que voltem aos braços do Pai 
misericordioso, que os espera de coração 
aberto: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelas Igrejas cristãs, para que, através da 
oração e da conversão, busquem cada dia mais 
a unidade da família de Deus, oremos.

2.  Pelos cidadãos dos países totalitários, 
para que clamem noite e dia pelo Senhor, como 
os Hebreus clamaram no Egito, oremos.

3.  Pelos jovens que abandonam o lar pater-
no, enganados pela sedução de muitas coisas, 
para que voltem à casa dos pais, oremos.

4. Pelos fiéis que há muito tempo não se 
confessam, para que o reconhecimento das 
próprias culpas os alivie e reanime, oremos.

5. Por nós que escutamos a palavra do Evan-
gelho, para que possamos perceber que somos 
pecadores amados e esperados por Deus, oremos.

Pai, porque pecamos contra vós, já não me-
recemos ser chamados vossos filhos; aceitai-
nos como vossos trabalhadores. Dai-nos cons-
ciência dos nossos pecados, arrependimento 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
3 

de
 M

ar
ço

 -
 S

áb
ad

o 
da

 2
ª 

S
em

an
a 

da
 Q

ua
re

sm
a

77

sincero do mal cometido, confiança no vosso 
perdão, vontade de recomeçar. 

Oração sobre as oferendas

Senhor Deus, por este sacramento venham 
até nós os frutos da redenção; que eles nos 
afastem dos excessos terrenos e nos conduzam 
aos bens do vosso Reino. 

Antífona da comunhão - Lc 15,32

É necessário, filho, que te alegres: teu irmão 
estava morto, e reviveu, perdido, e foi achado.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que o sacramento recebido penetre 
o íntimo do nosso coração e nos faça participar 
da sua força. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 15,1-3.11-32

c

O
 capítulo 15 é entro 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. O amor e a 

bondade de Deus, visíveis em Jesus, libertam o homem de suas misérias, da solidão e do 
desespero. Dentro do evangelho de Lucas, considerado o evangelho dos grandes perdões, a 
parábola do filho pródigo (Lc 15,11-32) é sua obra-prima. É, provavelmente, a mais famosa das 
parábolas de Jesus. Além de ser um clássico de intuição espiritual, é uma joia literária. Com ela, 
Jesus ilustra a importante aceitação viável no Reino de Deus. Fala do acolhimento prestado pelo Pai 
ao pecador.

-  Publicanos e pecadores: Podemos observar que junto com Jesus estavam os publicanos, 
que são os cobradores de impostos considerados impuros diante da lei. “Pecadores” era uma 
expressão utilizada para designar pessoas que levavam vida imoral, tais como adúlteros e 
falsificadores (Lc 18,11), se referia ainda a todos que exerciam profissão desonrosa como 
vendedores ambulantes, cobradores de impostos. Junto com eles estavam também os mestres da 
lei que, ao contrário dos demais, estavam ali para criticá-los e julgá-los, pois para eles Jesus 
associava às pessoas de má fama.

-  Um homem tinha dois filhos: O cenário desta parábola é a casa paterna. Nela Jesus 
apresenta o pai de família e seus dois filhos. Um mais jovem e outro mais velho (15,11-12). Essa 
imagem alude ao conhecimento dos ouvintes sobre as histórias de dois irmãos, como Esaú e Jacó 
(Gn 25,27-34), também José e seus irmãos (Gn 37,1-4), nas quais o irmão mais novo triunfa sobre 
o mais velho. Mas nesta parábola Jesus inverte duplamente as expectativas: o “filho pródigo” é 
uma paródia do bem sucedido irmão mais novo e o mais velho não é derrotado, mas convidado para 
a festa.

-  Dá-me a parte da herança que me cabe: O filho mais novo faz um pedido ao pai e este divide 
os seus bens entre os dois filhos. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse um terço dos 

 SÃO TURÍBIO DE MOGROVEJO, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor: branco - Ofício da memória) 

(Missa: Comum dos pastores: para bispos - MR, 754)

pela solicitude pastoral de São Turíbio e seu 
zelo pela verdade, concedei ao vosso povo um 
contínuo aumento de fé e santidade.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes crescer a vossa Igreja 
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bens de seu pai, ao passo que o filho mais velho recebia uma parte da herança em dobro (Dt 21,15-
17). Em geral a divisão dos bens só acontecia depois da morte do pai (Eclo 33,20-24) e havia 
cláusulas na lei tradicional quando a parte era retirada antes da hora. Mas, mesmo conhecendo 
esses dados, o pai consente no pedido do filho mais novo.

-  Cuidar dos porcos: Em terra longínqua o filho mais novo perde tudo e fica na miséria. A 
única coisa que lhe resta é trabalhar num chiqueiro para cuidar dos porcos (15,15). Para os           
judeus cuidar dos porcos evoca a ideia de apostasia e a perda da sua identidade. O porco era o 
animal mais usado nos sacrifícios gregos e romanos. Do ponto de vista judaico, comer carne de 
porco era sinônimo de paganismo e apostasia do judaísmo (Lv 11,7; 2Mc 6,18-10; Is 65,1-5). Era 
o cúmulo da degradação para um judeu, pois o porco era um animal impuro. Portanto, o moço 
torna-se impuro, perde a sua dignidade. A sua situação é tão deplorável que ele está abaixo dos 
porcos, porque os porcos comem  e,  ele não pode nem matar a sua fome com as bolotas que 
alimentam os porcos (15,16). Ou seja, uma humilhação, pois os porcos gozam de melhor sorte que 
ele.

-  Vou procurar meu pai: Diante das privações e situação de miséria em que se encontra, o 
filho mais novo sente saudade da casa do pai e toma uma decisão. É melhor voltar para a casa, 
mesmo se for na condição de empregado do pai. Não dá para viver na solidão, com fome, no 
abandono, sem um lar para morar (15,17-19). A calamidade faz com que recobre o juízo. Voltará a 
sua casa como diarista. Ensaia com cuidado um discurso, esperando ser tratado com frieza e 
desconfiança.

-  Seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e apertou-o, cobriu-o de beijos: O pai, 
movido de compaixão ao ver o filho quando “ele estava ainda ao longe” (15,20), corre ao seu 
encontro, abraça-o, cobre-o de beijo! Para demonstrar a compaixão do Pai, Lucas utiliza nesta 
parábola uma palavra que revela o amor profundo de Deus pelos seus filhos. É o verbo grego 
“splagxnizomai”, trata-se das entranhas da misericórdia divina, um sentimento profundo de 
compaixão, de ternura, que toca as vísceras. O pai não leva o assunto por via legal, como prescreve 
a lei judaica, condenando ao apedrejamento o filho rebelde (Dt 21,18-21), mas se deixa levar pelo 
afeto paternal. Correr era um comportamento indigno para um ancião oriental, todavia, Lucas quer 
exprimir o excesso do amor de Deus através destes pormenores que põem em relevo o amor do pai. 
Com os beijos, o pai demonstra ao filho mais novo o seu perdão (2Sm 14,33).

-  Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés: Diante da acolhida do pai, o filho não consegue repetir o discurso que havia 
ensaiado. Antes que termine seu pedido de perdão o pai age o mais depressa que pode. Providencia 
a melhor túnica, um anel e sandálias (Lc 15,22), tudo o que classifica o jovem como filho da casa, 
não como servo. Com esses símbolos o pai torna pública a restituição da dignidade do filho. A 
túnica é uma exigência para participar do banquete nupcial (Mt 22,8-14), é a representação de uma 
vida convertida. Os pecadores são convidados, mas espera-se que se arrependam. O anel é sinal de 
autoridade e as sandálias manifestam o status das pessoas livres. Para o pai a única coisa que 
importa é que o filho está vivo, foi reencontrado com “saúde” (15,27). Não há nenhum espírito de 
recriminação, nenhum plano de fazer com que o jovem mostre-se merecedor. O filho é mais 
importante do que qualquer coisa que tenha feito.

-  E começaram a festejar: O pai manda que os servos prepararem o novilho cevado para 
celebrar o retorno do filho mais novo ao lar. “Comamos e festejemos” (Lc 15,23). A carne, que só 
era comida raramente, assinala que esta é uma ocasião muito especial. “Pois este meu filho estava 
morto e tornou a viver; estava perdido e foi reencontrado” (15,24.32). Uma vida nova merece ser 
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festejada!
-  O filho mais velho: Quando voltava do campo “ouviu músicas e danças” (Lc 15,25) e ao ter 

notícia do regresso de seu irmão mais novo, “ficou com muita raiva e não queria entrar” (15,28). 
Nem mesmo a volta do irmão faz com que participe da celebração familiar. “Seu pai saiu para 
suplicar-lhe” (15,28), uma vez mais é o pai que toma a iniciativa. Ele sai e suplica ao filho que 
participe da sua alegria, vai ao encontro do filho mais velho, assim como foi ao encontro do filho 
mais novo. Mais uma vez, o ponto central da parábola é o amor paterno. O filho mais velho protesta 
contra o irmão e o pai faz um discurso em termos de retribuição comparativa. No entanto, o pai , e 
não nega a fidelidade do filho mais velho, mas quer que ambos fiquem felizes.

Esta parábola nos mostra que podemos voltar sempre para a casa do Pai. De fato, como 
anunciou o Papa Francisco, “Deus nunca se cansa de perdoar, mas somos nós que nos cansamos 
de pedir a sua misericórdia” (EG 3). Independentemente do lugar e situação em que se encontre, o 
cristão é convidado a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou então a tomar a decisão 
de deixar-se encontrar por Ele. É um convite a todos! Quando uma pessoa dá um pequeno passo em 
direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada (Papa Francisco).

Santos do dia: Merbod de Bregenz (+ 1120). Toríbio de Mongrovejo (1538-1606). Rebeca Ar 
Rayés (1832-1914). 

Testemunhas do Reino: Maria del Carmen Maggi (Argentina, 1978). 

Datas comemorativas: Dia da Meteorologia e do Meteorologista.

24 3º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário inicial - Continua nossa pre-
paração para a Páscoa. Este tempo de prepara-

ção é tempo de conversão. Somos convidados a 
rever nossa vida, mudar de rumo, voltar para 
Deus e para os irmãos. Deus tem paciência 
conosco, mas espera impacientemente nossa 
volta. A Campanha da Fraternidade continua nos 
alertando que  os problemas sociais devem ser 
iluminados pelo Evangelho e enfrentados por 
todos, também através de políticas públicas 
voltadas para o bem comum. Temos que passar 
de uma visão individualista da vida cristã para 
uma visão comunitária, social e política. Os 
escandalosos problemas sociais do Brasil 
clamam por políticas públicas adequadas, 
eficientes, transformadoras. 

Antífona da entrada - Sl 24,15-16

Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, 
porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para 
mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz.
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Oração do dia

Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda 
bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e 
a oração como remédio contra o pecado. 
Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para 
que, humilhados pela consciência de nossas 
faltas, sejamos confortados pela vossa miseri-
córdia. 

Primeira leitura - Ex 3,1-8a.13-15 

Leitura do Livro do Êxodo 

Naqueles dias:  Moisés apascentava o 1

rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de 
Madiã. Levou um dia, o rebanho deserto aden-
tro e chegou ao monte de Deus, o Horeb.                                 
2 Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama 
de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou 
que a sarça estava em chamas, mas não se 
consumia, e disse consigo:  "Vou aproximar-se 3

desta visão extraordinária, para ver porque a 
sarça não se consome".  O Senhor viu que 4

Moisés se aproximava para observar e chamou-
o do meio da sarça, dizendo: "Moisés! Moisés!" 
Ele respondeu: "Aqui estou".  E Deus disse: 5

"Não te aproximes! Tira as sandálias dos pés, 
porque o lugar onde estás é uma terra santa".  E  6

acrescentou: "Eu sou o Deus de teus pais, o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó". Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar 
para Deus.  E o Senhor lhe disse: "Eu vi a aflição 7

do meu povo que está no Egito e ouvi o seu 
clamor por causa da dureza de seus opressores. 
Sim, conheço os seus sofrimentos.  Desci para 8a

libertá-los das mãos dos egípcios, e fazê-los 
sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, 
uma terra onde corre leite e mel.  Moisés disse 13

a Deus: "Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes 
direi: 'O Deus de vossos pais enviou-me a vós'. 
Mas, se eles perguntarem: 'Qual é o seu nome?' 
o que lhes devo responder?"  Deus disse a 14

Moisés: "Eu Sou aquele que sou". E acres-
centou: "Assim responderás aos filhos de Israel: 
'Eu sou enviou-me a vós' ".  E Deus disse ainda 15

a Moisés: "Assim dirás aos filhos de Israel: 'O 

Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, 
enviou-me a vós'. Este é o meu nome para 
sempre, e assim serei lembrado de geração em 
geração. - Palavra do Senhor. 

 
Salmo responsorial - Sl 102(103),1-2. 
3-4.8.11 (R/. 8a)

R. O Senhor é bondoso e compassivo.

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 realiza obras de justiça e ga-
rante o direito aos oprimidos; revelou os seus 
caminhos a Moisés, e aos filhos de Israel, seus 
grandes feitos. R.

4. O Senhor é indulgente, é favorável, é 
paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os 
céus por sobre a terra se elevam tanto é grande o 
seu amor aos que o temem. R.

Segunda leitura - 1Cor 10,1-6.10.12

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: 
Os nossos pais estiveram todos debaixo da 
nuvem e todos passaram pelo mar;  todos 2

foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo 
mar;  e todos comeram do mesmo alimento 3

espiritual,  e todos beberam da mesma bebida 4

espiritual; de fato, bebiam de um rochedo 
espiritual que os acompanhava - e esse rochedo 
era Cristo -.  No entanto, a maior parte deles 5

desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no 
deserto.  Esses fatos aconteceram para serem 6

exemplos para nós, a fim de que não desejemos 
coisas más, como fizeram aqueles no deserto.  
10 Não murmureis, como alguns deles murmura-
ram, e, por isso, foram mortos pelo anjo 
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exterminador.  Portanto, quem julga estar de  12

pé tome cuidado para não cair. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,17

R.  Glória e louvor a vós, ó Cristo. 
V. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque 

o Reino dos Céus está perto. R.

Evangelho - Lc 13,1-9

Conversão é o apelo do Evangelho de hoje. 
Ou conversão ou morte! Não podemos abusar 
da paciência de Deus. Ainda temos tempo de 
mudar de vida e dar bons frutos. Com o amor 
não se brinca! Milhões de vidas humanas 
clamam por respeito e compaixão, traduzidos 
em gestos concretos e políticas públicas 
coerentes e eficazes.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

1 Naquele tempo, vieram algumas pessoas 
trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus 
que Pilatos tinha matado, misturando seu 
sangue com o dos sacrifícios que ofereciam.           
2 Jesus lhes respondeu: "Vós pensais que esses 
galileus eram mais pecadores do que todos os 
outros galileus, por terem sofrido tal coisa?  Eu 3

vos digo que não. Mas se vós não vos con-
verterdes, ireis morrer todos do mesmo modo.            
4 E aqueles dezoito que morreram, quando a 
torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram 
mais culpados do que todos os outros morado-
res de Jerusalém?  Eu vos digo que não. Mas, 5

se não vos converterdes, ireis morrer todos do 
mesmo modo."  E Jesus contou esta parábola: 6

"Certo homem tinha uma figueira plantada na 
sua vinha. Foi até ela procurar figos e não en-
controu.  Então disse ao vinhateiro: 'Já faz três 7

anos que venho procurando figos nesta figueira 
e nada encontro. Corta-a! Por que está ela 
inutilizando a terra?'  Ele, porém, respondeu: 8

'Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou 
cavar em volta dela e colocar adubo.  Pode ser 9

que venha a dar fruto. Se não der, então tu a 
cortarás." - Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

Oremos ao Deus vivo, que revelou a Moisés 
o seu nome santo, e intercedamos pelas neces-
sidades da Igreja e do mundo, dizendo com toda 
a confiança: R. Renovai-nos, Senhor, com a 
vossa graça.

1.  Pela Igreja, ouvinte privilegiada da Palavra 
de Deus na Bíblia, na história e na vida, para que 
proclame com alegria a Boa Nova, oremos, 
irmãos.

2.  Pelas vítimas da opressão, da violência, 
da fome e de maus tratos, para que a sociedade 
puna seus agressores e socorra os vitimados, 
oremos, irmãos.

3.  Pelos cristãos que neste tempo da 
Quaresma se arrependem e voltam para Deus, 
para que aprendam a perdoar e a ser bons, 
oremos, irmãos.

5.  Para que a Campanha da Fraternidade 
contribua para que o nosso país progrida no 
campo do emprego, da educação e da saúde, 
oremos, irmãos.

4.  Por todos os que o Senhor aqui reuniu, 
para que sua paciência para conosco não esgote 
e ele continue a acreditar em nossa conversão, 
oremos, irmãos.

Deus de bondade infinita, usai de paciência 
para conosco e fazei que a palavra que escu-
tamos produza frutos abundantes em nossas 
vidas, em nossas comunidades e em todo o 
nosso país.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, concedei-nos por este 
sacrifício que, pedindo perdão de nossos peca-
dos, saibamos perdoar a nossos semelhantes. 

Prefácio da Quaresma I ou II
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Sugestão: Oração Eucarística II

Antífona da comunhão - Jo 4,13-14

Naquele que beber da água que eu darei, diz 
o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida 
eterna.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso 
mistério celeste, e já saciados na terra com o 
pão do céu, nós vos pedimos a graça de mani-
festar em nossa vida o que o sacramento rea-
lizou em nós. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,1-9

O
 Evangelho de hoje nos apresenta uma história cruel, a maldade do mundo, que é 
interpretada por Jesus. Trata-se de um grande convite para que se leia a vida com os olhos 
do Reino, alcançando a profundidade esperada pela fé.

-   Os galileus eram moradores do Norte de Israel, Notícias a Jesus a respeito dos galileus:
como se fosse um estado da nação. Na história, foi uma região povoada por estrangeiros, por isso, 
era chamada de “Galileia das nações” (Mt 4,15), com sentido negativo. Nazaré, onde Jesus 
cresceu, estava na Galileia.

-   a imagem é muito forte. Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios:
Fala-se da matança de galileus que vieram ao Templo, provavelmente para uma festa de Páscoa. 
São peregrinos, que trazem seu coração e suas ofertas ao Templo para reconciliar-se com Deus, 
mas encontram a oposição do poder da época e são assassinados.

-   Na mentalidade judaica, qualquer Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores?
mal que afligisse a vida do homem era um castigo dado por Deus. Dessa forma, receber uma pena 
de morte só podia ser o resultado do pecado da pessoa, que, supostamente, recebia uma pena justa 
por sua culpa. Isso fazia que os galileus mortos fossem vistos pelo povo como cruéis pecadores!

-  Jesus cita outro desastre para mostrar que esse sistema de retribuição  Eu vos digo que não:
(ou seja, receber o mal como retribuição pelos pecados) não está correto! Aproveita para ensinar 
que a atenção dos israelitas não deve recair sobre o pecado dos outros: é preciso olhar para a 
própria vida e para os próprios pecados e zelar pela própria conversão. 

-   A parábola da figueira é muito Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha:
ilustrativa. Com ela, Jesus mostra que Deus, representado pelo vinhateiro, é paciente e bom. A 
história, em seu sentido profundo, é o “ano” da paciência e da misericórdia de Deus, dilatação da 
salvação e dilatação do juízo, sempre por mais um ano, de então até agora e de agora até o fim do 
mundo. A figueira representa, como em muitas outras passagens (Os 9,10; Mq 7,1, Jr 8,13), o povo 
de Israel. O foco está nos frutos: a parábola insiste que não se deve viver julgando o erro alheio, mas 
lutando para dar frutos com a vida.

-   Aquele que escuta a Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás:
parábola pensa que a paciência do vinhateiro está acabando. Mas ela não valoriza o castigo e sim o 
convite à mudança de vida, que deve acontecer sem demora. Como os profetas, Jesus ensina que é 
urgente tirar os olhos dos arredores e repousar o cuidado sobre nós mesmos, gerando atitudes que 
mostrem uma vida nova. 

Somos chamados pela Palavra de Deus a focarmos as lentes antes de tudo em nós mesmos, 
para ver o mal que está dentro de nós, do qual devemos e podemos converter-nos. A hora é agora e 
a hora é a história, o tempo da liberdade que continua a fluir para que todos sejamos capazes de 
encontrar a ternura e a misericórdia de Deus. Essa misericórdia nos convida continuamente à 
conversão, a dar frutos de uma nova vida.
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VIDA ESTÉRIL

José Antônio Pagola

O risco mais grave que nos ameaça a todos é acabar vivendo uma vida estéril. Sem dar-nos 
conta, vamos reduzindo a vida ao que nos parece importante: ganhar dinheiro, não ter problemas, 
comprar coisas, saber divertir-nos... Passados alguns anos, podemos encontrar-nos vivendo sem 
outro horizonte e sem outro projeto.

É o mais fácil. Pouco a pouco vamos substituindo os valores que poderiam alentar nossa vida 
por pequenos interesses que nos ajudam a “ir levando”. Não é muito, mas nos contentamos com 
“sobreviver” sem maiores aspirações. O importante é “sentir-nos bem”.

Estamos nos instalando numa cultura que os entendidos chamam de “cultura da 
intrascendência”. Confundimos o valioso com o útil, o bom com o que nos apetece, a felicidade 
com o bem-estar. Sabemos que isso não é tudo, mas procuramos convencer-nos de que nos basta.

No entanto, não é fácil viver assim, repetindo-nos sempre de novo, alimentando-nos sempre 
da mesma coisa, sem criatividade nem compromisso algum, com essa sensação estranha de 
estagnação, incapazes de assumir nossa vida de maneira mais responsável.

A razão última desta insatisfação é profunda. Viver de maneira estéril significa não entrar no 
processo criador de Deus, permanecer como espectadores passivos, não entender o que é 
mistério da vida, negar em nós o que nos torna mais semelhantes ao criador: o amor criativo e a 
entrega generosa. 

Jesus compara a vida estéril de uma pessoa a uma “figueira que não produz frutos”. Para que há 
de ocupar um terreno inutilmente? A pergunta de Jesus é inquietante. Que sentido tem viver 
ocupando um lugar um lugar no conjunto da criação, se nossa vida não contribui para construir um 
mundo melhor? Contentamo-nos com passar por esta vida sem torná-la um pouco mais humano?

Criar um filho, construir uma família, cuidar dos pais idosos, cultivar a amizade ou acompanhar 
de perto uma pessoa necessitada... não é “desperdiçar a vida”, mas vivê-la a partir de sua verdade 
mais plena.

Santos do dia: Catarina da Suécia (1331-1381). Simão de Trento (1472-1475). Oscar Arnulfo 
Romero Galdámez (1917-1980).

Memória histórica: As mulheres canadenses conquistam o direito de votar (1918). Golpe de 
Estado de Jorge Videla contra o regime de Isabel Perón (Argentina, 1976).  

Datas comemorativas: Nascimento do Pe. Cícero Romão Batista (Crato,1844). Dia Mundial do 
Combate à Tuberculose. Criação do Museu da Memória no anterior centro de tortura da ditadura 
militar argentina (4 mil assassinados e 30 mil desaparecidos) (2004). Dia Internacional do Direito da 
Verdade sobre as Violações dos Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas (ONU).

“Queridos jovens, por favor não olheis para o mundo de cima da sacada! Ide ao encontro do 
mundo! Jesus não ficou em cima da sacada. Ele mergulhou… Mergulhai na vida como Jesus 

fez”. (Papa Francisco, Jornada Mundial da Juventude [JMJ], Rio, 2013)
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25 SEGUNDA-FEIRA - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR - Solenidade
(Cor branca - Glória - Creio - ofício solene próprio)

Nove meses antes do Natal, a Igreja celebra 
o mistério da Encarnação do Verbo, da humani-
zação do Filho eterno do Pai, nosso irmão e 
Salvador. Aparentemente, uma interrupção da 
Quaresma, tempo que nos prepara para a 
Páscoa. Na verdade, não há nenhuma contra-
dição. A Encarnação tem um aspecto “passio-
nal”, pois aponta para a Paixão e a morte na 
Cruz. O amor louco de Deus, que está na raiz da 
Encarnação, encontra, na Paixão, sua manifesta-
ção mais clara, seu coroamento, seu desfecho 
inesperado. Paixão e Encarnação: duas faces da 
mesma moeda.

Antífona da entrada - Hb 10,5.7

Ao entrar no mundo, Cristo disse: Eis-me 
aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade.

Oração do dia

Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizes-
se homem no seio da Virgem Maria; dai-nos 
participar da divindade do nosso Redentor, que 
proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. 

 Leitura - Is 7,10-14; 8,10

 Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Naqueles dias,  o Senhor falou com Acaz, 10

dizendo:  "Pede ao Senhor teu Deus que te faça 11

ver um sinal, quer provenha da profundeza da 
terra, quer venha das alturas do céu".  Mas Acaz 12

respondeu: "Não pedirei nem tentarei o Senhor". 
13 Disse o profeta: "Ouvi então, vós, casa de Davi; 
será que achais pouco incomodar os homens e 
passais a incomodar até o meu Deus?  Pois  14

bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis 
que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, 
e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus 8,10 

está conosco. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39(40),7-8a.8b-
9.10.11

R.  Eis que venho fazer, com prazer, a 
vossa vontade, Senhor!

1.  Sacrifício e oblação não quisestes, mas 
abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes 
ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos 
pecados. E então eu vos disse: "Eis que venho!" R.

2.  Sobre mim está escrito no livro: "Com 
prazer faço a vossa vontade, guardo em meu 
coração vossa lei!" R.

3.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não fechei 
os meus lábios! R.

4.  Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-
la no meu coração; vosso auxílio e lealdade nar-
rei. Não calei vossa graça e verdade na presença 
da grande assembleia. R.

 Leitura - Hb 10,4-10

 Leitura da Carta aos Hebreu 

Irmãos e irmãs:  É impossível eliminar os 4

pecados com o sangue de touros e bodes.  Por 5

isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: "Tu não 
quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me 
um corpo.  Não foram do teu agrado holocaus-6

tos nem sacrifícios pelo pecado.  Por isso eu 7

disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a 
meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua 
vontade".  Depois de dizer: "Tu não quiseste 8

nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaus-
tos, sacrifícios pelo pecado" - coisas oferecidas 
segundo a Lei –  ele acrescenta: "Eu vim para 9

fazer a tua vontade". Com isso, suprime o pri-
meiro sacrifício, para estabelecer o segundo.  É 10

graças a esta vontade que somos santificados 
pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realiza-

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
5 

de
 M

ar
ço

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 -
 A

nu
nc

ia
çã

o 
do

 S
en

ho
r 

- 
S

ol
en

id
ad

e

85

da uma vez por todas. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 1,14ab

R.  (Aleluia, Aleluia, Aleluia.) Glória a 
Cristo, Palavra eterna do Pai, que é amor!

V.  A Palavra se fez carne e habitou entre 
nós. E nós vimos sua glória, que recebe de Deus 
Pai. R.

 Evangelho - Lc 1,26-38

A Anunciação é um dos momentos culmi-
nantes da história da salvação. Deus se tornou 
um de nós para que fôssemos divinizados na 
condição de filhos. Este é o projeto de Deus para 
nós desde sempre. Esta é a nossa vocação 
última. O “sim” de Deus esperava o nosso 
“sim”. Este foi dado por Maria. E a Palavra se fez 
carne e habitou entre nós!

 + Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

26 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado 
por Deus a uma cidade da Galileia, chamada 

27Nazaré,  a uma virgem, prometida em casa-
mento a um homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da Virgem era 

28Maria.  O anjo entrou onde ela estava e disse: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está con-

29tigo!”  Maria ficou perturbada com estas pala-
vras e começou a pensar qual seria o significado 

30da saudação.  O anjo, então, disse-lhe: “Não 
tenhas medo, Maria, porque encontraste graça 

31diante de Deus.  Eis que conceberás e darás à 
luz um filho, a quem porás o nome de Jesus.          
32

 Ele será grande, será chamado Filho do 
Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de 

33seu pai Davi.  Ele reinará para sempre sobre os 
descendentes de Jacó, e o seu reino não terá 

34fim”.  Maria perguntou ao anjo: “Como acon-
tecerá isso, se eu não conheço homem algum?” 
35 O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o 
poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. 
Por isso, o menino que vai nascer será chamado 

36Santo, Filho de Deus.  Também Isabel, tua 

parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é 
o sexto mês daquela que era considerada estéril, 
37 38 porque para Deus nada é impossível”.  Maria, 
então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-
se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo 
retirou-se. - Palavra da Salvação.

Na recitação do Creio, no momento em que 
se diz “e se encarnou no seio da Virgem 
Maria”, todos fazem genuflexão, exprimindo, 
assim, a sua fé no Mistério da Encarnação. Se o 
Creio for cantado, no momento acima assina-
lado, todos se colocam de joelhos. 

Prece dos fiéis

Unidos, na festa da Anunciação, à Virgem 
Maria, em cujo seio o Verbo se fez carne para a 
salvação do mundo, façamos subir ao Pai as 
nossas súplicas, dizendo: R. Interceda por nós 
a Virgem cheia de graça.

1.  Para que a Igreja, anuncie Jesus Cristo, 
concebido no seio da Virgem Maria, por obra do 
Espírito Santo, oremos.

2.  Para que o papa Francisco, os bispos, os 
presbíteros e os diáconos amem a Deus de todo 
o coração, oremos.

3. Para que, a exemplo de Maria, ofereça-
mos a nossa própria vida para a glória de Deus e 
o bem dos irmãos, oremos.

4.  Para que aos pobres e a todos os que 
sofrem não lhes falte o necessário para uma vida 
digna e feliz, oremos.

5.  Para que a Virgem Maria, Mãe do 
Emanuel, nos acompanhe quer na vida quer na 
morte, oremos. 

6.  Para que todos os cristãos das comuni-
dades se comprometam com o testemunho 
ativo de Cristo, oremos. 

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos 
corações, para que a anunciação do Anjo, que 
nos revelou a Encarnação do vosso Filho, e a 
intercessão da Virgem Maria, Mãe do Filho de 
Deus feito homem, nos levem a contemplar a 
vossa glória. 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
5 

de
 M

ar
ço

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 -
 A

nu
nc

ia
çã

o 
do

 S
en

ho
r 

- 
S

ol
en

id
ad

e

86

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas de 
vossa Igreja, que comemora a sua origem na 
encarnação do vosso Filho. 

Prefácio: O Mistério da Encarnação

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. A Vir-
gem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo; e, 
à sombra do Espírito Santo, acolheu com amor, 
no seio puríssimo, Aquele que, para salvar os 
seres humanos, quis nascer entre eles. Assim, 
cumpriam-se as promessas feitas a Israel, e, de 
modo inefável, realizava-se a esperança das 

nações. Por essa razão, a multidão dos anjos e 
dos santos se alegra eternamente na vossa 
presença. Concedei também a nós associar-nos 
aos seus louvores, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

Antífona da comunhão - Is 7,14

A Virgem conceberá e dará à luz um Filho. Ele 
será chamado: “Deus-conosco”.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, confirmai em nossos corações os 
mistérios da verdadeira fé, para que, procla-
mando verdadeiro Deus e verdadeiro homem 
aquele que nasceu da Virgem, cheguemos à 
felicidade eterna. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,26-38

N
o primeiro anúncio de Lucas, Deus já havia mostrado seu desejo de salvar a 
humanidade, prometendo o nascimento do predecessor de Jesus, João Batista (Lc 1,5-
24). Agora, intervém de maneira direta na vida de uma virgem nazarena. Maria  é

convidada a participar de seu plano salvador. Este fato marca a história da humanidade. Há um 
antes e um depois. Primeiro foi o tempo da Promessa, agora a Redenção da humanidade se inicia e 
as promessas se realizam. Com seu “sim” abre o caminho para que o Filho de Deus se Maria 
encarne em nosso mundo. No ventre de uma virgem, numa pequena casa, na pequena cidade de 
Nazaré, Deus se faz pequeno e humilde para mostrar o tamanho do seu grande amor pela 
humanidade.

-  O mistério da encarnação de Jesus só é possível  O anjo Gabriel foi enviado por Deus:
porque o amor de Deus se manifestou ao homem. A iniciativa é de Deus que, solidário às lutas e 
sofrimentos do homem, decide fazer-se amor em uma linguagem profundamente humana. O termo 
“anjo”, segundo suas raízes hebraicas, significa “mensageiro”. Assim, a figura de Gabriel une céus 
e terra neste mistério de amor, já não há mais um abismo entre Deus e os homens!

-  Ao pequeno vilarejo de Nazaré, com aproximadamente 150 A uma cidade da Galileia: 
habitantes, longe das grandes rotas comerciais e sem importância (cf. Jo 1,46; 7,52). Segundo a 
religião tradicional da época, acreditava-se que o lugar em que Deus habitava era no Templo, sobre 
o monte Sião. Agora, Ele encontra braços que o acolhem em uma pequena casa de pessoas 
simples, que vivem o drama e as lutas do dia a dia, mas mantém sua fé e capacidade de fazer o bem.

- Lucas não usa a palavra  Maria, uma virgem prometida a José, descendente de Davi: 
“jovem”, “mulher” ou variantes. Quer que todos saibam a natureza de Maria: uma virgem, 
prometida em casamento. Assim, também saberão que o nascimento de Jesus passa pela acolhida 
humana de Maria e é fruto de uma grande manifestação de Deus, que faz uma virgem conceber. Ela 
e José se encaixam perfeitamente no caminho da promessa por sua descendência: o Messias seria 
da descendência de Davi (2Sm 7,12-16; Is 11,1).
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-   A saudação do anjo é um convite a toda a Igreja: Deus está Alegra-te, cheia de graça:
próximo do ser humano, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento se 
transforma em alegria! Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenações, tristezas e 
desencantos, todos encontram graça diante de Deus.

-  Deus escolhe Maria para que esteja junto com os homens, para O Senhor está contigo: 
fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro.

-   A ação de Deus não é para castigar ou desferir sua ira. Este Não temas, encontraste graça:
acontecimento une a história da salvação, abraçando a humanidade com o amor de Deus. Assim, o 
medo, reação natural do ser humano, é envolvido pela segurança de Deus, que se manifesta para 
abençoar e salvar. Os pequenos, que vivem longe das seguranças da religião institucional, 
encontram graça diante de Deus.

-   O verbo grego para “conhecer” e seu correlato hebraico são Não conheço homem algum:
um eufemismo para referir-se à relação sexual.

-   Maria aqui é símbolo de toda a humanidade. O Espírito, o poder e a sombra do Altíssimo:
Ela é vítima da Lei, diante de todos, terá um filho de origem desconhecida sendo já prometida em 
casamento. Contudo, este gesto é símbolo da união amorosa de Deus com os homens, 
representado pelo Espírito que baixa do céu e a envolve, o poder de Deus que a cobre com sua 
sombra. Deus definitivamente se une à humanidade, os céus se encontram com a terra!

-  A salvação é uma iniciativa livre de Deus, que faz tudo para que o  Nada é impossível:
homem novamente se encontre com seus braços de amor. Assim, uma idosa estéril pode conceber. 
Assim como uma virgem. A virgindade de Maria, aqui, não é uma condenação às relações sexuais e 
sim um sinal de que o movimento salvífico é feito por Deus, pelas vias que só ele conhece, mas 
passando pelo homem.

-   finalmente – esta é a profundidade da acolhida de Faça-se em mim segundo a tua palavra:
Maria – das profundezas da criação, que se afastou dele pelo pecado, se levanta um “sim” capaz de 
atrair o próprio Deus. Ela decide participar da história da salvação, pois seu coração está de acordo 
com a vontade de Deus.

Na Festa da Anunciação celebramos o mistério de Deus que inicia sua “kênosis” e vem nos 
visitar. Celebramos também o gesto de humildade e doação de Maria que abriu seu coração e seu 
corpo ao extraordinário, permitiu que seu corpo virgem gerasse uma vida, o Filho de Deus. Maria 
disse o seu “SIM”. Não o fez somente por ela, mas em nome de toda a humanidade. Hoje cabe a nós 
continuar dando esta resposta, abrindo nossos corações e nossos lares. “Maria deixou-se conduzir 
pelo Espírito, através de um itinerário de fé, rumo a uma destinação feita de serviço e fecundidade. 
Hoje fixamos nela o olhar, para que nos ajude a anunciar a todos a mensagem de salvação e para 
que os novos discípulos e tornem operosos evangelizadores” (EG 287).s

Santos do dia: Dimas (o bom-ladrão). Procópio da Boêmia (990-1053). Eberardo de 
Nellenburg (1010-1078/1079). Lúcia Filippini (1672-1732). Margarida Rosa Flesch (1826-1906). 

Testemunhas do Reino: Donato Mendoza (Nicarágua, 1986).

Memória histórica: Juramento da 1ª Constituição do Império por Pedro I (1824). O Ceará é a 
primeira Província (Estado) do Brasil a abolir a escravatura (1884). Pastores anglicanos chegam ao 
Chaco argentino (1914).

"Não sou comunista, o amor aos pobres é uma bandeira do Evangelho." 
(Papa Francisco)
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26 TERÇA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma) 

Perdoar é tão difícil que Jesus, no Pai-nosso, 
condicionou o perdão do Pai ao perdão aos 
irmãos e irmãs. É mais fácil ser injusto que justo, 
praticar a justiça que viver o amor, perdoar uma 
vez que estar disposto a perdoar sempre. A 
motivação última e o modelo perfeito da justiça, 
do amor e do perdão só pode mesmo ser Deus!

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Eu vos chamo, meu Deus, porque me 
atendeis; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Ó Deus, que a vossa graça não nos aban-
done, mas nos faça dedicados ao vosso serviço 
e aumente sempre em nós os vossos dons. 

Leitura - Dn 3,25.34-43
 
Leitura da Profecia de Daniel 

25Naqueles dias:  Azarias, parou e, de pé, 
começou a rezar; abrindo a boca no meio do 

34fogo, disse:  "Oh! não nos desampares nunca, 
nós te pedimos, por teu nome, não desfaças tua 

35aliança  nem retires de nós tua benevolência, 
por Abraão, teu amigo, por Isaac, teu servo, e 

36por Israel, teu Santo,  aos quais prometeste 
multiplicar a descendência como estrelas do 

                       céu e como areia que está na beira do mar; 
37 Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de 
todos os povos, somos hoje o mais humilde em 

                       toda a terra, por causa de nossos pecados; 
38 neste tempo estamos sem chefes, sem pro-
fetas, sem guia, não há holocausto nem sacri-
fício, não há oblação nem incenso, não há um 

lugar para oferecermos em tua presença as 
39primícias, e encontrarmos benevolência;  mas, 

de alma contrita e em espírito de humildade, 
sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de 

40carneiros e touros  e como nos sacrifícios de 
milhares de cordeiros gordos, assim se efetue 
hoje nosso sacrifício em tua presença, e tu faças 
que nós te sigamos até ao fim; não se sentirá 

41frustrado quem põe em ti sua confiança.  De 
agora em diante, queremos, de todo o coração, 

 42seguir-te, temer-te, buscar tua face;  não nos 
deixes confundidos, mas trata-nos segundo a 
tua clemência e segundo a tua imensa 

43misericórdia;  liberta-nos com o poder de tuas 
maravilhas e torna teu nome glorificado, 
Senhor". - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 24(25),4bc-5ab. 
6-7bc.8-9 (R/. 6a)

R. Recordai, Senhor, a vossa compaixão!
 
1.  Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-

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

2.  Recordai, Senhor meu Deus, vossa ter-
nura e a vossa compaixão que são eternas! De 
mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e 
sois bondade sem limites, ó Senhor! R. 

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

 
Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

R.  Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

 V.  Voltai ao Senhor, vosso Deus, ele é bom, 
compassivo e clemente". R.
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 Evangelho - Mt 18,21-35

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Pedro aproximou-se de 21

Jesus e perguntou: "Senhor, quantas vezes devo 
perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 
sete vezes?"  Jesus respondeu: "Não te digo até 22

sete vezes, mas até setenta vezes sete.  Porque 23

o Reino dos Céus é como um rei que resolveu 
acertar as contas com seus empregados.                 
24 Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um 
que lhe devia uma enorme fortuna.  Como o 25

empregado não tivesse com que pagar, o patrão 
mandou que fosse vendido como escravo, junto 
com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, 
para que pagasse a dívida.  O empregado, 26

porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, 
suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei 
tudo'.  Diante disso, o patrão teve compaixão, 27

soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida.                  
28 Ao sair dali, aquele empregado encontrou um 
dos seus companheiros que lhe devia apenas 
cem moedas. Ele o agarrou e começou a 
sufocá-lo, dizendo: 'Paga o que me deves'.  O 29

companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: 
'Dá-me um prazo! e eu te pagarei'.  Mas o em-30

pregado não quis saber disso. Saiu e mandou 
jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. 
31 Vendo o que havia acontecido, os outros 
empregados ficaram muito tristes, procuraram o 
patrão e lhe contaram tudo.  Então o patrão 32

mandou chamá-lo e lhe disse: 'Empregado 
perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque 
tu me suplicaste.  Não devias tu também, ter 33

compaixão do teu companheiro, como eu tive 
compaixão de ti?'  O patrão indignou-se e 34

mandou entregar aquele empregado aos 
torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. 
35 É assim que o meu Pai que está nos céus fará 
convosco, se cada um não perdoar de coração 
ao seu irmão". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O Pai celeste não nos perdoará, se cada um 
não perdoar a seu irmão. Confiantes na conver-
são dos pecadores e na infinita misericórdia do 
Pai, digamos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos ministros da Palavra que anunciam 
o perdão e pelos fiéis que perdoam sempre 
quem os ofende, oremos.

2.  Pelas nações solidárias com os países 
pobres e pelas pessoas ricas que partilham seus 
bens por amor, oremos. 

3.  Pelos que, no meio das angústias, se 
voltam para o Senhor, e pelos credores pacien-
tes e compreensivos, oremos.

4.  Por nós que celebramos esta Eucaristia 
que fazemos dela um momento de festa e de 
perdão mútuo, oremos.

Senhor, nosso Deus, orientai os humildes na 
justiça e dai-lhes a conhecer os vossos cami-
nhos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que este sacrifí-
cio salvador nos purifique do pecado e dê glória 
a vosso nome. 

Prefácio da Quaresma.

Antífona da comunhão - Sl 14,1-2

Quem habitará, Senhor, em vossa casa, ou 
repousará no vosso monte santo? Aquele que 
caminha na perfeição e pratica a justiça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a participação neste mistério 
nos dê uma vida nova, sendo reconciliação 
convosco e garantia de vossa proteção. 
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A lei é necessária, mas insuficiente. A lei 
cumpre algumas funções, mas não resolve tudo. 
Por isso, Jesus respeita a lei, mas a questiona; 
pratica a lei, mas vai além dela; mostra que não 
podemos ser escravos da lei, mas servos de 
Deus e dos irmãos. É a justiça excessiva do 
evangelho!
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,21-35

 evangelho de hoje deve ser entendido à luz do versículo 33: “‘E você, não devia também 

Oter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você?’”. A minha relação com o outro 
deve imitar a relação que o Outro (Deus) tem comigo. Aquilo que o Senhor fez comigo deve 

ser o fundamento e o critério da minha relação com os outros. Ele não nos ensina a simplesmente 
amar o próximo como a si mesmo (cf. Mt 22,39), mas a amar-nos uns aos outros como ele nos 
amou (cf. Jo 13,34).

-  A justiça divina não é mero restabelecimento da paridade, isto é, quem erra paga; quem dá 
recebe em troca. A justiça divina é justiça superior, própria de quem ama, se sente devedora em 
relação a todos. Sendo assim, ao adversário deve a reconciliação. Ao pequeno, a acolhida. Ao 
perdido, a procura. Ao culpado, a correção. Ao devedor, o perdão. É a “justiça excessiva”, de que 
Jesus já falou (cf. Mt 5,20). Seu nome é miseri-córdia (= coração que compreende e acolhe a 
miséria), per-dão (= dar mais do que é devido), dom!

-  O perdão, que dou e recebo, – usando uma imagem dos Padres – é o próprio respiro de 
Deus, o Espírito Santo, que se torna minha vida. O perdão é o coração da vida cristã, pois, 
perdoando, me torno filho do Pai e irmão dos meus semelhantes. Naturalmente, o perdão não nega 
a realidade inaceitável do mal. O perdão a supõe, para triunfar sobre ela, pelo amor gratuito e 
incondicional. Amor que não perdoa não é amor.

-  Na segunda parte do evangelho de hoje, há uma parábola (vv. 23-35). É uma exortação ao 
perdão. A gente só pode conviver fraternalmente, não porque ninguém erra, mas porque se perdoa e 
se é perdoado. O mal, que divide e isola, pode, pelo perdão, unir e soldar as peças defeituosas. Ai 
daquelas comunidades que, ao invés de unir pelo perdão, excluem pela incompreensão e pelo 
desamor! Se ainda não mataram o Evangelho, este vai torturá-las só Deus sabe até quando.

Santos do dia: Cástulo (+ 286). Larissa (século IV). Félix de Trier (+ 400). Ludgero (742-809). 

Testemunhas do Reino: Maria Gomez (Colômbia, 1989). Onalício Barros e Valentim Serra 
(Brasil, 1998). 

Memória histórica: Assinatura do Tratado de Asunción, pela Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, constituindo, assim, o Mercosul (1991).

Datas comemorativas: Morte de Ludwig von Beethoven (1827). Dia Mundial do Teatro.

27 QUARTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Antífona da entrada - Sl 118, 133

Orientai meus passos, Senhor, segundo a vos-
sa palavra, e que o mal não domine sobre mim!

Oração do dia

Ó Deus de bondade, concedei que, forma-
dos pela observância da Quaresma e nutridos 
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por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para 
vos servir com fervor, sempre unânimes na 
oração. 

Leitura - Dt 4,1.5-9

Leitura do Livro do Deuteronômio 

Moisés falou ao povo, dizendo:  "Agora, 1

Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos 
ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e 
entreis na posse da terra prometida que o 
Senhor Deus de vossos pais vos vai dar.  Eis 5

que vos ensinei leis e decretos conforme o 
Senhor meu Deus me ordenou, para que os 
pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual 
tomareis posse.  Vós os guardareis, pois, e os 6

poreis em prática, porque neles está vossa 
sabedoria e inteligência perante os povos, para 
que, ouvindo todas estas leis, digam: 'Na 
verdade, é sábia e inteligente esta grande 
nação!'  Pois, qual é a grande nação cujos 7

deuses lhe são tão próximos como o Senhor 
nosso Deus, sempre que o invocamos?  E que 8

nação haverá tão grande que tenha leis e 
decretos tão justos, como esta lei que hoje vos 
ponho diante dos olhos?  Mas toma cuidado! 9

Procura com grande zelo não te esqueceres de 
tudo o que viste com os próprios olhos, e nada 
deixes escapar do teu coração por todos os dias 
de tua vida; antes, ensina-o a teus filhos e 
netos".- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 147(147B),12-
13.15-16.19-20 (R/. 12a)

R. Glorifica o Senhor, Jerusalém!

1.  Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, 
canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com 
segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu 
seio abençoou. R.

2.  Ele envia suas ordens para a terra, e a 
palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve 
como lã e espalha a geada como cinza. R.

3.  Anuncia a Jacó sua palavra, seus precei-
tos suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu 

tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus 
preceitos R.

 Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63c.68c
 
R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 

Pai, que é amor! 
V.  Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

 Evangelho - Mt 5,17-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
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

Jesus não veio revogar a Lei, mas ensinar o 
seu sentido mais profundo e mostrar que o 
amor-serviço supera toda lei, divina ou humana. 
Voltemo-nos para ele e peçamos: R. Jesus 
Cristo, ensinai-nos a viver como vivestes.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus acolhe e 
anuncia a Lei de Deus todos os dias, para que 
também a pratique, oremos.

2.  Pelo povo da primeira Aliança que co-
nhece a Lei de Deus, para que também a apro-
funde, viva e proclame, oremos. 

3.  Pelos pais que ensinam a Lei de Deus 
aos filhos, para que também e sobretudo ensi-
nem o amor e o serviço, oremos.

4.  Pela Campanha da Fraternidade, para 
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que também nos ensine a dimensão pública, 
social e política do amor, oremos.

Senhor Jesus Cristo, abri os nossos cora-
ções à vossa Lei, resumida e superada pelo 
amor ao próximo e aos inimigos, e dai-nos, pelo 
Espírito Santo, a força necessária para cumpri-
la. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces do vosso povo, e a nós, que celebramos 

estes mistérios, defendei-nos de todos os 
perigos. 

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinareis, Senhor, o caminho da 
vida: perfeita é a alegria em vossa presença.

Oração depois da comunhão

Santifique, ó Deus, esta mesa celeste da 
qual participamos para que, purificando-nos de 
todo erro, ela nos torne dignos das vossas pro-
messas. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 5,17-19

N
ão pensem que eu vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno 
cumprimento” (Mt 5,17). É o primeiro versículo do evangelho de hoje, é a primeira 
vez que Jesus diz isso em Mateus, e é o versículo mais importante do texto.

-  A lei, como já vimos, é boa: manda o que faz a vida crescer e proíbe o que diminui a vida. Os 
profetas, que falam em nome de Deus, recordam sempre a lei, denunciando suas transgressões e 
prometendo um coração novo, um Espírito novo, que, finalmente, nos faça trilhar o caminho de 
Deus.

-  A lei, porém – já estamos fartos de saber – não salva ninguém. Nós, pecadores, por 
imperícia ou engano, trocamos o bem pelo mal e o mal pelo bem. Quando tomamos consciência, já 
erramos e, na tentativa de justificar-nos (= de nos tornarmos justos), erramos mais ainda. De 
transgressão em transgressão, a desobediência vira hábito, quase um imperativo, uma obrigação 
de fazer o que é proibido e de não fazer o que é obrigado. É a escravidão do vício (= mau hábito), 
que é tão difícil – e tão importante – admitir. O maior problema não é ser alcoólico, é admitir que se 
é. Admitir, por outro lado, é o começo da redenção.

-  A lei, por um lado, provoca, acusa e pune a nossa pecaminosidade, e, por outro, é nossa 
carcereira, pedagoga e tutora. Cria o pecado, porque sem lei não há pecado; acusa, pois é com base 
na lei que se julgam os atos; pune, porque tipifica os crimes e estabelece as penas. Não permite que 
deixemos a prisão em que o pecado nos mete; conduz-nos para além de si mesma; protege-nos, 
mas não nos deixa crescer. 

-  Jesus veio libertar-nos da escravidão da lei, não abolindo-a – seria o caos absoluto! – mas 
cumprindo-a de um modo superior, divino, “excessivo”. Ele é o primeiro a viver o amor, que a lei 
sempre buscou, mas nunca atingiu. A sua justiça não é a dos fariseus nem a dos doutores da lei, 
mestres e advogados daqueles. A justiça de Jesus é a justiça “excessiva” do Filho, igual à do Pai, 
que introduz no Reino. (A expressão ‘justiça excessiva’ – você já deve ter percebido – tem a ver com 
a palavra de Jesus: “Se a justiça de vocês não for maior (= exceder, superar) que a dos escribas e 
fariseus...” (Mt 5,20)! 

-  Com Jesus, uma coisa fica clar . Atrás da lei, que proíbe o que tem cheiro de morte, está o a
Senhor, que dá a vida e ressuscita dos mortos. Atrás da palavra, que condena a transgressão, está o 
Pai (misericordioso, é claro) que perdoa o transgressor. Jesus não é o fim da lei, mas a finalidade da 
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lei e dos profetas. Não é a abolição da lei, mas seu cumprimento, excessivo, inesperado, 
inimaginável. Ele vive a palavra dada a Moisés e sempre de novo recordada e atualizada pelos 
profetas. E vai muito além: ele faz a vontade do Pai, que é seu alimento!

Santos do dia: João de Licópolis (+ 394). Isaac de Constantinopla (+ 396). Vedulfo (500-
580). Haimo de Halberstadt (+ 853). Frovino de Engelberg (+ 1178). José Pedro Coudrin (1768-
1837). 

Testemunhas do Reino: José Comblin (Brasil, 2011). 

Memória histórica: Colombo chega a Cariari (Costa Rica, 1502). Os índios txukamãe exigem 
suas terras sagradas do Xingu (1984). Terremoto de 8,8º no Chile (2010). 

Datas comemorativas: Dia do Circo. Dia do Artista Circense. Dia Mundial do Teatro. 
Nascimento de Wilhelm Röntgen, físico, descobridor dos Raios X (1845). 

28 QUINTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa -Ofício do dia da semana do Tempo da Quaresma)

A que ponto chega a cegueira humana, pro-
vocada pela má vontade, pelo fechamento 
interior, pelo medo! Jesus faz o bem e seus 
adversários atribuem o bem que Jesus faz ao 
mal, ao espírito do mal, ao chefe dos demônios. 
Não temos também nós caídas na cegueira ou, 
pior, estados de cegueira?

Antífona da entrada 

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor; 
quando em qualquer aflição clamarem por mim, 
eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre.

Oração do dia

À medida que se aproxima a festa da 
salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos 
preparemos com maior empenho para celebrar 
o mistério da Páscoa. 

Leitura - Jr 7,23-28

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

23Assim fala o Senhor:  "Dei esta ordem ao 
povo dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o 

vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e segui 
adiante por todo o caminho que eu vos indicar 

24para serdes felizes.  Mas eles não ouviram e 
não prestaram atenção; ao contrário, seguindo 
as más inclinações do coração, andaram para 

25trás e não para a frente,  desde o dia em que 
seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A 
todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-

26os cada dia, começando bem cedo;  mas não 
ouviram e não prestaram atenção; ao contrário, 
obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior 

27que seus pais.  Se falares todas essas coisas, 
eles não te escutarão, e, se os chamares, não te 

28darão resposta.  Dirás, então: Esta é a nação 
que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e 
não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arran-
cada de sua boca". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 94(95),1-2.6-
7.8-9 (R/. 8)

R. Oxalá ouvísseis hoje a voz do 
Senhor: Não fecheis os vossos corações.

1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos! R.
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2.  Vinde adoremos e prostremo-nos por 
terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós 
somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que 
conduz com sua mão. R.

3.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: "Não fe-
cheis os corações como em Meriba, como em 
Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora 
vossos pais me provocaram, apesar de terem 
visto as minhas obras". R.

Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Voltai ao Senhor, vosso Deus, ele é bom, 
compassivo e clemente. R.

Evangelho - Lc 11,14-23

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus estava expulsando 14

um demônio que era mudo. Quando o demônio 
saiu, o mudo começou a falar, e as multidões 
ficaram admiradas.  Mas alguns disseram: "É 15

por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele 
expulsa os demônios".  Outros, para tentar 16

Jesus, pediam-lhe um sinal do céu.  Mas, co-17

nhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: 
"Todo reino dividido contra si mesmo será des-
truído; e cairá uma casa por cima da outra. Ora,   18

se até Satanás está dividido contra si mesmo, 
como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis 
que é por Belzebu que eu expulso os demô-
nios.  Se é por meio de Belzebu que eu expulso 19

demônios, vossos filhos os expulsam por meio 
de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos 
juízes.  Mas, se é pelo dedo de Deus que eu 20

expulso os demônios, então chegou para vós o 
Reino de Deus.  Quando um homem forte e 21

bem armado guarda a própria casa, seus bens 
estão seguros.  Mas, quando chega um ho-22

mem mais forte do que ele, vence-o, arranca-
lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o 
que roubou.  Quem não está comigo, está 23

contra mim. E quem não recolhe comigo, 
dispersa". - Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

“Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, 
e vós sereis o meu povo; e segui adiante por 
todo o caminho que eu vos indicar para serdes 
felizes.” Peçamos a Deus a graça de ouvir a sua 
palavra e de seguir adiante pelo caminho que ele 
nos indicar, dizendo: R. Senhor, queremos ser 
vosso povo santo.

1.  Deus nosso Pai, fazei ressoar a vossa 
Palavra na nossa mente, na nos nossos cora-
ções e na nossa vida. 

2.  Deus de Israel, continuai a mandar sá-
bios e profetas para nos questionarem quando 
nos afastamos de vós.

3.  Senhor de toda a terra, expulsai os 
demônios e livrai vossos filhos de todo pecado, 
calúnia e maldade.

4.  Deus dos nossos pais, fazei-nos reco-
nhecer que quem não está com Cristo não une, 
mas divide e separa.

Senhor, não olheis para a nossa infidelidade, 
mas para Jesus, vosso Filho e nosso Irmão, que 
obedeceu até à morte e deu sua vida por nós. Ele 
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, para que a oferenda do vosso povo 
possa agradar-vos, purificai-nos de todo con-
tágio do mal e não nos deixeis seduzir pelas 
falsas alegrias, pois nos prometestes o prêmio 
verdadeiro.

Antífona da comunhão - Sl 118,4-5

Vós nos dais, Senhor, vossos preceitos para 
que sejam observados fielmente. Possam meus 
passos orientar-se no cumprimento da vossa 
justiça.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentais com os sacra-

mentos, concedei-nos vossos auxílios para 
colhermos o fruto da salvação nesta celebração 
e em nossa vida. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,14-23

O
 espírito mudo, de que o Espírito cura, é o da serpente do Gênesis cf. Gn 3,1ss.), que tirou 
da nossa boca a palavra que nos faz ser o que somos. Essa palavra é a palavra “Pai”, que, 
dirigindo-a a Deus, nós nos reconhecemos filhos e filhas. 

- Pela mentira, o ser humano não sentiu mais a paternidade de Deus e não foi mais capaz de 
exprimir a sua condição filial na comunhão fraterna com as outras pessoas. Apagou-se nele a luz da 
vida. Sentiu-se filho do nada e destinado ao nada, filho e irmão de ninguém. Caiu no egoísmo, que 
parece vida, mas é apenas morte em vida. 

- Jesus entra neste abismo da nossa existência para encontrar todos os seus irmãos e irmãs 
que aí tinham caído e devolver-lhes a palavra que santifica o nome do Pai e conduz ao reino dos 
filhos (cf. Lc 11,2).

- Pelo dom da Eucaristia, palavra e pão, que aquele que já está na pátria deixou aos que se 
acham ainda a caminho, o domínio do espírito impuro é suplantado pelo domínio do Espírito de 
Deus. A Eucaristia abre o amor do Pai e do Filho a todos os irmãos e irmãs e desata, no coração e na 
boca de todos, a palavra do Reino (vv. 15-22). É o cumprimento da missão de Jesus, pois o nosso 
coração e a nossa boca foram criados para essa palavra. 

- A passagem de Jesus entre nós é, do início ao fim, obra do “dedo” de Deus (cf. Lc 11,20) 
para salvar o ser humano e conduzi-lo a esta comunhão de vida com ele. O Filho é “o mais forte”, 
que nos arranca das mãos do Inimigo e nos devolve ao Pai. Por isso, “estar com ele” é colher os 
frutos da vida, e “estar contra Ele” é perder-se (v. 23). Estar “com ele” é a decisão que nos salva 
porque nos torna filhos e filhas: dá-nos nossa verdadeira essência.

- Estar com Jesus (v. 23) significa estar no Reino, tendo o Espírito do Filho. Ser contra 
significa estar fora dele, ainda escravos do espírito mudo, que nos impede a palavra que nos torna 
livres.

Santos do dia: Guntram (525-592). Gundelindis (séculos VII-VIII). Einhildis (VIII século). Joana 
Maria de Maillé (1331-1414). Guilherme Eiselin (1564-1588). Adelaide Cini (1838-1885). 

Testemunhas do Reino: Héctor Gómez Calito (Guatemala, 1985).

Memória histórica: 14 índios ticunas foram assassinados e 23 feridos pelo madeireiro Oscar 
Castelo Branco e 20 pistoleiros, enquanto esperavam ajuda da FUNAI (Benjamin Constant, AM, 
1988). 

Datas comemorativas: Dia do revisor e do diagramador. 

29 SEXTA-FEIRA - 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia da semana do Tempo da Quaresma) 

Um mestre da Lei interroga o próprio autor 
da Lei. O autor da Lei é elogiado por alguém que 

só devia conhecê-la e interpretá-la. Jesus, po-
rém, vira o jogo: elogia quem o havia elogiado, 
para conduzi-lo ao que realmente importa: viver 
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a Lei. A seta indica para algo diferente dela, para 
o que realmente interessa. Assim com a Lei: 
colocá-la em prática é mais importante que 
conhecê-la e muito mais importante que 
interpretá-la.

Antífona da entrada - Sl 85, 8-10

Senhor, não há entre os deuses nenhum que 
se vos compare, porque sois grande e fazeis 
maravilhas: só vós, Senhor, sois Deus.

Oração do dia

Infundi, ó Deus, vossa graça em nossos 
corações, para que fugindo aos excessos hu-
manos possamos, com vosso auxílio, abraçar 
os vossos preceitos. 

Leitura - Os 14,2-10
 
Leitura da Profecia de Oseias 

Assim fala o Senhor Deus:  "Volta, Israel, 2

para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído 
em teu pecado.  Vós todos, encontrai palavras e 3

voltai para o Senhor; dizei-lhe: 'Livra-nos de 
todo o mal e aceita este bem que oferecemos; o 
fruto de nossos lábios.  A Assíria não nos salva-4

rá; não queremos montar nossos cavalos, não 
chamaremos mais 'Deuses nossos' a produtos 
de nossas mãos; em ti encontrará o órfão 
misericórdia".  Hei de curar sua perversidade e 5

me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha 
cólera.  Serei como orvalho para Israel; ele flo-6

rescerá como o lírio e lançará raízes como plan-
tas do Líbano.  Seus ramos hão de estender-se; 7

será seu esplendor como o da oliveira, e seu 
perfume como o do Líbano.  Voltarão a sentar-8

se à minha sombra e a cultivar o trigo, e flores-
cerão como a videira, cuja fama se iguala à do 
vinho do Líbano.  Que tem ainda Efraim a ver 9

com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por 
ele. Sou como o cipreste sempre verde: de mim 
procede o teu fruto.  Compreenda estas pala-10

vras o homem sábio, reflita sobre elas o bom 
entendedor! São retos os caminhos do Senhor 

e, por eles, andarão os justos, enquanto os 
maus ali tropeçam e caem". - Palavra do 
Senhor.                                    

 
Salmo responsorial - Sl 80(81),6c-8a. 
8bc-9.10-11ab.14e17 (R/. cf. 11.9a) 

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

 
1.  Eis que ouço uma voz que não conheço, 

"Aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos 
pesados eu tirei de tuas mãos, Na angústia a 
mim clamaste, e te salvei. R.

2.   uma nuvem trovejante te falei, e junto De
às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, 
porque vou te advertir! Israel, ah! se quisesses 
me escutar. R. 

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

4. Quem me dera que meu povo me 
escutasse! Que Israel andasse sempre em meus 
caminhos. eu lhe daria de comer a flor do trigo, 
e com o mel que sai da rocha o fartaria". R.

 
Aclamação ao Evangelho - Mt 4,17

R.  Glória a vós, Senhor Jesus, Primo-
gênito dentre os mortos!

V. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está 
próximo o Reino de Deus! R.

 
Evangelho - Mc 12,28b-34

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Um escriba aproximou-28b

se de Jesus e perguntou: "Qual é o primeiro de 
todos os mandamentos?"  Jesus respondeu: "O 29

primeiro é este: Ouve, ó Israel! O Senhor nosso 
Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu  30 

Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, 
de todo o teu entendimento e com toda a tua 
força!  O segundo mandamento é: Amarás o teu 31
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próximo como a ti mesmo! Não existe outro 
mandamento maior do que estes".  O mestre da 32

Lei disse a Jesus: "Muito bem, Mestre! Na 
verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e 
não existe outro além dele.  Amá-lo de todo o 33

coração, de toda a mente, e com toda a força, e 
amar o próximo como a si mesmo é melhor do 
que todos os holocaustos e sacrifícios."  Jesus 34

viu que ele tinha respondido com inteligência, e 
disse: "Tu não estás longe do Reino de Deus." E 
ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas 
a Jesus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Amar a Deus de todo o coração, de toda a 
mente, e com toda a força, e amar o próximo 
como a si mesmo é melhor do que todos os 
holocaustos e sacrifícios, disse um mestre da Lei 
a Jesus. Jesus o elogiou e acrescentou: “Não 
estas longe do Reino de Deus”. Por isso, 
peçamos: R. Venha a nós o vosso Reino, 
Senhor.

1.  Para que os fiéis de todas as Igrejas cris-
tãs se convertam cada vez mais ao Senhor e ao 
seu Reino, oremos.

2.  Para que as nações descubram a urgên-
cia de uma opção decidida pela solidariedade e 
pela paz, oremos.

3.  Para que os grandes deste mundo per-
cebam a insignificância dos ídolos do poder, do 
ter e do prestígio, oremos.

4.  Para que os discípulos de Cristo tenham 
no centro de suas vidas o amor a Deus e ao 
próximo, oremos.

Senhor, Deus onipotente, purificai os nossos 
corações, fazei que voltemos para vós, trocai o 
nosso coração de pedra por um coração de 
carne, capaz de amar a vós sobre toda as s 
coisas e ao próximo como a nós mesmos.

Oração sobre as oferendas

Olhai com bondade, ó Deus, as oferendas 
que vos apresentamos para que vos sejam 
agradáveis e úteis à nossa salvação. 

 
Antífona da comunhão - Mc 12,33

Amar a Deus de todo o coração e ao próximo 
como a si mesmo, vale mais que todos os 
sacrifícios.

Oração depois da comunhão

Senhor Deus, que a vossa força penetre em 
nossa vida para que alcancemos em plenitude o 
que recebemos no sacramento. 

 

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

Os judeus tinham uma infinidade de leis e preceitos. Mais ou menos como nós hoje. 
Naquele emaranhado, tinham dificuldade em movimentar-se. Precisavam de um princípio, 
de um critério que iluminasse e organizasse aquela parafernália toda de leis.

-  Na pergunta do escriba de hoje, não há polêmica nem desejo de polêmica. Há desejo de 
conhecer e disponibilidade de aprender. O único perigo é o desejo acabar antes de ser satisfeito, 
como uma viagem que não chegou ao destino.

-  A primeira parte da reposta de Jesus sai do Antigo Testamento. “Amarás o Senhor teu 
Deus...” (Dt 6,4ss.). A segunda parte também. “Amarás o teu próximo...” (Lv 19,18). A novidade de 
Jesus é ter juntado os dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo.

-  Só podemos amar a Deus se conhecemos o seu amor por nós, o que é impossível se não 
conhecemos – se não ouvimos – a sua palavra. O nosso amor não se dirige a um ídolo, que 
construímos com nossas ideias, mas ao único Senhor, aquele que nos criou e salvou, mostrando-
se nosso Senhor. 
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-  O nosso amor a Deus nos torna semelhantes a ele. Amá-lo é louvá-lo, reverenciá-lo, servi-
lo. Louvar é o contrário de invejar: quem louva alegra-se com o que o amado é. Reverenciá-lo é 
respeitá-lo e levá-lo a sério por temor de perdê-lo. Servir é colocar à sua disposição o que se tem, o 
que se faz e, principalmente, o que se é. 

-  O segundo mandamento – o amor pelo ser humano – não está em concorrência com o 
primeiro. O amor ao ser humano brota do amor a Deus como a água de uma fonte. É “segundo” 
porque brota da fonte; não é “secundário”, como se fosse menos importante ou até dispensável. Se 
colocarmos, porém, o primeiro como segundo, fechamos o registro de entrada da “água” e ficamos 
sem os dois!

-  Nossa capacidade de amar é infinita, porque feita por Deus e porque dada a nós no dom do 
Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho. O próximo, porém, não pode ser amado de modo 
absoluto, pois seria transformá-lo num “deus”, enquanto ele é só um ser humano. Põe-se sobre 
suas costas um peso que ele não consegue carregar, e ele acaba destruído. O mais comum, porém, 
é jogá-lo fora, dispensá-lo e desprezá-lo, com decepção e ódio, pois ele é limitado: não é o “deus” 
ou a “deusa” que imaginávamos. Por isso, muitas expressões do chamado “amor” – nome falso do 
mascarado egoísmo –, que escraviza o ‘amante’ e a ‘pessoa amada’, não passa de uma 
macaqueação do verdadeiro amor, do amor do Deus-Amor. É preciso crescer muito para se 
desfazer desse ‘amor’ e chegar perto do ‘Amor’. Este liberta e dá vida; aquele escraviza e mata. 

-  Paulo, em plena sintonia com Jesus, vai dizer que o “o amor é a plenitude da Lei” (Rm 
13,10). Qualquer outro mandamento encontra no mandamento do amor o seu sentido, e só tem 
sentido se for sua expressão. Toda lei – natural, civil ou eclesial – que não vier do amor e não levar 
ao amor não é vontade de Deus. 

-  Se entendemos o mandamento do amor, estamos muito perto do Reino de Deus. Para 
entrar, só falta um passo: amar a Jesus. 

Santos do dia: Jonas e Baraquiso (+ 326). Bertoldo da Calábria (1100-1195). Guilherme de 
Neuenberg (1150-1231). Ludolfo de Ratzeburg (+ 1250). 

Testemunhas do Reino: Hans Nielsen Hauge (1771-1824). Rafael e Eduardo Vergara Toledo 
(Chile, 1985).

Datas comemorativas: Fundação de Salvador (1949) e de Curitiba (1693). Início da “Missão 
Centenário", levando o primeiro astronauta brasileiro ao espaço, o tenente coronel Marcos César 
Pontes, às 23h29, no ano de 2006.

Anotação litúrgica sobre o IV Domingo da Quaresma
I Vésperas do Domingo - No Ofício e na Missa deste Domingo, ornamenta-se o altar com 

flores, toca-se o órgão e permitem-se paramentos cor-de-rosa.

30 SÁBADO DA 3ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

andar junto com o orgulho de si mesmo e o 
desprezo do outro. Parafraseando São João: não 
se pode louvar a Deus, a quem não se vê, e 
desprezar o irmão, a quem se vê. Quem diz que 
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louva a Deus, mas condena o irmão, é mentiro-
so, e a verdade de Deus não está nele! 

Antífona da entrada - Sl 102,2-3

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não 
esqueças nenhum dos seus benefícios: é ele 
quem te perdoa todas as ofensas.

Oração do dia

Ó Deus, alegrando-nos cada ano com a 
celebração da Quaresma, possamos participar 
com fervor dos sacramentos pascais e colher 
com alegria todos os seus frutos. 

Leitura - Os 6,1-6
 
Leitura da Profecia de Oseias 

1 "Vinde, voltemos para o Senhor, ele nos 
feriu e há de tratar-nos, ele nos machucou e há 
de curar-nos.  Em dois dias, nos dará vida, e, ao 2

terceiro dia, há de restaurar-nos, e viveremos em 
sua presença.  É preciso saber segui-lo para  3

reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a 
sua vinda, ele virá até nós como as primeiras 
chuvas, como as chuvas tardias que regam o 
solo".  Como vou tratar-te, Efraim? Como vou 4

tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem 
pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz.         
5 Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-
os com as palavras de minha boca, mas, como 
luz, expandem-se meus juízos;  quero amor, e 6

não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do 
que holocaustos. - Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.18-
19.20-21ab (R/. cf. Os 6,6) 

 R.  Eu quis misericórdia e não o sacri-
fício!

1.  Tende piedade, ó meu Deus, misericór-
dia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2. Pois não são de vosso agrado os sacri-
fícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais.  
Meu sacrifício é minha alma penitente, não des-
prezeis um coração arrependido! R.

3. Sede benigno com Sião, por vossa gra-
ça, reconstruí Jerusalém e os seus muros! E 
aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaus-
tos e oblações em vosso altar! R.

 Aclamação ao Evangelho - Sl 94(95)

R.  Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 
fecheis os corações como em Meriba! R.

 Evangelho - Lc 18,9-14

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus contou esta pará-9

bola para alguns que confiavam na sua própria 
justiça e desprezavam os outros:  "Dois 10

homens subiram ao Templo para rezar: um era 
fariseu, o outro cobrador de impostos.  O fari-11

seu, de pé, rezava assim em seu íntimo: 'Ó Deus, 
eu te agradeço porque não sou como os outros 
homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem 
como este cobrador de impostos. Eu jejuo 12 

duas vezes por semana, e dou o dízimo de toda a 
minha renda'.  O cobrador de impostos, porém, 13

ficou à distância, e nem se atrevia a levantar os 
olhos para o céu; mas batia no peito, dizendo: 
'Meu Deus, tem piedade de mim que sou 
pecador!'  Eu vos digo: este último voltou para 14

casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva 
será humilhado, e quem se humilha será ele-
vado". - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

«Quem se exalta será humilhado e quem se 
humilha será exaltado». Esta palavra de Jesus 
deveria estar sempre diante dos nossos olhos, 
uma vez que a humildade é a base de todas               
as virtudes e de todas as boas atitudes.                     
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R. Ensinai-nos, Jesus, a humildade. 

1.  Para que o papa, os bispos, os presbíte-
ros e os diáconos sejam sinceros e humildes, 
oremos.

2.  Para que os governantes não sejam arro-
gantes e prepotentes, mas humildes servidores, 
oremos.

3.  Para que tenhamos sempre a humildade 
de reconhecer nossas faltas e de pedir perdão, 
oremos.

4. Para que possamos voltar para casa 
justificados por termos reconhecido nossos 
pecados, oremos.

Senhor, Deus de misericórdia, por vossa 
onipotente misericórdia, dai-nos a graça de 
seguir o exemplo do cobrador de impostos, que 
ficou à distância, não olhava de cima para baixo, 
mas batia no peito, dizendo “Meus Deus, tem 
piedade de mim que sou pecador”. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, é por vossa graça que, de coração 
purificado, nos aproximamos dos santos mis-
térios. Concedei que vos rendamos o devido 
culto, para celebrar solenemente a liturgia 
pascal. 

Antífona da comunhão - Lc 18,13

O publicano, de longe, batia no peito di-
zendo: Deus, tende piedade de mim, pois sou 
pecador!

Oração depois da comunhão

Ó Deus de misericórdia, sustentados pela 
Eucaristia, dai-nos celebrar dignamente vossos 
sacramentos e recebê-los sempre com fé. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 18,9-14

N
esta parábola Jesus faz uma crítica aos que estão seguros da própria justiça (Lc 5,32; 
15,7), que a querem exibir (Lc 16,15). É um apelo à humildade. O fariseu cumpre de fato 
as práticas piedosas de sua seita (5,33; 11,42) e nisto encontra a certeza da sua justiça. 

Mas ele não espera nada de Deus. Também o coletor de impostos diz a verdade: ele é pecador, mas 
esta confissão sincera o abre para Deus e a sua graça.  A justiça que o fariseu pretendia adquirir por 
suas obras, é um dom que só Deus pode conceder.

-  Lucas não informa quem são os destinatários desta parábola, mas é bem possível Alguns: 
que sejam os fariseus que já foram mencionados em 7,36-50; 15,2; 16,15.

-  A justiça baseada nas condições humanas se opõe à verdadeira Confiar na própria justiça: 
justiça de Deus. O Apóstolo Paulo também afirma isso em Rm 10,3; Gl 2,16. É hipocrisia achar-se 
justo diante de Deus por seus próprios méritos e ainda mais desprezar e acusar os outros.

-   Eles não se diferenciam pela posição social, nem pela fortuna que Fariseu x publicano:
possuem. Sabemos que os fariseus amavam o dinheiro (16,14) e que os cobradores de impostos 
enriqueciam à custa do seu trabalho, tantas vezes desonestamente, basta ver o caso de Levi (5,39) e 
de Zaqueu (19,2). A princípio o fariseu está mais próximo de Deus porque observa a Lei, enquanto 
que o cobrador de impostos trabalha para o império opressor. Sua diferença está no modo como se 
dirigem a Deus.

-   O fariseu da parábola reza com franca gratidão por seu estado espiritual saudável. O fariseu:
Não há sinal de que está tentando mentir. Os fariseus faziam um jejum severo duas vezes por 
semana, às segundas e quintas-feiras, para o bem de toda a nação. E não há razão para duvidar de 
que pagava o dízimo. A tragédia é que ele não entende a natureza imperfeita dessa oração. Está 
enganando a si mesmo. Não se considera servo de Deus, mas alguém que merece a graça de Deus 
por um trabalho bem feito. Além desse orgulho, ele torna-se culpado porque despreza e julga o 
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coletor de impostos. Fariseu significa “separado” e é assim que age: separa-se dos demais. A sua 
oração divide, separa, julga; diferente é o que ensina Jesus: Ele quer reconciliar, reunir, resgatar 
(11,2-4).

-  Bem diferente do fariseu é a atitude do cobrador de impostos que O cobrador de impostos: 
está consciente da própria pecaminosidade. Sabe que não merece consideração por causa de nada 
que tenha feito. A oração que faz é com gestos de humildade: “Meu Deus, tem piedade de mim que 
sou pecador” (v. 13). Reconhece seu desamparo e sua fragilidade e assim se torna dependente. É 
esta carência e humildade que abrem a pessoa para a graça de Deus. O próprio Jesus tira da 
parábola a chocante conclusão: o fariseu praticante vai para a casa injustificado, o cobrador de 
impostos está justificado.

-   O cobrador de impostos é justificado no tribunal de Deus. Ele reconheceu sua Justificado:
necessidade da misericórdia de Deus e demonstrou tristeza por seus pecados. O fariseu, 
entretanto, não precisa do gratuito dom divino da justificação, pois justificou-se a si mesmo.

-   Esta sentença de Jesus, Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado:
usada por ele em outros momentos nos Evangelhos (Lc 14,11; Mt 23,12), condena a orgulhosa 
segurança dos fariseus (16,15) e convida à humildade. Esta não é uma vingança de Deus, mas 
revela o modo de agir de Deus, retribuindo a cada um segundo seu agir: quem se exalta está se 
iludindo a si mesmo; quem, ao contrário, se humilha, dá-se conta da sua miséria e crê que Deus 
pode e quer exaltá-lo (veja-se o Magnificat de Maria 1,46-48.51-53).

Não somos melhores nem piores do que os outros, somos iguais! Se recebemos a graça de 
podermos seguir o chamado de Jesus, seguir os mandamentos de Deus, nem por isso devemos 
nos considerar melhores que os outros. “Somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos 
fazer” nos ensinou Jesus (Lc 17,10), pois a quem muito foi dado, muito será pedido (Lc 12,48). 
Portanto, se conhecemos a Palavra de Deus e vivemos de acordo com o que ela ensina, ainda assim 
não devemos nos orgulhar, pois dependemos sempre da graça de Deus. Nem devemos julgar 
nossos irmãos, mesmo que sejam pecadores. Devemos e podemos ajudá-los a se aproximar de 
Deus. O Papa Francisco nos ensina que: “A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor 
salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa, para além dos seus defeitos e das 
suas quedas” (EG 44).

Santos do dia: João Clímaco (+ 649). Zózimo de Siracusa (570-662). Diemut de Wessobrunn 
(1060-1130). Amadeu IX de Sav (1435-1472). Luís de Casória (1814-1885). 

Testemunhas do Reino: José Manuel Parada, Santiago Natino e Manuel Guerrero (Chile, 
1985).

Memória histórica: Decreto dos Reis Católicos expulsando da Espanha os judeus (1492). Os 
homens negros nos Estados Unidos conquistam o direito de votar (1870). Lançamento, por Gandhi, 
do “Hartai” (greve geral) contra o colonialismo inglês na Índia (1919).

Datas comemorativas: Nascimento de Vincent Van Gogh (1853).

EVANGELHO DE SÃO JOÃO
Nas três últimas semanas da Quaresma, os textos evangélicos são todos do 

Evangelho de São João, assim como na maior parte do Tempo Pascal.
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31 4° DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa ou róseo - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Comentário inicial - Quaresma é tempo 
de “cair em si”, como fez o filho pródigo do 
Evangelho deste domingo. É tempo de sentir o 
amor de Deus por nós e corresponder a este 
amor. Para uns, é tempo de volta; para outros, 
tempo de encontro; para todos, tempo de 
misericórdia. A Campanha da Fraternidade 
insiste na necessidade de políticas públicas para 
que o País enfrenta e resolva seus grandes 
problemas econômicos e sociais: emprego, 
trabalho, salário, habitação, saúde, educação, 
transporte, segurança. Muitos ainda não se 
deram conta de que problemas sociais exigem 
soluções sociais, pleiteadas politicamente pela 
sociedade civil e implementadas pelo governo. 

Antífona da entrada - Is 66,10-11

Alegra-te, Jerusalém! Reuni-vos, vós todos 
que a amais; vós que estais tristes, exultai de 
alegria! Saciai-vos com a abundância de suas 
consolações.

Oração do dia

Ó Deus, que por vosso Filho realizais de 
modo admirável a reconciliação do gênero 
humano, concedei ao povo cristão correr ao 
encontro das festas que se aproximam, cheio de 
fervor e exultando de fé. 

Primeira leitura - Js 5,9a.10-12

Leitura do Livro de Josué 

Naqueles dias:  o Senhor disse a Josué: 9a

“Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito”. 
10 Os israelitas ficaram acampados em Guilgal e 
celebraram a Páscoa no dia catorze do mês, à 
tarde, na planície de Jericó.  No dia seguinte à 11

Páscoa comeram dos produtos da terra, pães 
sem fermento e grãos tostados nesse mesmo 
dia.  O maná cessou de cair no dia seguinte, 12

quando comeram dos produtos da terra. Os 
israelitas não mais tiveram o maná. Naquele         
ano comeram dos frutos da terra de Canaã.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),2-3.4-5. 
6-7 (R/ 9a)

R. Provai e vede quão suave é o Senhor!

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.
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Segunda leitura - 2Cor 5,17-21

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Se alguém está em Cristo, é uma 17

criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tu-
do agora é novo.  E tudo vem de Deus, que, por 18

Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o 
ministério da reconciliação.  Com efeito, em 19

Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não 
imputando aos homens as suas faltas e 
colocando em nós a palavra da reconciliação.             
20 Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é 
Deus mesmo que exorta através de nós. Em no-
me de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos 
reconciliar com Deus.  Aquele que não come-21

teu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, 
para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. 
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 15,18

R.  Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. 
V.  Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe 

direi: “Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra 
ti.”

Evangelho - Lc 15,1-3.11-32

Parábola do filho pródigo, parábola dos dois 
irmãos, parábola do Pai misericordioso. Cada 
um destes títulos chama a atenção para um 
aspecto da nossa relação com Deus. Cada um 
de nós vai colher o aspecto que mais toca a sua 
consciência e a sua vida.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  Os publicanos e pecado-
                    res aproximavam-se de Jesus para o escutar.

2 Os fariseus, porém, e os mestres da Lei critica-
vam Jesus. “Este homem acolhe os pecadores e 

3faz refeição com eles.”  Então Jesus contou-
4lhes esta parábola:  “Um homem tinha dois 

11filhos.  O filho mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-

12me a parte da herança que me cabe’.  E o pai 
13dividiu os bens entre eles.  Poucos dias de-

pois, o filho mais novo juntou o que era seu e 
partiu para um lugar distante. E ali esbanjou 

14tudo numa vida desenfreada.  Quando tinha 
gasto tudo o que possuía, houve uma grande 
fome naquela região, e ele começou a passar 

15necessidade.  Então foi pedir trabalho a um 
homem do lugar, que o mandou para seu campo 

16cuidar dos porcos.  O rapaz queria matar a 
fome com a comida que os porcos comiam, 

17mas nem isto lhe davam.  Então caiu em si e 
disse: ‘Quantos empregados do meu pai têm 

       pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. 
18 Vou-me embora, vou voltar para meu pai e 
dizer-lhe: 'Pai, pequei contra Deus e contra ti;        
19 já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me 

20como a um dos teus empregados’.  Então ele 
partiu e voltou para seu pai. Quando ainda 
estava longe, seu pai o avistou e sentiu com-
paixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e 

21cobriu-o de beijos.  O filho, então, lhe disse: 
‘Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não 

22mereço ser chamado teu filho’.  Mas o pai dis-
se aos empregados: 'Trazei depressa a melhor 
túnica para vestir meu filho. E colocai um anel 

23no seu dedo e sandálias nos pés.  Trazei um 
novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um ban-

24quete.  Porque este meu filho estava morto e 
tornou a viver; estava perdido e foi encontrado’. 

25E começaram a festa.  O filho mais velho estava 
no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu mú-

26sica e barulho de dança.  Então chamou um 
dos criados e perguntou o que estava acon-

27tecendo.  O criado respondeu: 'É teu irmão que 
voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o 

28recuperou com saúde’.  Mas ele ficou com 
raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia 

29com ele.  Ele, porém, respondeu ao pai: 'Eu 
trabalho para ti há tantos anos, jamais desobe-
deci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste 

       um cabrito para eu festejar com meus amigos. 
30 Quando chegou esse teu filho, que esbanjou 
teus bens com prostitutas, matas para ele o 

31novilho cevado’.  Então o pai lhe disse: 'Filho, 
tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é 

32teu.  Mas era preciso festejar e alegrar-nos, 
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porque este teu irmão estava morto e tornou             
a viver; estava perdido, e foi encontrado’.”                   
- Palavra da Salvação.     

Preces dos fiéis

A Igreja é santa e pecadora. Os cristãos são 
santos e pecadores. A Igreja precisa de 
constante conversão, reforma e renovação. Os 
cristãos precisamos cair na conta de que temos 
que voltar para a casa do Pai e dos irmãos, pois 
longe de Deus não podemos viver como irmãos 
e irmãs numa humanidade dividida. Por isso, 
peçamos: R. Pai misericordioso, atraí-nos. 

1.  Para que o santo povo fiel de Deus siga o 
exemplo de Jesus e  acolha os pecadores e 
sente-se à mesa com eles, oremos.

2.  Para que os cristãos não só sejam mem-
bros ativos da Igreja, mas sobretudo tenham o 
Espírito de Cristo, oremos.

3.  Para que paróquias possam descobrir e 
propor formas pastoralmente eficazes de cele-
brar a Reconciliação, oremos.

4.  Para que nossos governantes busquem 
o consenso, não alimentem as divisões e não 
nos roubem o futuro, oremos.

5.  Para que cada um saia do seu mundinho 
e participe da Campanha da Fraternidade sobre 
Políticas Públicas, oremos.

Senhor, nosso Deus, que abraçais os filhos 
que regressam e para eles preparais uma gran-

de festa, fazei que a vossa Igreja, suas comuni-
dades e cada um de nós imitem o Pai miseri-
cordioso, que respeitou o filho mais novo, que o 
abandonou, recebeu-o de braços abertos quan-
do ele voltou e chamou a atenção do filho mais 
velho, indisposto com o pai e o irmão. Por Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e 
oferecer pela redenção do mundo os dons que 
nos salvam e que vos apresentamos com 
alegria. 

Prefácio da Quaresma I

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Jo 9,11

O Senhor ungiu os meus olhos. Fui e lavei-
me; comecei a ver e acreditei em Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a 
este mundo, iluminai nosso corações com o 
esplendor da vossa graça, para pensarmos 
sempre o que vos agrada e amar-vos de todo 
coração. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 15,1-3.11-32

O capítulo 15 é o coração do evangelho de Lucas e, poderíamos dizer, de todo o Evangelho. 
No seu centro, Lucas reuniu três parábolas. Elas ilustram o mesmo tema: participar da 
alegria de Deus, que agora, por meio de Jesus, acolhe e salva os pecadores. O amor e a 

bondade de Deus, visíveis em Jesus, libertam as pessoas de suas misérias, da solidão e do 
desespero. O evangelho de Lucas é considerado o evangelho dos grandes perdões, a parábola do 
filho pródigo (Lc 15,11-32) é sua obra-prima. É, provavelmente, a mais famosa das parábolas de 
Jesus. 

 - Publicanos e pecadores: Podemos observar que junto com Jesus estavam os publicanos, 
que são os cobradores de impostos considerados impuros diante da lei. “Pecadores” era uma 
expressão utilizada para designar pessoas que levavam vida imoral, tais como adúlteros e 
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falsificadores (Lc 18,11), se referia ainda a todos que exerciam profissão desonrosa como 
vendedores ambulantes, cobradores de impostos. Juntos com eles estavam também mestres da 
lei e fariseus que, ao contrário dos demais, estavam ali para criticá-los e julgá-los, pois para eles 
Jesus se associava às pessoas de má fama.

-  Um homem tinha dois filhos: O cenário desta parábola é a casa paterna. Nela Jesus 
apresenta o pai de família e seus dois filhos. Um mais jovem e outro mais velho (Lc 15,11-12). 
Essa imagem alude ao conhecimento dos ouvintes sobre as histórias de dois irmãos, como Esaú e 
Jacó (Gn 25,27-34), também José e seus irmãos (Gn 37,1-4), nas quais o irmão mais novo triunfa 
sobre o mais velho. Mas nesta parábola Jesus inverte duplamente as expectativas: o “filho 
pródigo” é uma paródia do bem sucedido irmão mais novo e o mais velho não é derrotado, mas 
convidado para a festa.

-  Dá-me a parte da herança que me cabe: O filho mais novo faz um pedido ao pai e este 
divide os seus bens entre os dois filhos. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse um 
terço dos bens de seu pai, ao passo que o filho mais velho recebia uma parte da herança em dobro 
(Dt 21,15-17). Em geral a divisão dos bens só acontecia depois da morte do pai (Eclo 33,20-24) e 
havia cláusulas na lei tradicional quando a parte era retirada antes da hora. Mas, mesmo 
conhecendo esses dados, o pai consente no pedido.   

-  Cuidar dos porcos: Em terra longínqua o filho mais novo perde tudo e fica na miséria. A 
única coisa que lhe resta é trabalhar num chiqueiro para cuidar dos porcos (Lc 15,15). Para os 
judeus cuidar dos porcos evoca a ideia de apostasia e a perda da sua identidade. O porco era o 
animal mais usado nos sacrifícios gregos e romanos. Do ponto de vista judaico, comer carne de 
porco era sinônimo de paganismo e apostasia do judaísmo (2Mc 6,18-10; Is 65,1-5). Era o 
cúmulo da degradação para um judeu, pois o porco era um animal impuro (Lv 11,7). Portanto, o 
moço torna-se impuro, perde a sua dignidade. A sua situação é tão deplorável que ele está abaixo 
dos porcos, porque os porcos comem e ele não pode nem matar a sua fome com as bolotas que 
alimentam os porcos (Lc 15,16). Ou seja, uma humilhação, pois os porcos gozam de melhor sorte 
que ele.

-  Vou procurar meu pai: Diante das privações e situação de miséria em que se encontra, o 
filho mais novo sente saudade da casa do pai e toma uma decisão. É melhor voltar para a casa, 
mesmo se for na condição de empregado do pai. Não dá para viver na solidão, com fome, no 
abandono, sem um lar para morar (Lc 15,17-19). A calamidade faz com que recobre o juízo. Voltará 
a sua casa como diarista. Ensaia com cuidado um discurso, esperando ser tratado com frieza e 
desconfiança. 

-  Seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobriu-o de 
beijos: O pai, movido de compaixão ao ver o filho quando “ele estava ainda ao longe” (Lc 15,20), 
corre ao seu encontro, abraça-o, cobre-o de beijo! Para demonstrar a compaixão do Pai, Lucas 
utiliza nesta parábola uma palavra que revela o amor profundo de Deus pelos seus filhos. É o verbo 
grego trata-se das entranhas da misericórdia divina, um sentimento profundo de splagxnizomai, 
compaixão, de ternura, que toca as vísceras. O pai não leva o assunto por via legal, como prescreve 
a lei judaica, condenando ao apedrejamento o filho rebelde (Dt 21,18-21), mas se deixa levar pelo 
afeto paternal. Correr era um comportamento indigno para um ancião oriental, todavia, Lucas quer 
exprimir o excesso do amor de Deus através destes pormenores que põem em relevo o amor do pai. 
Com os beijos, o pai demonstra ao filho mais novo o seu perdão (2Sm 14,33). 

-  Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés: Diante da acolhida do pai, o filho não consegue repetir o discurso que havia 
ensaiado. Antes que termine seu pedido de perdão o pai age o mais depressa que pode. 
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Providencia a melhor túnica, um anel e sandálias (Lc 15,22), tudo o que classifica o jovem como 
filho da casa, não como servo. Com esses símbolos o pai torna pública a restituição da dignidade 
do filho. A túnica é uma exigência para participar do banquete nupcial (Mt 22,8-14), é a 
representação de uma vida convertida. Os pecadores são convidados, mas espera-se que se 
arrependam. O anel é sinal de autoridade e as sandálias manifestam o status das pessoas livres. 
Para o pai a única coisa que importa é que o filho está vivo, foi reencontrado com “saúde” (Lc 
15,27). Não há nenhum espírito de recriminação, nenhum plano de fazer com que o jovem mostre-
se merecedor. O filho é mais importante do que qualquer coisa que tenha feito.

- O pai manda os servos preparar o novilho cevado para celebrar o  E começaram a festejar: 
retorno do filho mais novo ao lar. “Comamos e festejemos” (Lc 15,23). A carne, que só era comida 
raramente, assinala que esta é uma ocasião muito especial. “Pois este meu filho estava morto e 
tornou a viver; estava perdido e foi reencontrado” (Lc 15,24.32). Uma vida nova merece ser 
festejada!

-  Quando voltava do campo “ouviu músicas e danças” (Lc 15,25) e ao  O filho mais velho:
ter notícia do regresso de seu irmão mais novo, “ficou com muita raiva e não queria entrar” (Lc 
15,28). Nem mesmo a volta do irmão faz com que participe da celebração familiar. “Seu pai saiu 
para suplicar-lhe” (Lc 15,28), uma vez mais é o pai que toma a iniciativa. Ele sai e suplica ao filho 
que participe da sua alegria, vai ao encontro do filho mais velho, assim como foi ao encontro do 
filho mais novo. Mais uma vez, o ponto central da parábola é o amor paterno. O filho mais velho 
protesta contra o irmão e o pai, faz um discurso em termos de retribuição comparativa. No entanto, 
o pai não nega a fidelidade do filho mais velho, mas quer que ambos fiquem felizes. 

Esta parábola nos mostra o modo de agir de Deus. Estamos diante de um “passivo divino”, ou 
seja: o pai da parábola representa o Pai. É assim que Deus age diante dos filhos pecadores que 
regressam. A parábola nos ensina que podemos voltar sempre para a casa do Pai. E também agir 
como Deus para sermos “misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso” (Lc 6,36). O Papa 
Francisco nos ensina que “Deus nunca se cansa de perdoar, mas somos nós que nos cansamos de 
pedir a sua misericórdia” (EG 3). Independentemente do lugar e situação em que se encontre, o 
cristão é convidado a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou então a tomar a decisão 
de deixar-se encontrar por Ele. É um convite a todos! Quando uma pessoa dá um pequeno passo 
em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada.

PARÁBOLA PARA NOSSOS DIAS

José Antônio Pagola

Em nenhuma outra parábola Jesus conseguiu penetrar tão profundamente no mistério de Deus 
e no mistério da condição humana. Nenhuma outra é tão atual para nós como esta do “pai bom”. 

O filho mais moço diz ao pai: “Pai, dá-me a parte da herança que me cabe”. Ao reclamá-la, está 
de alguma forma pedindo a morte do pai. Quer ser livre, romper amarras. Não será feliz enquanto 
seu pai não desaparecer. O pai consente com seu desejo sem dizer nenhuma palavra: o filho deve 
escolher livremente seu caminho.

Não é esta a situação atual? Muitos querem hoje ver-se livres de Deus, ser felizes sem a 
presença de um Pai eterno em seu horizonte. Deus deve desaparecer da sociedade e das 
consciências. E, da mesma forma que na parábola, o Pai mantém silêncio. Deus não coage 
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ninguém.

O filho parte para “um país distante”. Precisa viver longe de seu pai e de sua família. O pai o vê 
partir, mas não o abandona; seu coração de pai o acompanha; cada manhã o estará esperando. A 
sociedade moderna se afasta sempre mais de Deus, de sua autoridade, de sua lembrança... Não 
está Deus nos acompanhando enquanto o vamos perdendo de vista?

Logo o filho se instala numa “vida desordenada”. O termo original não sugere apenas uma 
desordem moral, mas uma existência insana, descontrolada, caótica. Em pouco tempo sua 
aventura começa a transformar-se em drama. Sobrevém uma “fome terrível” e ele só sobrevive 
cuidando de porcos, como escravo de um estranho. Suas palavras revelam sua tragédia: “Eu aqui 
morro de fome”.

O vazio interior e fome de amor podem ser os primeiros sinais de nosso afastamento de Deus. 
Não é fácil o caminho da liberdade. O que nos falta? O que poderia encher o nosso coração? Temos 
quase tudo, então por que sentimos tanta fome?

O jovem “entrou em si mesmo” e, aprofundando-se em seu próprio vazio, recordou o rosto do 
seu pai, associado à abundância de pão: na casa de meu pai “eles têm pão” e aqui “eu morro de 
fome”. Em seu interior desperta o desejo de uma liberdade nova junto a seu pai. Ele reconhece seu 
erro e toma uma decisão: “Pôr-me-ei a caminho e irei procurar meu pai”.

Pôr-nos-emos a caminho de Deus, nosso Pai? Muitos o fariam se conhecessem este Deus que, 
segundo a parábola de Jesus, “sai correndo ao encontro do filho, lança-se ao seu pescoço e põe-
se a beijá-lo efusivamente”. Estes abraços e beijos falam de um amor melhor que todos os livros de 
teologia. Junto a ele sempre poderemos encontrar uma liberdade mais digna e feliz.

Santos do dia: Balbina (+ 130). Benjamin (+ 422). Secundo de Trento (550-612). Guido de 
Pomposa (970-1046). Boaventura de Forlì (1410-1491). 

Testemunhas do Reino: John Mayra Donne (1572-1631). Roseli Correa da Silva (Brasil, 
1987).

Memória histórica: Os jesuítas são expulsos da América Latina (1767). Estoura a guerra entre 
Espanha, de um lado, e Chile, Bolívia e Peru, do outro (1866).

Datas comemorativas: Dia da Integração Nacional. Dia da Saúde e Nutrição. Inauguração da 
Torre Eiffel, em Paris (1889).
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“Solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada... Mas esta palavra é muito mais do que 
alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de 

prioridades da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. É também lutar 
contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, a terra e a casa, a 
negação dos direitos sociais e trabalhistas. É fazer face aos efeitos destruidores do império do 

dinheiro: as deslocações forçadas, as emigrações dolorosas, o tráfico de pessoas, a droga, a guerra, 
a violência e todas aquelas realidades que muitos de vós suportam e que todos estamos chamados a 
transformar. A solidariedade, no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história e é isto que 

os movimentos populares fazem.” (Papa Francis co, Vaticano, 2015)
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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.

RITO DA MISSA 
DA COMUNIDADE
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 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho , que agora          humano
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 
vida. 

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

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

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

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

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

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

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

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

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ
 Símbolo apostólico 

 Pr. -  Creio em Deus 

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

desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa 
Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, 
na vida eterna. Amém.

Creio Niceno-Constantinopolitano

 Pr. -  Creio em um só Deus 

 AS. -  Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus,  luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (reverência) e 
se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi 

crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e           
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai.  E de novo há de vir, 
em sua glória,  para julgar os vivos e os mortos; e o 
seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que 
falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
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PREFÁCIOS DO MÊS

1 - Prefácio da Quaresma, I
Sentido espiritual da Quaresma

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos es-
perar com alegria, cada ano, a festa da Páscoa. 
De coração purificado, entregues à oração e à 
prática do amor fraterno, preparamo-nos para 
celebrar os mistérios pascais, que nos deram 
vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. 
Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos 
aos anjos e a todos os santos, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

2 - Prefácio da Quaresma, II
Quaresma, tempo de conversão

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Para renovar, na santidade, o 
coração dos vossos filhos e filhas, instituístes 
este tempo de graça e salvação. Libertando-nos 
do egoísmo e das outras paixões desordenadas, 
superamos o apego às coisas da terra. E, 
enquanto esperamos a plenitude eterna, pro-
clamamos a vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

3 - Prefácio da Quaresma, III
Os frutos da abstinência

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência 
como oferenda à vossa glória. O jejum e a 
abstinência que praticamos, quebrando nosso 
orgulho, nos convidam a imitar vossa miseri-
córdia, repartindo o pão com os necessitados. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós 

vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

4 - Prefácio da Quaresma, IV
Os frutos do jejum

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela peni-
tência da Quaresma, corrigis nossos vícios, 
elevais nossos sentimentos, fortificais nosso 
espírito fraterno e nos garantis uma eterna re-
compensa, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, os 
anjos celebram vossa grandeza e os procla-
mam vossa glória. Concedei-nos também a nós 
associar-nos a seus louvores, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

5 - Prefácio da Quaresma, IV
O êxodo no deserto quaresmal

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação louvar-vos, Pai santo, rico em 
misericórdia, e bendizer vosso nome, enquanto 
caminhamos para a Páscoa, seguindo as 
pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, mestre e modelo da humanidade, recon-
ciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a 
Igreja, durante esta Quaresma, a estrada do 
Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sa-
grada, humildemente tome consciência de sua 
vocação de povo da aliança. E celebrando vos-
sos louvores, escute vossa Palavra e experi-
mente os vossos prodígios. Por isso, olhando 
com alegria esses sinais de salvação, unidos 
aos anjos e aos santos, entoamos o vosso 
louvor, cantando (dizendo) a uma só voz:

6 - Prefácio da Penitência
O Sacramento da reconciliação no Espírito

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, por Cristo Senhor nosso. So-
mos criaturas saídas de vossas mãos amorosas, 
mas naufragamos por causa do pecado. Vossa 
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nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

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 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo 
e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. 

AS. -   Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Estando para ser entregue e 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.

Pr. -  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-

misericórdia veio em nosso socorro e, em Cristo 
crucificado e ressuscitado, reencontramos o 
porto da paz. Salvos pelas águas do Batismo, 
nosso louvor se enfraqueceu pelo pecado que 
cometemos, mas vossa misericórdia nos 
convida à penitência, nos renova na santidade, e 
nos introduz no banquete do vosso amor. Re-
vestidos com a graça do perdão, proclamamos 
vossa misericórdia, e, unidos ao coro dos 
reconciliados, cantando (dizendo) a uma só voz:

7 - Prefácio dos santos 
A glória 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. Na assembleia dos santos, vós 
sois glorificado e, coroando seus méritos, 
exaltais vossos próprios dons. Nos vossos 
santos e santas ofereceis um exemplo para a 
nossa vida, a comunhão que nos une, a 
intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão 
grande testemunhas, possamos correr, com 
perseverança, no certame que nos é proposto e 
receber com eles a coroa imperecível, por 
Cristo, Senhor nosso. Enquanto esperamos a 
glória eterna, com os anjos e com todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz.

8 - Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Um 
por todos, ele aceitou morrer na cruz para nos 
livrar a todos da sua morte. Entregou de boa 
vontade sua vida, para que pudéssemos viver 
eternamente. Por isso, com os anjos e todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
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reição.
Pr. -  Celebrando, pois, a memória da mor-      

te 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, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo,   
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só 
corpo. 

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só  
espírito!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o papa N., com nosso bispo N. e 
todos os ministros do vosso povo.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 

acrescentar: 
Pr. -  Lembrai-vos do vosso filho (da vossa 

filha) N.,  que (hoje) chamastes deste mundo à 
vossa presença. Concedei-lhe que, tendo 
participado da morte de Cristo pelo batismo, 
participe igualmente da sua 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 pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
os santos Apóstolos e todos os que neste mundo 
vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos  
eleitos!

Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

AS. -  Amém. 

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 mor-

te 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 
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 
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vida e santidade.
AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Olhai com bondade a oferenda da vos-

sa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos re-
concilia 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 espí-
rito.

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, 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 con-
quistastes.

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. 

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! 

0

5

25

75

95

100



O
ra

çõ
es

 E
uc

ar
ís

ti
ca

s

114

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.
 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre 

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 

Pr. -  E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

AS. -  O Espírito nos una num só corpo!
Pr. -  Protegei vossa Igreja que caminha nas 

estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

AS. -  Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Dai ao santo Padre, o Papa N., ser bem 

firme na Fé, na Caridade, e a N., que é Bispo desta 
Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.

AS. -  Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Esperamos entrar na vida eterna com a 

Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam amar 

Cristo e seus irmãos.
AS. -  Esperamos entrar na vida eterna! 
Pr. -  A todos que chamastes pra outra vida 

na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da 
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que pra todos 
preparastes.

AS. -  A todos dai a luz que não se 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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NORMAS LITÚRGICAS

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz, Seminário Maior de Manágua, Nicarágua

Por normas litúrgicas entende-se o conjunto da legislação da Igreja que regula a celebração 
do culto cristão. São também conhecidas como direito litúrgico ou legislação litúrgica.

O propósito das normas litúrgicas é que as celebrações contribuam para "a santificação dos 
homens e o culto a Deus". De fato, a liturgia precisa de contornos bem definidos que possam 
garantir a eclesialidade daquilo que se celebra. Tudo para evitar a subjetividade, a 
superficialidade e uma mal compreendida criatividade que obscurecem o sentido do mistério 
celebrado na liturgia.

A não observância das normas litúrgicas compromete de forma mais ou menos grave a 
autenticidade do culto cristão e pode ocasionar um grave dano ao povo fiel, que tem o direito de 
receber as riquezas da oração da Igreja.

Mas também convém deixar claro que as normas litúrgicas que não se referem aos pontos 
essenciais, devido à sua natureza particular, não devem ser interpretadas com aqueles critérios de 
estrita legalidade que se aplicam às leis eclesiásticas em geral. Além disso, para todas elas, 
deve-se evitar o perigo de que sua juridicidade se converta em juridicismo ou rubricismo.

Autoridade competente para regular a liturgia

Pretendemos falar aqui daqueles que têm o direito/dever de regulamentar a liturgia (fontes 
constitutivas do direito litúrgico). Nós nos referimos à situação atual do direito litúrgico que foi 
criado após o Concílio Vaticano II.

1. AUTORIDADE ECLESIÁSTICA. O Vaticano II estabeleceu, antes de mais nada, o seguinte 
princípio fundamental: "Regular a sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade da Igreja" 
(constituição Sacrosanctum Concilium n. 22, §1). A autoridade civil está, portanto, totalmente 
excluída deste setor.

2.  CONCÍLIO ECUMÊNICO E SEDE APOSTÓLICA. No âmbito universal, o poder de regular a 
liturgia, de acordo com a precedente tradição divina, apostólica e eclesiástica, é responsabilidade 
do concílio ecumênico ou geral.

3.  BISPOS E CONFERÊNCIAS EPISCOPIAIS. Em um nível particular, o poder de regular a 
liturgia compete, de acordo com as indicações do Vaticano II: a) ao bispo, "segundo o direito" (SC 
22, §1); b) às conferências episcopais (assembleias episcopais territoriais).

ABC DA LITURGIA
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Documentos jurídico-litúrgicos

Estes são os documentos onde se encontram a normativa litúrgica atualmente em vigor.

1.  AS RUBRICAS DOS LIVROS LITÚRGICOS. Os livros litúrgicos constituem a fonte básica 
do direito litúrgico por causa das rubricas que estão contidas neles. Com o termo rubricas são 
designadas as normas contidas nos livros litúrgicos que regulam a realização das ações litúrgicas.

2.  O CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO.

3.  DOCUMENTOS DA AUTORIDADE COMPETENTE. São aqueles documentos emanados 
por parte dos que têm o poder de regular a liturgia. Entre estes ocupam um lugar especial os da Sé 
Apostólica:

a)  Documentos dos papas.
b)  Documentos dos Dicastérios da Cúria Romana. De um modo particular, aqueles 

emanados pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.

Princípios específicos referentes às normas litúrgicas.

Vamos expor agora os critérios que regem a normativa eclesiástica vigente em relação à 
disciplina a ser observada no culto litúrgico.

a)  Unidade, não uniformidade. Este princípio foi claramente afirmado pelo Vaticano II: 
"Mantendo-se substancialmente a unidade do rito romano, dê-se possibilidade às legítimas 
diversidades e adaptações aos vários grupos étnicos, regiões e povos, sobretudo nas Missões" 
(SC 38). Ele também disse explicitamente: "Não é desejo da Igreja impor, nem mesmo na Liturgia, 
a não ser quando está em causa a fé e o bem de toda a comunidade, uma forma única e rígida, mas 
respeitar e procurar desenvolver as qualidades e dotes de espírito das várias raças e povos" e 
admite na liturgia tudo o que há de bom neles, desde que "se harmonize com o verdadeiro e 
autêntico espírito litúrgico" (SC 37).

b)  Pluralismo e descentralização. Como desenvolvimento imediato do princípio que 
acabamos de expor (unidade, não uniformidade), impõe-se que o direito litúrgico deva estar 
aberto a um saudável pluralismo de formas litúrgicas, expressão particular do pluralismo das 
igrejas locais.

c)  Progresso dentro do respeito à tradição. Também para este ponto fundamental do atual 
direito litúrgico, encontramos uma clara e autorizada indicação no Vaticano II: "conservar a sã 
tradição e abrir ao mesmo tempo o caminho a um progresso legítimo" (SC 23). É um princípio de 
natureza geral, no qual a igreja sempre se inspirou para o necessário aggiornamento de suas 
instituições. Ela sabe que não pode renunciar à sã tradição. Por outro lado, a verdadeira 
atualização se faz em um aprofundamento da tradição. A atualização do direito litúrgico é uma 
aplicação concreta do binômio tradição-progresso.

d)  Facilidade dos fiéis em participar. A atual normativa litúrgica prestou a devida atenção ao 
que tem sido um objetivo constante da renovação litúrgica, a participação ativa dos fiéis nas 
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celebrações litúrgicas. Sobre sua importância muito insiste o Vaticano II (basta lembrar o caráter 
eminentemente pastoral deste concílio), convencido de que a liturgia é a primeira e 
indispensável fonte onde os fiéis descobrem o verdadeiro espírito cristão, salientando que a 
participação é exigida pela própria natureza da  liturgia, à qual o povo cristão tem direito e 
obrigação, em virtude do seu batismo (SC 14).

e)  Simplicidade e flexibilidade. São estas duas notas as que imprimem à atual norma 
litúrgica sua fisionomia especial. E elas respondem às exigências de sobriedade e capacidade de 
adaptação das normas litúrgicas, particularmente sentidas hoje e aceitáveis, desde que não se 
sacrifiquem a expressividade, o decoro, o valor simbólico das celebrações e se eliminem os 
riscos da dessacralização, da arbitrariedade e do individualismo.

Desta forma, nossa normativa litúrgica atual quer evitar tudo aquilo que poderia saber a 
legalismo, formalismo, rubricismo ou a ritualidade entendida como um fim em si mesma. 
Pretende-se que haja unidade nos critérios teológico-celebrativos fundamentais e, ao mesmo 
tempo, uma saudável expressão do modo de ser de cada povo.

Conclusão

O Concílio Vaticano II insistiu em que a atualização das instituições eclesiásticas se 
inspirasse no mistério de Cristo, humilde e amorosamente contemplado. Tal mistério foi 
designado como o núcleo central do ensino teológico, especialmente da disciplina litúrgica. Foi 
dito até mesmo expressamente: "Na exposição do direito canônico... atenda-se ao mistério da 
igreja" (decreto Optatam Totius n.16). Também se destacou a necessária dimensão pastoral da 
atualização, à qual se havia estado buscando com particular interesse desde o movimento 
litúrgico anterior.

 
Parece-nos que estas são as linhas programáticas sobre as quais se desenvolveram as 

orientações fundamentais da revisão do direito litúrgico. Ao invés de limitar-se à consideração do 
elemento puramente institucional e abstrato da liturgia, a presente revisão preocupou-se com o 
que há de mais profundo, vital e existencial naquilo que se significa efetivamente na realidade 
litúrgica. O objetivo era tornar a liturgia um ponto de referência seguro para a vida interior dos 
cristãos e sua plena comunhão eclesial. Tem sido igualmente admirável o sopro de dinamismo 
com o qual esta revisão tentou animar a inerente estaticidade das normas.

Finalmente, o confronto entre direito litúrgico e a problemática atual é satisfatório, embora (a 
mencionada revisão) esteja sempre precisando desse aperfeiçoamento ulterior que deve brotar 
continuamente de um diálogo lúcido entre norma e realidade vivida. E, nesse sentido, é 
determinante a vontade de uma aproximação às culturas cada vez mais profunda.

Sempre haverá que tomar cuidado para evitar o perigo de identificar liturgia com direito 
litúrgico e, no campo específico deste último, o perigo de perder de vista o que é característico da 
área mais geral do direito canônico. Escapar-se-á de tais perigos, prestando atenção constante à 
necessidade de alcançar, através das normas litúrgicas, aquela síntese admirável à qual se 
ordenam, na liturgia, a santificação dos homens e o culto a Deus, isto é, ao encontro inefável e 
constante da comunidade eclesial com o Pai, por Cristo, no Espírito Santo.
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CANTOS PARA 
MARÇO

01) O SENHOR É MEU APOIO
(Abertura – 8º Dom. Comum)

Ref.: O Senhor é meu apoio, da 
angústia me livrou; o Senhor é meu amigo 
e por isso me salvou!

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

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

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

02) É AGORA O TEMPO FAVORÁVEL
(Abertura – Quarta-feira de Cinzas, 1º, 2º e 

3º Dom. da Quaresma)

Ant.: Em nome de Cristo, nós vos suplica-
mos: deixai-vos reconciliar com Deus!

Ref.: É agora o tempo favorável, é 
agora o dia da salvação! (bis)

1.  Buscai o Senhor enquanto pode ser 
achado, invocai-o enquanto ele está perto!

2.  Abandone o ímpio seu caminho e o 
homem injusto suas maquinações!

3.  Volte ao Senhor, que terá piedade dele, 
volte para Deus, que é generoso no perdão!

03) FIQUEI FOI CONTENTE
(Abertura – 4º Dom. da Quaresma)

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

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

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

3.  Por aqueles que são meus irmãos, os 
amigos a quem quero bem, “paz contigo” será 
meu refrão, por causa deste templo, que do 
Senhor é mansão; do nosso Deus, eu te desejo a 
paz e todo bem.

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

Cinzas)

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

2.  Não as vestes, mas o peito o Senhor 
manda rasgar. “Jejuai, mudai de vida... em sua 
face a chorar”. Não esqueças: somos pó e ao pó 
vamos voltar. (bis)

3.  Quão bondoso é nosso Deus, inclinado 
a perdoar. Quem dos males se arrepende, 
compaixão vai encontrar. Não esqueças: somos 
pó e ao pó vamos voltar. (bis)

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

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

0

5

25

75

95

100



C
an

to
s 

pa
ra

 a
 L

it
ur

gi
a 

119

05) A VÓS, SENHOR, APRESENTAMOS
(Oferendas – 8º Dom. Comum)

Ref.: A vós, Senhor, apresentamos 
estes dons: o pão e o vinho, aleluia!

1.  Que poderei retribuir ao Senhor Deus 
por tudo aquilo que ele fez em meu favor?

2.  Elevo o cálice da minha salvação, 
invocando o nome santo do Senhor.

3.  Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor na presença de seu povo reunido.

4.  Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o nome santo do Senhor.

06) EIS O TEMPO DE CONVERSÃO
(Oferendas – Quarta-feira de Cinzas, 1º e 2º 

Dom. da Quaresma)

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

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

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

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

07) NOSSOS DONS APRESENTAMOS
(Oferendas – 3º e 4º Dom. da Quaresma)

1.  Nossos dons apresentamos em memó-
ria do Cordeiro; revivemos os seus passos: 
somos povo caminheiro!

Ref.: Eis que o novo nascimento da 
humana criatura é sinal da Páscoa nova: 
nesta mesa já fulgura!

2.  É feliz quem persevera na justiça e na 

verdade, espalhando o bom perfume e o frescor 
da caridade!

3.  Nossa terra - grande ventre! - é o lugar 
da esperança; somos todos cultivados no jardim 
da Aliança!

08) COM A TRAVE NO OLHO
(Comunhão – 8º Dom. Comum)

Ref.: Com a trave no olho queremos 
limpar os olhos dos outros e os outros jul-
gar. Senhor, vem curar-nos na Eucaristia, 
somente a humildade produz alegria.

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 abrigan-
do.

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!

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

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

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

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

3.  Mas encontra seu prazer na lei de Deus 
e a medita, dia e noite, sem cessar.
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4.  Eis que ele é semelhante a uma árvore 
que à beira da torrente está plantada;

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

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

10) QUEM VIVE À SOMBRA DO SENHOR
(Comunhão – 1º Dom. da Quaresma)

Ref.: Quem vive à sombra do Senhor, 
lhe diz na oração: “Sois meu Senhor e 
Deus, no qual confio inteiramente”.

1.  Nenhum mal há de chegar perto de ti 
nem a desgraça baterá à tua porta.

2.  Pois o Senhor deu uma ordem a seus 
anjos para em todos os caminhos te guardarem.

3.  Haverão de te levar em suas mãos para o 
teu pé não se ferir nalguma pedra.

4.  Passarás por sobre cobras e serpentes, 
pisarás sobre leões e outras feras.

5.  “Porque a mim se confiou, hei de livrá-
lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece”.

6.  “Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-
lo e a seu lado eu estarei em suas dores”.

7.  “Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e 
vou mostrar-lhe minha graça e salvação”.

11) ENTÃO DA NUVEM LUMINOSA
(Comunhão – 2º Dom. da Quaresma)

Ref.: Então da nuvem luminosa dizia 
uma voz: “Este é meu Filho amado, escu-
tem sempre o que ele diz!”

1.  Transborda um poema do meu coração: 
vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção.

2.  Sois tão belo, o mais belo entre os filhos 
dos homens; porque Deus, para sempre, vos 
deu sua bênção.

3.  Levai vossa espada de glória no flanco, 
herói valoroso, no vosso esplendor.

4.  Saí para a luta no carro de guerra, em 
defesa da fé, da justiça e verdade!

5.  Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim; 
vosso cetro real é sinal de justiça.

6.  Vós amais a justiça e odiais a maldade, 
é por isso que Deus vos ungiu com seu óleo.

7.  Cantarei vosso nome de idade em 
idade, para sempre haverão de louvar-vos os 
povos!

12) AQUI ESTAMOS, Ó SENHOR
(Comunhão – 3º Dom. da Quaresma)

1.  Aqui estamos, ó Senhor, no Monte 
Santo irmanados. Tu nos atrais ao teu clarão, 
quem ver-te, fica fascinado. O teu amor não se 
consome: é sempre vivo, é eterno. Te dás com 
prodigalidade ao que tem coração aberto.

Ref.: A ti, Senhor, nós nos voltamos, 
pois nos perdoas dos pecados. Tu és bon-
doso e compassivo, misericórdia e bonda-
de. Na força da Eucaristia permaneçamos 
em tua graça. No mundo fruto produzamos 
de conversão e caridade.

2.  De nós tu cuidas, ó Senhor, do pobre 
ouves os clamores, teus olhos volves para nós, 
vês quem produz tamanhas dores. Tu desces 
para libertar-nos das mãos de nosso opres-
sores, e nos conduzes ao teu Reino, nos 
concedendo teus favores

3.  Em fontes puras, ó Senhor, em ti nós 
somos batizados. O teu amor reluz em nós, do 
mal nós somos libertados. Do mesmo Vinho 
nós bebemos, com mesmo Pão nós nos 
fartamos, És tu, ó Cristo, nossa força: tua 
vontade, pois, façamos.

13) FELIZ O HOMEM QUE DA CULPA É 
ABSOLVIDO

(Comunhão – 4º Dom. da Quaresma)

Ref.: Feliz o homem que da culpa é ab-
solvido e convidado para a ceia do Senhor! 
No lar paterno, com o Cristo é revestido da 
veste nova que seu Pai lhe preparou. (bis)

1.  Feliz o homem cuja falta é perdoada, 
que foi no sangue do Senhor purificada!

2.  Feliz o homem que caminha na verdade, 
em cuja alma não há mais duplicidade!

3.  Feliz o povo que confessa seu pecado, 
porque será pelo Senhor purificado.

4.  Feliz quem deixa se instruir pelo Senhor 
e seus caminhos vai trilhando com amor!
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5.  Feliz aquele que confia em seu nome: 
seu coração não sentirá, jamais, a fome!

14) HINO DA CF 2019
(Final – Quaresma)

1.  “Eis que o Senhor fez conhecer a salva-
ção e revelou sua justiça às nações”. Que, neste 
tempo quaresmal, nossa oração transforme a 
vida, nossos atos e ações.

Ref.: Pelo direito e a Justiça libertados, 
povos, nações de tantas raças e culturas. 
Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, 
somos em Cristo, hoje, novas criaturas.

2.  Foi no deserto que Jesus nos ensinou a 
superar toda ganância e tentação. Arrependei-
vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de Paz, 
justiça e reconciliação.

3.  Em Jesus Cristo uma nova aliança quis 
o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo 
reino de justiça e esperança, fraternidade, onde 
todos têm lugar.

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

E-mail: alterra1978@hotmail.com

Obs.: Os cantos números 02, 07, 12, 13 e 
14 encontram-se no CD “Campanha da 
Fraternidade 2019”, das Edições CNBB.

Campanha da Fraternidade
Autor: Pe Zezinho

Ano: 2002

A necessidade era tanta e tamanha
Que a fraternidade saiu em campanha,
Andou pelos vales, subiu as montanhas

Foi levar o seu pão.
A dor era tanta, a injustiça tamanha,

Que a luz de Jesus que o seu povo acompanha
O iluminou pra viver em campanha

Em favor dos irmãos.

Um só coração e uma só alma,
Um só sentimento em favor dos pequenos

E o desejo feliz
De tornar o país

Mais irmão e fraterno
Vão fazer de nós
Povo do Senhor

Construtores do amor,
Operários da paz,
Mais fiéis a Jesus;

Vão fazer nossa igreja
Uma Igreja mais santa
E mais plena de luz.

Erguer as mãos com alegria
Mas repartir também o pão de cada dia! (3v)
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Artigo 1.º

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 2.º

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 
Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 
ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto.

Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional 
do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, 
autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.

Artigo 3.º

Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4.º

Ninguém pode ser mantido em escravidão ou em servidão; a escravatura e o comércio de escravos, 
sob qualquer forma, são proibidos.

Artigo 5.º

Ninguém será submetido a tortura nem a punição ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes.

Artigo 6.º

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento como pessoa perante a lei.

Artigo 7.º

Todos são iguais perante a lei e, sem qualquer discriminação, têm direito a igual proteção da lei. 
Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8.º

Todas as pessoas têm direito a um recurso efetivo dado pelos tribunais nacionais competentes 
contra os atos que violem os seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

Artigo 9.º

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 10.º

Todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública julgada por um 
tribunal independente e imparcial em determinação dos seus direitos e obrigações e de qualquer 
acusação criminal contra elas.

 
0

5

25

75

95

100


