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01 SEXTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

LITURGIA DE FEVEREIRO

O Reino carrega em si sua própria força. É 
como a semente, que, lançada à terra, germina, 
cresce, floresce e frutifica por si mesma. A 
Palavra de Jesus, no Evangelho de hoje, evi-
dentemente, não é um convite a ficarmos de 
braços cruzados, mas a percebermos que nossa 
decisão e atuação em favor do Reino procedem 
também de Deus. Afinal, o Reino é dele, é de 
Deus!

Antífona da entrada - Sl 95,1.6

Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao 
Senhor, ó terra inteira; esplendor, majestade e 
beleza brilham no seu templo santo.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa 
vida segundo o vosso amor, para que pos-
samos, em nome do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. 

Leitura - Hb 10,32-39

Leitura da Carta aos Hebreus 

32Irmãos:  Lembrai-vos dos primeiros dias, 
quando, apenas iluminados, suportastes longas 

33e dolorosas lutas.  Às vezes, éreis apresen-
tados como espetáculo, debaixo de injúrias e 
tribulações; outras vezes, vos tornáveis solidá-

34rios dos que assim eram tratados.  Com efeito, 

participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e 
aceitastes com alegria o confisco dos vossos 
bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor 

35e mais durável.  Não abandoneis, pois, a vossa 
36coragem, que merece grande recompensa.  De 

fato, precisais de perseverança para cumprir a 
vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. 
37 Porque ainda “bem pouco tempo, e aquele 

38que deve vir, virá e não tardará.  O meu justo 
viverá por causa de sua fidelidade, mas, se 
esmorecer, não encontrarei mais satisfação 

39 nele". Nós não somos desertores, para a 
perdição. Somos homens da fé, para a salvação 
da alma. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36(37),3-4.5-6. 
23-24.39-40(R/. 39a)

R. A Salvação de quem é justo vem de 
Deus!

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

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

3.  É o Senhor quem firma os passos dos 
mortais e dirige o caminhar dos que lhe 
agradam; mesmo se caem, não irão ficar 
prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta 
pela mão. R.

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

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 4,26-34

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos  

26Naquele tempo,  Jesus disse à multidão: "O 
Reino de Deus é como quando alguém espalha a 

27semente na terra.  Ele vai dormir e acorda, noite 
e dia, e a semente vai germinando e crescendo, 

28mas ele não sabe como isso acontece.  A terra, 
por si mesma, produz o fruto: primeiro apare-
cem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, 

29os grãos que enchem a espiga.  Quando as 
espigas estão maduras, o homem mete logo a 

30foice, porque o tempo da colheita chegou".  E 
Jesus continuou: "Com que mais poderemos 
comparar o Reino de Deus? Que parábola 

31usaremos para representá-lo?  O Reino de 
Deus é como um grão de mostarda que, ao ser 
semeado na terra, é a menor de todas as 

32sementes da terra.  Quando é semeado, cresce 
e se torna maior do que todas as hortaliças, e 
estende ramos tão grandes, que os pássaros do 

33céu podem abrigar-se à sua sombra."  Jesus 
anunciava a Palavra usando muitas parábolas 
como estas, conforme eles podiam compre-

 34ender.  E só lhes falava por meio de parábolas, 
mas, quando estava sozinho com os discípulos, 
explicava tudo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O mistério do crescimento do Reino de Deus 

está na força divina que nele se encerra. 
Coloquemo-nos à disposição desse cresci-
mento. R. Ensinai-nos, Senhor, a bem 
servir.

1. Pel  de fé que se põem à as pessoas
disposição de Deus, pelos que lançam a 
semente à terra com alegria e pelos que creem 
na força do Espírito, rezemos.

2. Pelos cristãos ultrajados por causa da fé 
que professam, pelos que suportam grandes 
combates até ao martírio e pelos que se tornam 
solidários com os perseguidos, rezemos.

3. Pelos que se compadecem com o 
sofrimento dos que choram, pelos que sofrem a 
espoliação dos próprios bens e pelos que 
acreditam numa riqueza melhor e duradoura, 
rezemos.

4. Pelos paroquianos que assiduamente 
ouvem a Palavra, pelos que vivem à margem da 
nossa assembleia e por aqueles que têm fé 
como um grão de mostarda, rezemos.

Senhor, tornai-nos humildes semeadores da 
vossa Palavra, vigilantes e atentos ao dom da fé 
que nos destes, na esperança do grande 
encontro no Reino eterno. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas 
que vos apresentamos para que sejam santifica-
das e nos tragam a salvação. 

Antífona da Comunhão - Sl 33,6

Contemplai a sua face e alegrai-vos e vosso 
rosto não se cubra de vergonha!

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, 
tendo recebido a graça de uma nova vida, 
sempre nos gloriemos dos vossos dons. 
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A
 palavra-chave do Evangelho de hoje é um tapa na cara do nosso protagonismo: “Ele vai 
dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe 
como isso acontece” (Mc 4,27).

-  A mensagem é clara: não é a ação do ser humano que produz o Reino, mas o próprio poder 
de Deus, invisível e escondido como a vida na semente.

-  Nossas impaciências pelo bem não só são inúteis, mas prejudiciais. Da mesma forma que 
o mal traz em si seu veneno de morte, o bem tem sua própria vida e cresce por si.

-  No evangelho de hoje, Jesus mostra o contraste entre a nossa inatividade e a ação de Deus. 
Mas este contraste é só aparente, pois ele age exatamente onde somos impotentes e contamos 
confiantes com sua ação. Eficácia evangélica e eficácia humana não são a mesma coisa!

-  Insistem para que Jesus aja rápido, com urgência e determinação. Senão, seus esforços 
serão frustrados. Ele responde que, se puxamos a planta, a arrancamos, mas ela não cresce. A vida 
tem o seu ritmo que é preciso conhecer e respeitar. A semente, uma vez lançada na terra, cresce por 
si, com a mesma calma que o rio escorre para o mar e a pedra rola morro abaixo. Não se contraria 
nem se apressa este ritmo impunemente!

-  Na verdade, o Reino de Deus é de Deus. O homem não pode nem fazê-lo nem impedi-lo. 
Pode, no máximo, retardá-lo, como alguma depressão na encosta ou alguma represa nalgum ponto 
do rio. Ao homem cabe acolher o Reino e deixar-se envolver no seu dinamismo. Ação divina e ação 
humana não se opõem, mas se compõem na insuperável diferença.

-  Modelo de nossa ação é Moisés, que se volta confiante para Deus: enquanto seus braços 
estão erguidos, o povo vence (cf. Ex 14,13ss.); a nossa força vem do nosso abandono confiante em 
seus braços (cf. Is 30,5). 

-  A agitação, ao invés de livrar-nos da areia movediça, pode precipitar nosso afundamento. 
Quem nos salva é ele, o Senhor único de tudo e de todos. Quem crê realmente sabe disso e fica 
sereno, ainda que cercado de dificuldades. O ímpio, ao contrário, é como “mar agitado, que não se 
acalma e cujas águas trazem barro e sujeira” (Is 57,20). Nossas ansiedades em relação ao bem não 
vêm de Deus, mas do inimigo. São sinais de pouca confiança – “Senhor, salva-nos porque 
perecemos”! – e causa de perdição.

-  A parábola do semeador que dorme é a parábola absoluta da fé. Fé que faltará aos 
discípulos na noite deste mesmo dia, quando Jesus dormirá tranquilo e os discípulos ‘morrerão’ de 
medo (cf. Mc 4,35-41). 

-  Pode-se iluminar a parábola de Jesus com outra, nossa. Um camponês estava sentado à 
beira de um terreno limpo, sem nenhuma planta. Mandou embora os meninos que queriam jogar 
bola ali. Fez um transeunte que passava pelo meio do terreno desviar seu caminho. Frustrou um 
padre que pedia parte do terreno para construir sobre ele as obras paroquiais. Naquele campo, não 
tinha nada. Mas o camponês já o contemplava verdejante, dourado, colhido. Um visionário? 
Absolutamente. A aparência dava razão aos ‘realistas’. A realidade, porém, ao camponês, que tinha 
semeado e sabia que a semente não decepciona! “Quem não tem a sábia paciência do camponês 
destrói com duas mãos o que faz com uma” (Fausti).

Santos do dia: Severo de Ravena (IV século). Pedro de Antioquia (340-440). Brígida de Kildare 
(453-525). Sigilberto III da Austrásia (630-656). Reginaldo de Saint-Gilles (1183-1220). Catarina 
de' Ricci (1522-1590). Maria-Ana Vaillot e Odília Baumgarten (1736-1794). Joana Francisca da 
Assunção de Maria (Ana Michelotti) (1843-1888). 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 4,26-34
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Testemunhas do Reino: Daniel Esquivel (Panamá, 1977).

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

Datas comemorativas: Dia do Publicitário.

D
ia

 0
2 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

áb
ad

o 
- 

A
pr

es
en

ta
çã

o 
do

 S
en

ho
r 

- 
Fe

st
a

6

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Mistério. A palavra “mistério” vem do verbo grego “ ”, que significa “fechar os olhos e myéin
olhar para dentro”. Esta experiência, especialmente a experiência religiosa, ao mesmo tempo 
amedronta e fascina. “Encontra o sentimento de pavor diante do sagrado, diante do mysterium 
tremendum, majestasda  que exala uma superioridade esmagadora de poder; ao mesmo tempo, 
encontra o temor religioso diante do , onde se expande a perfeita plenitude do ser” mysterium fascinans
(M. Eliade, O sagrado e o profano. A essência das religiões, Edição “Livros do Brasil”, Lisboa, s.d., p. 
24). A expressão “mistério tremendo e fascinante” ou “mistério tremendo e atraente” sintetiza esta 
dualidade (= estes dois aspectos) da experiência religiosa, aquele misto de sentimento de pavor e ação 
de fascínio provocados pelo Sagrado. Na linguagem cristã, mistério não é, em primeiro lugar, algo 
escondido ou inatingível, mas a presença e a atuação de Deus na história; os sinais desta presença; 
muito especialmente, a encarnação – vida – morte e ressurreição de Cristo; os sinais da graça. 
Determinada realidade sensível – pessoa, fato, gesto ou mesmo ser da natureza – ao mesmo tempo é 
assumida para conter, sinalizar e comunicar uma realidade suprassensível, espiritual, divina: isto é o 
mistério.

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

ANOTAÇÕES

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

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

3. Na procissão, o celebrante pode usar a casula ou a capa.
4. A Bênção e a Missa constituem uma só celebração e têm o mesmo presidente.
5. Nas Completas, começa amanhã (dia 2) a antífona mariana Ave Regina caelorum.

02 SÁBADO - APRESENTAÇÃO DO SENHOR - Festa
(Cor branca - Glória, Creio - Ofício festivo próprio)

Depois da apresentação do Pastor aos pas-
tores, do Salvador, Cristo e Senhor, aos humil-
des (Lc 2,8-20), Jesus é apresentado oficial-

mente ao povo ao qual foram dados a Lei (Lc 
2,22.23.24.27.39), o Templo (Lc 2,22.27.37) e 
a Profecia (Lc 2,25.26.27.28.34). A circuncisão 
simboliza a pertença ao povo que se compro-
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meteu com Deus a reconhecê-lo como Deus. O 
Menino recebe oficialmente o nome de “Jesus”, 
que quer dizer “Deus salva”. O Senhor e 
Salvador visita o seu Templo, submetendo-se 
como homem à obediência ao Pai, ao qual 
temos desobedecido. Vem pagar a nossa dívida, 
oferecendo-se Àquele que nos ofereceu tudo. A 
festa da Apresentação do Senhor teve origem no 
Oriente. Era chamada de “Hipapante”, que quer 
dizer “Encontro”. Do Oriente passou para o 
Ocidente no século VI. Em Roma, tinha um 
caráter mais penitencial. Já na Gália, mostrava-
se como a festa das luzes (cf. Lc 2,30-32). 
Devido à bênção e à procissão das velas (“can-
dela” em latim), tomou o nome de “candelária”. 
Por um lado, a Apresentação do menino Jesus 
no templo encerra as celebrações natalinas; por 
outro, a profecia de Simeão a Maria (cf. Lc 2,33-
35) acena à celebração da Páscoa (cf. Missal 
Romano). 

Comentário inicial - A apresentação de 
Jesus ao Templo celebra um elemento essencial 
da pessoa e da obra de Jesus. Se o Templo está 
cheio da glória de Deus, Jesus é a própria glória 
escondida na pequenez de uma criança. Se o 
Templo guarda a arca da Aliança, Jesus é a nova 
e definitiva Aliança. O Senhor finalmente vem ao 
seu Templo para declarar que este foi superado 
por sua Presença.

Antífona da entrada

Eis que virá o Senhor onipotente iluminar os 
nossos olhos, aleluia.

BÊNÇÃO E PROCISSÃO 
DAS VELAS

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

Pr. Irmãos e irmãs! Há quarenta dias 
celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. E 
hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado 

ao Templo por Maria e José. Conformava-se 
assim à Lei do Antigo Testamento, mas, na 
realidade, vinha ao encontro do seu povo fiel. 
Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho 
Simeão e a profetisa Ana foram também ao 
Templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, 
reconheceram o seu Senhor naquela criança e o 
anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos 
pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir à casa de 
Deus, ao encontro de Cristo. Nós o encontrare-
mos e reconheceremos na fração do pão, 
enquanto esperamos a sua vinda na glória.

Oremos

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

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

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

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

MISSA

Antífona da entrada - Sl 47,10-11

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

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as 
nossas súplicas. Assim como o vosso Filho 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
2 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

áb
ad

o 
- 

A
pr

es
en

ta
çã

o 
do

 S
en

ho
r 

- 
Fe

st
a

8

único, revestido da nossa humanidade, foi   
hoje apresentado no Templo, fazei que nos 
apresentemos diante de vós com os corações 
purificados. 

Leitura - Ml 3,1-4

Leitura da Profecia de Malaquias 

Assim diz o Senhor:  Eis que envio meu 1

anjo, e ele há de preparar o caminho para mim; 
logo chegará ao seu templo o Dominador, que 
tentais encontrar, e o anjo da aliança, que 
desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos 
exércitos;  e quem poderá fazer-lhe frente, no 2

dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, 
quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja 
e como a barrela dos lavadeiros;  e estará a 3

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

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

Ou: Leitura - Hb 2,14-18

Salmo responsorial - Sl 23(24),7.8.9.10 
(R/. 10b)

R. "O Rei da glória é o Senhor onipo-
tente!

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Lc 2,32 

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

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

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

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

22 Quando se completaram os dias para a 
purificação da mãe e do filho, conforme a Lei       
de Moisés, Maria e José levaram Jesus a 
Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor.  23

Conforme está escrito na Lei do Senhor: "Todo 
primogênito do sexo masculino deve ser 
consagrado ao Senhor."  Foram também 24

oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois 
pombinhos - como está ordenado na Lei do 
Senhor.  Em Jerusalém, havia um homem 25

chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e 
esperava a consolação do povo de Israel. O 
Espírito Santo estava com ele  e lhe havia 26

anunciado que não morreria antes de ver o 
Messias que vem do Senhor.  Movido pelo 27

Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os 
pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o 
que a Lei ordenava,  Simeão tomou o menino 28

nos braços e bendisse a Deus:  "Agora, Senhor, 29

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

a tua salvação,  que preparaste diante de todos 31

os povos:  luz para iluminar as nações e glória 32

do teu povo Israel."  O pai e a mãe de Jesus 33

estavam admirados com o que diziam a respeito 
dele.  Simeão os abençoou e disse a Maria, a 34

mãe de Jesus: "Este menino vai ser causa tanto 
de queda como de reerguimento para muitos 
em Israel. Ele será um sinal de contradição.                   
35 Assim serão revelados os pensamentos de 
muitos corações. Quanto a ti, uma espada te 
traspassará a alma."  Havia também uma 36

profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo 
de Aser. Era de idade muito avançada; quando 
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jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com 
o marido.  Depois ficara viúva, e agora já estava 37

com oitenta e quatro anos. Não saía do Templo, 
dia e noite servindo a Deus com jejuns e 
orações.  Ana chegou nesse momento e pôs-38

se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os 
que esperavam a libertação de Jerusalém.                          

39 Depois de cumprirem tudo, conforme a Lei 
do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua 
cidade.  O menino crescia e tornava-se forte, 40

cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava 
com ele. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Contemplando a Jesus, que hoje é apresen-
tado no Templo nos braços de Maria, rezemos 
com fé ao Pai, que nos enviou seu Filho como 
salvador de todos. R. Pai, escutai-nos.

1.  Para que a Igreja saiba ser, como Jesus, 
luz das nações, oremos, irmãos. 

2.  Para que Maria, por sua fé, nos ensine a 
fidelidade a Deus, oremos, irmãos. 

3.  Para que todas as pessoas encontrem 
em Jesus a luz da vida, oremos, irmãos. 

4.  Para que os idosos testemunhem que o 
sentido da vida é Jesus, oremos, irmãos. 

5.  Para que as mães consagrem seus filhos 
ao Deus da vida, oremos, irmãos. 

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

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio
O mistério da apresentação do Senhor

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

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Lc 2,30-31

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

Oração depois da comunhão

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

D
epois da apresentação do Pastor aos pastores, do Senhor aos humildes, acontece a 
apresentação oficial de Jesus ao povo ao qual foram dados a lei, o templo e a profecia. O 
tempo que vai do anúncio a Zacarias à apresentação no Templo perfaz 490 dias, 70 

semanas. Cumpre-se, assim, o tempo predito por Daniel, que marca a passagem da promessa ao 
cumprimento, da espera à realização (cf. 9,24). Jesus é, em pessoa, na plenitude dos tempos, 
palavra, templo e profecia. 

-  Jesus é a Palavra feita carne, a Glória de Deus entre nós, a sua própria face. A sua primeira 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 2,22-40
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Santos do dia: Lourenço de Canterbury (550-619). Hadeloga de Kitzingen (710-750). Burcardo 
de Würzburg (700-753/754). Joana de Lestonnac (1556-1640). Estêvão Bellesini (1774-1840). 
Francisco Libermann (1802-1852). Maria Catarina Kasper (1820-1898). Aloísio Alexandre Brisson 
(1817-1908). 

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

Datas comemorativas: Dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Dia de Iemanjá na Bahia. Dia do 
Agente Fiscal.

 APESAR DE AMANHÃ, 3 DE FEVEREIRO, DOMINGO, SER DIA DE SÃO BRÁS, BISPO E 
MÁRTIR, SUA MEMÓRIA NÃO PODERÁ SER CELEBRADA, DADA A SUPERIORIDADE 
LITÚRGICA DO DOMINGO. NADA IMPEDE, PORÉM, QUE SE FAÇA, EM ATENÇÃO À 

DEVOÇÃO A SÃO BRÁS, A BÊNÇÃO DA GARGANTA. O RITO PODE SER REALIZADO AO 
FINAL DA MISSA DO SÁBADO E DAS MISSAS DO DOMINGO, USANDO A FÓRMULA: 

 “Por intercessão de S. Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer 
outra doença. † Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. Resposta: “Amém”.

vinda a Jerusalém marca a passagem da fase da promessa e da espera para a fase da realização e da 
presença. Termina a noite da vigília, que sempre precede o curso do sol.

-  A humilde entrada de Jesus no Templo, cumprindo a palavra da Lei, deve ser relacionada 
com a terrível visão de Malaquias (Ml 3) sobre a visita definitiva do Senhor e sobre o julgamento 
que Ele fará. O Dominador chegou ao seu templo!

-  O menino é circuncidado. A circuncisão (= retirada ritual do prepúcio) simboliza a 
pertença ao povo da Aliança (cf. Gn 34,14-16), o povo que se comprometeu a reconhecer Deus 
como Deus (Gn 17,10-14). Israel – como todos nós – foi infiel à Aliança. Nem por isso Deus desdiz 
o que disse. Mas o contrato estava mortalmente prejudicado. O envio do Filho – verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem – salva o contrato e nos salva. Ele, na verdade, é ao mesmo tempo o “sim” 
incondicionado e eterno de Deus ao homem e o “sim” do homem a Deus. Ele é em pessoa a nova e 
insuperável Aliança (cf. Jr 31,31; Ez 16,60). 

-  Agora, o Nome (cf. Gn 32,30; Ex 3,13-14; 33,18) tem um nome e por esse nome pode ser 
chamado: “deram-lhe o nome de Jesus” (Lc 2,21). Chamar alguém pelo nome significa que 
aquela pessoa existe para mim e eu para ela, significa estabelecer um diálogo, entrar em 
comunhão. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais o conheceu e nenhum nome é capaz de 
dizê-lo. É o nome inominável. Agora, porém, podemos nomeá-lo. O maior desejo do homem, a 
pretensão de todas as religiões, o desafio de toda teologia agora se “satisfazem”. O nome de Deus 
para nós – parceiros infiéis e quebrados da Aliança – só pode ser “Jesus”, que quer dizer “Deus 
salva” (Mt 1,21). Primeiro, porque chamar a Deus (= entrar em diálogo e comunhão com Deus) é 
a nossa salvação. Segundo, porque estamos perdidos e só podemos conhecer Deus como aquele 
que salva.

-  Aquele Deus santíssimo que nos enchia de medo pode ser nomeado porque é nosso 
Salvador. Não é necessário ser justo e santo, pois ninguém é justo diante de Deus (Cf. Rm 3,11ss.). 
Por isso, os únicos a chamá-lo pelo nome, além dos demônios, são os leprosos (cf. Lc 17,13), o 
cego (cf. 18,38) e o ladrão que, , ‘rouba’ o Paraíso (cf. 23,42). Justamente os que se “in extremis”
reconhecem pecadores, injustos e necessitados.
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Comentário inicial - A primeira semana 
“messiânica” de Jesus tem um valor progra-
mático. Não à toa começa com um exorcismo. 
Toda a atividade de Jesus tem a finalidade de 
libertar o ser humano do espírito do mal, cuja 
origem é a mentira. A verdade o desmente e o 
dissolve. É como as trevas quando chega a luz. A 
palavra de Jesus, como tem o poder de chamar 
discípulos, tem também o poder de vencer o 
espírito do mal. É por isso que o texto evangélico 
de hoje recorda, antes de tudo, o seu ensina-
mento: “Jesus entrou na sinagoga e começou a 
ensinar”. Com efeito, a Palavra, princípio da 
criação, é também princípio da redenção. 

Antífona da entrada - Sl 105,47

Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vos-
sos filhos dispersos pelo mundo, para que ce-
lebremos o vosso santo nome e nos gloriemos 
em vosso louvor.

Oração do dia

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-

03 4º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

vos de todo o coração, e amar todas as pessoas 
com a mesma caridade.

Primeira leitura - Jr 1,4-5.17-19

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Nos dias de Josias, rei de Judá,  Foi-me 
4

dirigida a palavra do Senhor, dizendo:  "Antes 5

de formar-te no ventre materno, eu te conheci; 
antes de saíres do seio de tua mãe, eu te 
consagrei e te fiz profeta das nações".  Vamos, 17

põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-
lhes tudo que eu te mandar dizer: não tenhas 
medo, senão, eu te farei tremer na presença 
deles.  Com efeito, eu te transformarei hoje 18

numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, 
num muro de bronze contra todo o mundo, 
frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos 
sacerdotes e ao povo da terra;  eles farão guerra 19

contra ti, mas não prevalecerão, porque eu     
estou contigo para defender-te", diz o Senhor.           
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 70(71),1-2.3-
4a.5-6ab.15ab.17(R/. cf. 15ab)

R. Minha boca anunciará todos os 
dias, vossas graças incontáveis, ó Senhor.

1.  Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: 
que eu não seja envergonhado para sempre! 
Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! 
Escutai a minha voz, vinde salvar-me! R.

2.  Sede uma rocha protetora para mim, um 
abrigo bem seguro que me salve! Porque sois a 
minha força e meu amparo, o meu refúgio, 
proteção e segurança! Libertai-me, ó meu Deus, 
das mãos do ímpio. R.

3.  Porque sois, ó Senhor Deus, minha es-
perança, em vós confio desde a minha juven-
tude! Sois meu apoio desde antes que eu nas-
cesse, desde o seio maternal, o meu amparo. R.
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4.  Minha boca anunciará todos os dias 
vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós 
me ensinastes desde a minha juventude, e até 
hoje canto as vossas maravilhas. R.

Segunda leitura - 1Cor 12,31–13,13 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Aspirai aos dons mais elevados. 31

Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incom-
paravelmente superior.  Se eu falasse todas as 13,1

línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não 
tivesse caridade, eu seria como um bronze que 
soa ou um címbalo que retine.  Se eu tivesse o 2

dom da profecia, se conhecesse todos os 
mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a 
ponto de transportar montanhas, mas se não 
tivesse caridade, eu não seria nada.  Se eu 3

gastasse todos os meus bens para sustento dos 
pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, 
mas não tivesse caridade, isso de nada me 
serviria.  A caridade é paciente, é benigna; não 4

é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece;          
5 não faz nada de inconveniente, não é interes-
seira, não se encoleriza, não guarda rancor; não 6

se alegra com a iniquidade, mas se regozija com 
a verdade.  Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, 7

desculpa tudo.  A caridade não acabará nunca. 8

As profecias desaparecerão, as línguas ces-
sarão, a ciência desaparecerá.  Com efeito, o 9

nosso conhecimento é limitado e a nossa pro-
fecia é imperfeita.  Mas, quando vier o que é 10

perfeito, desaparecerá o que é imperfeito.            
11 Quando eu era criança, falava como criança, 
pensava como criança, raciocinava como crian-
ça. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era 
próprio de criança.  Agora nós vemos num 12

espelho, confusamente, mas, então, veremos 
face a face. Agora, conheço apenas de modo 
imperfeito, mas, então, conhecerei como sou 
conhecido.  Atualmente permanecem estas 13

três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a 
maior delas é a caridade. - Palavra do Senhor.

Ou: 1Cor 13,4-13 (breve)

Aclamação ao Evangelho - Lc 4,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Foi o Senhor, quem me mandou Boas 

Notícias anunciar; ao pobre, a quem está no 
cativeiro, libertação eu vou proclamar! R.

Evangelho - Lc 4,21-30

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo: Entrando Jesus na sinagoga 
disse:  "Hoje se cumpriu esta passagem da 21

Escritura que acabastes de ouvir."  Todos 22

davam testemunho a seu respeito, admirados 
com as palavras cheias de encanto que saíam da 
sua boca. E diziam: "Não é este o filho de José?" 
23 Jesus, porém, disse: "Sem dúvida, vós me 
repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti 
mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o 
que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum."            
24 E acrescentou: "Em verdade eu vos digo que 
nenhum profeta é bem recebido em sua pátria.       

25 De fato, eu vos digo: no tempo do profeta Elias, 
quando não choveu durante três anos e seis 
meses e houve grande fome em toda a região, 
havia muitas viúvas em Israel.  No entanto, a 26

nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma 
viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia.  E no 27

tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos 
em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, 
mas sim Naamã, o sírio."  Quando ouviram es-28

tas palavras de Jesus, todos na sinagoga fica-
ram furiosos.  Levantaram-se e o expulsaram 29

da cidade. Levaram-no até ao alto do monte 
sobre o qual a cidade estava construída, com a 
intenção de lançá-lo no precipício.  Jesus, 30

porém, passando pelo meio deles, continuou o 
seu caminho. - Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

Motivados pelo Evangelho e iluminados pelo 
Espírito Santo, coloquemos diante do Pai as 
nossas preces, com toda a confiança. R.: Ouvi, 
Senhor, a nossa oração.

1.  Para que os fiéis testemunhem com suas 
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vidas a missão libertadora de Jesus, oremos.
2.  Para que os evangelizadores sintam que 

Deus está com eles e lhes dá força, oremos.
3.  Para que as pessoas ainda não evangeli-

zadas possam ouvir e viver a Boa Nova, oremos.
4.  Para que os casais separados continuem 

abertos e atentos às luzes de Deus, oremos.
5.  Para que nossa assembleia acolha o 

Evangelho e cresça na paz e no amor, oremos.

Fazei-nos experimentar, Senhor, o vosso 
amor e o vosso perdão, porque a vossa bondade 
não tem fim e a vossa misericórdia é maior do 
que o nosso coração. 

Oração sobre as oferendas

Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas 

oferendas em vosso altar; acolhei-as com 
bondade, a fim de que se tornem o sacramento 
da nossa salvação. 

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Sl 30,17-18

Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e 
salvai-me pela vossa compaixão!

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Lc 4,21-30

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

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

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

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

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

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

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

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

UM DITO MUITO ATUAL

José Antonio Pagola

Nazaré era uma aldeia pequena, perdida entre as colinas da Baixa Galileia. Ali todos conhecem 
Jesus: viram-no brincar e trabalhar entre eles. A humilde sinagoga do povoado está cheia de 
familiares e conhecidos. Ali estão seus amigos e amigas da infância.

Quando Jesus se apresenta diante deles como “enviado” por Deus aos pobres e oprimidos, 
ficam surpresos. Sua mensagem lhes agrada, mas não lhes basta. Pedem que faça entre eles as 
curas que, segundo se diz, realizou em Cafarnaum. Não querem um profeta de Deus, mas uma 
espécie de “mago” ou “curandeiro” que dê prestígios à sua pequena aldeia.

Jesus não parece surpreender-se. Lembra-lhes um dito que ficará gravado na memória de seus 
seguidores: “Asseguro-vos que nenhum profeta é bem acolhido entre o seu povo”. De acordo com 
Lucas, a incredulidade e a rejeição dos moradores de Nazaré vão crescendo. No final, “furiosos”, o 
lançam “para fora do povoado”.

O provérbio de Jesus não é uma trivialidade, porque encerra uma grande verdade. O “profeta” 
nos confronta com a verdade de Deus, põe a descoberto nossas mentiras e covardias e nos chama a 
uma mudança de vida. Não é fácil ouvir sua mensagem. É mais cômodo “lança-lo fora” e esquecê-
lo.

Nós cristãos dizemos coisas tão admiráveis de Jesus que às vezes esquecemos sua dimensão 
de “profeta”. Confessamo-lo como “Filho de Deus”, “Salvador do mundo”, “Redentor da 
humanidade” e pensamos que, ao recitar nossa fé, já o estamos acolhendo. Não é assim. Deixamos 
Jesus, “Profeta de Deus”, penetrar em nossa vida quando acolhemos sua palavra, nós deixamos 
transformar por sua verdade e seguimos seu estilo de vida.

Esta é a decisão mais importante dos seguidores de Jesus: ou acolhemos a sua verdade ou a 
rejeitamos. Esta decisão, oculta aos olhos dos outros e só conhecida por Deus, é o que decide o 
sentido de minha vida e o acerto ou desacerto de minha passagem pelo mundo.
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Santos do dia: Brás (316). Oscar (+ 856). Claudina Thévenet (1774-1837). Helena Maria 
Stollenwerk (1852-1900). 

Memória histórica: Inauguração da navegação no Rio São Francisco (1871). Johannes 
Guttenberg (+ 1468).  

Datas comemorativas: Bênção contra os males da garganta.

O encontro com Jesus e a conversão são um 
processo difícil, doloroso, geralmente demora-
do. O ser humano resiste, a graça insiste. Depois 
de todos os estragos, o final almejado por Deus: 
liberto do seu mal, o convertido anuncia Jesus e 
seu poder libertador.

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Oração do dia

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

Leitura - Hb 11,32-40

Leitura da Carta aos Hebreus 

32Irmãos:  Que mais devo dizer? Não teria 
tempo de falar mais sobre Gedeão, Barac, 
Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. 
33Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram 
a justiça, foram contemplados com promessas, 

 34amordaçaram a boca dos leões,  extinguiram o 
poder do fogo, escaparam do fio da espada, 
recobraram saúde na doença, mostraram-se 
valentes na guerra, repeliram os exércitos 

35estrangeiros.  Mulheres reencontraram os seus 

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

mortos pela ressurreição. Outros foram esquar-
tejados, ou recusaram o resgate, para chegar a 

36uma ressurreição melhor.  Outros ainda so-
freram a provação dos escárnios, experimenta-

37ram o açoite, as correntes, as prisões.  Foram 
apedrejados, foram serrados, ou morreram a 
golpes de espada. Levaram vida errante, ves-
tidos com pele de carneiro ou pelos de cabra; 

               oprimidos e atribulados, sofreram privações. 
38 Eles, de quem o mundo não era digno, 
erravam pelos desertos e pelas montanhas, 

39pelas grutas e cavernas da terra.  E, no entanto, 
todos eles, se bem que pela fé tenham recebido 
um bom testemunho, apesar disso não obti-

40veram a realização da promessa.  Pois Deus 
estava prevendo, para nós, algo melhor. Por isso 
não convinha que eles chegassem à plena 
realização sem nós. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 30(31), 20.21. 
22.23.24(R/. 25) 

R. Fortalecei os corações, vós que ao 
Senhor vos confiais!

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

2.  Na proteção de vossa face os defendeis 
bem longe das intrigas dos mortais. No interior 
de vossa tenda os escondeis, protegendo-os 
contra as línguas maldizentes. R.

3.  Seja bendito o Senhor Deus, que me 
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mostrou seu grande amor numa cidade protegi-
da! R.

4.  Eu que dizia quando estava perturbado: 
"Fui expulso da presença do Senhor!" Vejo agora 
que ouvistes minha súplica, quando a vós eu 
elevei o meu clamor. R.

5.  Amai o Senhor Deus, seus santos todos, 
ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os 
orgulhosos com rigor. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 7,16

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

Deus visitou o seu povo, aleluia. R.

Evangelho - Mc 5,1-20

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

1 Naquele tempo: Jesus e seus discípulos 
chegaram à outra margem do mar, na região dos 

2gerasenos.  Logo que saiu da barca, um homem 
possuído por um espírito impuro, saindo de um 

3cemitério, foi ao seu encontro.  Esse homem 
morava no meio dos túmulos e ninguém con-

           seguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. 
4 Muitas vezes tinha sido amarrado com al-
gemas e correntes, mas ele arrebentava as 
correntes e quebrava as algemas. E ninguém era 

5capaz de dominá-lo.  Dia e noite ele vagava 
entre os túmulos e pelos montes, gritando e 

 6ferindo-se com pedras.  Vendo Jesus de longe, 
o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante 

7dele  e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, 
Jesus, Filho do Deus altíssimo? Eu te conjuro 

8por Deus, não me atormentes!"  Com efeito, 
Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse 

9homem!"  Então Jesus perguntou: "Qual é o teu 
nome?" O homem respondeu: "Meu nome é 

10'Legião', porque somos muitos".  E pedia com 
insistência para que Jesus não o expulsasse da 

11região.  Havia aí perto uma grande manada de 
12porcos, pastando na montanha.  O espírito 

impuro suplicou, então: "Manda-nos para os 
13porcos, para que entremos neles".  Jesus 

permitiu. Os espíritos impuros saíram do ho-
mem e entraram nos porcos. E toda a manada - 
mais ou menos uns dois mil porcos - atirou-se 
monte abaixo para dentro do mar, onde se 

14afogou.  Os homens que guardavam os porcos 
saíram correndo e espalharam a notícia na 
cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o 

15 que havia acontecido. Elas foram até Jesus e 
viram o endemoninhado sentado, vestido e no 
seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes 
estava possuído pela Legião. E ficaram com 

16medo.  Os que tinham presenciado o fato 
explicaram-lhes o que havia acontecido com o 

17endemoninhado e com os porcos.  Então co-
meçaram a pedir que Jesus fosse embora da 

18região deles.  Enquanto Jesus entrava de novo 
na barca, o homem que tinha sido endemoni-

        nhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. 
19 Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe 
disse: "Vai para casa, para junto dos teus e 
anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua 

20misericórdia, fez por ti".  Então o homem foi 
embora e começou a pregar na Decápole tudo o 
que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam 
admirados. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Unidos na fé no poder salvador e libertador 
de Jesus, rezemos, dizendo: R. Senhor, escu-
tai a nossa prece.

1.  Para que os cristãos sejamos, como 
Jesus, portadores de misericórdia e esperança, 
oremos.

2.  Para que os que não conhecem Jesus 
possam descobrir a vida nova que ele nos dá, 
oremos.

3.  Para que os governantes atuem com 
competência, diálogo e espírito de serviço, 
oremos.

4.  Para que o evangelho de hoje nos con-
vença do poder libertador e salvador de Jesus, 
oremos.

5.  Para que os membros desta comunidade 
tenham como critério os critérios de Jesus, 
oremos.
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Senhor, Pai celeste, vinde em nossa ajuda 
com o dom do Espírito Santo e não permitais 
que o mal sufoque a nossa vida.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 30,17-18

Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e 
salvai-me pela vossa compaixão!

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 5,1-20

O
 que é este homem com espírito imundo que sai dos sepulcros e vem ao encontro de 
Jesus? (v. 2)? É o espírito de morte que arrasa e mantém acorrentado o ser humano através 
do medo da morte. É o medo da morte que atrapalha a fé dos discípulos, desencadeando 

as tempestades e impedindo-os de entregar-se confiantemente a Jesus que dorme (cf. Mc 4,35-
41). Para chegar a crer, é preciso, antes de tudo, que a Palavra exerça a sua autoridade contra 
satanás. Caso contrário, este logo a leva embora, antes que se enraíze. É por isso que a liturgia do 
batismo contém um exorcismo antes do banho batismal.

- No evangelho de Marcos, o primeiro ‘milagre’ é um exorcismo e vem imediatamente 
depois do ensinamento de Jesus (1,21-28). O exorcismo do evangelho de hoje – mais longo e 
solene – vem depois do ensinamento de Jesus em parábolas (4,2.30), ao término do qual a sua 
palavra dominou o céu e o abismo (4,35-41). 

- O encontro entre Jesus e o endemoninhado mostra as nossas resistências diante da 
palavra de Jesus. Tudo porque nos identificamos com a nossa escravidão e preferimos o nosso mal 
ao Seu bem (5,1-11). Ainda que criados para o bem, acostumamo-nos ao mal e acabamos 
gostando do que deveríamos odiar, como o organismo repele o que o agride.

- O episódio dos porcos mostra – de forma pitoresca – a superior vitória de Cristo (5,12ss.), 
que supera toda resistência e desmonta todas as convulsões. A narração suscita nos ouvintes 
amedrontados as mesmas reações dos demônios, que não querem saber de Jesus (5,14-17). A 
descrição dessas reações tem a função de levar-nos a percebê-las em nós, para, reconhecendo-as 
em nós, as superarmos, expulsando-as de nós.

- Somos convidados a reconhecer-nos no endemoninhado, para sermos, como ele, 
libertados e tornarmo-nos livres e belos como ele: “sentado, vestido e no seu perfeito juízo” 
(5,15). 

- Ao seu desejo de “estar com” Jesus (5,18), este responde enviando-o em missão (5,18-
20). Ele agora é um apóstolo, em condições de contar aos outros o que o Senhor lhe fez. O antes 
miserável anuncia agora a divina misericórdia (cf. 1,40-45).

- Neste homem, que vivia numa situação lamentável – o mal fizera morada e fazia de tudo 
para não ser despejado – a semente do Reino pôde penetrar, germinar, crescer e frutificar. As 
resistências foram grandes, mas a vitória sobre elas, infinitamente maior. Não só se tornou um 
homem novo, mas um evangelizador, um apóstolo, alguém que semeia a boa semente entre seus 
irmãos e irmãs ainda. Tem início, assim, a missão entre os pagãos. O ex-endemoninhado de 
Gerasa é, assim, o primeiro apóstolo dos pagãos. Através dele, eles serão ajudados a fazerem 
pessoalmente a experiência libertadora do encontro com o Senhor.
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Os dados históricos sobre a vida desta santa 
estão envoltos em lenda. Águeda era natural de 
Catânia, na Sicília, sul da Itália. Pertencia a uma 
família nobre e rica. Desde criança, distinguiu-
se pela piedade. Suas riquezas e beleza cha-
maram a atenção do Cônsul romano na área, 
Quinciano, que a pediu em casamento. Águeda, 
porém, não podia aceitar seu pedido, pois já 
havia consagrado sua vida a outro esposo, 
Cristo. O Cônsul não se deu por vencido. Recor-
reu aos ofícios de uma alcoviteira, de nome 
Afrodisia, que apelou a todos os meios ao seu 
alcance para mudar o coração de Águeda, que 
permaneceu firme em seu propósito. Quinciano 
não se deu por vencido e passou a ameaçar a 
jovem. Dado que as ameaças não surtiram o 
efeito desejado, ele partiu para a ação. Em 
obediência aos decretos do Imperador Décio 
(250-251), mandou prendê-la e levá-la a 
Catânia. No tribunal, não renegou sua fé. 
Duramente torturada, não resistiu e faleceu. Seu 
martírio ocorreu em torno do ano 250. Nume-
rosas igrejas e mosteiros têm o seu patrocínio. 
Na Sicília, sobretudo na região de Catânia e 
Palermo, muitas mulheres têm o seu nome.               
No Brasil, a Diocese de Pesqueira tem Santa 
Águeda como patrona.

Comentário inicial - Duas mulheres são 
curadas no vangelho de hoje: a hemorroíssa e e
uma menina. A primeira, ao tocar Jesus; a 
segunda, ao ser tocada por ele. O encontro com 
Jesus na fé nos salva.  “A tua fé te salvou”, diz 

05 TERÇA-FEIRA - SANTA ÁGUEDA Vg, Mt - Memória 
 (Cor vermelha - Ofício da memória) 

Jesus. Santa Águeda, cuja memória celebramos 
hoje, dá testemunho de um amor ao Seu Senhor 
que é coroado pelo martírio.

Antífona da entrada 

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

Oração do dia 

Ó Deus, que Santa Águeda, virgem e mártir, 
agradável ao vosso coração pelo mérito da 
castidade e pela força do martírio, implore 
vosso perdão em nosso favor. 

 
Leitura - Hb 12,1-4

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Rodeados como estamos por 1

tamanha multidão de testemunhas, deixemos 
de lado o que nos pesa e o pecado que nos 
envolve. Empenhemo-nos com perseverança 
no combate que nos é proposto,  com os olhos 2

fixos em Jesus, que em nós começa e completa 
a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi 
proposta, suportou a cruz, não se importando 
com a infâmia, e assentou-se à direita do trono 
de Deus.  Pensai pois naquele que enfrentou 3

uma tal oposição por parte dos pecadores, para 
que não vos deixeis abater pelo desânimo.  Vós 4

ainda não resististes até ao sangue na vossa luta 
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Santos do dia: Verônica (século I). Isidoro do Egito (360 – 431/451). Rabano Mauro (780-856). 
Nicolau Studites (793-868). Gilberto de Sempringham (1085-1189). Joana de Valois (1464-1505). 
José de Leonessa (1556-1612). João Heitor de Brito (1647-1693). 

Testemunhas do Reino: Benjamin Didincué (Colômbia, 1970). 

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

Salmo responsorial - Sl 21(22),26b-27. 
28.30.31-32(R/. 27b)

R. Todos aqueles que vos buscam hão 
de louvar-vos, ó Senhor.

1. Sois meu louvor em meio à grande 
assembleia; cumpro meus votos ante aqueles 
que vos temem! Vossos pobres vão comer e 
saciar-se, e os que procuram o Senhor o 
louvarão; "Seus corações tenham a vida para 
sempre!" R.

2.  Lembrem-se disso os confins de toda a 
terra, para que voltem ao Senhor e se 
convertam, e se prostrem, adorando, diante dele 
todos os povos e as famílias das nações. 
Somente a ele adorarão os poderosos, e os que 
voltam para o pó o louvarão. R.

3.  Para ele há de viver a minha alma, toda a 
minha descendência há de servi-lo; às futuras 
gerações anunciará o poder e a justiça do 
Senhor; ao povo novo que há de vir, ela dirá: 
 "Eis a obra que o Senhor realizou!" R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 8,17

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Cristo tomou sobre si nossas dores, 

carregou em seu corpo as nossas fraquezas. R.

Evangelho - Mc 5,21-43

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos

21Naquele tempo:  Jesus atravessou de novo, 
numa barca, para a outra margem. Uma 
numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus 

22ficou na praia.  Aproximou-se, então, um dos 
chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu 

23Jesus, caiu a seus pés,  e pediu com insis-
tência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e 
põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva!" 
24 Jesus então o acompanhou. Uma numerosa 

25multidão o seguia e o comprimia.  Ora, achava-

se ali uma mulher que, há doze anos, estava 
26com uma hemorragia;  tinha sofrido nas mãos 

de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, 
              e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais.

27 Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se 
dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na 

 28sua roupa.  Ela pensava: "Se eu ao menos tocar 
29na roupa dele, ficarei curada".  A hemorragia 

parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro 
 30de si que estava curada da doença.  Jesus logo 

percebeu que uma força tinha saído dele. E, 
voltando-se no meio da multidão, perguntou: 

3l"Quem tocou na minha roupa?"  Os discípulos 
disseram: "Estás vendo a multidão que te 
comprime e ainda perguntas: 'Quem me 

32tocou'?"  Ele, porém, olhava ao redor para ver 
33quem havia feito aquilo.  A mulher, cheia de 

medo e tremendo, percebendo o que lhe havia 
acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e 

 34contou-lhe toda a verdade.  Ele lhe disse: 
"Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada 

 35dessa doença".  Ele estava ainda falando, 
quando chegaram alguns da casa do chefe da 
sinagoga, e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. 

36Por que ainda incomodar o mestre?"  Jesus 
ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: 

37“Não tenhas medo. Basta ter fé!"  E não deixou 
que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, 

38Tiago e seu irmão João.  Quando chegaram à 
casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão 

39e como estavam chorando e gritando.  Então, 
ele entrou e disse: "Por que essa confusão e 
esse choro? A criança não morreu, mas está 

40dormindo".  Começaram então a caçoar dele. 
Mas, ele mandou que todos saíssem, menos o 
pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o 
acompanhavam. Depois entraram no quarto 

41onde estava a criança.  Jesus pegou na mão da 
menina e disse: "Talitá cum" - que quer dizer: 

42"Menina, levanta-te!"  Ela levantou-se imedia-
tamente e começou a andar, pois tinha doze 

43anos. E todos ficaram admirados.  Ele reco-
mendou com insistência que ninguém ficasse 
sabendo daquilo. E mandou dar de comer à 
menina. - Palavra da Salvação.
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Preces dos fiéis

Na memória da virgem e mártir Santa 
Águeda, cujo nome evoca retidão e bonda-      
de, apresentemos a Deus as nossas preces.             
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1. Pela Igreja, para que a vida das suas 
virgens e mártires falem dos valores do Reino, 
rezemos. 

2. Por todos os fiéis, para que a vida de Santa 
Águeda seja um apelo à entrega da vida, reze-
mos. 

3. Pelos mártires de hoje, para que seu tes-
temunho questione a nossa mediocridade, reze-
mos. 

4. Pelos doentes e agonizantes, para que 
possam viver a morte com a serenidade da fé, 
rezemos.  

5. Pela nossa comunidade, para que a memó-
ria dos santos transforme nossas vidas, rezemos. 

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em au-

xílio do vosso povo suplicante e, por intercessão 
da mártir Santa Águeda, concedei-lhe as graças 
que vos pede com fé. 

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 25,6

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

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, fortalecidos pela par-
ticipação nesta Eucaristia, fazei que, a exemplo 
de Santa Águeda, nos esforcemos por servir 
unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os 
sinais dos sofrimentos de Jesus.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 5,21-43

O
s capítulos 4 e 5 de Marcos – é bom situar o texto no contexto maior – descrevem o 
itinerário batismal. A caminhada batismal tem início com a Palavra e é obstaculizado pelos 
nossos medos (capítulo 4); passa pelo exorcismo, que nos livra do medo, raiz de nossas 

escravidões, e, no Evangelho de hoje – da menina ‘ressuscitada’ – chega a “tocar” Jesus. É o 
encontro com ele, mais ainda, a comunhão com ele que vence a nossa doença mortal e a própria 
morte. A mulher que sofre de prolongada hemorragia e a menina simbolizam a todos nós. A mulher 
sofre do seu mal há doze anos, quer dizer, desde sempre: somos nós, que perdemos a vida, longe 
do Senhor. Só se o “tocamos” podemos ser salvos, pois ele é a nossa vida! A menina, em idade de 
casamento (a palavra ‘menina’ aí está traduzindo ‘korásion’, que indica a moça em idade de 
casamento), morre de amor se não encontra esposo (Ct 5,8): como nós, que também morremos de 
amor, se não encontramos o Esposo que preenche os nossos desejos e sonhos. A nossa vida só 
tem sentido e só encontra realização se pudermos amá-Lo como somos amados por Ele! No 
“Talithà Kum” do Evangelho (5,41), ressoa precisamente aquele “Levanta-te, amiga minha, beleza 
minha, e vem” do Cântico dos Cânticos (Ct 2,10). 

-  O tema central do evangelho de hoje é a fé e a força da fé. À mulher que sofria de uma 
hemorragia há doze anos, Jesus diz: “A sua fé salvou você” (5,34). E ao pai da menina morta: «Não 
tenha medo; apenas tenha fé!» (5,36). 

-  Os dois episódios, completando-se mutuamente, ilustram o que é a fé e qual o seu poder. 
A fé é “tocar” Jesus, e o seu poder salva da morte. A comunhão com Jesus vence a nossa doença 
mortal (o medo) e a própria morte. 
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-  A mulher da hemorragia e a menina do oficial são símbolos de todos nós. Como a 
primeira, desde sempre (doze anos!) perdemos a vida, longe do Senhor. Só se o tocarmos, somos 
salvos, porque ele é a nossa vida. Como a segunda (em idade de casamento!), morremos doentes 
de amor (cf. Ct 5,8), se não chega o Esposo que nos toma pela mão. A nossa vida é amá-lo como 
somos amados por ele!

-  “Tocar” supõe proximidade. Tocar é uma forma primeira e fundamental de conhecimento. 
Tocar é contato com o outro. No toque, o próprio limite se torna lugar de comunhão. Além disso, 
todo toque é recíproco: quem toca é por sua vez tocado. E há um toque exterior e um toque interior, 
que pega e transforma o coração. 

-  “Tocar” no evangelho de Marcos se opõe a “esmagar”. O esmagar desembocará no 
apoderar-se e no matar Jesus. O tocar faz com se desprenda de Jesus a sua força de vida. A fé leva o 
discípulo a tocar Jesus e a ser por ele tocado.

-  A mulher da hemorragia mostra o dinamismo da fé. O pressuposto é a constatação de um 
mal indevido e não aceito, acompanhado da necessidade e da incapacidade de libertar-se dele. 
Seu ponto de partida consiste em ouvir Jesus, que abre, do desespero pela própria impotência, 
para a confiança no seu poder. Ela chega finalmente a tocar Jesus pelas costas, o que se torna 
depois um diálogo face a face com ele.

-  A atitude de Jairo mostra a qualidade da fé: é uma força maior que qualquer medo e 
consiste em confiar totalmente em Jesus e na sua palavra, mesmo diante da morte.

-  Na menina, enfim, vê-se a eficácia da fé: a ressurreição, vitória sobre o último inimigo do 
ser humano – a morte (cf. 1Cor 15,26). 

Santos do dia: Águeda (225-250). Ingenuíno de Bressanone (+ 605). Albuíno de Bressanone 
(+ 1005/1006). Adelaide de Vilich (960-1010/1020). 

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

Memória histórica: Destruição da comunidade contemplativa de Solentiname por Somoza 
(Nicarágua, 1977).

A primeira evangelização do Japão foi feita 
por S. Francisco Xavier (1549-1551). Em 
poucas décadas, os cristãos eram perto de 
300.000. Tamanho sucesso deveu-se sobre-
tudo a dois fatores: o respeito dos missionários 
jesuítas aos modos de vida e às crenças locais 
que não contradiziam a mensagem cristã e o 
esforço de colocar elementos locais na pre-
gação e na administração. As autoridades 
japonesas, no início benevolentes em relação 
aos cristãos, mais tarde mudaram de atitude. O 
imperador Toyotoni Hideyoshi baixou um decre-

06 QUARTA-FEIRA - S. PAULO MIKI  Comps  Mts - Memóriae .,
 (Cor vermelha - Ofício da memória) 

to de expulsão dos missionários estrangeiros. 
Alguns missionários permaneceram incógnitos 
no país e outros, apesar das restrições, ainda 
conseguiram entrar. Mas, em 9 de dezembro de 
1596, foram presos seis franciscanos, três 
jesuítas e quinze leigos terciários franciscanos, 
aos quais, mais tarde, se acrescentaram outros 
dois. Paulo Miki, filho de uma abastada família 
de Kyoto, era jesuíta*. Extirparam-lhes o lóbulo 
esquerdo e os levaram de Meaco a Nagasáki, 
para expô-los à zombaria da multidão. A mul-
tidão, porém, admirou sua heroica coragem, 
mostrada sobretudo no momento da crucifixão 
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sobre uma das colinas de Nagasáki. Os santos 
mártires morreram perdoando e cantando 
salmos. 

Comentário inicial - Os conterrâneos de 
Jesus ficam admirados e se escandalizam que a 
sabedoria e a ação de Deus possam estar 
“neste” homem que eles conhecem tão bem. 
Ele também estranha que, vindo ao encontro 
dos seus, esses não o acolham. O que fizeram 
os habitantes de Nazaré com Jesus se reproduz 
ao longo da história nos seus santos e santas, 
especialmente nos mártires.

Antífona da entrada

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

Oração do dia

Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki 
chamastes à verdadeira vida São Paulo Miki e 
seus companheiros pelo martírio da cruz, 
concedei-nos, por sua intercessão, perseverar 
até a morte na fé que professamos. 

Leitura - Hb 12,4-7.11-15

Leitura da Carta aos Hebreus 

4Irmãos:  Vós ainda não resististes até ao 
5sangue na vossa luta contra o pecado,  e já 

esquecestes as palavras de encorajamento que 
vos foram dirigidas como a filhos: "Meu filho, 
não desprezes a educação do Senhor, não 

6desanimes quando ele te repreende;  pois o 
Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem 

7aceita como filho".  É para a vossa educação 
que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. 
Pois qual é o filho a quem o pai não corrige?              
11 No momento mesmo, nenhuma correção 
parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, 
produz um fruto de paz e de justiça para aqueles 

12que nela foram exercitados.  Portanto, "firmai 
 as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos; 

13 acertai os passos dos vossos pés", para que 
não se extravie o que é manco, mas antes seja 

14curado.  Procurai a paz com todos, e a san-
tificação, sem a qual ninguém verá o Senhor;                
15 cuidai para que ninguém abandone a graça de 
Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no 
meio de vós, tumultuando e contaminando a 
comunidade.- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102 (103),1-2. 
13-14.17-18a (R/ cf. 17)

R. O amor do Senhor por quem o res-
peita, é de sempre e para sempre.

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

2. 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.

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 fiel-
mente sua Aliança. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Mc 6,1-6            

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus foi a Nazaré, sua 1

terra, e seus discípulos o acompanharam.                         
2 Quando chegou o sábado, começou a ensinar 
na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam 
admirados e diziam: "De onde recebeu ele tudo 
isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses 
grandes milagres que são realizados por suas 
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mãos?  Este homem não é o carpinteiro, filho de 3

Maria e irmão de Tiago, de Joset, de Judas e de 
Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco?" 
E ficaram escandalizados por causa dele.                      
4 Jesus lhes dizia: "Um profeta só não é estimado 
em sua pátria, entre seus parentes e familiares." 
5 E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas 
curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos.                
6 E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus 
percorria os povoados das redondezas, ensi-
nando. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória dos mártires São Paulo Miki e 
Companheiros, que cantavam e sorriam ao 
serem crucificados por amor a Cristo, oremos 
ao Pai com toda a confiança. R. Senhor, escu-
tai a nossa prece.

1.  Para que a Igreja não busque aplausos, 
mas viva na fidelidade ao seu Fundador, reze-
mos. 

2.  Para que o sangue do bom Jesus nos 
lembre que Ele foi fiel ao seu Pai até o fim, reze-
mos.

3.  Para que os cristãos estejam prontos 
para sofrer por Cristo e pelos irmãos, rezemos.

4.  Para que o testemunho dos mártires 
atuais questione nossos contratestemunhos, 

rezemos.
5.  Para que nossos irmãos falecidos gozem 

no Céu da companhia dos mártires, rezemos. 

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão Lc 22,28-30

Fostes vós que permanecestes comigo nas 
minhas tribulações. E eu disponho do Reino 
para vós, diz o Senhor. No meu Reino comereis e 
bebereis à minha mesa.

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,1-6

O
s conterrâneos de Jesus se escandalizam. Não podem entender que a sabedoria e a ação 
de Deus estejam “neste” homem que eles conhecem tão bem. Jesus também fica 
admirado: vem ao encontro dos seus, e esses não o acolhem (Cf. Jo 1,11). 

-  É o escândalo de um Deus “feito carne” (Cf. Jo 1,14), que come, bebe, trabalha, se cansa, 
dorme... nasce e morre. Seria mais fácil aceitar um Deus diferente. Queremos compartilhar as suas 
características (cf. Gn 3,5), mas não aceitamos que ele compartilhe as nossas. Dessas, até 
gostaríamos de livrar-nos.

-  Mas, como ensinava Irineu de Lião, a carne de Jesus é o gonzo (= dobradiça) da nossa 
salvação ( ). Reconhecê-la é o critério para se saber se somos ou não de Deus: “ “caro cardo salutis”
Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma: fala da parte de Deus todo aquele 
que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Todo aquele que não reconhece a Jesus, não fala da 
parte de Deus. Esse tal é o espírito do Anticristo; vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está 
no mundo” (1Jo 4,2-3).

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
7 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
4ª

 S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

24

-  É na sua plena e pobre humanidade – naquilo que ele faz e fala, naquilo que lhe fazemos e 
ele passa, na sua história concreta – que Deus se revela e se doa definitivamente a nós, salvando-
nos integralmente. Não é apesar dela, mas nela!

-  Quando, inconscientes, dizemos “se o visse, se o tocasse, acreditaria”, estamos apenas 
resistindo a dar o passo da fé. Os seus o viram e não creram, tocaram-no e não acreditaram. Aliás, 
rejeitaram-no justamente porque o viram... tão pequeno assim. A fé não consiste em aceitar que 
Jesus seja Deus (o Deus que nós pensamos ou fantasiamos), mas aceitar que Deus, o Deus que 
nós não pensamos, seja este homem Jesus (Fausti). Aquele que ninguém nunca viu, ele revelou 
(cf. Jo 1,8). Naquele que “foi crucificado por sua fraqueza” (2Cor 13,4) revelou-se Aquele que é 
louco de amor por nós (Cabasilas)! O Amor, sim, é grande e... diferente!

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

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

Memória histórica: Nascimento do Pe. Antônio Batista Vieira (Lisboa, 1608). Fuga de Zumbi e 
outros quilombolas para a selva (1694). 

Datas comemorativas: Dia do Agente de Defesa Ambiental.

ABC DO CRISTIANISMO

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

As poucas palavras do Evangelho de hoje 
dizem tudo sobre a missão. Jesus chama. Jesus 
envia. Jesus dá poder. Pede que os Doze sejam 
simples e humildes como ele. Pede que façam 
como ele. A missão tem que ser permanente; 

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

nossa imitação de Jesus também. 

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Oração do dia

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

Leitura - Hb 12,18-19.21-24

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Vós não vos aproximastes de uma 18

realidade palpável: "fogo ardente e escuridão, 
trevas e tempestade,  som da trombeta e voz 19

poderosa", que os ouvintes suplicaram não con-
tinuasse,  Eles ficaram tão espantados com 21

esse espetáculo, que Moisés disse: "Estou 
apavorado e com medo".  Mas vós vos apro-22

ximastes do monte Sião e da cidade do Deus 
vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de 
milhões de anjos;  da assembleia dos primo-23

gênitos, cujos nomes estão escritos nos céus; 
de Deus, o Juiz de todos; dos espíritos dos jus-
tos, que chegaram à perfeição;  de Jesus, 24

mediador da nova aliança, e da aspersão do san-
gue mais eloquente que o de Abel. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 47(48),2-3a. 
3b-4.9.10-11 (R/ cf. 10)

R. Recordamos, ó Senhor, vossa bon-
dade em meio ao vosso templo.

1.  Grande é o Senhor e muito digno de 
louvores na cidade onde ele mora; seu Monte 
santo, esta colina encantadora é a alegria do 
universo. R.

2.  Monte Sião, no extremo norte situado, és 
a mansão do grande Rei! Deus revelou-se, em 
suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. R.

3.  Como ouvimos dos antigos, contem-
plamos: Deus habita esta cidade, a cidade do 
Senhor onipotente, que ele a guarde eterna-
mente! R.

4.  Recordamos, Senhor Deus, vossa bon-
dade em meio ao vosso templo; com vosso 
nome vai também vosso louvor aos confins de 
toda a terra. R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 1,15

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

pois o Reino de Deus está chegando! R.

Evangelho - Mc 6,7-13

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus chamou os doze, e 7

começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes 
poder sobre os espíritos impuros.  Recomen-8

dou-lhes que não levassem nada para o 
caminho, a não ser um cajado; nem pão, nem 
sacola, nem dinheiro na cintura.  Mandou que  9

andassem de sandálias e que não levassem 
duas túnicas.  E Jesus disse ainda: "Quando 10

entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. 
11 Se em algum lugar não vos receberem, nem 
quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a 
poeira dos pés, como testemunho contra eles!" 
12 Então os doze partiram e pregaram que todos 
se convertessem.  Expulsavam muitos demô-13

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

Preces dos fiéis

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

1.  Por aqueles que o Senhor escolhe, chama 
e envia, para que sigam o seu projeto, oremos.

2.  Pelos homens e mulheres que caminham 
rumo à fé, para que não tenham medo, oremos.

3. Pelos evangelizadores, para que sejam 
simples, pobres e humildes como Jesus, oremos. 
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4. Pelos que servem em nossa comunidade, 
para se sintam valorizados e apoiados, oremos. 

Senhor Jesus, que chamastes e enviastes 
vossos discípulos, dando-lhes poder sobre os 
espíritos imundos, purificai nossos corações e 
transformai nossas vidas, para podermos con-
tinuar vossa santa missão. 

Oração sobre as oferendas

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

da nossa salvação. 

Antífona da comunhão - Sl 30,17-18

Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e 
salvai-me pela vossa compaixão!

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,7-13

O itinerário dos Doze é progressivo: primeiro, foram chamados um a um (Mc 1,16-20; 
2,14); depois, foram constituídos comunitariamente para “estarem com ele” (3,14); 
agora, são enviados dois a dois (6,7). Esses passos são, na verdade, três níveis de uma 

mesma vocação: da dispersão ao seguimento; do seguimento à comunhão com Jesus; da 
comunhão com Ele à missão para todos. Com isso, Jesus não está mais só: é o primeiro de muitos 
irmãos e irmãs, uma semente que se multiplicou em muitas. 

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

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

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

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

-  A pobreza de Jesus e dos seus enviados não é privação de um valor, mas a soma dos 
valores da sua vida. Deus, justamente por ser amor, é humilde e pobre, e o seu ser é ser-para-o-
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] Apóstolo(s). No Novo Testamento, a palavra “ ” designa fundamentalmente cinco apóstolo(s)
realidades: (1) o grupo dos “Doze” (discípulos) mais próximos a Jesus, como Simão Pedro, Tiago, João 
e outros; (2) o mesmo grupo dos “Doze” – mas não só – que se tornaram as primeiras testemunhas das 
aparições do Ressuscitado (cf. 1Cor 15,5); (3) alguém chamado e encarregado do serviço do 
Evangelho mediante uma aparição do Ressuscitado, o que inclui Pedro, Tiago e João, mas vai além 
deles, como, por exemplo, o irmão do Senhor, Tiago (cf. 1Cor 15,7), Paulo (cf. Gl 2,7ss.), e 
presumivelmente Barnabé, etc.; (4) no contexto siro-palestinense, apóstolos são também os 
pregadores e missionários enviados por uma comunidade (Antioquia, por exemplo) (cf. At 13,2; 
14,4.14); (5) os carismáticos livremente itinerantes, como os que criaram problemas para Paulo em 
Corinto (cf. 2Cor 12,11ss.).
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outro, ou, mais radicalmente ainda, ser-do-outro. O Pai é do Filho e o Filho é do Pai no dom do 
Espírito, que os distingue e une no Amor.

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

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

-  Pobreza, pequenez e impotência são os meios que, já no Antigo Testamento, Deus 
escolheu para vencer (cf. 1Sm 2,1-10; Ex 3,11; 4,10; Jz 7,2). Davi teve de desvencilhar-se da 
armadura que o impedia de caminhar (1Sm 17,39) para vencer Golias. Gedeão teve de reduzir seu 
exército de 30.000 homens para 300 para que Deus o fizesse vencer (Jz 7,1ss.). Em sintonia com o 
Antigo Testamento e com a prática de Jesus, Paulo, o Apóstolo, escolhe o que é ignorante e fraco 
para confundir os sábios e fortes, as coisas que não são para reduzir a nada as que são (1Cor 
1,27ss.). Na mesma linha, estão Pedro e João que, “no nome de Jesus” e nada mais, curam o 
paralítico (At 3,6). Ao longo da história da Igreja, os maiores santos são os que se fizeram mais 
humildes e pobres.

Santos do dia: Wunna (+ 700). Ricardo da Inglaterra (+ 720). Nivaldo de Clairvaux (1100). 
Maria da Providência (1825-1871). 

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

Memória histórica: Sepé Tiaraju e mais 1.500 índios da República Cristã dos Guaranis foram 
massacrados em 1756 em Caiobatê (São Gabriel, RS). 

Datas comemorativas: Dia do Gráfico.

“Pode-se dizer que um conflito foi solucionado segundo os princípios da não-violência 
se não deixa nenhum rancor entre os inimigos e os converte em amigos” (Ghandi).
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João Batista e Jesus são claramente dife-
rentes, mas há vários pontos em comum entre 
os dois. Por isso, provocam nas pessoas, sobre-
tudo, nos grandes, reações parecidas. Herodes 
não pode aceitar Jesus – que é a Palavra – 
porque fez silenciar a voz – que era João Batista. 
Os dois levaram seu testemunho fielmente até o 
fim. 

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Oração do dia

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

Primeira leitura - Hb 13,1-8

Leitura da Carta aos Hebreus 

1  2Irmãos:  Perseverai no amor fraterno.  Não 
esqueçais a hospitalidade; pois, graças a ela, 

                    alguns hospedaram anjos, sem o perceber. 
3 Lembrai-vos dos prisioneiros, como se esti-
vésseis presos com eles, e dos que são 
maltratados, pois também vós tendes um corpo! 
4 O matrimônio seja honrado por todos e o leito 
conjugal, sem mancha; porque Deus julgará os 

5imorais e adúlteros.  Que o amor ao dinheiro 
não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com 
o que tendes, porque ele próprio disse: "Eu 

6nunca te deixarei, jamais te abandonarei".  De 
modo que podemos dizer, com ousadia: "O 
Senhor é meu auxílio, jamais temerei; que po-

7derá fazer-me o homem?"  Lembrai-vos de 
vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra 

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

de Deus, e considerando o fim de sua vida, 
8imitai-lhes a fé.  Jesus Cristo é o mesmo, 

ontem e hoje e por toda a eternidade. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26(27),1.3.5. 
8b-9abc(R/ 1a)

R. O Senhor é minha luz e salvação!

1.  O Senhor é minha luz e salvação; de 
quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da 
minha vida; perante quem eu tremerei? R.

2.  Se contra mim um exército se armar, não 
temerá meu coração; se contra mim uma ba-
talha estourar, mesmo assim confiarei. R.

3.  Pois um abrigo me dará sob o seu           
teto nos dias da desgraça; no interior de sua 
tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a 
rocha. R.

4.  Senhor, é vossa face que eu procuro; não 
me escondais a vossa face! Não afasteis em 
vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio! 
Não me esqueçais nem me deixeis abandona-
do. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os que observam a palavra do 

Senhor, de reto coração, e que produzem muitos 
frutos, até o fim perseverantes! R.

Evangelho - Mc 6,14-29

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  O rei Herodes ouviu falar 14

de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito 
conhecido. Alguns diziam: "João Batista 
ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes 
agem nesse homem".  Outros diziam: "É Elias". 15
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Outros ainda diziam: "É um profeta como um dos 
profetas".  Ouvindo isto, Herodes disse: "Ele é 16

João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, 
mas ele ressuscitou!"  Herodes tinha mandado 17

prender João, e colocá-lo acorrentado na pri-
são. Fez isso por causa de Herodíades, mulher 
do seu irmão Filipe, com quem se tinha casa-
do.  João dizia a Herodes: "Não te é permitido 18

ficar com a mulher do teu irmão".  Por isso 19

Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não 
podia.  Com efeito, Herodes tinha medo de  20

João, pois sabia que ele era justo e santo, e por 
isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora 
ficasse embaraçado quando o escutava.  Final-21

mente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário 
de Herodes, e ele fez um grande banquete para 
os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos 
importantes da Galileia.  A filha de Herodíades 22

entrou e dançou, agradando a Herodes e seus 
convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me 
o que quiseres e eu to darei".  E lhe jurou 23

dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me 
pedires, ainda que seja a metade do meu reino". 
24 Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" 
A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista".       
25 E, voltando depressa para junto do rei, pediu: 
"Quero que me dês agora, num prato, a cabeça 
de João Batista".  O rei ficou muito triste, mas 26

não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento 
diante dos convidados.  Imediatamente, o rei 27

mandou que um soldado fosse buscar a cabeça 
de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão,    
28 trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. 
Ela a entregou à sua mãe.  Ao saberem disso, 29

os discípulos de João foram lá, levaram o ca-
dáver e o sepultaram. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A fama de Jesus levou Herodes a pensar em 
João Batista, agora preso, que tinha exercido 

grande influência no meio do povo. Peçamos a 
Deus que o Precursor exerça uma benéfica 
influência também entre nós: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1. Pelos governantes, para que respeitem a 
dignidade e os direitos de todos os seres 
humanos, oremos. 

2. Pelos cristãos, para que ajam como João 
Batista e não como Herodes e seu grupo, 
oremos. 

3. Pelos prisioneiros, para que sejam trata-
dos como seres humanos, não como animais, 
oremos. 

4. Pelas nossas famílias, para que sigam e 
testemunhem os valores do Evangelho, oremos. 
oremos, irmãos e irmãs.

Senhor, Pai santo, fazei que, na Igreja do 
vosso amado Filho, haja muitos cristãos e cristãs 
com a coragem de João Batista, o Precursor, 
que pregou a verdade e enfrentou os poderosos. 

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 30,17-18

Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e 
salvai-me pela vossa compaixão!

Oração depois da comunhão

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

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

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

São Jerônimo Emiliani um pai e protetor para os Ó Deus e Pai de misericórdia, que destes em 
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pelo qual nos chamamos vossos filhos e na 
verdade o somos.

órfãos, fazei que ele interceda por nós, para 
conservarmos fielmente o espírito de adoção, 

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

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

constante amor ao Senhor Jesus crucificado e 
perseverar na caridade inclinados à miseri-
córdia.

Ó Deus, que da desprezível escravidão 
conduzistes a Bem-aventurada Josefina à 
dignidade de filha vossa e esposa de Cristo, dai-
nos, vos pedimos, por seu exemplo, seguir com 

A SEMENTE NA TERRA - MC 6,14-29

M
arcos encerra a história de João Batista de forma friamente dramática: os discípulos 
“levaram o cadáver e o sepultaram” (Mc 6,29). O drama de Jesus aos olhos da carne 
termina de forma semelhante: José “rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo” 

(Mc 15,46). O fim de João, o precursor, pressagia o de Jesus, o Salvador.
- Por que Jesus não é reconhecido? A reposta liga Jesus a João Batista: Herodes não pode 

acolher a Palavra (Jesus) porque silenciou a voz que a proclamava (João Batista).
- O assassinato de João Batista manifesta o pecado (no singular) no seu ponto mais alto. Ele 

– o último dos profetas da antiga Aliança – denuncia o adultério do povo (personificado no rei) que 
não ama seu esposo, o próprio Senhor. Com isso, elimina a própria possibilidade de conversão. É a 
Voz que faz ressoar a Palavra. Sem a Voz, a Palavra se cala.

- Aquele(a) que não pratica a justiça e não está disposto a se converter não pode procurar o 
Senhor nem ter a pretensão de encontrá-lo. Ficam só uma fome e uma sede insaciáveis. É o 
silêncio de Deus (cf. Am 8,11ss.). E Deus se cala não porque não tenha Palavra, mas porque não 
pode e não quer condenar. O silêncio de Deus evidencia o pecado do homem e a misericórdia de 
Deus!

- O destino da testemunha é dramático. “Testemunha”, em grego, é “mártir” ( = μαρτύς 
aquele que recorda). A testemunha se recorda da Aliança, recorda ao povo a Aliança e se recorda da 
missão, mesmo que isto lhe custe a vida. 

- Todos devemos morrer. A diferença, porém, entre morte e martírio é que a primeira é o fim 
da vida, enquanto a segunda é a finalidade de uma vida. A primeira é ‘destino’, a segunda é 
escolha. 

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

Memória histórica: Revolta dos escravos em New York (1712). Grande repressão contra os 
quilombolas de Rosário (Brasil, 1812). 1º uso de gás letal na execução de pena de morte (EUA, 
1924).

Que cesse a dor em todo o mundo. 
“Que os famintos e sedentos possam comer e beber até fartar-se. Que os cegos possam 
encher seus olhos de formas e figuras. E os surdos, seus ouvidos de música agradável.” 

(Prece do budismo Mahayana)
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Os enviados em missão – este é o significa-
do da palavra “apóstolos” – reúnem-se em volta 
de Jesus para relatar tudo o que fizeram e 
ensinaram. Jesus e os discípulos precisam 
descansar. Mas a multidão não dá trégua. Foi 
para alimentá-la de palavra e pão que Jesus 
veio. 

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Oração do dia

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

Leitura - Hb 13,15-17.20-21

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Por meio de Jesus, ofereçamos a 15

Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o 
fruto dos lábios que celebram o seu nome.                        
16 Não vos esqueçais das boas ações e da 
comunhão, pois estes são os sacrifícios que 
agradam a Deus.  Obedecei aos vossos líderes 17

e segui suas orientações, porque eles cuidam 
de vós como quem há de prestar contas. Que 
possam fazê-lo com alegria, e não com queixas, 
que não seriam coisa boa para vós.  O Deus da 20

paz, que fez subir dentre os mortos aquele que 
se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o 
grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, 
21 vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua 
vontade; que ele realize em nós o que lhe é 
agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada        

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

a glória pelos séculos dos séculos. Amém!               
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-3a. 
3b-4.5.6(R/ 1)

R. O Senhor é o pastor que me conduz, 
não me falta coisa alguma.

1.  O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, e restaura as 
minhas forças. R.

2.  Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado, eles 
me dão a segurança! R.

3.  Preparais à minha frente uma mesa, bem 
à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha 
cabeça, e o meu cálice transborda. R.

4.  Felicidade e todo bem hão de seguir-me, 
por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, 
habitarei pelos tempos infinitos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Mc 6,30-34 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os apóstolos reuniram-se 30

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

um lugar deserto, e descansai um pouco". 
Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo 
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que não tinham tempo nem para comer.  Então 32

foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto 
e afastado.  Muitos os viram partir e reconhe-33

ceram que eram eles. Saindo de todas as cida-
des, correram a pé, e chegaram lá antes deles.             
34 Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa 
multidão e teve compaixão, porque eram como 
ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-
lhes muitas coisas. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus é o Missionário do Pai e o Pastor dos 
filhos e filhas de Deus. Cansa-se, sente 
necessidade de descansar. Mas não pode deixar 
a multidão, abandonada por todos. Por isso, 
rezemos, irmãos. R. Pai, ensinai-nos a amar.

1.  Para que as dioceses e e suas comuni-
dades tenham momentos de avaliação, oremos.

2.  Para que o povo sofredor não seja aban-
donado pelo governo e pelos políticos, oremos. 

3.  Para que todas as pessoas possam gozar 
de justos períodos de descanso e lazer, oremos. 

4.  Para que os membros desta assembleia não 
se esqueçam dos esquecidos por todos, oremos. 

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 30,17-18

Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e 
salvai-me pela vossa compaixão!

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,30-34 

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

intenção de preparar o leitor para o episódio da multiplicação dos pães (cf. Mc 6,34-43).
- Se, na sinagoga (palavra que quer dizer “reunião”), no centro, está a palavra, aqui está a 

Palavra em pessoa, que os enviou e, agora, os convida para escutarem a sua palavra e degustarem o 
seu pão.

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

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

- No diálogo com a Palavra, experimentamos o convite ao deserto, que não é oásis de 
delícias, mas êxodo, caminho duro em que se luta pela vida e pela liberdade. Só aí, na intimidade 
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Comentário inicial - Os discípulos, cha-
mados por Jesus, colocam-se atrás dele, 
seguem-no. Vai se formando, pouco a pouco, a 
comunidade de Jesus. Não basta ser discípulo; 
o discípulo é chamado a ser também mis-
sionário. A Conferência de Aparecida fala, por 
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com Jesus, que a solidão do deserto propicia, podemos encontrar o verdadeiro repouso. 
Impossível não lembrar Agostinho, depois de anos e anos de trabalhoso êxodo: “Fizeste-nos para 
Ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Ti”, exclama o grande africano em sua 
obra autobiográfica ( ,1). Agostinho, Confissões I

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

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

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

Memória histórica: Invenção do Voleibol por W. G. Morgan (EUA, 1895). 

Datas comemorativas: Morte do compositor Ary Barroso (1964).

10 5º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I SEMANA   - Ofício dominical comum)DO SALTÉRIO

isso, de “discípulos missionários”. Mas não é 
fácil ser discípulo missionário. Os missionários 
têm que enfrentar todo tipo de dificuldades e, às 
vezes, querem desanimar. É quando Jesus os 
convida a sair da inércia, da passividade, do 
cansaço e jogar as redes em águas mais 
profundas. Como esta mensagem é atual:          
uma nova época exige maneiras novas de 
evangelizar! A mudança de época que estamos 
vivendo é um apelo a profundas mudanças em 
nossa Igreja, em suas estruturas, em seus 
métodos, em nossas comunidades, em cada 
um de nós. 

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

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

Oração do dia

Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com 
incansável amor; e, como nós só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 
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Primeira leitura - Is 6,1-2a.3-8

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 No ano da morte do rei Ozias, vi o Senhor 
sentado num trono de grande altura; o seu 
manto estendia-se pelo templo.  Havia serafins 2ª

de pé a seu lado; cada um tinha seis asas.  Eles 3

exclamavam uns para os outros: "Santo, santo, 
santo é o Senhor dos exércitos; toda a terra está 
repleta de sua glória".  Ao clamor dessas vozes, 4

começaram a tremer as portas em seus gonzos 
e o templo encheu-se de fumaça.  Disse eu 5

então: "Ai de mim, estou perdido! Sou apenas 
um homem de lábios impuros, mas eu vi com 
meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos".  Nis-6

to, um dos serafins voou para mim, tendo na 
mão uma brasa, que retirara do altar com uma 
tenaz,  e tocou minha boca, dizendo: "Assim 7

que isto tocou teus lábios, desapareceu tua 
culpa, e teu pecado está perdoado".  Ouvi a voz 8

do Senhor que dizia: "Quem enviarei? Quem irá 
por nós?" Eu respondi: "Aqui estou! Envia-me".  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 137(138),1-2a. 
2bc-3.4-5.7c-8(R/. 1c.2a)

R. Vou cantar-vos, ante os anjos, ó 
Senhor, e ante o vosso templo vou 
prostrar-me.

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.  Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, 
quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. 
Hão de cantar vossos caminhos e dirão: "Como 
a glória do Senhor é grandiosa!" R.

4.  Estendereis o vosso braço em meu au-
xílio 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.

Segunda leitura - 1Cor 15,1-11 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho 
que vos preguei e que recebestes, e no qual 
estais firmes.  Por ele sois salvos, se o estais 2

guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. 
De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão.                      
3 Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar, 
aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber: 
que Cristo morreu por nossos pecados, se-
gundo as Escrituras;  que foi sepultado; que, ao 4

terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras; 
5 e que apareceu a Cefas e, depois, aos Doze.              
6 Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos 
irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive 
e alguns já morreram.  Depois, apareceu a 7

Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos 
juntos.  Por último, apareceu também a mim, 8

como a um abortivo.  Na verdade, eu sou o me-9

nor dos apóstolos, nem mereço o nome de 
apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus.  É 10

pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua 
graça para comigo não foi estéril: a prova é que 
tenho trabalhado mais do que os outros após-
tolos - não propriamente eu, mas a graça de 
Deus comigo.  É isso, em resumo, o que eu         11

e eles temos pregado e é isso o que crestes.            
- Palavra do Senhor.

Ou: 1Cor 15,3-8.11 (mais breve)

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,19

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. "Vinde após mim!" o Senhor lhes falou; e 

vos farei pescadores de homens. R.

Evangelho - Lc 5,1-11

Os desafios e os fracassos da missão são 
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tantos que muitas vezes somos tentados a 
desanimar. É quando Jesus nos chama a lançar 
as redes em águas mais profundas. A mudança 
de época que estamos vivendo traz em si o apelo 
de Deus a recriarmos a missão.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus estava na margem 1

do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se 
ao seu redor para ouvir a palavra de Deus.                             
2 Jesus viu duas barcas paradas na margem do 
lago. Os pescadores haviam desembarcado e 
lavavam as redes.  Subindo numa das barcas, 3

que era de Simão, pediu que se afastasse um 
pouco da margem. Depois sentou-se e, da 
barca, ensinava as multidões.  Quando acabou 4

de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais 
profundas, e lançai vossas redes para a pesca".       
5 Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a 
noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção 
à tua palavra, vou lançar as redes".  Assim fize-6

ram, e apanharam tamanha quantidade de 
peixes que as redes se rompiam.  Então fizeram 7

sinal aos companheiros da outra barca, para que 
viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as 
duas barcas, a ponto de quase afundarem.  Ao 8

ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de 
Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, 
porque sou um pecador!"  É que o espanto se 9

apoderara de Simão e de todos os seus com-
panheiros, por causa da pesca que acabavam de 
fazer.  Tiago e João, filhos de Zebedeu, que 10

eram sócios de Simão, também ficaram 
espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não 
tenhas medo! De hoje em diante tu serás 
pescador de homens."  Então levaram as 11

barcas para a margem, deixaram tudo e 
seguiram a Jesus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Pai, Senhor do céu e da terra, 
pedindo-lhe a mesma dedicação de Jesus à 

pregação; a mesma visão de Jesus para 
perceber que é preciso mudar a maneira de 
trabalhar; a mesma obediência dos discípulos. 
R. Senhor, escutai a nossa prece.

1.  Pelo Papa Francisco, para que continue a 
nos ensinar a evangelizar, oremos ao Senhor.

2.  Pelos cardeais, bispos e padres, para que 
sigam o exemplo do Papa, oremos ao Senhor.

3.  Pelos leigos e leigas, para que vivam sua 
missão com fé e coragem, oremos ao Senhor.

4.  Pelos religiosos, para que sejam apaixo-
nados pela missão, oremos ao Senhor.

5.  Por esta assembleia eucarística, para que 
parta para a missão com fé, oremos ao Senhor.

Escutai, Senhor, as nossas orações e 
enchei-nos da vossa graça, para proclamarmos 
que só vós sois santo e nos colocarmos inteira-
mente ao serviço do Evangelho. 

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias VI-B

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, vós quisestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-nos 
viver de tal modo unidos em Cristo que 
tenhamos a alegria de produzir muitos frutos 
para a salvação do mundo. 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 5,1-11

A
 vocação dos discípulos em Marcos, colocada logo no início do Evangelho (Mc 1,16-
20), é o princípio da vida cristã. Em Lucas, a vocação dos discípulos, situada depois do 
discurso inaugural e da manifestação do poder da palavra (cf. 4,14ss.31-37.38-41.42-

44), mostra os seus efeitos eclesiais. De fato, no terceiro Evangelho, os discípulos já estão na 
barca de onde Jesus fala: a barca simboliza a Igreja. Encontram-se distantes da costa, trabalhando 
duro: as dificuldades da pesca em alto mar simbolizam os reveses da missão. Depois de uma noite 
de trabalho inútil, em obediência à palavra de Jesus, recolhem uma quantidade inusitada de 
peixes: a comunidade precisa confrontar-se com a palavra de Jesus e obedecê-Lo para obter os 
frutos da bênção prometida. É assim que o discípulo, como Maria, concebe! É preciso atentar para 
um detalhe escondido na língua grega: o verbo usado para “conceber” (cf. Lc 1,38) e para 
“capturar” os peixes é exatamente o mesmo (cf. 5,7.9). O resultado é que as duas – Maria e a barca 
– ficam “cheias”, mas não afundam. Temos aqui uma imagem da Igreja, que, conduzindo os 
irmãos perdidos à salvação, na realidade concebe o Filho que se fez o último dos últimos. Só 
quando o último estiver salvo e Deus, como diz Paulo, for tudo em todos (cf. 1Cor 15,28), o Filho 
será concebido na sua verdadeira e plena estatura (cf. Ef 4,13).

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

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

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

-  Como já acenamos de passagem há pouco, esse trecho lembra a Anunciação. O chamado 
de Maria é o mesmo do discípulo. À sua virgindade corresponde a nossa esterilidade, ou seja, o 
nosso pecado reconhecido. Se Maria concebeu em obediência à palavra, nós também 
concebemos em obediência à palavra. Se o Espírito fez gerar nela o corpo de Jesus, ele faz gerar 
em nós o Cristo total, cabeça e membros, o , como dizia Agostinho. A medida “Christus totus”
plena do Filho coincide com as dimensões da humanidade perdida em seu pecado e acolhida na 
misericórdia de Jesus, formando, assim, uma comunidade aberta a judeus e pagãos. 
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UMA PALAVRA QUE VEM DE DEUS

José Antonio Pagola

Ao chegar ao lago de Genesaré, Jesus vive uma experiência muito diferente da que viveu em 
seu povoado. As pessoas não o rejeitam, mas “se aglomeram ao seu redor”. Aqueles pescadores 
não procuram milagres, como os moradores de Nazaré. Querem “ouvir a Palavra de Deus”. É disso 
que precisam.

A cena é cativante. Não acontece dentro de uma sinagoga, mas no meio da natureza. As 
pessoas ouvem da margem; Jesus fala a partir das águas serenas do lago. Não está sentado numa 
cátedra, mas num barco. De acordo com Lucas, neste cenário humilde e simples Jesus “ensinava” 
às pessoas.

Esta multidão vem a Jesus para ouvir a “Palavra de Deus”. Intuem que ele lhes fala da parte de 
Deus. Não repete o que ouve outros dizerem; não cita nenhum mestre da lei. Esta alegria que 
sentem em seu coração só Deus pode despertá-la. Jesus os põe em comunicação com Deus.

Anos mais tarde, nas primeiras comunidades cristãs, diz-se que as pessoas se aproximam 
também dos discípulos de Jesus para ouvir a “Palavra de Deus”. Lucas volta a utilizar esta 
expressão audaz e misteriosa: as pessoas não querem ouvir deles uma palavra qualquer; esperam 
uma palavra diferente, nascida de Deus. Uma palavra como a de Jesus.

É o que se deve esperar sempre de um pregador cristão. Uma palavra dita com fé. Um 
ensinamento arraigado no evangelho de Jesus. Uma mensagem na qual se possa perceber sem 
dificuldade a verdade de Deus e na qual se possa ouvir seu perdão, sua misericórdia insondável e 
também seu apelo à conversão.

Provavelmente muitos esperam hoje dos pregadores cristãos essa palavra humilde, sentida, 
realista, extraída do Evangelho, meditada pessoalmente no coração e pronunciada com o Espírito 
de Jesus. Quando nos falta este Espírito, brincamos de profetas, mas na realidade não temos nada 
de importante a comunicar. Frequentemente acabamos repetindo com linguagem religiosa as 
“profecias” que se ouvem na sociedade.

Santos do dia: Escolástica (480-542). Guilherme de Malavalle (+ 1157). Hugo de Fosses 
(1093-1164). 

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

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

Em todo o mundo, celebra-se, amanhã, o DIA MUNDIAL DA SAÚDE.
A nossa , celebra, amanhã, a sua Padroeira: Nossa Senhora DIOCESE DE APUCARANA, PR

de Lourdes. Em nosso subsídio, oferecemos o material próprio do Tempo Comum e o 
material próprio para a celebração de Nossa Senhora de Lourdes (1858). 
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11 SEGUNDA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Os discípulos têm dificuldade de reconhecer 
Jesus; a multidão, empurrada pela necessidade, 
o reconhece rápido. A necessidade aguça a 
visão, apura a sensibilidade, orienta o coração. 
Um mar de miséria se lança sobre Jesus. 
Necessidade de salvação e salvação que Deus 
dá se encontram num abraço ansioso, confuso, 
barulhento. Basta que a misericórdia toque a 
miséria para os miseráveis serem salvos!

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - Gn 1,1-19 

Leitura do Livro do Gênesis 

1 2  No princípio Deus criou o céu e a terra. A 
terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a 
face do abismo e o Espírito de Deus pairava 

3sobre as águas.  Deus disse: "Faça-se a luz!" E a 
4luz se fez.  Deus viu que a luz era boa e separou 

5a luz das trevas.  E à luz Deus chamou "dia" e às 
trevas, "noite". Houve uma tarde e uma manhã: 

6primeiro dia.  Deus disse: "Faça-se um 
firmamento entre as águas, separando umas das 

7outras".  E Deus fez o firmamento, e separou as 
águas que estavam embaixo, das que estavam 

8 em cima do firmamento. E assim se fez. Ao 
firmamento Deus chamou "céu". Houve uma 

9tarde e uma manhã: segundo dia.  Deus Disse: 
"Juntem-se as águas que estão debaixo do céu 
num só lugar e apareça o solo enxuto!" E assim 

10se fez.  Ao solo enxuto Deus chamou "terra" e 

ao ajuntamento das águas, "mar". E Deus viu que 
11era bom.  Deus disse: "A terra faça brotar 

vegetação e plantas que deem semente, e 
árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua 
espécie, que tenham nele sua semente sobre a 

12 terra". E assim se fez. E a terra produziu vege-
tação e plantas que trazem semente segundo a 
sua espécie, e árvores que dão fruto tendo nele a 
semente da sua espécie. E Deus viu que era 

13bom.  Houve uma tarde e uma manhã: terceiro 
14dia.  Deus disse: "Façam-se luzeiros no fir-

mamento do céu, para separar o dia da noite. 
Que sirvam de sinais para marcar as épocas os 

15dias e os anos,  e que resplandeçam no firma-
mento do céu e iluminem a terra". E assim se 

16fez.  Deus fez os dois grandes luzeiros: o 
luzeiro maior para presidir ao dia, e o luzeiro 

17menor para presidir à noite, e as estrelas.  Deus 
colocou-os no firmamento do céu para alumiar 

18a terra,  para presidir ao dia e à noite e separar a 
19luz das trevas. E Deus viu que era bom.  E 

houve uma tarde e uma manhã: quarto dia.                
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 103(104),1-2a. 
5-6.10.12.24.35c (R/. 31b)

R. Alegre-se o Senhor em suas obras!

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó 
meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De 
majestade e esplendor vos revestis e de luz vos 
envolveis como num manto. R.

2.  A terra vós firmastes em suas bases, 
ficará firme pelos séculos sem fim; os mares a 
cobriam como um manto, e as águas envolviam 
as montanhas. R.

3.  Fazeis brotar em meio aos vales as 
nascentes que passam serpeando entre as 
montanhas; às suas margens vêm morar os 
passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu 
canto. R.

4.  Quão numerosas, ó Senhor, são vossas 
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obras, e que sabedoria em todas elas! 
Encheu-se a terra com as vossas criaturas! 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,23

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

anunciando, e curava toda espécie de doenças 
entre o povo. R.

Evangelho - Mc 6,53-56

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Tendo Jesus e seus dis-53

cípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, 
chegaram a Genesaré e amarraram a barca.                
54 Logo que desceram da barca, as pessoas ime-
diatamente reconheceram Jesus.  Percorrendo 55

toda aquela região, levavam os doentes dei-
tados em suas camas para o lugar onde ouviam 
falar que Jesus estava.  E, nos povoados, 56

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

Preces dos fiéis

Procurar, encontrar, reconhecer e tocar Jesus 
pela fé e ser libertado é o maior milagre que 
alguém pode receber de Deus. Peçamos ao Pai 
essa graça, dizendo: R. Senhor, dai-nos a fé.

1.  Pela Igreja, que reconhece em Jesus o 
seu Senhor, para que leve adiante a sua obra, 
rezemos.

2. Pelos doentes que não recebem trata-
mento adequado, para que continuem lutando, 
rezemos.

3. Pelos que sofrem com a dor dos irmãos, 
para que saibam que são boas como Jesus, 
rezemos.

4. Pelos profissionais da saúde que traba-
lham com amor, para que tenham boa saúde, 
rezemos.

5. Pela Pastoral da Saúde, que amam e 
servem aos doentes, para que Deus a abençoe, 
rezemos.

Pai de infinita bondade, Deus da Vida, 
colocai em cada um de nós o dom do vosso 
amor, para nos tornarmos como vosso Filho, 
Jesus, que tocava e curava a todos. 

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,53-56

D
epois da multiplicação dos pães no deserto e da travessia, Jesus quer saber, em 
Genesaré, já em terra firme, se os discípulos tinham compreendido o pão (cf.                         
Mc 6,52). 
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- Os discípulos, ontem como hoje, sabem tantas coisas, mas “não sabem discernir o corpo” 
de Cristo (1Cor 11,29).  (séc. V a.C.) diz uma coisa interessante: “Muitos que Demócrito de Abdera
muito sabem não têm entendimento” (Fragmentos, 64)!

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

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

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

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

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

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

“Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o Reino dos céus” (Mt 5,10)

“O profeta tem que ser chato com a sociedade, quando a sociedade não está com Deus” (São Oscar Romero)
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de Deus. Este é o sentido da vida, o tesouro da 
fé, que é o maior milagre de Lourdes.

Antífona da entrada 

Bendita sois, Virgem Maria, que em vós 
trouxestes o criador do mundo. Gerastes aquele 
que vos fez e permaneceis virgem para sempre.

Oração do dia

Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa 
fraqueza para que, ao celebrarmos a memória 
da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, 
por sua intercessão, ressurgir dos nossos 
pecados.

Leitura - Is 66,10-14c

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

10 Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com 
ela todos vós que a amais; tomai parte em seu 

11júbilo, todos vós que choráveis por ela,  para 
poderdes sugar e saciar-vos no seio de sua con-
solação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes 
de sua glória. Isto diz o Senhor: “Eis que farei 12 

correr para ela a paz como um rio e a glória das 
nações como torrente transbordante. Sereis 
amamentados, carregados ao colo e acari-

13ciados sobre os joelhos.  Como uma mãe que 
acaricia o filho, assim eu vos consolarei; e se-

14creis consolados em Jerusalém.  Tudo isso ha-
veis de ver e o vosso coração exultará, e o vosso 
vigor se renovará como a relva do campo. A mão 
do Senhor se manifestará em favor dos seus 
servos. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Cântico de Jt 13, 
18bcde.19

R. Tu és a grande honra de todo o nosso 
povo!

Esta memória está ligada à vida e à experiên-
cia mística de Marie-Bernardette Soubirous 
(1844-1879), favorecida, entre 11 de fevereiro 
e 16 de julho de 1858, pelas aparições da 
Virgem Maria na gruta de Massabielle, em 
Lourdes, França. Desde então, Lourdes se tor-
nou um espaço privilegiado de oração, um 
ambiente de intensa espiritualidade, meta de 
incessantes peregrinações, sobretudo de 
doentes. A mensagem de Lourdes é um convite 
à conversão e à oração. Na experiência de 
Bernardette, Maria se apresenta como a 
“Imaculada Conceição”: tudo nela é dom de 
Deus, que livre, gratuita e amorosamente a 
escolheu para uma missão única na história da 
salvação. Pela voz de uma simples menina 
camponesa, a Virgem nos convida a rezar com 
incansável confiança, com o intuito de abrir-nos 
ao amor que nos quer salvar. As curas que o 
Senhor concede aos peregrinos por intercessão 
de sua mãe – como nas Bodas de Caná – são 
um sinal desta vontade de salvação do amor 
misericordioso do Pai. O último de que se tem 
notícia – evidentemente, ainda não examinado 
rigorosamente pela Comissão Médica Inter-
nacional de Lourdes – foi a cura, em 2016, de 
uma menina italiana, de sete anos, surda de nas-
cença, que arranca o aparelho dos ouvidos e diz: 
“Não preciso mais disso, agora ouço”. A mãe 
não se cansa de repetir: “Minha filha, surda de 
nascença, agora ouve!” 

Comentário inicial - O milagre de Caná 
carrega um simbolismo extraordinário. Simbo-
liza a vida e a missão de Jesus. Aponta para o 
casamento, a união, a comunhão, a aliança que 
Jesus veio realizar entre Deus e nós. A comu-
nhão com Deus e entre nós é o vinho melhor que 
Deus guardou até à plenitude dos tempos. 
Fomos criados para a felicidade e a felicidade 
consiste na comunhão de vida e amor entre nós 
e Deus, entre nós e nossos irmãos, filhos e filhas 
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NOSSA SENHORA DE LOURDES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum de Nossa Senhora - MR, 733)
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1. Bendito é o Senhor, nosso Deus, que 
criou toda a terra e os céus, e te levou a decepar 
a cabeça do chefe de nossos inimigos! R.

2. A esperança de que deste prova, jamais 
deixará o coração de todos que hão de lembrar-
se, do poder do Senhor para sempre. R. 

Leitura - Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab

Leitura do Livro do Apocalipse 

19a Abriu-se o Templo de Deus que está no 
céu e apareceu no Templo a arca da Aliança.         
12,1 Então apareceu no céu um grande sinal: uma 
mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos 
pés e sobre a cabeça uma coroa de doze 

2estrelas.  Estava grávida e gritava em dores de 
3parto, atormentada para dar á luz.  Então 

apareceu outro sinal no céu: um grande Dragão, 
cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e, 

4sobre as cabeças, sete coroas.  Com a cauda, 
varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-
as sobre a terra. O Dragão parou diante da 
Mulher que estava para dar à luz, pronto para 

5devorar o seu Filho, logo que nascesse.  E ela 
deu à luz um filho homem, que veio para go-
vernar todas as nações com cetro de ferro. Mas 
o Filho foi levado para junto de Deus e do seu 

6atrono.  A mulher fugiu para o deserto, onde 
10abDeus lhe tinha preparado um lugar.  Ouvi 

então uma voz forte no céu, proclamando: 
“Agora realizou-se a salvação, a força e a reale-
za do nosso Deus, e o poder do seu Cristo”.           
- Palavra do Senhor. 

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,45

R.  Aleluia, aleluia, aleluia. 
V.  És feliz, porque creste, Maria, pois, em 

ti, a Palavra de Deus vai cumprir-se, conforme 
ele disse! R. 

Evangelho - Jo 2,1-11

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1Naquele tempo:  Houve um casamento em 

Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava pre-
2sente.  Também Jesus e seus discípulos tinham 

 3sido convidados para o casamento.  Como o 
vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: 

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

 5hora ainda não chegou."  Sua mãe disse aos 
que estavam  servindo: "Fazei o que ele vos 

6disser".  Estavam seis talhas de pedra colo-
cadas aí para a purificação que os judeus cos-
tumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais 

7ou menos cem litros.  Jesus disse aos que es-
tavam servindo: "Enchei as talhas de água". 

8Encheram-nas até a boca.  Jesus disse: "Agora 
9tirai e levai ao mestre-sala". E eles levaram.  O 

mestre-sala experimentou a água, que se tinha 
transformado em vinho. Ele não sabia de onde 
vinha, mas os que estavam servindo sabiam, 

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

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

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio de Nossa Senhora, I ou II

Antífona da comunhão - Lc 1,49

O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o 
seu nome.

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, 
alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. 
Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao 
mistério da nossa Redenção.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
1 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

eg
un

da
-f

ei
ra

 d
a 

5ª
 S

em
an

a 
Te

m
po

 C
om

um

43

A SEMENTE NA TERRA - Jo 2,1-11

s bodas de Caná são o primeiro sinal no Evangelho de João. Só João narra este sinal (no 

Aquarto Evangelho os milagres são sinais). Chamam a nossa atenção os vários elementos 
da narração: casamento, convite, vinho, mestre-sala, servos, seis jarras de pedra, água, 

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

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

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

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

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

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

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

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

-   O mestre-sala não sabe de nada, mas era ele que organizava as O mestre-sala não sabia:
festas. Assim são os fariseus, ou mestres da Lei, eles não percebem que falta amor, que falta alegria 
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12 TERÇA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A lei é boa, mas não salva nem torna o 
homem melhor. Só há salvação quando o ser 
humano reconhece a sua incapacidade de salvar-
se e se deixa salvar por Deus. É Deus que nos 
salva. É Jesus – cujo nome quer dizer exatamente 
“Deus salva” – o nosso salvador. Fora disso, só 
sabemos nos defender de nossos pecados e nos 
esconder atrás de nossas tradições.

Antífona da entrada - Sl 94, 6-7

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: adoremos 

o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus.

Oração do dia

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

Leitura - Gn 1,20 – 2,4a

Leitura do Livro do Gênesis 

20 Deus disse: “Fervilhem as águas de seres 
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no meio do povo. O mestre-sala serve vinho bom no início e depois o vinho ruim; era isso que os 
mestres da Lei estavam fazendo com a Lei: ela azedava a vida do povo.

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

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

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

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

Santos do dia: Gregório II (669-731). Bento de Aniane (750-821). Pascal I (+ 824). Nicolau 
Palea (1197-1255). Teodoro Babilon (1899-1945). 

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

Datas comemorativas: Padroeira da Diocese de Apucarana. Dia do Zelador.
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animados de vida e voem pássaros sobre a terra, 
debaixo do firmamento do céu”.  Deus criou os 21

grandes monstros marinhos e todos os seres 
vivos  que nadam, em multidão, nas águas, 
segundo as suas espécies, e todas as aves, 
segundo as suas espécies. E Deus viu que era 
bom.  E Deus os abençoou, dizendo: “Sede 22

fecundos e multiplicai-vos e enchei as águas do 
mar, e que as aves se multipliquem sobre a 
terra”.  Houve uma tarde e uma manhã: quinto 23

dia.  Deus disse: “Produza a terra seres vivos 24

segundo as suas espécies, animais domés-
ticos, répteis e animais selvagens, segundo as 
suas espécies”. E assim se fez.  Deus fez os 25

animais selvagens, segundo as suas espécies, 
os animais domésticos segundo as suas 
espécies e todos os répteis do solo segundo as 
suas espécies. E Deus viu que era bom.  Deus  26

disse: “Façamos o homem à nossa imagem e 
segundo a nossa semelhança, para que domine 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e 
sobre todos os répteis que rastejam sobre a 
terra”.  E Deus criou o homem à sua imagem, à 27

imagem de Deus ele o criou: homem e mulher 
os criou.  E Deus os abençoou e lhes disse: 28

“Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra 
e submetei-a! Dominai sobre os peixes do mar, 
sobre os pássaros do céu e sobre todos os 
animais que se movem sobre a terra”.  E Deus 29

disse: “Eis que vos entrego todas as plantas que 
dão semente sobre a terra, e todas as árvores 
que produzem fruto com sua semente, para vos 
servirem de alimento.  E a todos os animais da 30

terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que 
rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu 
dou todos os vegetais para alimento”. E assim 
se fez.  E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis  31

que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma 
manhã: sexto dia.  E assim foram concluídos o  2,1

céu e a terra com todo o seu exército.  No 2

sétimo dia, Deus considerou acabada toda a 
obra que tinha feito; e no sétimo dia descansou 
de toda a obra que fizera.  Deus abençoou o 3

sétimo dia e o santificou, porque nesse dia 
descansou de toda a obra da criação.  Esta é a 4ª

história do céu e da terra, quando foram criados. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 8,4-5.6-7.8-9 
(R/. 2a)

R. Ó Senhor, nosso Deus, como é 
grande  o vosso nome por todo o universo!

1.  Contemplando estes céus que plas-
mastes e formastes com dedos de artista; vendo 
a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: 
“Senhor, que é o homem, para dele assim vos 
lembrardes e o tratardes com tanto carinho?” R.

2.  Pouco abaixo de Deus o fizestes, 
coroando-o de glória e esplendor; vós lhe 
destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés 
lhe pusestes: R.

3.  As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o 
gado e as feras da mata; passarinhos e peixes 
dos mares, todo ser que se move nas águas. R.  

Aclamação ao Evangelho - Sl 118, 36. 
29b

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

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

Evangelho - Mc 7,1-13

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os fariseus e alguns mes- 1

tres da Lei vieram de Jerusalém e se reuniram 
em torno de Jesus.  Eles viam que alguns dos 2

seus discípulos comiam o pão com as mãos 
impuras, isto é, sem as terem lavado.  Com 3

efeito, os fariseus e todos os judeus só comem 
depois de lavar bem as mãos, seguindo a 
tradição recebida dos antigos.  Ao voltar da 4

praça,  eles não comem sem tomar banho. E se-
guem muitos outros costumes que receberam 
por tradição: a maneira certa de lavar copos, 
jarras e vasilhas de cobre.  Os fariseus e os 5

mestres da Lei perguntaram então a Jesus: "Por 
que os teus discípulos não seguem a tradição 
dos antigos, mas comem o pão sem lavar as 
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mãos?"  Jesus respondeu: "Bem profetizou 6

Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está 
escrito: 'Este povo me honra com os lábios, mas 
seu coração está longe de mim.  De nada 7

adianta o culto que me prestam, pois as 
doutrinas que ensinam são preceitos humanos'. 
8 Vós abandonais o mandamento de Deus para 
seguir a tradição dos homens".  E dizia-lhes: 9

"Vós sabeis muito bem como anular o 
mandamento de Deus, a fim de guardar as 
vossas tradições.  Com efeito, Moisés or-10

denou: 'Honra teu pai e tua mãe'. E ainda: 'Quem 
amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer'.  Mas 11

vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e 
à sua mãe: 'O sustento que vós poderíeis 
receber de mim é Corban, isto é, Consagrado a 
Deus'.  E essa pessoa fica dispensada de 12

ajudar seu pai ou sua mãe.  Assim vós esva-13

ziais a Palavra de Deus com a tradição que vós 
transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas 
como estas". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus denuncia as formas só exteriores de 
religião, sem que lhes corresponda uma vida 
conforme à Lei de Deus. Peçamos ao Pai que 
nos ensine a ser coerentes e sinceros. R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, para que distinga o que é lei 
divina e o que é preceito humano, oremos.

2. Pelos governantes, para que sirvam           
ao povo que representam e não a si próprios, 
oremos.

3.  Pelos cidadãos e cidadãs, para que reajam 

a todo autoritarismo, injustiça, ódio e mentira, 
oremos.

4.  Pelos filhos, para que respeitem e cui-
dem de seus pais, especialmente na velhice, 
oremos. 

5.  Por nós aqui reunidos, para que saia-
mos desta missa com mais amor no coração, 
oremos.

Senhor, nosso Pai, tornai-nos simples, hu-
mildes e verdadeiros, para que a nossa oração 
vos seja agradável, e nossa vida, um serviço 
generoso aos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,1-13

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

- As palavras do profeta Isaías – “o seu coração está longe de mim” (Is 29,13) – que Jesus 
dirige aos fariseus, são hoje dirigidas à Igreja ( ). O que faz as pessoas boas ficarem S. Jerônimo
longe de Deus não é a sua 'bondade', mas as suas “tradições religiosas” (  em hebraico) halaká
cortadas de sua fonte, o amor. 
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- Somos tradicionalistas e habitudinários. Graças a isso, não precisamos inventar sempre de 
novo respostas, atitudes e comportamentos. Vivemos, em grande parte, de memória. Nisso, há 
uma considerável economia de energia, que podemos investir em enfrentar novos desafios e 
descobrir novas respostas.

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

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

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

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

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

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

Memória Fundação de Santiago (1541). Orellana chega ao Rio Amazonas (1542). Os histórica: 
espanhóis às minas de na Bolívia (1545); nelas, morrerão 8 milhões de índios. 

Datas comemorativas: Nascimento de Charles Darwin (1809) e Abraham Lincoln (1809).

13 QUARTA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A palavra de Jesus ensina que todas as 
coisas são boas, porque criadas por Deus para o 
homem. O verdadeiro princípio do mal não         
está nas coisas, mas em nós. É o próprio 
coração humano, quando, movido pelo egoís-
mo, não usa as coisas para louvar a Deus e servir 
aos irmãos. 

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - Gn 2,4b-9.15-17

Leitura do Livro do Gênesis 

4b No dia em que o Senhor fez a terra e o céu,  
5 ainda não havia nenhum arbusto do campo 
sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo 
tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha 
feito chover sobre a terra, e nem existia homem 
para cultivar o solo.  Mas uma fonte brotava da 6

terra, e lhe regava toda a superfície.  Então o  7

Senhor Deus formou o homem do pó da terra, 
soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o 
homem tornou-se um ser vivente.  Depois, o 8

Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a 
oriente, e ali pôs o homem que havia formado.                 
9 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de 
árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso 
ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e 
a árvore do conhecimento do bem e do mal.  O 15

Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no 
jardim de Éden, para o cultivar e guardar.  E o 16

Senhor Deus deu ao homem uma ordem, 
dizendo: "Podes comer de todas as árvores do 
jardim,  mas não comas da árvore do co-17

nhecimento do bem e do mal; porque, no dia em 
que fizeres, sem dúvida morrerás". - Palavra do 
Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 103(104),1-
2a.27-28.29b-30(R/. 1a)

R. Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó 
meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De 
majestade e esplendor vos revestis e de luz vos 
envolveis como num manto. R.

2.  Todos eles, ó Senhor, de vós esperam 
que a seu tempo vós lhes deis o alimento; vós 
lhes dais o que comer e eles recolhem, vós abris 
a vossa mão e eles se fartam. R.

3.  Se tirais o seu respiro, eles perecem e 
voltam para o pó de onde vieram; enviais o 

vosso espírito e renascem e da terra toda a face 
renovais. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17, 17ba

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

na verdade! R.

Evangelho - Mc 7,14-23

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus chamou a multidão 14

para perto de si e disse: "Escutai todos e com-
preendei:  o que torna impuro o homem não é o 15

que entra nele vindo de fora, mas o que sai do 
seu interior.  Quem tem ouvidos para ouvir, 16

ouça".  Quando Jesus entrou em casa, longe da 17

multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre 
essa parábola.  Jesus lhes disse: "Será que 18

nem vós compreendeis? Não entendeis que 
nada do que vem de fora e entra numa pessoa, 
pode torná-la impura,  porque não entra em 19

seu coração, mas em seu estômago e vai para o 
fossa?" Assim Jesus declarava que todos os 
alimentos eram puros.  Ele disse: "O que sai do 20

homem, isso é que o torna impuro.  Pois é de 21

dentro do coração humano que saem as más 
intenções, imoralidades, roubos, assassínios,     
22 adultérios, ambições desmedidas, maldades, 
fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, 
falta de juízo.  Todas estas coisas más saem de 23

dentro, e são elas que tornam impuro o homem". 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

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

1.  Para que o povo santo de Deus se deixe 
purificar pelo Espírito e pelo Evangelho, oremos.
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2.  Para que nossos critérios de moralidade 
brotem de um coração bom e generoso, oremos.

3.  Para que aprendamos a respeitar ideias e 
costumes que não façam mal às pessoas, oremos.

4.  Para que o Brasil busque em Deus 
conversão do coração e da vida, oremos.

5.  Para que nos deixemos transformar pela 
Palavra de Deus e pela Eucaristia, oremos, irmãos. 

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

Oração sobre as oferendas

Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o 
vinho para alimento da nossa fraqueza, conce-

dei que se tornem para nós sacramento da vida 
eterna.

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,14-23

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

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

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

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

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

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

Santos do dia: Castor de Karden (+ 400). Jordão de Sachsen (1200-1237). Cristina de Spoleto 
(Agostinha Camozzi) (1435-1456). Eustóquia de Pádua (1444-1469). 

Testemunhas do Reino: Francisco Soares (Argentina, 1976). Santiago Miller (Guatemala, 
1982). 

Memória histórica: Nascimento de T. R. Malthus (1766). 1º dia da Semana de Arte Moderna 
(São Paulo, 1922).

14 QUINTA-FEIRA - S. CIRILO, Mg; S. METÓDIO, Bp - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Os santos Cirilo e Metódio foram apóstolos 
dos eslavos. O primeiro recebeu, no batismo, o 
nome de Miguel; o segundo, o de Constantino. 
Nascidos em Tessalônica, no norte da Grécia,  
no século IX, assumiram, quando se tornaram 
monges, os nomes de Cirilo (que significa 
‘senhoril, forte’) e Metódio (‘metódico’), res-
pectivamente. Desenvolveram sua obra missio-
nária na Europa central, evangelizando parti-
cularmente os povos da Pannonia (atual 
Hungria) e da Morávia (atuais República Checa 
e Eslováquia). Criaram o alfabeto eslavo – 
também chamado de ‘cirílico’ – e traduziram as 
Sagradas Escrituras e outros importantes 
documentos cristãos para as línguas desses 
povos. Elaboraram, a partir da liturgia bizantina, 
uma liturgia própria para a cultura eslava. Para 
realizar tão ingente trabalho, enfrentaram enor-
mes dificuldades e inúmeras incompreensões, 
tendo sido acusados inclusive de heresia e 
cisma. O Papa Adriano II, porém, deu suporte ao 
seu trabalho, aprovando suas traduções e a 
criação de uma liturgia própria. Cirilo morreu em 
Roma em 869 e foi sepultado na Basílica de São 
Lourenço perto do Coliseu. Metódio tornou-se 
bispo de Sirmio (na Ex-Iugoslávia) e morreu em 
Velehrad (na ex-Tchecoslováquia) em 885. O 
Papa João Paulo II, também eslavo, escreveu 

uma encíclica sobre os dois santos, a Slavorum 
praecones (1985), e, com a carta apostólica 
Egregiae virtutis (1980), os proclamou, junto 
com São Bento, patronos da Europa.

Comentário inicial - Os hebreus conside-
ravam-se filhos de Deus, e chamavam os 
pagãos de cães. A religião só é boa quando nos 
leva mais perto de Deus e dos irmãos. Se nossa 
religião não nos ensina a respeitar o outro 
independentemente de sua religião, é preciso 
tomar cuidado. É mais importante uma miga-
lhinha de verdade do que possuir toda a ver-
dade, e desprezar os outros! São Cirilo e São 
Metódio souberam evangelizar, respeitando               
a história, a cultura e os valores dos povos 
eslavos.

Antífona da entrada

Estes são os homens santos que Deus 
escolheu no seu amor; deu-lhes uma glória 
eterna e a Igreja brilha pela sua doutrina.

Oração do dia

Ó Deus, pelos dois irmãos Cirilo e Metódio, 
levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos; 
dai-nos acolher no coração a vossa Palavra e 
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fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no 
fiel testemunho do Evangelho.

Leitura - Gn 2,18-25

Leitura do Livro do Gênesis 

18 O Senhor Deus disse: "Não é bom que o 
homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar se-
melhante a ele".  Então o Senhor Deus formou 19

da terra todos os animais selvagens e todas as 
aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como 
os chamaria; todo o ser vivo teria o nome que 
Adão lhe desse.  E Adão deu nome a todos os 20

animais domésticos, a todas as aves do céu e a 
todos os animais selvagens, mas Adão não en-
controu uma auxiliar semelhante a ele.  Então o 21

Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre 
Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma 
das costelas e fechou o lugar com carne.  De-22

pois, da costela tirada de Adão, O Senhor Deus 
formou a mulher e conduziu-a a Adão.  E Adão 23

exclamou: "Desta vez, sim, é osso dos meus 
ossos e carne da minha carne! Ela será chamada 
'mulher' porque foi tirada do homem".  Por isso, 24

o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à 
sua mulher, e eles serão uma só carne.  Ora, 25

ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não 
se envergonhavam. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 127(128),1-2.3. 
4-5 (R/. cf. 1a)

R.  Felizes todos os que respeitam o 
Senhor.

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Tg 1,21 bc

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

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

Evangelho - Mc 7,24-30

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus saiu e foi para a 24

região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não 
queria que ninguém soubesse onde ele estava. 
Mas não conseguiu ficar escondido.  Uma 25

mulher, que tinha uma filha com um espírito 
impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a 
seus pés.  A mulher era pagã, nascida na 26

Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que 
expulsasse de sua filha o demônio.  Jesus 27

disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem sa-
ciados, porque não está certo tirar o pão dos 
filhos e jogá-lo aos cachorrinhos".  A mulher 28

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

Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, 
podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua 
filha".  Ela voltou para casa e encontrou sua 30

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

Preces dos fiéis

Na festa de São Cirilo e São Metódio, 
evangelizadores dos países do Leste da Europa, 
apresentemos nossas orações a Deus, Pai de 
todos. R. Ouvi-nos, Senhor. 

1. Pela Igreja, para que saiba anunciar o 
Evangelho encarnando-se na vida real, oremos.

2. Pelos países do Leste, para que a fé viva 
em Jesus seja luz em sua caminhada, oremos.

3. Pelos que sofrem pela fé ou pela justiça, 
para que o Espírito Santo os anime, oremos. 
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4. Por nossa assembleia, para que dê 
testemunho do amor universal de Deus, ore-
mos.

Senhor Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, não deixeis sem resposta as buscas da 
humanidade e sem o pão do Evangelho os 
povos para os quais nos enviais. 

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus todo-poderoso, impre-
gnar com as bênçãos celestes estas oferendas 
do vosso povo, que apresentamos na festa de 

são Cirilo e são Metódio.

Antífona da comunhão - Mc 10,45

O Filho do Homem veio dar a sua vida para a 
salvação de todos.

Oração depois da comunhão

Alegrando-nos na festa de são Cirilo e são 
Metódio, recebemos, ó Pai, o penhor da sal-
vação; fazei que ele nos ajude na vida presente e 
nos conduza à vida eterna. 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,24-30

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

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

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

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

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

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

-  O nosso mal é termos transformado a Eucaristia (o “pão”) em rotina e indiferença, quando 
não em privilégio que alimenta nosso orgulho. “Temos o que eles não têm!”. Só mudaremos 
quando aceitarmos o pão dos filhos como pecadores indignos, e o partilharmos com os irmãos e 
irmãs, sem superioridades e discriminações. “Senhor, eu não sou digno...!” Até a confissão de 
nossa indignidade tornou-se, muitas vezes, por rotina, mentirosa publicação de nossa 
superioridade!
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Santos do dia: Valentim de Terni (+ 268). Cirilo (+ 869). Metódio (+ 885). 

Testemunhas do Reino: Franz de Castro Rolzwarth (Brasil,1981). Rick Julio Medrano 
(Guatemala, 1992).

Datas comemorativas: Dia da Amizade.

15 SEXTA-FEIRA DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Jesus quer fazer conosco o que fez com o 
surdo-mudo. Ele nos separa da multidão (a fé é 
uma decisão pessoal); nos toca com as suas 
mãos (para nos transformar com seu poder); 
toca os nossos ouvidos (pois somos aquilo que 
ouvimos); toca a nossa língua com a saliva (que 
simboliza o Espírito); intercede, geme, grita, 
ordena (salvar é muito mais difícil que criar). 
Deus não desiste de fazer conosco o mesmo 
esforço para ouvirmos a sua Palavra, acolhê-la e 
gritá-la aos quatro cantos.

Antífona da entrada - Sl 94,6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - Gn 3,1-8

Leitura do Livro do Gênesis 

1 A serpente era o mais astuto de todos os 
animais dos campos que o Senhor Deus tinha 
feito. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus 
vos disse: Não comereis de nenhuma das '

2árvores do jardim?'"  E a mulher respondeu à 
serpente: "Do fruto das árvores do jardim, nós 

3podemos comer.  Mas do fruto da árvore que 
está no meio do jardim, Deus nos disse: Não '

comais dele nem sequer o toqueis, do contrário, 
4morrereis'".  A serpente disse à mulher: "Não, 

 5vós não morrereis.  Mas Deus sabe que no dia 
em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão 
e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o 

6mal".  A mulher viu que seria bom comer da 
árvore, pois era atraente para os olhos e 
desejável para obter conhecimento. E colheu 
um fruto, comeu e deu também ao marido, que 

7estava com ela, e ele comeu.  Então, os olhos 
dos dois se abriram; e, vendo que estavam nus, 

                teceram tangas para si com folhas de figueira. 
8 Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que 
passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e 
sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no 
meio das árvores do jardim. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 31(32),1-2.5.6.7 
(R/. 1a)

R. Feliz aquele cuja falta é perdoada!

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, 
durante 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 
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minha angústia me haveis de salvar, e envol-
vereis a minha alma no gozo da salvação que me 
vem só de vós. R.

Aclamação ao Evangelho - At 16, 14b

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

ouvirmos a palavra de Jesus! R.

Evangelho - Mc 7,31-37

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

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

32Decápole.  Trouxeram então um homem surdo, 
que falava com dificuldade, e pediram que 

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

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

35dizer: "Abre-te!"  Imediatamente seus ouvidos 
se abriram, sua língua se soltou e ele começou a 

36falar sem dificuldade.  Jesus recomendou com 

insistência que não contassem a ninguém. Mas, 
quanto mais ele recomendava, mais eles 

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

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 106, 8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 7,31-37

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

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

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

-  O milagre do surdo-mudo é o penúltimo da primeira parte do evangelho de Marcos. O 
último será a cura de um cego, o de Betsaida (cf. Mc 8,22-26). É preciso primeiro ouvir a palavra; 
só depois, vem a iluminação da fé. Quem continua surdo não pode ‘ver’; só o coração pode ‘ouvir a 
verdade’ daquilo que se vê (Fausti).
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-  Este milagre mostra tudo o que o Senhor quer realizar em cada ouvinte da Palavra. Somos 
todos ouvintes seletivos da sua palavra. Como criaturas, damos só o que recebemos e dizemos só 
o que ouvimos. Jesus é o médico – o otorrinolaringologista! – que nos devolve a capacidade de 
ouvi-Lo e de dialogar com Ele. 

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

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

Santos do dia: Faustino e Jovita (séc. II). Siegfried da Suécia (+ 1040). Druthmar de Corveia 
(+ 1046). Cláudio de la Clombière (1641-1682). Teodósio Florentini (1808-1865).  

Testemunhas do Reino: José de Acosta (Peru, 1600). Juan A. Hernández (Guatemala, 1981). 
Ariel Granada (Moçambique, 1991). “Madre Coragem” (Peru, 1992).

Memória histórica: Nascimento de Galileu Galilei (1564). 1ª manifestação mundial: 15 
milhões de pessoas, em 600 cidades, contra a guerra dos EUA contra o Iraque (2003). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase.

16 SÁBADO DA 5ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Vendo a multidão faminta, Jesus diz: “tenho 
compaixão”. E, para testar se os discípulos 
estavam sintonizando com a sua prática, Jesus 
lhes pergunta: “Quantos pães vocês têm?” A 
resposta dos discípulos deixa claro que ainda 
estavam muito longe de ter em si os mesmos 
sentimentos de amor e de misericórdia de Jesus.

Antífona da entrada - Sl 94, 6-7

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

Oração do dia

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

Leitura - Gn 3,9-24

Leitura do Livro do Gênesis 

9 O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: 
"Onde estás?"  E ele respondeu: "Ouvi tua voz 10

no jardim, e fiquei com medo porque estava nu; 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
6 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 S

áb
ad

o 
da

 5
ª 

S
em

an
a 

Te
m

po
 C

om
um

56

e me escondi".  Disse-lhe o Senhor Deus: "E 11

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

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

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

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

mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta 
te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar".  À 16

mulher ele disse: "Multiplicarei os sofrimentos 
da tua gravidez: entre dores darás à luz os filhos; 
teus desejos te arrastarão para o teu marido, e 
ele te dominará".  E disse em seguida a Adão: 17

"Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste 
da árvore, de cujo fruto te proibi comer, 
amaldiçoado será o solo por tua causa! Com 
sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias 
da tua vida.  Ele produzirá para ti espinhos e 18

cardos e comerás as ervas da terra;  comerás o 19

pão com o suor do teu rosto até voltares à terra 
de que foste tirado, porque és pó e ao pó hás de 
voltar".  E Adão chamou à sua mulher "Eva", 20

porque ela é a mãe de todos os viventes.  Então 21

o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher 
túnicas de pele e os vestiu.  Disse, depois, o 22

Senhor Deus: "Eis que o homem se tornou como 
um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. 
Não aconteça, agora, que ele estenda a mão  
também à árvore da vida para comer dela e viver 
para sempre!"  E o Senhor Deus o expulsou do 23

jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra 
donde fora tirado.  Expulsou o homem, e colo-24

cou a oriente do jardim de Éden os querubins, e 
a espada lampejante de chamas, para guardar o 
caminho da árvore da vida. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 89(90),2.3-4.5-
6.12-13 (R/. 1)

R. Ó Senhor, vós fostes sempre um re-

fúgio para nós.

1. Já bem antes que as montanhas fossem 
feitas ou a terra e o mundo se formassem,  
desde sempre e para sempre vós sois Deus. R.

2.  Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, 
quando dizeis: "Voltai ao pó, filhos de Adão!" 
Pois mil anos para vós são como ontem, qual 
vigília de uma noite que passou. R.

3.  Eles passam como o sono da manhã, 
são iguais à erva verde pelos campos: De manhã 
ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e 
logo seca. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O homem não vive somente de pão, mas 

de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Mc 8,1-10

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

1 Naqueles dias, havia de novo uma grande 
multidão e não tinha o que comer. Jesus 
chamou os discípulos e disse:  "Tenho 2

compaixão dessa multidão, porque já faz três 
dias que está comigo e não têm nada para 
comer.  Se eu os mandar para casa sem comer, 3

vão desmaiar pelo caminho, porque muitos 
deles vieram de longe". Os discípulos 4 

disseram: "Como poderia alguém saciá-los de 
pão aqui no deserto?"  Jesus perguntou-lhes: 5

"Quantos pães tendes?" Eles responderam: 
"Sete".  Jesus mandou que a multidão se 6

sentasse no chão. Depois, pegou os sete pães, e 
deu graças, partiu-os e ia dando aos seus 
discípulos, para que os distribuíssem. E eles os 
distribuíam ao povo.  Tinham também alguns 7

peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre 
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eles, mandou que os distribuíssem também.              
8 Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 
sete cestos com os pedaços que sobraram.                         
9 Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus         
os despediu.  Subindo logo na barca com                10

seus discípulos, Jesus foi para a região de 
Dalmanuta.- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus é o novo Moisés no meio do seu povo. 
Ele tem compaixão, envolve os discípulos, 
promove a partilha do pão, alimenta a multidão 
faminta que o seguia. Peçamos ao Pai que 
tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus:   
R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Para que a Igreja pregue que é escanda-
loso ainda ter gente passando fome, oremos.

2.  Para que surjam políticos honestes e com-
petentes para acabar com a pobreza, oremos.

3.  Para que os cristãos sigam o exemplo de 
Jesus e trabalhem em favor da vida, oremos.

4.  Para que nossa comunidade seja atuante 
em relação aos problemas sociais, oremos.

Senhor, ensinai-nos pela voz e exemplo do 
vosso Filho, conduzi-nos pelo Espírito Santo, 
“pai dos pobres”, e levai-nos a dar de comer a 
quem tem fome e de beber a quem tem sede. 

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 106,8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,1-10

A
 palavra mais importante do evangelho de hoje, sem dúvida alguma, é um verbo: “tenho 
compaixão” (em latim, ; em grego, ). E, para testar se os misereor σπλαγχνίζομαιι
discípulos tinham compreendido o pão, uma pergunta, que implica uma decisão já 

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

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

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

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

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

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

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

-  A Eucaristia é o mistério de um Deus que nos salva dando-se totalmente a nós. Fazê-la em 
sua memória, trazê-la para o nosso hoje, colocá-la todo dia no coração é o remédio para a nossa 
cegueira e a nossa surdez. É cura para a dureza do coração!

Santos do dia: Onésimo (séc. I). Juliana de Nicomédia (285-304). Simeão de Metz (+ 380). 
Filipa Mareri (1200-1236).  

Testemunhas do Reino: Albino Amarilla (Paraguai, 1981). Ali Primera (1985,Venezuela). 
Mauricio Demierre (Nicarágua, 1986).

Datas comemorativas: Dia do Repórter. 14.000 pessoas são brutalmente despejadas de área 
ocupada, em Goiânia, em operação noturna da Polícia Militar (2005).

 Bem-aventurados os pobres

A palavra “pobreza”, na Bíblia, refere-se, em primeiro lugar, à miséria física, à privação dos 
bens. Neste sentido, “pobres” são os que não têm nada, os mendigos, os indigentes, os 
pobres no sentido material... Em Mateus, a palavra pobres é acompanha da palavra “em 

espírito”. As intrpretações da primeira bem-aventurança em Mateus são tantas que nossas 
Bíblias oferecem traduções diversas: “Bem-aventurados os pobres de coração”; “Bem-

aventurados os que têm coração de pobre”; “Bem-aventurados os que têm alma de pobre”; 
“Bem-aventurados os que têm consciência de ser pobres”; “Bem-aventurados os que optam 
por ser pobres”; “Bem-aventurados os que optam pelos pobres”; “Bem-aventurados os que 

são pobres diante de Deus”. Tomar consciência da dificuldade é um passo importante para se 
ir além do significado imediato. Não existe resposta simples para questões complexas! 
“Pobres”, em Mateus, diz um grande biblista, “indica aqueles que não contam com as 

próprias forças porque têm bem pouco de que se gabar ou sobre que se apoiar, mas sabem 
que podem contar com Deus, com sua bondade, com seu poder, com a sua misericórdia. 

Indica aqueles que colocam em Deus toda esperança.”  (Cardeal Martini).
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17 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 (Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Na liturgia deste do-
mingo, Jesus proclama as Bem-aventuranças. 
As Bem-aventuranças são o evangelho, a boa 
notícia que Jesus traz aos pobres, aos quais e 
pelos quais ele anuncia a realização das 
promessas. É o juízo divino sobre a realidade 
humana. O modo divino de avaliar a realidade. O 
modo divino de nos salvar. Oferece-nos o seu 
amor e a sua misericórdia. Os horizontes do 
Reino são muito diferentes dos nossos, geral-
mente pequenos, estreitos, encurtados. Por 
isso, os valores e os critérios de Jesus também 
são diferentes dos nossos. Enquanto procura-
mos a felicidade na riqueza, no poder, nos 
prazeres, Jesus vai ao encontro justamente das 
vítimas desses três ídolos: os pobres, os famin-
tos, os que choram, os que são perseguidos! A 
alegria do Reino anunciado por Jesus os 
contagia justamente porque Jesus promete, 
propõe e provoca uma reviravolta neste mundo 
dilacerado pelo egoísmo humano.  

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 

defendida que me salva. Sois minha fortaleza e 
minha rocha; para honra do vosso nome, vós me 
conduzis e alimentais.

Oração do dia

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

Leitura - Jr 17,5-8

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. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6(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 
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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 ca-
minho dos eleitos, mas a estrada dos malvados 
leva à morte. R.

Segunda leitura - 1Cor 15,12.16-20

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  Se se prega que Cristo ressuscitou 12

dos mortos, como podem alguns dizer entre vós 
que não há ressurreição dos mortos?  Pois, se 16

os mortos não ressuscitam, então Cristo 
também não ressuscitou.  E se Cristo não 17

ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e 
ainda estais nos vossos pecados.  Então, tam-18

bém os que morreram em Cristo pereceram. Se 19

é para esta vida que pusemos a nossa esperança 
em Cristo, nós somos - de todos os homens - os 
mais dignos de compaixão.  Mas, na realidade, 20

Cristo ressuscitou dos mortos como primícias 
dos que morreram. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 6, 23ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ficai muito alegres, saltai de alegria, 

pois tendes um prêmio bem grande nos céus. 
Ficai muito alegres, saltai de alegria. R. 

Evangelho - Lc 6,17.20-26

A mensagem de Jesus não causa os 
mesmos efeitos em todos. Enquanto contagia 
de alegria os pobres, os famintos, os que 
choram, os que são perseguidos, ameaça os 
que provocam estas situações desumanas. Boa 
notícia para uns; apelo à conversão para outros.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus desceu da mon-17

tanha com os discípulos e parou num lugar 
plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e 
grande multidão de gente de toda a Judeia e de 
Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia.  E, le-20

vantando os olhos para os seus discípulos, 
disse: "Bem-aventurados vós, os pobres, 
porque vosso é o Reino de Deus!  Bem-aven-21

turados, vós que agora tendes fome, porque 
sereis saciados! Bem-aventurados vós, que 
agora chorais, porque havereis de rir!  Bem-22

aventurados, sereis, quando os homens vos 
odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e 
amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho 
do Homem!  Alegrai-vos, nesse dia, e exultai 23

pois será grande a vossa recompensa no céu;  
porque era assim que os antepassados deles 
tratavam os profetas.  Mas, ai de vós, ricos, 24

porque já tendes vossa consolação!  Ai de vós, 25

que agora tendes fartura, porque passareis 
fome! Ai de vós, que agora rides, porque tereis 
luto e lágrimas!  Ai de vós quando todos vos 26

elogiam! Era assim que os antepassados deles 
tratavam os falsos profetas. - Palavra da 
Salvação.

Prece universal dos fieis

Invoquemos Jesus Cristo, que prometeu a 
bem-aventurança aos que têm fome e sede de 
justiça: R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelo nosso Bispo N. e pelos presbíteros 
e diáconos, para que, no fervor da fé e do 
testemunho, anunciem que Jesus ressuscitou 
dos mortos, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê 
esperança, e pelos ricos, para que lhes converta 
o coração e lhes dê gosto de repartir com quem 
não tem, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que têm fome, para que encon-
trem o pão de cada dia, e pelos que vivem na 
abundância, para que tenham fome de Deus e 
da sua justiça, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que choram enquanto vivem neste 
mundo, para que o Senhor os console no seu 
amor, e pelos que riem, para que lhes purifique 
os sentimentos, rezemos ao Senhor.
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5. Pelos que são rejeitados e insultados, para 
que Jesus os una à sua Paixão, e lhes revele o 
mistério da sua Cruz gloriosa, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus Cristo, que quisestes experi-
mentar a perseguição e a pobreza, a fome, a 
incompreensão e a dor, dai-nos a graça de sentir 
a força da vossa ressurreição e ensinai-nos a 
falar da felicidade que a todos prometeis. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 

renove, e seja fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade.

Oração Eucarística V

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,17.20-26

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

planície, Lucas insere a escolha dos Doze. Segundo Lucas, o próprio Jesus os chamou de 
apóstolos (Lc 6,13). Na verdade, só Lucas diz isso, mais por causa de sua teologia da Igreja e da  
sua concepção da função apostólica do que por aderência à história.

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

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

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

-  Nos sete versículos de hoje, temos a versão lucana das bem-aventuranças. É o evangelho, 
a boa notícia que Jesus dá aos pobres, aos quais e pelos quais ele anuncia a realização das 
promessas. É o juízo divino sobre a realidade humana. Revela o seu modo de avaliar a realidade. O 
oposto do nosso. Revela o seu modo de salvar-nos. Tão diferente do que imaginamos. 

-  As bem-aventuranças são o “manifesto” do Reino de Deus. Os versículos 27-38 as 
especificam e fundamentam. O centro de tudo é o versículo 36, a palavra sobre a misericórdia, que, 
na verdade, é o centro do evangelho. A misericórdia é a nova ‘lei’, código de vida e de ação, para 
quem acolhe o Reino. Da misericórdia brotam os frutos de vida e as manifestações da própria 
salvação (vv. 39-49).

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

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

-  Só os discípulos podem compreender o manifesto-programa de Jesus, na versão de 
Lucas. Jesus não fala de um genérico e distante “eles” (cf. Mt 5,20ss.), mas dirige-se a um “vós” 
eclesial muito próximo e concreto. Este “vós” é formado por aqueles “pequenos” aos quais é 
revelado, no Espírito Santo, o mistério de conhecimento e amor que circula entre o Pai e o Filho       
(cf. Lc 10,21ss.). O discurso é dirigido àqueles que, tendo descoberto o tesouro do Reino, estão 
dispostos a deixar tudo e comprar o campo em que a semente do Reino pode frutificar até 100            
por 1. 

-  Historicamente, os pobres de Jesus são os pobres concretíssimos à vista dos quais se 
enchia de compaixão e dos quais aliviou as misérias (cf. Lc 7,11-17.21-23; 9,10-17). Os pobres 
históricos, interlocutores primeiros de Jesus, tornam-se, em Lucas, os discípulos, personificados 
naquele misterioso Teófilo para o qual ele escreve sua obra, para que ele conheça e ame o Senhor, 
como é seu desejo. Discípulos hoje somos nós. Teófilo – destinatário do terceiro Evangelho                  
(Lc 1,1) – hoje somos nós, que, na escuta da Palavra e na obediência da fé, somos feitos 
contemporâneos de Jesus, metidos no coração de Deus.

FELIZES OS QUE NÓS MARGINALIZAMOS

José Antonio Pagola

Jesus não tinha poder político nem religioso para transformar a situação injusta que se vivia em 
seu povo. Só tinha a força de sua palavra. Os evangelistas recolhem os clamores subversivos que 
Jesus foi lançado pelas aldeias da Galileia em diversas situações. Suas bem-aventuranças ficaram 
gravadas.

Jesus encontra-se com pessoas empobrecidas que não podem defender suas terras dos 
poderosos proprietários e exclama para eles: “Felizes os que não tendes nada, porque vosso rei é 
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Deus”. Observa a fome das mulheres e das crianças desnutridas, e não pode reprimir-se: “Felizes 
os que agora tendes fome, porque sereis saciados”. Vê os camponeses chorarem de raiva e 
impotência quando os arrecadadores de impostos levam o melhor de suas colheitas, e os anima: 
“Felizes os que agora chorais, porque rireis”.

Não é tudo isto uma zombaria? Não é cinismo? Talvez o fosse se Jesus lhes estivesse falando a 
partir de um palácio de Tiberíades ou de uma vila de Jerusalém, mas Jesus está com eles. Não traz 
dinheiro, anda descalço e sem túnica de reposição. É um indigente a mais que lhes fala com fé e 
convicção total.

Os pobres o entendem. Não são felizes por causa de sua pobreza, muito pelo contrário. Sua 
miséria não é um estado invejável nem um ideal. Jesus os chama de “felizes” porque Deus está do 
seu lado. Seu sofrimento não durará para sempre. Deus lhes fará justiça.

Jesus é realista. Sabe muito bem que suas palavras não significam o fim imediato da fome e da 
miséria dos pobres. Mas o mundo precisa saber que eles são os filhos prediletos de Deus, e isto 
confere à sua dignidade uma seriedade absoluta. Sua vida é sagrada.

É isto que Jesus quer deixar bem claro num mundo injusto: os que não interessam a ninguém 
são os que mais interessam a Deus; os que nós marginalizamos são os que ocupam um lugar 
privilegiado em seu coração; os que não têm quem os defenda têm a Deus como Pai.

Nós que vivemos acomodados na sociedade da abundância não temos direito de pregar a 
ninguém as bem-aventuranças de Jesus. O que precisamos fazer é ouvi-las e começar a olhar os 
pobres, os famintos e os que choram como Deus os olha. Daí pode nascer nossa conversão.

Santos do dia: Bonoso de Trier (+ 374). Mangoldo de Isny (+ 1150). Evermundo de Ratzeburg 
(1100-1178). Lucas de Pádua (1200-1285). Fundadores dos Servitas (séc. XIII e XIV).  

Testemunhas do Reino: Giordano Bruno (Roma, 1600).

Memória histórica: 1.300 agricultores partem a pé de São Paulo rumo a Brasília para pleitear a 
reforma agrária (1997). 

Datas comemorativas: Darcy Ribeiro, antropólogo (+ 1997).

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

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

 

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Gn 4,1-15.25

Leitura do Livro do Gênesis 

1 Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela 
concebeu e deu à luz Caim, dizendo: "Gerei um 
homem com a ajuda do Senhor".  E deu 2

também à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pas-
tor de ovelhas e Caim, agricultor.  Aconteceu, 3

tempos depois, que Caim ofereceu frutos da 
terra como sacrifício ao Senhor,  e Abel 4

ofereceu primogênitos do seu rebanho, com sua 
gordura. O Senhor olhou para Abel e sua 
oferenda,  mas para Caim e sua oferenda não 5

olhou. Caim encheu-se de cólera e seu rosto 
tornou-se abatido.  Então o Senhor perguntou a 6

Caim: "Por que estás cheio de cólera e andas 
com o rosto abatido?  É verdade que, se fizeres 7

o bem, andarás de cabeça erguida; mas             
se fizeres o mal, o pecado estará à porta, 
espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo". 
8 Caim disse a seu irmão Abel: "Vamos ao 
campo". Logo que chegaram ao campo, Caim 
atirou-se sobre o seu irmão Abel e matou-o.  E o 9

Senhor perguntou a Caim: "Onde está o teu 
irmão Abel?" Ele respondeu: "Não sei. Acaso 
sou o guarda do meu irmão?"  O Senhor lhe 10

disse: "Que fizeste? A voz do sangue do teu 
irmão está clamando por mim, da terra.  Agora, 11

pois, serás amaldiçoado pela terra que abriu a 
boca para receber das tuas mãos o sangue do 
teu irmão!  Quando tu a cultivares, ela te negará 12

seus frutos. E serás um fugitivo, vagando sobre 
a terra". Caim disse ao Senhor: "Meu castigo é 13 

grande demais para que eu o possa suportar.             
14 Se, hoje, me expulsas desta terra, devo 
esconder-me de ti, tornando-me um fugitivo a 
vaguear sobre a terra; qualquer um que me 
encontrar, me matará".  E o Senhor lhe disse: 15

"Não! mas aquele que matar Caim, será punido 
sete vezes!" O Senhor pôs, então, um sinal em 
Caim, para que ninguém, ao encontrá-lo, o 
matasse.  Adão conheceu de novo sua mulher. 25

Ela deu à luz um filho, a quem chamou Set, 
dizendo: "O Senhor deu-me um outro des-
cendente no lugar de Abel, que Caim matou".        
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 49(50),1 e 8. 
16bc-17.20-21 (R/. 14a)

R. Imola a Deus um sacrifício de louvor!

1.  Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do 
sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não 
venho censurar teus sacrifícios, pois sempre 
estão perante mim teus holocaustos; R.

2.  Como ousas repetir os meus preceitos e 
trazer minha Aliança em tua boca? Tu que 
odiaste minhas leis e meus conselhos e deste 
as costas às palavras dos meus lábios! R.

3.  Assentado, difamavas teu irmão, e ao 
filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que 
fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou 
igual a ti? É disso que te acuso e repreendo 
 e manifesto essas coisas aos teus olhos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,6

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

ninguém vem ao Pai, senão por mim. R.

Evangelho - Mc 8,11-13

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os fariseus vieram e 11

começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à 
prova, pediam-lhe um sinal do céu.  Mas Jesus 12

deu um suspiro profundo e disse: "Por que esta 
gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta 
gente não será dado nenhum sinal".  E, deixan-13

do-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu 
para a outra margem. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus anuncia o Reino, toma atitudes 
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coerentes com sua mensagem, realiza sinais da 
presença do Reino e chama à conversão. Os 
fariseus rejeitam a mensagem e pedem sinais. 
Peçamos ao Pai que nos ajude a acolher Jesus 
na totalidade da sua missão, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Pelos fiéis e ministros do povo cristão, 
para que não se cansem de evangelizar, oremos.

2.  Pelos que se encantam com Jesus, mas 
não se decidem a acolhê-lo e segui-lo, oremos. 

3. Pelos enfermos, presos, anciãos e soli-
tários, para que sejam visitados, oremos.

4.  Pelas comunidades, para que sempre se 
alimentem da Palavra e do Pão da vida, oremos.

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

dificuldades.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

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

Oração depois da comunhão

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

 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,11-13

A
 palavra de Jesus é dura e cortante: “a essa geração não será dado nenhum sinal” (v. 12). 
Ela é dirigida aos seus contemporâneos e a nós, que herdamos suas mesmas exigências 
e temos iguais pretensões.

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

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

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

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

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

-  Na Eucaristia, fazemos memória do dom total de Jesus a nós – aliás, de Deus mesmo a nós 
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Uma coisa é o pão de Jesus; outra, bem 
diferente, o fermento dos fariseus. Os discípulos 
ainda não entenderam o Pão, e correm o risco 
de ser contaminados pelo fermento dos 
fariseus. Provocando os discípulos com uma 
tempestade de perguntas, Jesus quer fazê-los 
ver que eles não veem. Pois ter consciência de 
não ver é já meio caminho andado. Pior cego 
não é o que não quer ver, mas o que pensa que 
vê.

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

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

Oração do dia

Ó Deus, que prometestes permanecer nos 
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo, que possais habitar em 
nós.
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em Jesus – e damos graças por este dom, do qual vivemos. O único sinal é a sua palavra sobre o 
pão: “Isto é o meu corpo que será dado por vós” (Mc 14,22). Quem crê e o acolhe é introduzido na 
própria realidade de Deus. Todos os limites foram vencidos, sem que tenham, por isso, 
desaparecido.

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

Santos do dia: Simão, irmão do Senhor (+ 107). Angilberto de Cêntula (750-814). Fra 
Angélico (1387-1455). Isaías de Cracóvia (Isaías Boner) (1400-1471).  

Testemunhas do Reino: Martinho Lutero (1546). Félix Varela (Cuba, 1853). Edgar Fernando 
García (Guatemala, 1984).

Datas comemorativas: Nascimento de Alexandre Volta, inventor da pilha (1745).

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

Leitura - Gn 6,5-8;7,1-5.10

Leitura do Livro do Gênesis 

5 O Senhor viu que havia crescido a maldade 
do homem na terra, e como os projetos do seu 
coração tendiam sempre para o ma Então o l. 6 

Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na 
terra e ficou com o coração muito magoado,  e 7

disse: "Vou exterminar da face da terra o homem 
que criei; e com ele, os animais, os répteis e até 
as aves do céu, pois estou arrependido de os ter 
feito!"  Mas Noé encontrou graça aos olhos do 8

Senhor.  O Senhor disse a Noé: "Entra na arca 7,1

com toda a tua família, pois tu és o único 
homem justo que vejo no meio desta geração.             
2 De todos os animais puros toma sete casais, 
machos e fêmeas, e dos animais impuros, um 
casal, macho e fêmea.  Também das aves do 3

céu tomarás sete casais, machos e fêmeas, para 
que suas espécies se conservem vivas sobre a 
face da terra.  Pois, dentro de sete dias, farei 4

chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta 
noites, e exterminarei da superfície da terra 
todos os seres vivos que fiz".  Noé fez tudo o que 5
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o Senhor lhe havia ordenado.  E, passados os 10

sete dias, caíram sobre a terra as águas do 
dilúvio. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 28(29),1a.2. 
3ac-4.3b.9b-10 (R/. 11b)

R. Que o Senhor abençoe, com a paz, o 
seu povo!

1.  Filhos de Deus, tributai ao Senhor, 
tributai-lhe a glória e o poder! Dai-lhe a glória 
devida ao seu nome; adorai-o com santo 
ornamento! R.

2.  Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua 
voz sobre as águas imensas! Eis a voz do Senhor 
com poder! Eis a voz do Senhor majestosa. R.

3.  Sua voz no trovão reboando! No seu 
templo os fiéis bradam: "Glória!" É o Senhor que 
domina os dilúvios, o Senhor reinará para 
sempre! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,2

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

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

Evangelho - Mc 8,14-21

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

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

15barca apenas um pão.  Então Jesus os advertiu: 
"Prestai atenção e tomai cuidado com o fermen-
to dos fariseus e com o fermento de Herodes".           
16 Os discípulos diziam entre si: "É porque não 

17temos pão".  Mas Jesus percebeu e perguntou-
lhes: "Por que discutis sobre a falta de pão? 
Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós 

18tendes o coração endurecido?  Tendo olhos, 
vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não 

19vos lembrais  de quando reparti cinco pães 

para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós 
recolhestes cheios de pedaços?" Eles respon-

20deram: "Doze."  Jesus perguntou: E quando 
reparti sete pães com quatro mil pessoas, quan-
tos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? 

21Eles responderam: "Sete."  Jesus disse: "E            
vós ainda não compreendeis?" - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Apesar de tudo o que tinham visto e ouvido 
de Jesus, os discípulos ainda não compre-
endiam o sinal do pão e o fermento dos fariseus. 
Peçamos ao Pai a graça de um encontro mais 
profundo com Jesus. R. Pai santo, ouvi-nos.

1.  Pelos ministros e fiéis, para que apren-
dam a abrir o coração e a mente a Deus, oremos.

2.  Pelos políticos, para que aprendam que 
há valores inegociáveis na vida social, oremos.

3.  Pelos leitores da Bíblia, para que apren-
dam a lê-la e interpretá-la corretamente, oremos. 

4.  Pelas nossas comunidades, para que 
aprendam a unir fé e vida, oração e ação, oremos.

5.  Pelos irmãos falecidos, para sua vida nos 
ensine a evitar o mal e a fazer o bem, oremos.

Senhor, Deus da luz, iluminai as trevas que 
nos impedem de reconhecer o rosto humano, 
filial e fraterno do vosso Filho, Jesus Cristo, que 
convosco vive e reina na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas 

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

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

Eles comeram e beberam à vontade; o 
Senhor satisfizera os seus desejos.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 

do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,14-21

A
o pão de Jesus se contrapõe o fermento dos fariseus, em relação ao qual Jesus pede que 
os discípulos se acautelem: “Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de 
Herodes” (v. 15).

-  Aliás, Jesus não pede. Jesus questiona duramente. Parece uma metralhadora de 
repetição. Esse trecho, de fato, é, do começo ao fim, uma censura que Jesus dirige aos discípulos. 
São sete perguntas que culminam na recordação do pão e têm seu fecho na pergunta desolada que, 
a bem da verdade, é uma constatação (ou uma pergunta retórica): “E vocês ainda não 
compreendem?”

-  O pão é lembrado seis vezes; os fragmentos, duas. Os discípulos discutem por que não há 
pão. Marcos diz que há somente um: Jesus. Jesus, por sua vez, fala do fermento dos fariseus e de 
Herodes, que maquina(m) contra ele.

-  Jesus está ensinando os discípulos na barca, isto é, na Igreja. É o terceiro ensinamento na 
barca. No primeiro, eles têm medo de afundar, e são convidados a ter fé nele, que dorme (cf. Mc 
4,35-41). No segundo, eles pensam que Jesus seja um fantasma, e ele os convida a reconhecê-lo 
no pão que tinham recebido como “Eu sou” (cf. Mc 6,45-52). No terceiro, o de hoje, o único pão se 
choca com a nossa surdez, cegueira e incompreensão. Na verdade, todos – amigos ou inimigos – 
temos o coração duro. Não vivemos do seu pão, mas do fermento dos fariseus... o fermento que 
matará Jesus (cf. Mc 3,16). Mas sem fermento não se faz pão!

-  Se, nas duas primeiras cenas, havia tempestade, nesta, é o próprio Jesus que, com suas 
perguntas, desencadeia a tempestade. Sua intenção não é desencorajá-los com tantas 
reprimendas, mas convencê-los de sua cegueira, de modo que, como o cego de Jericó, eles 
possam pedir-lhe: “Senhor, que eu veja de novo” (Mc 10,51). E não caiam na tentação de pedir-
lhe, como os filhos de Zebedeu, uma posição de poder no seu Reino (cf. Mc 10,36)! Nos dois 
casos, a pergunta de Jesus é a mesma – “que quereis (queres) que eu vos (te) faça”; a resposta é 
que é diametralmente oposta.

-  A lógica é muito simples: quem não sabe não quer; quem não quer não pede; quem não 
pede não consegue! Precisamos saber que somos cegos (cf. Jo 9,41) para podermos querer e 
pedir o dom da visão, isto é, a fé que salva.

-  A função deste trecho é, na verdade, simples, mas essencial: fazer-nos ver que não vemos! 
Pois ter consciência de não ver é já meio caminho andado. Pior cego não é o que não quer ver, mas 
o que pensa que vê. 

Santos do dia: Barbato (612-682). Bonifácio de Lausanne (1180-1260).  

Testemunhas do Reino: Bernardino de Sahagún (México, 1590). José Antônio Maria Ibiapina 
(Solânea, 1883).

Memória histórica: Nascimento de Nicolau Copérnico, astrônomo (1473). Criação da OLP 
(1964). 1ª Transmissão de TV a cores no Brasil (1972). 

Datas comemorativas: Dia do Esportista.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
0 

de
 F

ev
er

ei
ro

 -
 Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
6ª

 S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

69

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

A pergunta do evangelho de hoje é: “Você 
está vendo alguma coisa?” É a pergunta que 
Jesus faz ao cego, para que os discípulos de 
ontem e de hoje, cegos também, entendam. 
Curar a cegueira e suscitar a fé é mais difícil do 
que aplacar o mar, curar a hemorroíssa, ressus-
citar a filha de Jairo. Mas, sem a capacidade de 
ver o invisível, não somos salvos.

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Gn 8,6-13.20-22

Leitura do Livro do Gênesis 

6 Passados quarenta dias, Noé abriu a janela, 
 7que tinha feito na arca, e soltou um corvo,  que 

ficou revoando, até que secassem as águas 
8sobre a terra.  Soltou, também, uma pomba 

para ver se as águas tinham baixado sobre a face 
9da terra.  Mas a pomba, não achando onde 

pousar, voltou para junto dele na arca; porque as 
águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. 
Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba 

10e recolheu-a na arca.  Esperou, então, mais 
11sete dias e soltou de novo a pomba.  Pela 

tardinha, ela voltou, e eis que trazia no bico um 
ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, 
Noé compreendeu que as águas tinham 

 12cessado de cobrir a terra.  Esperou ainda sete 

           dias, e soltou a pomba, que não voltou mais.
13 Foi no ano seiscentos e um da vida de Noé, no 
primeiro dia do primeiro mês, que as águas se 
retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou 

            e viu que toda a superfície da terra estava seca. 
20 Então Noé construiu um altar ao Senhor e, 
tomando animais e aves de todas as espécies 

21puras, ofereceu holocaustos sobre o altar.  O 
Senhor aspirou o agradável odor e disse con-
sigo mesmo: "Nunca mais tornarei a amaldiçoar 
a terra por causa do homem, pois as inclinações 
do seu coração são más desde a juventude. Não 
tornarei, também, a ferir todos os seres vivos, 

22como fiz.  Enquanto a terra durar, plantio e 
colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, 
jamais hão de acabar". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 115(116B),12-
13.14-15.18-19(R/. 17a)

R. Oferto ao Senhor um sacrifício de 
louvor.

1.  Que poderei retribuir ao Senhor Deus por 
tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o 
cálice da minha salvação, invocando o nome 
santo do Senhor.  R.

2. Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor na presença de seu povo reunido. É 
sentida por demais pelo Senhor a morte de seus 
santos, seus amigos. R.

3. Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor na presença de seu povo reunido; nos 
átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade 
de Sião! R.

Aclamação ao Evangelho - Ef 1,17-18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê 

do saber o Espírito; para que conheçais a 
esperança, reservada para vós como heran-     
ça! R.
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Evangelho - Mc 8,22-26

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus e seus discípulos 22

chegaram a Betsaida. Algumas pessoas 
trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que 
tocasse nele.  Jesus pegou o cego pela mão, 23

levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos 
dele, colocou as mãos sobre ele, e perguntou: 
"Estás vendo alguma coisa?"  O homem levan-24

tou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. 
Eles parecem árvores que andam".  Então 25

Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos 
dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou 
curado, e enxergava todas as coisas com 
nitidez.  Jesus mandou o homem ir para casa, e 26

lhe disse: "Não entres no povoado!" - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Assim como a cura do cego foi lenta e pro-
gressiva, assim é a caminhada na fé. Peçamos 
ao Pai a graça de sempre buscar: R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1. Pelos ministros ordenados, para que façam 

com os leigos a longa caminhada da fé, oremos.
2.  Pelos governantes, para que tenham visão 

e não sejam cegos a guiar outros cegos, oremos.
3.  Pelos cidadãos, para que cresçam em cons-

ciência crítica, pessoal, social e política, oremos.
4.  Pelas vítimas de qualquer forma de ma-

nipulação, para que passem a enxergar, oremos.

Senhor, Pai santo, abri nossos olhos, para 
que não tenhamos apenas vista, mas também 
visão; para que progridamos na busca da 
verdade, da justiça, da liberdade e da paz. 

Oração sobre as oferendas 

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

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

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

Oração depois da comunhão

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

SANTOS FRANCISCO E JACINTA MARTO
Memória facultativa (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: leituras do dia da semana)

Oração sobre as ferendaso

Humildemente  pedimos, Senhor, que vos
aceiteis a homenagem das nossas preces e 
oblações, para obtermos o perdão das nossas 
culpas e a conversão dos pecadores. 

Antífona da omunhão -  Mt 11, 25c

Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, 
porque revelastes aos pequeninos os mistérios 
do reino.

Antífona de Entrada - Mt 18, 3 

Se não vos converterdes e não vos tornardes 
como as crianças, não entrareis no reino dos 
Céus.

Oração do dia
 
Deus de infinita bondade, que amais a 

inocência e exaltais os humildes, concedei que, 
à imitação dos bem-aventurados Francisco e 
Jacinta,  sirvamos em pureza de coração, vos
para podermos entrar no reino dos .              céus
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Oração depois da comunhão 

Por este divino sacramento que recebemos, 
Senhor, acendei em nós o amor admirável que 

levou os bem-aventurados Francisco e Jacinta a 
entregar-se inteiramente a ós e a apaixonar-se v
pela salvação de todos os homens. 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,22-26

A
 cura do cego de Betsaida encerra a seção dos pães (Mc 6,6b – 8,30). Logo depois, na 
região de Cesareia, Pedro reconhece Jesus como o Messias (Mc 8,27-30). Marcos nos 
conduziu até aqui, passo a passo, com a primeira parte do seu livrinho; com a segunda, 

ele nos levará até à profissão de fé do centurião (Mc 15,39). 
-  A segunda parte do livrinho de Marcos está organizada em torno de um triplo confronto 

com a “Palavra”, que explica o pão. A sua recordação constante quebrará a dureza do nosso 
coração. Aprenderemos o que devemos pedir e, como o cego Bartimeu, obteremos a iluminação 
definitiva. Na verdade, este resultado aparece antecipado na cura do cego de Betsaida, que vê tudo 
claramente e à distância. Semelhante a essa visão, só a do centurião romano, a pessoa cultural e 
religiosamente mais distante de todas, que, porém, vê com clareza o Filho de Deus em Jesus 
crucificado, distância máxima de Deus (cf. Dt 21,23).

-  A pergunta do evangelho de hoje é: “Você está vendo alguma coisa?” (v. 23) É a pergunta 
que Jesus faz ao cego, para que os discípulos, cegos também, entendam. 

-  A narração da cura do cego de Betsaida também tem duas partes, que representam as duas 
etapas fundamentais da nossa caminhada de iluminação. A primeira nos leva a reconhecer o 
Messias, nossa esperança; a segunda nos faz reconhecer, além de toda a esperança, o Filho de 
Deus que nos ama e dá a sua vida por nós. É como se a cura do cego de Betsaida compendiasse 
todo o Evangelho de Marcos (cf. Mc 1,1). 

-  Por que duas partes? Porque é complexo, custoso e demorado curar a nossa cegueira. 
Foram necessárias duas multiplicações de pão, duas viagens de barco, duas intervenções no 
surdo e, agora, duas intervenções no cego. Aquilo que Jesus fez pelos vários miraculados é o que 
ele quer fazer com cada um de nós. Comigo, com você, conosco. 

-  Com tudo isso, já se conseguiu algo – que reconhecessem Jesus como o Messias – mas é 
uma compreensão ainda muito imperfeita, que ignora o mistério profundo do pão. Logo em 
seguida, Jesus começará a dizer claramente a “Palavra”, que os nossos ouvidos não querem ouvir: 
a Palavra escondida na semente (a Palavra que é semente), que morre e produz fruto.

-  A cura do cego de Betsaida é, na verdade, a grande esperança do discípulo: a misericórdia 
de Jesus, sempre em ação, acaba por triunfar de toda a nossa surdez e de toda a nossa                 
cegueira.

-  Tem razão o lavrador com seu teimoso exemplo de paciência: ele semeia, semeia todos os 
anos, semeia em todo tipo de terreno, e, apesar das intempéries e frustrações, espera que a 
próxima colheita seja melhor que a anterior. Da mesma forma, a Palavra, de dia e de noite, chova ou 
faça sol, faz brechas nas fissuras do nosso coração de pedra, vai pondo raízes e cresce.

-  A cura do cego de Betsaida – como a do surdo – custa a Jesus gemidos de dor e cansaço 
(cf. Mc 7,34; 8,12). Aquele que, com uma simples ordem, silencia o mar e o mal, aquele que, 
contra a vontade, cura a hemorroíssa e, com uma só palavra, ressuscita a filha de Jairo, enfrenta, 
agora, a sua obra mais difícil. Seu preço e sua paga serão a cruz.
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Santos do dia: Euquério de Orléans (694-738). Jordão Mai (1866-1922).

Testemunhas do reino: Domingo Laín (Colômbia, 1974).

Memória histórica: Destruição dos índios “quichés” pelos castelhanos(Guatemala, 1524). 
Criação do Correio Aéreo Nacional (1941). Decreto ordena respeitar a cultura e a língua dos 
indígenas (Colômbia, 1978).

Datas comemorativas: Dia Mundial da Justiça Social (ONU).

21 QUINTA-FEIRA DA 6ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O cristianismo, antes de ser uma religião, 
uma doutrina, uma moral, é a resposta a esta 
pergunta que Jesus dirige a mim e a você, a nós 
e a eles: “Quem sou eu para você?” Não          
basta saber quem é Jesus; é preciso saber o que 
ele é para nós. Quem é Jesus para você? O              
que ele significa para você? Que lugar ele 
ocupa?

Antífona da entrada - Sl 30,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Gn 9,1-13                

Leitura do Livro do Gênesis 

1 Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-
lhes: "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a 

2terra.  Vós sereis objeto de medo e terror para 
todos os animais da terra, todas as aves do céu, 
tudo o que se move sobre a terra e todos os 

peixes do mar: eis que os entrego todos em vos-
3 sas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá 

de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei 
4os vegetais.  Contudo, não deveis comer carne 

5com sangue, que é sua vida.  Da mesma forma, 
pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a 
qualquer animal. E ao homem pedirei contas da 

 6 vida do homem, seu irmão. Quem derramar 
sangue humano, por mãos e homem terá seu 
sangue derramado, porque o homem foi feito à 

7imagem de Deus.  Quanto a vós, sede fecundos 
e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a".            
8 9 Disse Deus a Noé e a seus filhos:  "Eis que vou 
estabelecer minha aliança convosco e com vossa 

10descendência,  com todos os seres vivos que 
estão convosco: aves, animais domésticos e 
selvagens, enfim, com todos os animais da terra, 

11que saíram convosco da arca.  Estabeleço 
convosco a minha aliança: nenhuma criatura será 
mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não 

12haverá mais dilúvio para devastar a terra".  E 
Deus disse: "Este é o sinal da aliança que coloco 
entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão 

13convosco, por todas as gerações futuras.  Ponho 
meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre 
mim e a terra. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 101(102),16-
18.19-21.29.22-23(R/. 20b)

R. O Senhor olhou a terra do alto céu.

1.  As nações respeitarão o vosso nome, e 
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os reis de toda a terra, a vossa glória; quando o 
Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com 
gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos 
oprimidos e não desprezará a sua prece. R.

2.  Para as futuras gerações se escreva isto, 
e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele 
inclinou-se de seu templo nas alturas, e o 
Senhor olhou a terra do alto céu, para os 
gemidos dos cativos escutar e da morte libertar 
os condenados. R.

3. Assim também a geração dos vossos 
servos terá casa e viverá em segurança, e ante 
vós se firmará sua descendência. Para que 
cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor 
Jerusalém, quando os povos e as nações se 
reunirem e todos os impérios o servirem. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,63.68

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.  
V. Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

Evangelho - Mc 8,27-33

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus partiu com seus  27

discípulos para os povoados de Cesareia de 
Filipe.  No caminho perguntou aos discípulos: 
"Quem dizem os homens que eu sou?"  Eles 28

responderam: "Alguns dizem que tu és João 
Batista; outros que és Elias; outros, ainda, que 
és um dos profetas".  Então ele perguntou: "E 29

vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: 
"Tu és o Messias".  Jesus proibiu-lhes severa- 30

mente de falar a alguém a seu respeito.  Em 31

seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o 
Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejei-
tado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e 
doutores da Lei, devia ser morto, e ressuscitar 
depois de três dias.  Ele dizia isso abertamen-32

te. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou 
a repreendê-lo.  Jesus voltou-se, olhou para os  33

discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai 
para longe de mim, Satanás!" Tu não pensas 
como Deus, e sim como os homens".- Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Foi o Espírito Santo que abriu os olhos de 
Pedro e o fez dizer: «Tu és o Messias», Aquele 
que o Pai ungiu e enviou para nossa salvação. 
Dóceis ao mesmo Espírito, peçamos a Deus Pai: 
R. Senhor, escutai a nossa prece.

1.  Pelos cristãos, para que cheguemos a ser 
uma só família unidos na fé e no amor, oremos. 

2.  Pela humanidade, para que possa crescer 
na liberdade, na justiça, no amor e na paz, oremos.

3.  Pelas famílias, para que Deus lhes conce-
da paz, concórdia, amor e verdadeira fé, oremos.

4.  Pelos reunidos nesta Eucaristia, para que 
saiamos daqui com mais fé e mais amor, oremos.

Deus Pai, iluminai os nossos corações com a 
luz da fé e do amor, para que possamos teste-
munhar no nosso dia a dia nossa fé e nossa 
esperança em Jesus Cristo, Filho de Deus, 
nosso Salvador. 

Oração sobre as oferendas 

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

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 
do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida.
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 8,27-33

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

-  Uma coisa é perguntarmos “quem é este...?” (pergunta tantas vezes repetida no Evangelho 
de Marcos); outra coisa é deixar que ele nos pergunte: “E vocês, quem dizem que eu sou?” Ou, em 
outras palavras: “Quem sou eu para você?” “Quem sou eu para vocês?” Se, até aqui, ele nos fez a 
sua proposta, agora ele quer ouvir a nossa resposta.

-  O cristianismo, antes de ser uma religião, uma doutrina, uma moral, uma disciplina, mas é 
a resposta a esta pergunta que ele dirige a mim e a você, a nós e a eles: “Quem sou eu para você?” 

- Vem primeiro a confissão de Pedro: “Tu és o Cristo” (v. 29). Em seguida, vem a 
autoconfissão de Jesus: “O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos 
chefes dos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto, e ressuscitar depois de três dias” (v. 31). 
Ele, com efeito, é a “Palavra”, que “diz tudo abertamente” (v. 32).

- Esta justaposição das duas confissões não é casual. É um convite a passarmos de uma 
compreensão de Jesus como Messias a uma compreensão de Jesus como Filho do Homem para, 
finalmente, vê-lo como o Filho que se fez humilde Servo. É preciso deixar para trás o reino dos 
desejos humanos, confuso e conturbado, para entrar no reino da promessa de Deus, imprevisível e 
insondável (cf. Sl 138,2).

- Mas o que quer dizer “Messias (hebraico) / Cristo (grego)”? Esta palavra tornou-se uma 
espécie de sobrenome de Jesus. Mas não é nada disso. Qual é, então, o seu significado originário? 
A melhor explicação se encontra nos oito primeiros capítulos do livrinho em que Marcos conta a 
história de Jesus. Sobretudo a história do que ele fez: limpou leprosos, fez coxos andarem, curou 
mãos para tocá-lo e dele receberem a vida, ressuscitou mortos, deu de comer a famintos, curou 
ouvidos para escutarem a Palavra e olhos para contemplarem a Glória. Por isso, não pode ser outro 
senão o Messias, o Cristo, o prometido, o esperado, o descendente de Davi, o rei da justiça e da 
paz, libertador e salvador do seu povo, aliás, de todos os povos. Era isso o que se esperava do 
Messias, o rei ideal, ideal de todo homem. Isso não é tudo o que Jesus é e se pode dizer sobre ele, 
mas é o primeiro passo, com certeza, importante, como todo primeiro passo. 

- Correspondentemente, “discípulo(a)” é aquele(a) que responde à pergunta de Jesus: 
“Quem sou eu para você?” Não existe fé por tradição nem por procuração. Cada um deve dar a 
própria resposta. Cada um é chamado a conhecê-lo, amá-lo e segui-lo pessoalmente, mesmo que 
o faça de forma muito imperfeita. Até aqui, Jesus nos fez muitos dons. Ele queria nos atrair. Seus 
dons eram (também) iscas. De agora em diante, porém, não haverá mais dons. Os nossos olhos 
deverão passar da sua mão vazia ao seu rosto... e penetrar no seu coração, fonte de todos os dons. 

SÃO PEDRO DAMIÃO, Bispo e Doutor da Igreja
Memória Facultaiva (Cor branca - Ofício da memória)
(Missa: Doutores - MR, 765 ou Pastores - MR, 754)

para que, nada antepondo a Cristo, e servindo 
sempre à vossa Igreja, cheguemos às alegrias 
da luz eterna.

Oração do dia

Ó Pai todo-poderoso, dai-nos seguir as 
exortações e o exemplo de São Pedro Damião, 
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22 SEXTA-FEIRA - CÁTEDRA DE PEDRO APÓSTOLO - Festa 
(Cor branco - Glória - Ofício festivo próprio) 

Pedro foi o discípulo mais importante de 
Jesus. No início da Igreja, foi líder dos Doze e 
dos demais discípulos. Foi o primeiro a anunciar 
o evangelho e a batizar um pagão. Atuou em 
Jerusalém, em Antioquia e em Roma, onde foi 
martirizado. A festa de hoje faz memória da 
presença e do papel de Pedro na Igreja de 
Roma, que “preside a todas as Igrejas na 
caridade”. Hoje, na cátedra de Pedro, à frente da 
Igreja, como seu visível princípio da unidade, 
está o Papa Francisco.

Antífona da entrada - Lucas 22,32

O Senhor disse a Simão Pedro: Roguei por ti, 
para que a tua fé não desfaleça. E tu, por tua vez, 
confirma os teus irmãos.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que nada 
nos possa abalar, pois edificastes a vossa Igreja 
sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do 
apóstolo Pedro. 

Leitura - 1Pd 5,1-4

Leitura da Primeira Carta de São Pedro 

1Caríssimos:  Exorto aos presbíteros que 

estão entre vós, eu, presbítero como eles, teste-
munha dos sofrimentos de Cristo e participante 

2da glória que será revelada:  Sede pastores do 
rebanho de Deus, confiado a vós; cuidai dele, 
não por coação, mas de coração generoso; não 

 3por torpe ganância, mas livremente;  não como 
dominadores daqueles que vos foram confia-

                       dos, mas antes, como modelos do rebanho.
4 Assim, quando aparecer o pastor supremo, 
recebereis a coroa permanente da glória.                       
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-3a. 
3b-4.5.6 (R/. 1)

R. O Senhor é o pastor que me conduz, 
não me falta coisa alguma.

1.  O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha,  e restaura 
as minhas forças. R.

2.  Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado,  eles 
me dão a segurança! R.

3.  Preparais à minha frente uma mesa, bem 
à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha 
cabeça, e o meu cálice transborda. R.

Deus, com efeito, é amor, e não quer senão amar e dar a si mesmo – não simplesmente dons – 
ao(à) amado(a). O desafio é passarmos do primeiro ao segundo retrato do discípulo (que vem a 
seguir). 

Santos do dia: Maximiano de Ravenna (500-556). Germando de Münster (610-675). Pedro 
Damião (1006-1072). Natal Pinot (1747-1794). Maria Enrica Dominici (1829-1894).

Memória histórica: Somoza assassina à traição o líder popular Augusto Sandino (Nicarágua, 
1934). Tomada de Monte Castello pela FEB (Itália, 1945). Assassinato de Malcom X nos EUA (1965). 
Camponeses são crucificados em Xeatzan (Guatemala, 1985).
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4.  Felicidade e todo bem hão de seguir-me, 
por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, 
habitarei pelos tempos infinitos. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 16,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu irei 

construir minha Igreja, e as portas do inferno 
não irão derrotá-la. R.

Evangelho - Mt 16,13-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

13Naquele tempo,  Jesus foi à região de 
Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus dis-
cípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do 

14Homem?"  Eles responderam: "Alguns dizem 
que é João Batista; outros que é Elias; Outros 

           ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas". 
15 Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem 

16dizeis que eu sou?"  Simão Pedro respondeu: 
17"Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo".  Res-

pondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, 
filho de Jonas, porque não foi um ser humano 
que te revelou isso,  mas o meu Pai que está no 

 18céu.  Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre 
esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder 

19do inferno nunca poderá vencê-la.  Eu te darei 
as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu 
ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que 
tu desligares na terra será desligado nos céus".            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na festa gloriosa do apóstolo São Pedro, em 
comunhão com o Papa Francisco, apresente-
mos ao Senhor nossos pedidos. R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Para que todas as Igrejas perseverem no 
ensino dos Apóstolos, na fração do pão, nas 
orações e na união fraterna, rezemos.

2.  Para que o Papa Francisco e os bispos 

apascentem o rebanho a eles confiado na viva 
comunhão do Espírito Santo, rezemos.

3.  Pelos cristãos, para que vivamos mais 
intensamente o Evangelho de Jesus Cristo 
transmitido pelos Apóstolos, rezemos.

4.  Pelos que não conhecem Cristo ou não 
se sentem atraídos por ele, para que possam 
viver da força do seu Espírito, rezemos.

5. Pelos irmãos falecidos, para que con-
templem o Cristo glorioso crido, anunciado e 
testemunhado por Pedro, rezemos. 

Pai da eterna glória, que revelastes ao 
apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso 
Filho, iluminai a nossa inteligência para 
reconhecermos que Jesus de Nazaré é o 
Messias e o anunciemos a toda criatura.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas 
e orações de vossa Igreja, para que, tendo Pedro 
como pastor, mantenha a integridade da fé e 
alcance a herança eterna. 

Prefácio dos Apóstolos 
Os apóstolos, pastores do povo de Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Pai santo, Deus eterno e cheio de 
bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o 
rebanho, mas o guardais constantemente pela 
proteção dos Apóstolos. E assim a Igreja é 
conduzida pelos mesmos pastores que 
pusestes à sua frente como representantes de 
vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 
ele, os anjos celebram vossa grandeza e os 
santos proclamam vossa glória. Concedei 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando a uma só voz: 

Antífona da comunhão - Mt 16,16.18

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

Ó Deus, ao celebrarmos a festa do apóstolo 
Pedro, nos fortalecestes com o Corpo e o 

Sangue de Cristo, fazei que este convívio 
redentor seja para nós sacramento de unidade e 
de paz. 
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E
stamos no extremo norte do país, aos pés do Hermon, em território pagão. Se, até aqui, os 
outros se interrogavam a respeito de Jesus, agora, é ele que interroga. A fé, de fato, 
começa onde paramos de questionar o Senhor e deixamos que ele nos questione. A sua 

pergunta tem o poder de abrir-nos para o seu mistério.
-  Jesus não está em crise de identidade nem precisa melhorar sua autoestima. O que está 

em jogo, ao contrário, é a identidade dos discípulos. Ele espera ser reconhecido por eles. Ser 
reconhecido é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta pessoal a esta pergunta, ao 
identificar Jesus, identifica o discípulo. Constitui o discípulo. O cristianismo não é uma doutrina, 
uma ideologia ou um código de ética. O cristianismo é um encontro, uma companhia, uma relação 
de amor com Jesus. Ele me ama, eu o amo (cf. Gl 2,20).

-  Ele pergunta primeiro o que dizem os outros a respeito dele, não tanto para conhecer as 
suas respostas – que ele, com seu extraordinário bom senso, já sabe – mas para insinuar que a 
resposta dos discípulos não pode ser como a dos outros. Na verdade, a resposta não vem da carne 
ou do sangue, mas só do Pai, o único que pode revelar o Filho (cf. Mt 11,27).

-  Estamos num momento decisivo da trajetória dos discípulos. Finalmente, Pedro e os que 
foram chamados (cf. Mt 4,18ss.) reconhecem Jesus como Messias (em ), Cristo (em  hebraico
grego), Filho de Deus. Estabelecida, assim, a relação de amor, poderão receber o dom daquele 
conhecimento que só o amor instaura.

-  Reconhecer Jesus como Messias é o centro da fé. É um divisor de águas entre os 
discípulos e os outros, entre Israel e a Igreja, entre cristãos e não-cristãos. A Aliança se torna nova e 
eterna Aliança, o Testamento encontra um inesperado cumprimento em Jesus, ao Primeiro e 
Antigo se junta o Segundo e Novo Testamento. A dobradiça é Jesus, que os discípulos reconhecem 
como Messias e Filho de Deus, Rei e Senhor.

-  A Pedro é atribuído um papel especial. Ele é a “pedra” sobre a qual se edifica a 
comunidade dos que professam Jesus como Messias.

-  Os cristãos, no Oriente e no Ocidente, ontem e hoje, dividem-se em torno daquilo que 
deveria uni-los: o primado de Pedro. O serviço à unidade na fé e na caridade paradoxalmente tem 
sido motivo de divisões e ódios. A “pedra” construtiva tornou-se “escândalo”, pedra de tropeço, 
pedra destrutiva. Será o modo errado de servir? Será o serviço virado domínio? Será a 
inevitabilidade do escândalo próprio da verdade, que é sempre sinal de contradição (cf. Lc 2,34)? 
A identidade de Jesus – verdadeiro Deus e verdadeiro homem – tem sido ocasião de todas as 
heresias! Ou não será que a “pedra” Pedro, sem nem se dar conta, às vezes se põe no lugar da 
“pedra” angular Cristo (cf. Ef 2,20), que humildemente pergunta aos discípulos: “Mas vocês, 
quem dizem que eu sou?” (Mt 16,15). 

Santos do dia: Marhold de Indersdorf (1172). Isabel da França (1225-1270). Margarida de 
Cortona (1247-1297). 

Datas comemorativas: Criação do IBAMA (1989). Nascimento de Schopenhauer (1788), de 
Chopin (1810) e Baden Powel (1857). 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 16,13-16
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O anúncio da Paixão foi tão chocante que 
Jesus sentiu a necessidade de suscitar nos 
discípulos a confiança no Pai, que é Deus de 
vivos, não de mortos. Assim como Jesus 
enfrentou a morte, certo de que Deus não o 
abandonaria, da mesma forma os discípulos 
devem confiar em Deus, como Moisés e Elias, e 
escutar Jesus, o Filho muito amado. 

Antífona da entrada - Sl 30, 3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Hb 11,1-7

Leitura da Carta aos Hebreus

 1 Irmãos:  A fé é um modo de já possuir o que 
ainda se espera, a convicção acerca de 

2 realidades que não se veem. Foi a fé que valeu 
3aos antepassados um bom testemunho.  Foi 

pela fé que compreendemos que o universo foi 
organizado por uma palavra de Deus. Assim, as 
coisas visíveis provêm daquilo que não se vê.            
4 Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um 
sacrifício melhor que o de Caim; e por causa 
dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou 
a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de 

5morto, Abel ainda fala!  Foi pela fé que Henoc 
foi arrebatado, para não ver a morte; e não mais 
foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes 
de ser arrebatado, porém, recebeu o testemu-

 6 nho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é 
impossível ser-lhe agradável. pois aquele que 
se aproxima de Deus deve crer que ele existe e 

7que recompensa os que o procuram.  Foi pela fé 
que Noé, avisado divinamente daquilo que 
ainda não se via, levou a sério o oráculo e cons-
truiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, 
ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro 
da justiça que se obtém pela fé. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144(145),2-3. 
4-5.10-11(R/. cf. 1b)

R. Bendirei o vosso nome pelos sécu-
los, Senhor!

1.  Todos os dias haverei de bendizer-vos, 
hei de louvar o vosso nome para sempre. 
Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e 
ninguém pode medir sua grandeza. R.

2.  Uma idade conta à outra vossas obras e 
publica os vossos feitos poderosos; proclamam 
todos o esplendor de vossa glória e divulgam 
vossas obras portentosas! R.

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

Aclamação ao Evangelho - Mc 9,7

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz 

do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o, 
todos vós! R.

Evangelho - Mc 9,2-13

 +Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus tomou consigo 2

23 SÁBADO DA 6ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)
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Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um 
lugar à parte sobre uma alta montanha. E 
transfigurou-se diante deles.  Suas roupas fica-3

ram brilhantes e tão brancas como nenhuma la-
vadeira sobre a terra poderia alvejar.  Aparece-4

ram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando 
com Jesus.  Então Pedro tomou a palavra e 5

disse a Jesus: "Mestre, é bom ficarmos aqui. 
Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para 
Moisés e outra para Elias".  Pedro não sabia o 6

que dizer, pois estavam todos com muito medo. 

7 Então desceu uma nuvem e os encobriu com 
sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: "Este é o 
meu Filho amado. Escutai o que ele diz!"  E, de 8

repente, olhando em volta, não viram mais 
ninguém, a não ser somente Jesus com eles.          
9 Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que 
não contassem a ninguém o que tinham visto, 
até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado 
dos mortos.  Eles observaram esta ordem, mas 10

comentavam entre si o que queria dizer "ressus-
citar dos mortos".  Os três discípulos pergun- 11

taram a Jesus: "Por que os mestres da Lei dizem 
que antes deve vir Elias?"  Jesus respondeu: 12

"De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em 
ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o 
Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejei-
tado?  Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fize-13

ram com ele tudo o que quiseram, exatamente 
como as Escrituras falaram a respeito dele".        
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Unidos a Jesus, o Filho amado de Deus, 
nosso caminho e nossa vida, oremos dizendo: 

R. Escutai-nos, Senhor. 

1.  Para que vivamos com mais fidelidade e 
amor o seguimento de Jesus, oremos.

2.  Para que nossos pastores estimulem a 
nossa fé e a confiança em Jesus, oremos. 

3.  Para que o Espírito de Jesus transfigure a 
Igreja e toda a humanidade, oremos.

4.  Para que os desesperançados encontrem 
luz e força no amor dos irmãos, oremos.

5.  Para que nossa comunidade seja fonte 
de bondade, generosidade e paz, oremos.

Senhor Jesus Cristo, transfigurai a vossa 
Igreja e os seus fiéis e fazei-nos escutar vossa 
palavra. Vós que viveis e reinais pelos séculos 
dos séculos.

Oração sobre as oferendas 

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

Antífona da comunhão - Sl 77,29-30

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

Oração depois da comunhão

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

SÃO POLICARPO, BISPO MARTIR 
MEMÓRIA (Cor vermelho - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR, 745; ou Bispos - MR, 754)

dos vossos mártires, concedei-nos, por sua 
intercessão, participar com ele do cálice de 
Cristo, e ressuscitar para a vida eterna.

Oração do dia

Ó Deus, criador de todas as coisas, que 
colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras 
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,2-13
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M
arcos não conta as aparições do Ressuscitado. Seu evangelho, diferentemente dos 
outros, termina com a cena em que, amedrontadas, as mulheres ouvem a ordem de 
voltar para a Galileia, onde tudo começara: “Não fiquem assustadas. Vocês estão 

procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou! Não está aqui! Vejam o lugar 
onde o puseram. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a 
Galileia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse” (Mc 16,6b-7). O final do 
evangelho remete ao começo (Galileia). É um convite a reler todo o evangelho à luz do anúncio de 
Jesus, morto e ressuscitado. Não para fazer um complexo exercício de transfiguração do texto e da 
história contada, mas para deixar que ele realize no leitor/ouvinte a necessária transfiguração. Se 
eu escutar Jesus, vou encontrá-lo na sua palavra, que realiza em mim aquilo que diz, 
transformando pouco a pouco a minha vida conforme a imagem da sua. 

- O dom do pão (a Eucaristia), com o milagre do surdo e do cego, me capacita a escutá-lo e a 
vê-lo. A sua glória (transfiguração) é a realização de toda a promessa de Deus, antecipada nele e 
dada a quem o contemple. Vê-lo é a vida do homem, espelho destinado a refleti-lo (cf. 2Cor 3,18).

- Aquele pedido – “mostra-me a tua glória (o teu rosto)” (Ex 33,18) – que, em Moisés, não 
pôde ser satisfeito (cf. Ex 33,19-20), é agora 'atendido' de modo inesperado e insuspeitável. Os 
discípulos não o pedem. É Jesus que toma a iniciativa: “Tomou consigo... e os levou...”. Os 
discípulos não cabem em si de contentamento: “É bom ficarmos aqui”.

- A transfiguração, colocada no centro do ministério público de Jesus, simboliza não só a 
sua futura ressurreição, mas também aquela ressurreição quotidiana que a sua palavra opera no 
coração da nossa vida, esculpindo-nos para a vida definitiva. Essa ressurreição tem início na 
escuta, que nos cura; torna-se definitiva no batismo, que nos une a Ele; se alimenta do seu pão, que 
nos faz caminhar atrás dEle; e será consumada na visão da sua face, refletida na nossa (cf. 1Jo 3,2; 
Rm 8,19ss.).

- A transfiguração é o ponto de chegada de Jesus, o nosso, o de todo o universo. O nosso 
destino não é a desfiguração, mas a transfiguração. Nosso verdadeiro rosto é o de Jesus, beleza de 
Deus: “Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova!” ( , Confissões X,27). Foi por Santo Agostinho
ele, nele e para ele que fomos criados (cf. Cl 1,15). É nele e por meio dele que, no fim – que será de 
transfiguração, não de desfiguração – Deus será tudo em todos (cf. 1Cor 15,28). 

- A transfiguração “sobre uma alta montanha” (v. 2) – onde Moisés não pôde ver a glória do 
Senhor (cf. Ex 33,18ss.) – marca uma virada decisiva na vida de Jesus e dos discípulos. A vida, 
como pré-condição biológica do existir, evidentemente, é igual para todos. Mas, enquanto um 
somente sabe que, no fim, morrerá, outro sabe que está indo em direção ao encontro desejado. 
Duas coisas iguais podem se tornar radicalmente desiguais. 

Santos do dia: Policarpo de Esmirna (70-155/156). Romana (séc. III-IV). Willigiso de Mainz (+ 
1011). Otão de Cappenberg (1100-1171). 

Testemunhas do Reino: Bartolomeu Ziegenbalg (Índia, 1719).

Memória histórica: Clonagem da ovelha Dolly (1997). 

Datas comemorativas: Dia do Surdo-Mudo. Dia do Rotariano. 

"O homem de hoje escuta mais as testemunhas que os mestres, ou, 
se escuta os mestres, o faz porque são testemunhas." (Paulo VI)
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24 7º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

O sétimo domingo do Tempo Comum, este 
ano, é o domingo do “amor aos inimigos”. “A 
vós que me escutais, eu digo: Amai os vossos ini-
migos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendi-
zei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles 
que vos caluniam.” Como reagimos diante desta 
palavra de Jesus? Não seria melhor rasgar esta 
página do Evangelho como, muitas vezes, as eli-
minamos do fundo da nossa consciência? É pos-
sível amar o inimigo, querer o seu bem, não se 
vingar? Nesses tempos difíceis que estamos vi-
vendo, a palavra de Jesus é extremamente atual. 
Que o Espírito Santo rasgue nossos corações 
para ouvi-la, acolhê-la, vivê-la, para podermos 
ser sinais e artífices de reconciliação e de paz.

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, 

procurando conhecer sempre o que é reto, 
realizemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 

Naqueles dias:  Saul pôs-se em marcha e 2

desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado 
de três mil homens, escolhidos de Israel, para 
procurar Davi no deserto de Zif.  Davi e Abisai 7

dirigiram-se de noite até ao acampamento, e 
encontraram Saul deitado e dormindo no meio 
das barricadas, com a sua lança à cabeceira, 
fincada no chão. Abner e seus soldados 
dormiam ao redor dele.  Abisai disse a Davi: 8

"Deus entregou hoje em tuas mãos o teu 
inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lança-
da, e não será preciso repetir o golpe".  Mas  9

Davi respondeu: "Não o mates! Pois quem 
poderia estender a mão contra o ungido do 
Senhor, e ficar impune?"  Então Davi apanhou a 12

lança e a bilha de água que estavam junto da ca-
beceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém 
os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém 
despertou, pois todos dormiam um profundo 
sono que o Senhor lhes tinha enviado.  Davi 13

atravessou para o outro lado, parou no alto do 
monte, ao longe, deixando um grande espaço 
entre eles.  E Davi disse: "Aqui está a lança do  22

rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la! O 23 

Senhor retribuirá a cada um conforme a sua 
justiça e a sua fidelidade. Pois ele te havia 
entregue hoje em meu poder, mas eu não quis 
estender a minha mão contra o ungido do 
Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 102,1-2.3-4.8. 
10.12-13 (R.8a)

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

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

3.  O Senhor é indulgente, é favorável, é 
paciente, é bondoso e compassivo. Não nos 
trata como exigem nossas faltas, nem nos pune 
em proporção às nossas culpas. R.

4.  Quanto dista o nascente do poente, tanto 
afasta para longe nossos crimes. Como um pai 
se compadece de seus filhos, o Senhor tem 
compaixão dos que o temem. R.

Leitura - 1 Cor 15,45-49

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  O primeiro homem, Adão, "foi um 45

ser vivo". O segundo Adão é um espírito vivi-
ficante.  Veio primeiro não o homem espiritual, 46

mas o homem natural; depois é que veio o 
homem espiritual.  O primeiro homem, tirado 47

da terra, é terrestre; o segundo homem vem do 
céu. Como foi o homem terrestre, assim tam-48 

bém são as pessoas terrestres; e como é o 
homem celeste, assim também vão ser as pes-
soas celestes.  E como já refletimos a imagem 49

do homem terrestre, assim também refletiremos 
a imagem do homem celeste. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos dou este novo mandamento, 

nova ordem, agora, vos dou; que também vos 
ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o 
Senhor. R.

Evangelho - Lc 6,27-38

Abramos bem os ouvidos. Respiremos 
fundo. Inspiremos o Espírito de Deus para poder 

ouvir e acolher algumas das palavras mais 
exigentes do ensinamento de Jesus. “Amai os 
vossos inimigos e fazei o bem aos que vos 
odeiam”! Jesus as viveu e nos convida a seguir o 
seu exemplo.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
cípulos:  A vós que me escutais, eu digo: Amai 27

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

rezai por aqueles que vos caluniam.  Se al-29

guém te der uma bofetada numa face, oferece 
também a outra. Se alguém te tomar o manto, 
deixa-o levar também a túnica.  Dá a quem te  30

pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças 
que o devolva.  O que vós desejais que os 31

outros vos façam, fazei-o também vós a eles.              
32 Se amais somente aqueles que vos amam, 
que recompensa tereis? Até os pecadores amam 
aqueles que os amam.  E se fazeis o bem 33

somente aos que vos fazem o bem, que recom-
pensa tereis? Até os pecadores fazem assim.  E 34

se emprestais somente àqueles de quem 
esperais receber, que recompensa tereis? Até os 
pecadores emprestam aos pecadores, para re-
ceber de volta a mesma quantia.  Ao contrário, 35

amai os vossos inimigos, fazei o bem e empres-
tai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a 
vossa recompensa será grande, e sereis filhos 
do Altíssimo, porque Deus é bondoso também 
para com os ingratos e os maus.  Sede miseri-36

cordiosos, como também o vosso Pai é miseri-
cordioso.  Não julgueis e não sereis julgados; 37

não condeneis e não sereis condenados; 
perdoai, e sereis perdoados.  Dai e vos será 38

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 me-
didos." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Unamo-nos a Jesus, que, julgado, não jul-
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gou; condenado, não odiou; crucificado, pediu 
ao Pai que perdoasse seus inimigos. Amou até o 
fim, e, por isso, reconciliou-nos com o Pai e com 
os irmãos e irmãs, pecadores como nós. 
Digamos: R. Escutai-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, santa e pecadora, para que 
seja capaz de pedir perdão e de perdoar, oremos.  

2.  Pelos cristãos de todas as Igrejas, para que 
reconheçamos nossos ressentimentos, oremos.

3.  Pelos pobres, para que a consciência das 
injustiças não os leve ao ódio e ao rancor, oremos.

4. Pelos que alimentam a violência, para que 
se convençam a deixar esse caminho, oremos.

5.  Pela nossa comunidade, para que aprenda 
a ser misericordiosa como o bom Jesus, oremos.

Senhor, nosso Deus, ajudai-nos a acolher as 
palavras do vosso Filho e a seguir o seu exemplo 
de mansidão, misericórdia e perdão. Libertai-
nos do mal espírito do ódio, da vingança e da 
violência. Infundi em nossos corações senti-

mentos de boa vontade e paz.

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.

Sugestão: Oração eucarística sobre a 
reconciliação - I

Antífona da comunhão - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,27-38

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

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

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

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

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

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

-  O que devo ser para os outros? Uma coisa só: irmão como Jesus, o Filho. O que ele fez por 
mim (= indicativo) torna-se para mim um imperativo (= o que devo fazer), para que eu seja 
efetivamente aquilo que sou. O meu rosto verdadeiro é o rosto de Jesus, o Filho. O amor de Deus 
por mim transforma-me de  (homem lobo para o homem) em homo homini lupus homo homini 
Deus (homem Deus para o homem), como Jesus. Esta é a minha vocação: ser e viver como filho (a) 
de Deus. É para isso que o seu amor me chama e me habilita. 

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

AMOR AO INIMIGO

José Antonio Pagola 

“A vós que me escutais eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam”. O 
que podemos fazer, nós crentes, diante destas palavras de Jesus? Suprimi-las do evangelho? 
Apagá-las do fundo de nossa consciência? Deixá-las para tempos melhores?

Não muda muito nas diferentes culturas e postura básica das pessoas diante do “inimigo”, ou 
seja, diante de alguém de quem só podemos esperar que nos faça mal. O ateniense Lísias (século 
V a.C) expressa a concepção vigente na Grécia antiga com uma fórmula que seria bem acolhida 
também hoje por muitos: “Considero como norma estabelecida que alguém deve procurar 
prejudicar seus inimigos e pôr-se a serviço de seus amigos”.

Por isso precisamos destacar ainda mais a importância revolucionária que se encerra no 
mandamento evangélico do amor ao inimigo, considerado pelos exegetas como o expoente mais 
diáfano da mensagem cristã.

Quando Jesus fala do amor ao inimigo, não está pensando num sentimento de afeto e carinho 
para com ele, mas numa atitude humana de interesse positivo para seu bem.

Jesus pensa que a pessoa é humana quando o amor está na base de toda a sua atuação. E nem 
sequer a relação com os inimigos deverá ser uma exceção. Quem é humano até o fim respeita a 
dignidade do inimigo, por mais desfigurada que possa apresentar-se a nós. Não adota diante dele 
uma postura excludente de maldição, mas uma atitude de bendição.

E é precisamente este amor, que abrange a todos e busca realmente o bem de todos, sem 
exceção, a contribuição mais humana que aquele que se inspira no Evangelho de Jesus pode 
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introduzir na sociedade.

Há situações em que este amor ao inimigo parece impossível. Estamos demasiadamente 
feridos para poder perdoar. Precisamos de tempo para recuperar a paz. É o momento de lembrar 
que também nós vivemos da paciência e do perdão de Deus.

Santos do dia: Matias (séc. I). Modesto de Trier (+ 486). Etelberto (+ 616).

Memória histórica: Independência do México (1821). 1ª Constituição Republicana do Brasil (1891). 

Datas comemorativas: Criação do TSE (1932).

25 SEGUNDA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde -  Ofício do dia de semana)

Jesus diz deste espírito surdo e mudo que 
impede o nosso diálogo com ele: “Essa espécie 
de demônios não pode ser expulsa de nenhum 
modo, a não ser pela oração.” Este exorcismo é 
o mais difícil de todos. Mas é o definitivo. É o 
próprio dom da fé, que nos livra da mentira de 
satanás e nos torna capazes de ouvir o Senhor e 
responder a ele. A fé é dom de Deus; a única 
condição para recebê-lo é pedir: “Senhor, que 
eu veja”, que quer dizer: “Senhor, que eu creia”!

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, reali-
zemos vossa vontade em nossas palavras e 
ações.

Leitura - Eclo 1, 1-10

Início do Livro do Eclesiástico 

1 Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela 
2esteve e está sempre com Ele.  Quem pode 

contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias 

3do tempo?  Quem poderá medir a altura do céu, 
                    a extensão da terra, a profundeza do abismo? 

4 Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, 
                 a inteligência prudente vem da eternidade. 

5 Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais 
alto dos céus e seus caminhos são os manda-

6mentos eternos.  A quem foi revelada a raiz da 
sabedoria? Quem conheceu as capacidades do 

7seu engenho?  A ciência da sabedoria, a quem 
foi revelada? E quem compreendeu sua grande 

8experiência?  Só um é o altíssimo, criador 
onipotente, rei poderoso e a quem muito se deve 
temer, assentado em seu trono e dominando 

9tudo, Deus.  Ele é quem a criou no espírito 
10santo: Ele a viu, a enumerou e mediu;  ele a der-

ramou sobre todas as suas obras e em cada ser 
humano, segundo a sua bondade. Ele a concede 
àqueles que o temem. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 92(93),1ab.1c-
2.5(R/. 1a)

R. Reina o Senhor, revestiu-se de 
esplendor!

1.  Deus é Rei e se vestiu de majestade, 
revestiu-se de poder e de esplendor! R.

2. Vós firmastes o universo inabalável, vós 
firmastes vosso trono desde a origem, desde 
sempre, ó Senhor, vós existis! R.

3. Verdadeiros são os vossos testemunhos, 
refulge a santidade em vossa casa, pelos 
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séculos dos séculos, Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida 
imperecíveis. R.

Evangelho - Mc 9,14-29

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

14Naquele tempo:  Descendo Jesus do 
monte com Pedro, Tiago e João e chegando 
perto dos outros discípulos, viram que estavam 
rodeados por uma grande multidão. Alguns 

                 mestres da Lei estavam discutindo com eles. 
15 Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa 

16e correu para saudá-lo.  Jesus perguntou aos 
17discípulos: "O que discutis com eles?"  Al-

guém da multidão respondeu: "Mestre, eu trou-
            xe a ti meu filho que tem um espírito mudo. 

18 Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no 
chão e ele começa a espumar, range os dentes e 
fica completamente rijo. Eu pedi aos teus dis-
cípulos para expulsarem o espírito. Mas eles 

19não conseguiram".  Jesus disse: "Ó geração 
incrédula! Até quando estarei convosco? Até 
quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o 

 20menino".  E levaram-lhe o menino. Quando o 
espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o 
menino, que caiu no chão e começou a rolar e a 

 21espumar pela boca.  Jesus perguntou ao pai: 
"Desde quando ele está assim?" O pai respon-

22deu: "Desde criança.  E muitas vezes, o espírito 
já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se 
podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e 

23ajuda-nos".  Jesus disse: "Se podes!... Tudo é 
24possível para quem tem fé".  O pai do menino 

disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a 
25 minha falta de fé". Jesus viu que a multidão 

acorria para junto dele. Então ordenou ao 
espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te 
ordeno que saias do menino e nunca mais 

26entres nele".  O espírito sacudiu o menino com 
violência, deu um grito e saiu. O menino ficou 

como morto, e por isso todos diziam: "Ele 
27morreu!"  Mas Jesus pegou a mão do menino, 

28levantou-o e o menino ficou de pé.  Depois que 
Jesus entrou em casa, os discípulos lhe per-
guntaram a sós: "Por que nós não conseguimos 

29expulsar o espírito?"  Jesus respondeu: "Essa 
espécie de demônios não pode ser expulsa             
de nenhum modo, a não ser pela oração."                    
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na cena evangélica da cura do jovem surdo-
mudo, Jesus põe em relevo a importância da fé 
e da oração. Apresentemos ao Pai as nossas 
súplicas, dizendo: R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1. Para que os pastores da Igreja sejam sen-
síveis às súplicas dos pais e das mães, rezemos.

2.  Para que o povo brasileiro não duvide do 
poder libertador e salvador de Jesus, rezemos.

3.  Para que os pacientes de psicólogos, neu-
rologistas e psiquiatras sejam curados, rezemos. 

4.  Para que a nossa comunidade acolha e 
ajude os sofredores de toda espécie, rezemos.

Ouvi, Senhor, as nossas súplicas, dai-nos o 
espírito de oração do vosso Filho e aumentai a 
nossa pouca fé.

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 - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos alcançar 
a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste 
sacramento.
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,14-29

D
este espírito mudo e surdo (nesta ordem paradoxal!), que fecha os nossos ouvidos à 
palavra de Deus, impedindo o diálogo com Ele, Jesus diz: “Essa espécie de demônios não 
pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração” (Mc 9,29). 

- Este exorcismo – o único na segunda parte do evangelho de Marcos – é o mais difícil. Mas 
é o definitivo. De fato, a vitória sobre essa espécie de demônios é o próprio dom da fé, que nos livra 
da mentira de satanás e nos torna capazes de ouvir o Senhor e responder a Ele.

- A fé não pode ser produzida por nós, que somos geração incrédula. A fé é dom que Deus 
oferece livre e gratuitamente a todos. A única condição para receber esse dom é pedi-lo: “Senhor, 
que eu veja” = “Senhor, que eu creia”. Na verdade, o desejo é fundamental. Pelo menos, o desejo 
de desejar, dirigido a quem pode vir ao encontro da nossa incredulidade. A minha liberdade não 
consiste em crer ou não crer, mas em desejar e pedir o dom da fé: “Ajuda a minha fé” (Mc 9,24).

- Este Evangelho nos ensina ainda que não só Jesus, mas também a comunidade dos 
discípulos(as) pode se engajar na Sua luta contra o mal. A arma da comunidade é a oração. 
Devemos orar, primeiro, para sermos nós próprios libertados da incredulidade; depois, para 
termos condições de ajudar os outros, escravos do mesmo espírito imundo.

- O exorcismo do mudo (cf. v. 17) – aliás, mudo e surdo (v. 25), nesta ordem nada natural! – 
acontece entre espasmos e gritos, convulsões e enrijecimentos, ranger de dentes e espumejar... 
até o menino ficar como morto (v. 26b). Devolver ao ser humano sua identidade perdida de filho e 
irmão não é tarefa fácil. A Jesus, custou a vida. Mas a sua morte tem o poder de nos devolver a vida. 
Da árvore nobre da Cruz – cruz da obediência e da fidelidade do Senhor – nos vêm a flor e o fruto da 
redenção (cf. Missal Romano, Sexta-Feira Santa, Hino, p. 263).

- A narração, na verdade, alude ao batismo, em que morre a falsa identidade que nos mata e 
se ressuscita para a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Como ensinará Paulo, participamos do 
mistério de morte e ressurreição de Jesus, ao qual nos unem a fé, a palavra e a água (cf. Rm 6,4ss.). 

Santos do dia: Cesário de Nazianzo (+ 368). Walburga (710-779). Adelmo de Engelberg (+ 
1131). Sebastião de Aparício (1502-1600). Luís Versiglia (1871-1930) e Calisto Caravario (1903-
1930).

Testemunhas do Reino: Isabel Fedde, diaconisa luteran, criadora de um serviço de assistência 
a migrantes (1921). Tucapel Jiménez (Chile, 1982). Guillelmo Céspedes (Colômbia, 1985). 
Caincoñen, indígena toba (Formosa, Argentina, 1989). José Antonio Tinoco e esposa (Esmeraldas, 
Equador, 2010). 

Datas comemorativas: Dia da Criação do Ministério das Comunicações. Dia Nacional das 
Vítimas do Conflito Armado (Guatemala). 

Memória histórica: Nascimento de San Martín, líder da Independência da América Latina 
(Yapeyú, Argentina, 1778).

26 TERÇA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus se dirige a todo o povo de Israel, fala 
às multidões, chama os discípulos e os ensina, 
segundo suas necessidades e em vista da 
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missão que irão receber. Entre esses en-
sinamentos, está o do serviço humilde na 
comunidade: "Se alguém quiser ser o primeiro, 
que seja o último de todos e aquele que serve a 
todos!"

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 2,1-13 (Gr. 1-11)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

1 Filho, se decidires servir o Senhor, per-
manece na justiça e no temor e prepara a tua 

2alma para a provação.  Mantém o teu coração 
firme e sê constante, inclina teu ouvido e acolhe 
as palavras de inteligência, e não te assustes no 

3 momento da contrariedade. Suporta as 
demoras de Deus, agarra-te a ele e não o deixes, 

 4para que sejas sábio em teus caminhos.  Tudo o 
que te acontecer, aceita-o, e sê constante na 
dor; e nas contrariedades de tua pobre con-

5dição, sê paciente.  Pois é no fogo que o ouro e 
a prata são provados e, no cadinho da humi-

6lhação, os homens agradáveis a Deus.  Crê em 
Deus, e ele cuidará de ti; endireita os teus 
caminhos e espera nele. Conserva o seu temor, 

7 e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, 
contai com a sua misericórdia e não vos des-

8vieis, para não cair.  Vós, que temeis o Senhor, 
                   confiai nele, e a recompensa não vos faltará. 

9 Vós, que temeis o Senhor, esperai coisas boas: 
10alegria duradoura e misericórdia.  Vós, que te-

meis o Senhor, amai-o, e vossos corações fica-
11rão iluminados.  Considerai, filhos, as gera-

ções passadas e vede: Quem confiou no Senhor 
12e ficou desiludido?  Quem permaneceu nos 

seus mandamentos e foi abandonado? Quem o 
13invocou e foi por ele desprezado?  Pois o 

Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa 
os pecados no tempo da tribulação, e protege a 
todos os que o procuram com sinceridade.                    
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36(37),3-4.18-
19.27-28.39-40 (R/. cf. 5)
 
R. Entrega teu caminho ao Senhor, e o 

mais ele fará.

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

2. O Senhor cuida da vida dos honestos, e 
sua herança permanece eternamente. Não serão 
envergonhados nos maus dias, mas nos tempos 
de penúria, saciados. R.

3. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua 
morada para sempre. Porque o Senhor Deus 
ama a justiça, e jamais ele abandona os seus 
amigos. Os malfeitores hão de ser extermina-
dos, e a descendência dos malvados destruí- 
da. R.

4. A salvação dos piedosos vem de Deus; 
ele os protege nos momentos de aflição. O 
Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e 
protege-os contra os ímpios, e os guarda por-
que nele confiaram. R.

Aclamação ao Evangelho - Gl 6,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo 

Jesus, pela qual o mundo está crucificado para 
mim e eu para este mundo. R.

Evangelho -  Mc 9,30-37

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus e seus discípulos 30

atravessavam a Galileia. Ele não queria que 
ninguém soubesse disso,  pois estava ensi-31
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nando a seus discípulos. E dizia-lhes: "O Filho 
do Homem vai ser entregue nas mãos dos 
homens, e eles o matarão. Mas, três dias após 
sua morte, ele ressuscitará".  Os discípulos, 32

porém, não compreendiam estas palavras e 
tinham medo de perguntar.  Eles chegaram a 33

Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-
lhes: "O que discutíeis pelo caminho?"  Eles, 34

porém, ficaram calados, pois pelo caminho 
tinham discutido quem era o maior.  Jesus 35

sentou-se, chamou os doze e lhes disse: "Se al-
guém quiser ser o primeiro, que seja o último de 
todos e aquele que serve a todos!"  Em seguida,  36

pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e 
abraçando-a disse:  "Quem acolher em meu 37

nome uma destas crianças, é a mim que estará 
acolhendo. E quem me acolher, está acolhen- 
do, não a mim, mas àquele que me enviou".                   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Servir aos outros e acolher os pequenos é 
servir e acolher Jesus e aquele que o enviou. 
Peçamos ao Pai que nos ensine sua humildade e 
seu espírito de serviço. R. Senhor, ouvi a 
nossa prece.

1.  Para que a Igreja proclame o mistério 
pascal, cume e fonte da nossa salvação, rezemos.

2.  Para que a Igreja denuncie o munda-
nismo, o carreirismo e o clericalismo, rezemos.

3.  Para que os cristãos deem exemplo de 
amor e serviço na Igreja e na sociedade, rezemos.

4.  Para que as comunidades testemunhem 
que Jesus veio para servir e dar a vida, rezemos. 

Deus eterno e onipotente, ensinai-nos a 
percorrer com amor o caminho do serviço que o 
vosso Filho nos mostrou. Ele que vive e reina 
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 - Jo 11,27

Senhor, eu creio: tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,30-37

O
 Evangelho de hoje tem duas partes: a primeira é uma instrução de Jesus aos discípulos 
sobre o Filho do Homem (vv. 30-32); a segunda desmascara o demônio surdo-mudo, que 
põe no coração dos discípulos uma palavra diferente da de Jesus (vv. 33-37).

- Temos aqui a mais breve predição da morte-ressurreição de Jesus (v. 31c). A Cruz, na 
verdade, exprime – como que em fragmento – todo o nosso pecado e todo o amor de Deus por nós.

- A surdez, que nos impede de acolher a Palavra, será a causa da morte de Jesus, que é a 
Palavra. Mas a morte de Jesus será a cura da nossa surdez. De fato, morrendo na cruz por nós, 
pecadores, nos mostra de forma inequívoca o seu amor. O seu grito de amor não poderá não ser 
ouvido!

- O mistério que celebramos na Eucaristia é a entrega do Filho do Homem. A Palavra, que se 
faz nosso pão e nossa vida, é um exorcismo contínuo que nos cura do espírito surdo e mudo. E, 
assim, entramos na segunda parte do evangelho de hoje...

- Enquanto a palavra de Jesus – que é a Palavra – é amor e humildade, a dos discípulos 
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(quer dizer, a nossa) é egoísmo e protagonismo. E, assim, submergem (submergimos) na própria 
frustração. Quem procura o próprio “eu” perde a si mesmo, os outros e a Deus. Quem quer ser o 
maior, no fundo, se sente insignificante e sem valor. Não se sente amado e, por isso, não consegue 
se aceitar e, muito menos, aceitar os outros. Por isso, está sempre lutando para ser quem-sabe-o-
quê, um pouco maior que ele mesmo e do que os outros, para se tornar “aceitável” a si e aos 
demais. A luta pela glória tem um preço elevado e é sempre inglória.

- Jesus sabe que cada um deseja e deve realizar-se. Renunciar a realizar-se seria um 
absurdo, porque o ser humano é aquilo que se torna. Mas Jesus dá critérios para isso. Ao desejo de 
se sobrepor aos outros no “ter”, no “poder” e no “aparecer” – cujo resultado só pode ser uma 
ilusória realização – Jesus substitui o desejo de acolher e de servir o outro, sobretudo os pobres e 
pequenos. Aqui está a grandeza de Deus – que é misericórdia – e a grandeza do homem – que 
deixa de ser miserável quando se torna capaz de amar. A vocação do homem é o amor e o serviço, 
ou, melhor dizendo, é o amor-serviço!

- Na verdade, temos que ser discípulos(as) de Deus, que mostrou seu rosto em Jesus. Deus, 
sendo amor, não se afirma às custas de outro, mas promove o outro às próprias custas. Não se 
serve do outro, mas o serve. Não despoja outro, mas se despoja a si mesmo, de tudo, até de si 
mesmo, em favor do outro, como o fez na Cruz. 

Santos do dia: Hilário de Mainz (séculos II/III). Dionísio de Augsburg (século III/IV). Ottokar de 
Tegernsee (+ 771). Guerlinda (século XII). Edigna de Puch (+ 1109). 

Testemunhas do Reino: Antonio Valdivieso (Nicarágua, 1550). Jimmie L. Jackson (EUA, 
1965). José A. Llaguno (México, 1992). Giulio Girardi (2012).

Memória histórica: Nascimento de Victor-Marie Hugo (Besançon, 1802). Repartição da África 
entre as potências europeias (Berlim,1885).

27 QUARTA-FEIRA DA 7ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Não somos os donos da verdade nem os 
melhores do mundo. O Espírito de Deus está 
presente e atuante em toda a extensão da terra. 
Tantas coisas nos unem às pessoas de                 
outras culturas, grupos sociais, religiões e 
denominações. Se podemos somar, por que 
dividir?

Antífona de 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 4,12-22 (Gr. 11-19)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

12 A sabedoria comunica a vida a seus filhos e 
acolhe os que a procuram.  Os que a amam, 13

amam a vida; os que a procuram desde manhã 
cedo, serão repletos de alegria pelo Senhor  . 14

Quem a ela se apega, herdará a glória; para onde 
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for, Deus o abençoará.  Os que a veneram, 15

prestam culto ao Santo; pois Deus ama os que a 
amam.  Quem a escutar, julgará as nações; 16

quem a ela se dedicar, viverá em segurança.                   
17 Se alguém confiar nela, vai recebê-la em 
herança; e na sua posse continuarão seus 
descendentes.  No começo, ela o acompanha 18

por caminhos contrários,  trazendo-lhe temor e 19

tremor; começa a prová-lo com a sua disciplina, 
até que ele a tenha em seus pensamentos e nela 
deponha sua confiança.  Então voltará a ele em  20

linha reta, o confirmará e lhe dará alegria, lhe 21

revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro da 
ciência e da compreensão da justiça.  Se, po-22

rém, se desviar, ela o abandonará e o entregará 
às mãos de seu inimigo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - 118 (119),165.168. 
171.174.175 (R/. cf 5)

R. Os que amam vossa lei têm grande 
paz!

1.  Os que amam vossa lei têm grande paz, e 
não há nada que os faça tropeçar. R. 

2.  Serei fiel à vossa lei, vossa Aliança; os 
meus caminhos estão todos ante vós. R. 

3.  Que prorrompam os meus lábios em 
canções, pois me fizestes conhecer vossa 
vontade! R. 

4.  Desejo a vossa salvação ardentemente e 
encontro em vossa lei minhas delícias! Possa eu 
viver e para sempre vos louvar; e que me 
ajudem, ó Senhor, vossos conselhos! R.

Aclamação ao Evangelho 

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

ninguém vem ao Pai, senão por mim. R.

Evangelho - Mc 9,38-40

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

38Naquele tempo,  João disse a Jesus: 

"Mestre, vimos um homem expulsar demônios 
em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele 

 39não nos segue".  Jesus disse: "Não o proibais, 
pois ninguém faz milagres em meu nome para 

40depois falar mal de mim.  Quem não é contra 
nós é a nosso favor. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Apresentemos nossos pedidos a Jesus, que 
valorizou todo bem que encontrava nas pessoas 
e nas coisas, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Igreja, para que busque a unidade e 
acolha a diferença, oremos.

2. Pelos cristãos, para que valorizem todo o 
bem que há na sociedade, oremos.

3. Pelos afastados, para que sejam atraídos 
pelo Evangelho e a comunidade, oremos.

4. Por nós aqui reunidos, para que demos 
fruto de conversão e de vida, oremos.

Senhor Jesus, acolhei nossos pedios e 
apresentai-os ao vosso Pai e nosso Pai. Vós que 
sois Deus na unidade do Espírito Santo.

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 - Sl 9,2-3

Senhor, de coração vos darei graças, as 
vossas maravilhas narrarei! Em vós exultarei            
de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus altís-
simo!

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos al-
cançar a salvação eterna, cujo penhor recebe-
mos neste sacramento.
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O escândalo fere o irmão e prejudica a cre-
dibilidade do Evangelho. Muitas vezes, é preciso 
cortar em nossa própria carne para não estragar 
a vida do irmão e não tirar a força do Evangelho.
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,38-40

E
sta pequena passagem do Evangelho (Mc 9,38-40) fala da “união” dos discípulos, mas 
condena todo sectarismo, intolerância, desvalorização do diferente.

-  Os discípulos são um “nós” bem definido. Nada de mal nisso. O ser humano precisa se 
unir a outros e fazer parte de algum grupo. No caso do Evangelho de hoje, os discípulos, porém, 
têm um problema. O centro do seu grupo não é Jesus, mas o próprio grupo. Buscam o próprio 
“prestígio” comunitário e não o “serviço” aos outros.

-  É o “pecado original” da comunidade. Se o pecado original do indivíduo é se colocar no 
lugar de Deus, o pecado original comunitário é colocar o “nós” no lugar de Jesus.

-  Os discípulos querem ser seguidos! Mas a Igreja não é formada por quem segue a “nós”, 
mas por quem ouve e escuta a “Ele”.

-  A unidade entre nós tem sua fonte e seu alimento no seguimento de Jesus. E ele nos 
conduz para fora de todas as cercas e nos abre a todos, especialmente os mais distantes e os 
excluídos. O estar-com-Ele, que é o Filho, nos une ao Pai e aos irmãos e irmãs, e forma um “nós” 
que tem uma identidade, mas não direito de propriedade sobre Jesus e sua missão. A união com 
Jesus não se fecha sobre si mesma, mas, por sua própria natureza, se abre a todos.

-  “No nome de Jesus”, a Igreja abraça a todos e não exclui ninguém. É o que não acontece 
com outros “nomes”, que dão origem a guetos, seitas, divisões, exclusões. As divisões na Igreja 
são sinal de que não temos ainda o Espírito do Filho, que, conhecendo o amor do Pai, deu a sua 
vida por todos os irmãos e irmãs. Quem – indivíduo, grupo ou instituição – exclui alguém não só 
não é católico (= universal), mas nem cristão! Faltando a autêntica união com Jesus, falta a união 
com todos, com os outros discípulos, e especialmente os “último(s) dos meus irmãos”!

Santos do dia: Silvana (+ 304). Romano de Condat (+ 463/464) e Lupicínio (+ 480). Sira ou 
Sirina (520-559). Teodulfo de Trier (VI/VII séc.). Paula M. F. Casalanz (1799-1889). Daniel Brottier 
(1876-1936).

Testemunhas do Reino: Jesús M. V. Jaramillo (Colômbia, 1988). Sebastião Bezerra da Silva 
(Brasil, 2011).

Datas comemorativas: Introdução do Carnaval de Rua (1854). Primeiro Desfile de Carnaval no 
Rio (1884).

Memória histórica: Independência do Haiti (1844). Fim da Guerra dos Farrapos (1845).  
Convênio Mundial contra o Tabagismo (2005). 

QUINTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

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.
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Oração do dia

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

Leitura - Eclo 5,1-10 (Gr. 1-8)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

1 Não confies nas tuas riquezas e não digas: 
"Basta-me viver!"  Não deixes que tua força te  2

leve a seguir as paixões do coração.  Não digas: 3

"Quem terá poder sobre mim?" ou: "Quem me 
fará prestar contas das minhas ações?", pois o 
Senhor, com certeza, te castigará.  Não digas: 4

"Pequei, e que de mal me aconteceu?", pois o 
Altíssimo é paciente.  Não percas o temor por 5

causa do perdão, cometendo pecado sobre 
pecado.  Não digas: "A misericórdia do Senhor 6

é grande, ele me perdoará a multidão dos meus 
pecados!", pois dele procedem misericórdia e 7 

cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores.             
8 Não demores em voltar para o Senhor, e não 
adies de um dia para outro,  pois a sua cólera 9

vem de repente e, no dia do castigo, serás ani-
quilado.  Não te apoies em riquezas injustas, 10

pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 (R/. 
39,5a)

R. É feliz quem a Deus se confia!

1. Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; que não 
entra no caminho dos malvados, nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu 
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem 
cessar. R.

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

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

Aclamação ao Evangelho - 1 Ts 2,13

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Acolhei a palavra de Deus, não como 

palavra humana, mas como mensagem de 
Deus, o que ela é, em verdade! R.

Evangelho - Mc 9,41-50                

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  Quem vos der a beber um copo de 41

água, porque sois de Cristo, não ficará sem 
receber a sua recompensa.  E se alguém 42

escandalizar um destes pequeninos que creem, 
melhor seria que fosse jogado no mar com uma 
pedra de moinho amarrada ao pescoço.  Se tua  43

mão te leva a pecar, corta-a!  É melhor entrar na 44

Vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, 
ir para o inferno, para o fogo que nunca se apa-
ga.  Se teu pé te leva a pecar, corta-o!  É me-45 46

lhor entrar na Vida sem um dos pés, do que, 
tendo os dois, ser jogado no inferno.  Se teu 47

olho te leva a pecar, arranca-o! É melhor entrar 
no Reino de Deus com um olho só, do que, ten-
do os dois, ser jogado no inferno,  onde o 48

verme deles não morre, e o fogo não se apaga'". 
49                      Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. 
50 Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar 
insosso, com que lhe restituireis o tempero? 
Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz 
uns com os outros. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Todo gesto, toda emoção, toda palavra pode 
favorecer ou prejudicar o testemunho do 
Evangelho que, como discípulos e discípulas, 
somos chamados a dar. Calculemos, então, o 
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mal que fazemos quando idolatramos a riqueza 
e oprimimos os pobres. Precisamos cortar mui-
ta coisa em nós. R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1. Pelo Povo de Deus, para que não escan-
dalize, mas atraia as pessoas a Jesus, rezemos.

2. Pelos que cultuam o ídolo da riqueza, fa-
zendo do dinheiro o centro de sua vida, rezemos.

3. Pelos que se esquecem que dar a vida pe-
los irmãos é condição para a salvação, rezemos.

4. Pelas nossas comunidades, para que seja 
nos fatos luz do mundo e sal da terra, rezemos. 

Pai misericordioso e justo, benfeitor dos 
pobres e esperança de vida, ensinai-nos a não 
confiar nas nossas riquezas e a desfazer-nos de 
toda autossuficiência. 

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 al-
cançar a salvação eterna, cujo penhor recebe-
mos neste sacramento.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 9,41-50

N
o Evangelho de hoje, podemos distinguir, 4 (quatro) peças, que, juntas, formam um 
mosaico: Mc 9,41 (o copo de água); Mc 9,42 (escandalizar os pequenos); Mc 9,43-50 
(cortar na “carne” do pecado);  Mc 9,51 (não ser “sal” que não salga; viver em “paz” 

com todos).
-  O  ensina que mesmo o mínimo serviço realizado no “nome” de Jesus tem um versículo 41

valor salvífico. O Reino de Deus consiste em viver, aqui e agora, o amor do Pai, que é amor a todos, 
não importa se vai de “dentro para fora” ou “de fora para dentro”. “Fora” do grupo dos discípulos 
também existe amor. Às vezes, falamos do Reino como realidade grandiosa e apenas futura. Na 
verdade, o Reino é também realidade presente, e o tempo – mesmo o momento presente – apesar 
de pequeno, é semente onde desabrocha a eternidade.

-  O  fala do escândalo. “Escândalo” significa obstáculo, topada, tropeço. Em versículo 42
outras palavras: tudo o que atrapalha ou impede a vinda do Reino e o encontro com Jesus. 
Escandalizar é o contrário de servir. Ao invés de ajudar alguém na sua caminhada atrás de Jesus, o 
faz vacilar, tropeçar e cair. Discípulos pouco firmes (“pequenos”) não precisam de muita coisa 
para cair. Por isso, Paulo nos ensina a deixar até mesmo de fazer coisas indiferentes ou boas para 
não “escandalizar” o irmão (cf. 1Cor 8,1ss.; Rm 14,1 – 15,7). Também a edificação do outro – não 
só a bondade da minha atitude – é critério para a minha ação.

-  Nos  – com imagens tremendamente fortes – Jesus pede uma decisão versículos 43-48
radical: é preciso cortar tudo o que atrapalha – seja a mim seja aos outros – no seguimento de 
Jesus. A “mão” indica a ação: os “pés”, o caminho que seguimos; o “olho”, a nossa alma, o nosso 
espírito, o nosso coração, a nossa visão dos outros e do mundo. Caminhar atrás de Jesus como 
discípulos e discípulas é vida; perder a vida por ele é salvá-la; procurar salvá-la por falta de entrega 
é perdê-la. A vida, sendo dom e amor, só é vida enquanto é doada no amor ao Pai e aos irmãos. 

-  Nos Jesus recorre ao simbolismo do “sal”. Para não queimar no fogo versículos 49-50, 
com o lixo, o discípulo deve arder (queimar, abrasar) de outro fogo: o Espírito Santo, que acende 
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em nós uma vida nova, que tem o sabor, a sabedoria do Filho. A sabedoria de Jesus nos preserva da 
corrupção e nos torna capazes do sacrifício. Sem sacrifício, o ser humano é incapaz de entender e 
de amar, indo atrás só do prazer. 

-  O prazer é critério suficiente para os animais, mas não para o homem, criado não para o 
prazer, mas para a felicidade. (As propagandas – expressão imagética da nossa cultura hedonista – 
confundem “felicidade” e “prazer”. Consumidores de todo o planeta associam  Coca-Cola, por 
exemplo, com prosperidade, otimismo, bem-estar, emoção e... felicidade. “Abra a felicidade” = 
abra uma Coca-Cola! A empresa trabalha com um conceito de felicidade, que, na verdade, é 
sinônimo de sentimento, emoção, sabor, prazer, que rebaixa o ser humano ao invés de exaltá-lo em 
seu nível único.)

-  Sal “sem sabor” é o discípulo que não tem a sabedoria de Cristo, o fogo do amor que 
purifica do egoísmo e – amar de verdade nunca foi fácil! – dispõe para o sacrifício. Sal insosso é 
quem não está disposto a cortar aquilo que faz mal, que é nocivo para si mesmo e para os outros.

Santos do dia: Marana da Síria (450). Baldomero (600-661). Gabriel da Virgem Dolorosa 
(1838-1862). 

Testemunhas do Reino: Colômbia: Guillermo Siabato (1985) e Teresita Ramírez  (1989).

Datas comemorativas: Dia dos Idosos. Dia Nacional do Livro Didático. Dia do Agente Fiscal da 
Receita Federal. Nascimento de Lúcio Costa, arquiteto de Brasília (1902).

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados” (Mt 5,6)

A palavra “justiça”, na Bíblia, indica ao menos três atitudes diferentes. Antes de 
tudo, a justiça de Deus, a salvação final oferecida por Deus a todos. Em segundo 

lugar, a justiça do ser humano, as suas boas obras – observância das leis, esmola, 
santidade moral. Finalmente, a justiça social, as relações justas. Três atitudes 

profundamente ligadas entre si, como a raiz, a flor e o fruto. A raiz é a justiça de 
Deus; é ele que nos torna justos, é a sua graça que nos torna justos. A flor são as 
obras boas, o que fazemos de acordo com a vontade de Deus. O fruto é a justiça 

social, a solidariedade, a caridade, aquela atitude pela qual o ser humano não visa 
entes de tudo ao seu bem-estar ou ao próprio interesse, mas os submete ao 
compromisso com a defesa da vida e da dignidade do irmão mais pobre.”      

(Cardeal Martini)
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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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Domingos do Tempo Comum, IV 
A história da salvação

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na 
condição humana, renovou inteiramente a huma-
nidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos peca-
dos. Ressurgindo, glorioso, da morte, trouxe-nos 
a vida eterna. Subindo, triunfante, ao céu, Abriu-
nos as portas da eternidade. E, enquanto espera-
mos a plenitude de vosso Reino, com os anjos e 
com todos os santos, nós vos aclamamos, 
Cantando (dizendo) a uma só voz:

Prefácio Comum, II 
A Salvação de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o 
homem e a mulher, dando-lhes origem e destino 
divinos. E, quando pecaram, quebrando a aliança, 
vossa justiça os puniu; mas vossa misericórdia os 
resgatou, por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
E, enquanto esperamos a glória eterna, proclama-
mos o vosso louvor, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

 Virgem Maria, II 
A Igreja com as palavras de Maria entoa louvores 
a Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na 
perfeição de todos os santos. Celebrando a 
memória da virgem Maria, proclamamos ainda 
mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo 
hino que ela cantou em vosso louvor.  Na verda-
de, fizestes grandes coisas por toda a terra e 
estendestes a vossa misericórdia a todas as gera-
ções, quando, olhando a humildade de vossa 
Serva, nos destes, por ela, o Salvador da humani-

dade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
Por ele, a multidão dos anjos e dos santos se ale-
gra eternamente na vossa presença,  cantando (di-
zendo) a uma só voz:

Santos, I
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 vos-
sos próprios dons. nos vossos Santos e Santas 
ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comu-
nhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. 
Assistidos por tão grandes testemunhas, possa-
mos correr, com perseverança, no certame que 
nos é proposto e receber com eles a coroa impe-
recível, por Cristo, Senhor nosso. Enquanto espe-
ramos a glória eterna, com os anjos e com todos 
os santos, nós vos aclamamos, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

Mártires 
O testemunho do martírio

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que confessou o 
vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, 
manifestais vosso admirável poder. Vossa miseri-
córdia sustenta a fragilidade humana e nos dá 
coragem para sermos as testemunhas de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com todos os vossos 
anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando (di-
zendo) a uma só voz:

Pastores
A presença dos santos Pastores na Igreja

É nosso dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eter-
no e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Vós concedeis a alegria de celebrar a festa de S. 
N., e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de 
sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxí-
lio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos 

PREFÁCIOS DO MÊS
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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-
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 

e dos santos se alegra eternamente na vossa pre-
sença, nós nos associamos a seus louvores, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

Virgens e Religiosos 
O sinal da consagração a Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Deus eterno e todo-poderoso. E cele-
brar a vossa admirável providência nos Santos e 
Santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os 
fiéis à santidade original e a experimentar, já aqui 
na terra, construindo o vosso Reino, os dons 
reservados para o céu. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, proclamamos a vossa bonda-
de, cantando (dizendo) a uma só voz:

Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Um por 
todos, ele aceitou morrer na cruz para nos livrar a 
todos da sua morte. Entregou de boa vontade sua 
vida, para que pudéssemos viver eternamente. 
Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo 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:
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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 
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 

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.
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no Corpo + e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

AS. -  Mandai vosso Espírito Santo!
Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão 
em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
AS. -  Toda vez que se come deste Pão, 

toda vez que se bebe deste Vinho, se recorda 
a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

Pr. -  Recordamos, ó Pai, neste momento,     
a paixão de Jesus, nosso Senhor,  sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E quando recebermos Pão e Vinho, o 

Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

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 

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 
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Pr. -   Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
 TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -   Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:
 TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, 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.
  Celebrando, pois, ó Pai santo, a Pr. -  
memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes à vossa 
direita, anunciamos a obra do vosso amor até que 
ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E 
concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.

AS. - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso Papa N. e o nosso Bispo 
N., com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e 
com todo o vosso povo, possamos irradiar 
confiança e alegria e caminhar com fé e 
esperança pelas estradas da vida.

AS. - Tornai viva nossa fé, nossa espe-
rança!

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. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS II - VI-B
Deus conduz sua Igreja pelo 

caminho da salvação  

Pr. -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do 
mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra 
da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo 
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a 
força do Espírito Santo, acompanhais sempre a 
vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus 
Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felicidade perfeita em 
vosso reino. Por essa razão, também nós, com os 
Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

AS. - Santo...
Pr. -   Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. 
Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.

AS. - O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Pr. -   -Nós vos suplicamos, Pai de bon
dade, que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e + o Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. -  Mandai o vosso Espírito Santo!
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AS. - Santo, santo, santo...
Pr. - Ó Deus, desde a criação do mundo, 

fazeis o bem a cada um de nós para sermos 
santos como vós sois santo. 

Pr. - Olhai vosso povo aqui reunido e derramai 
a força do Espírito, para que estas oferendas se 
tornem o Corpo e o Sangue do Filho muito 
amado, no qual também somos vossos filhos. 
Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos 
encontrar, vós nos amastes de modo admirável, 
pois vosso filho – o justo e santo – entregou-se 
em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz.

AS. - Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

Pr. - Antes, porém, de seus braços abertos 
traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente 
da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa 
com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o 
pão e pronunciou a bênção de ação de graças. 
Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia 
reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser 
derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. 
Deu graças novamente e passou o cálice a seus 
amigos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS, PRA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. - Eis o mistério da fé!
AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Pr. - Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa 
páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje cele-
bramos sua morte e ressurreição, esperando o dia 
feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apre-
sentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação 
que nos faz voltar á vossa graça.

AS. - Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

Pr. - Olhai com amor, Pai misericordioso, 
aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar 
no único sacrifício de Cristo. Pela força do 
Espírito Santo, todos se tornem um só corpo   
bem unido, no qual todas as divisões sejam 

Pr.  -   Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa       
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pr. -   Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N.: Santo do dia ou patrono)                
e todos os Santos, vos louvaremos e glorifi-
caremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA SOBRE A 
RECONCILIAÇÃO - I

Pr. - Na verdade, é justo e bom agradecer-
vos, Deus Pai, porque constantemente nos 
chamais a viver na felicidade completa. Vós, 
Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais 
de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, 
convidando os pecadores a entregar-se confian-
tes à vossa misericórdia.

AS. - Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

Pr. - Jamais nos rejeitastes, quando que-
bramos a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso 
Filho e nosso irmão, criastes com a família 
humana novo laço de amizade, tão estreito e forte, 
que nada poderá romper. Concedeis agora a 
vosso povo tempo de graça e reconciliação. Daí, 
pois, em Cristo, novo alento à vossa Igreja, para 
que se volte para vós. Fazei que, sempre mais 
dócil ao Espírito Santo, se coloque ao serviço de 
todos.

AS. - Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

Pr. - Cheios de admiração e reconhe-
cimento, unimos nossa voz à voz das multidões 
do céu para cantar o poder de vosso amor e 
alegria da nossa salvação:
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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 

superadas.
AS. - Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 

gloriosa!
Pr. - Conservai-nos, em comunhão de fé e 

amor, unidos ao papa ---- e ao nosso bispo (...). 
Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do 
vosso reino, até o dia em que, diante de vós, 
formos santos com os vossos santos, ao lado da 
virgem Maria e dos apóstolos, com nossos 
irmãos e irmãs já falecidos que confiamos à 
vossa misericórdia. Quando fizermos parte da 

nova criação, enfim libertada de toda maldade e 
fraqueza, poderemos cantar a ação de graças de 
Cristo que vive para sempre.

AS. - Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

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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Mão

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz, Nicarágua

A liturgia é uma ação que envolve a realidade integral da pessoa. É um exercício que engloba 
toda a corporalidade do ser humano. Daí a importância das posturas e atitudes corporais que se 
desenvolvem nos gestos rituais das distintas celebrações comunitárias.

O ser humano se expressa tanto pela palavra quanto pelo gesto. Neste sentido as mãos têm 
um papel extremamente importante porque os gestos feitos com as mesmas reforçam o que foi 
dito pelas palavras, enquanto expressam atitudes e sentimentos que vão além do que foi dito com 
a boca.

A liturgia cristã incorpora os gestos feitos com as mãos na variedade dos ritos e ações 
celebrativas. Há gestos com as mãos que são próprios do presidente da celebração, mas também 
há gestos feitos com as mãos que a assembleia celebrante faz de forma espontânea.

Entre os gestos, com as mãos, usados na liturgia podemos elencar:

A imposição das mãos

Este gesto tem precedentes antiquíssimos nas religiões pagãs e no culto hebraico. As mãos, 
que dentre os membros do corpo são o principal meio pelo qual o homem desenvolve sua própria 
atividade, prontamente foram consideradas na linguagem religiosa como sinônimo de potência e 
força.

Os livros do Antigo Testamento mencionam com frequência a imposição das mãos no ritual 
dos sacrifícios (Lv 24,14, 16,21); nas bênçãos (Gn 48,14, Lv 9,22); nas ordenações dos levitas 
(Nm 8,6). Nosso Senhor também a usou frequentemente para curar os enfermos (Mc 16,18, Lc 
4,10); para abençoar as crianças (Mc 10,16) e os discípulos, e talvez também para consagrar o 
pão e o vinho na última ceia. Bastam, portanto, a tradição hebraica e o exemplo de Jesus para 
explicar o rito litúrgico cristão, sem ter que qualificá-lo de plágio ou de simples derivação de 
liturgias pagãs nem lhe atribuir um sentido mágico daqueles operam infalivelmente, 
independentemente de qualquer disposição interior da pessoa.

A imposição das mãos na liturgia está sempre ligada a uma fórmula que determina 
exatamente o sentido e o propósito da mesma e serve de convite ao resto da assembleia para que 
a acompanhe com os atos internos correspondentes.

O sinal da cruz

Fazer o sinal da cruz com as mãos sobre o corpo é um gesto que tem estado presente na 
liturgia desde a época dos santos padres. O grande sinal da cruz que se traça da testa até o peito e 

ABC DA LITURGIA
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do ombro esquerdo até o direito, segundo o costume moderno, parece ter sido introduzido 
primeiramente nos mosteiros no século X; mas talvez fosse mais antigo. Fazia-se com os três 
dedos abertos e os outros fechados, traçando, no entanto, do ombro direito ao esquerdo. Os três 
dedos do século XII gradualmente foram sendo substituídos pela mão estendida e inverteu-se o 
movimento da esquerda para a direita.

O sinal da cruz era geralmente acompanhado por uma fórmula. Aquela antiquíssima que se 
fazia na testa do catecúmeno trazia consigo a invocação trinitária: "em nome do Pai, e do Filho e 
do Espírito Santo" e agora se tornou a oficial.

O sinal da cruz na liturgia assume diversos significados, que podemos esquematizar assim:
 
a) É o selo (signum) ou marca de Cristo, que se imprime no corpo do catecúmeno e indica 

que este se tornou totalmente d'Ele. Assinala-se, portanto, não só a testa, mas também o peito, os 
ombros e cada um dos cinco sentidos.

b) É uma profissão de fé em Cristo.
c) É uma afirmação do poder soberano de Cristo contra os maus espíritos. Pela mesma razão, 

nos exorcismos, se multiplicam os sinais da cruz sobre a pessoa possuída pelo demônio.
d) É uma invocação da graça de Deus, implorada eficazmente graças aos infinitos méritos da 

cruz de Cristo. Por esta razão, todos os sacramentos e sacramentais são acompanhados pelo 
sinal da cruz.

e) É uma bênção de coisas ou de pessoas através da qual elas são consagradas a Deus, de 
forma análoga ao que acontece com o cristão no batismo.

f) Por vezes é um sinal demonstrativo para designar pessoas ou coisas.

Outros gestos feitos com as mãos

Juntamente com esses exemplos de gestos manuais, também podemos enumerar os golpes 
no peito feitos com a mão durante o momento penitencial dos ritos iniciais da celebração 
eucarística. Os gestos de saudação e fraternidade no início da celebração. O gesto de lavar as 
mãos após a apresentação das ofertas pelo presidente na celebração da missa. As diferentes 
posições das mãos que o presidente da celebração adota durante a oração eucarística. Todos 
esses gestos expressam a totalidade do corpo que é um aspecto fundamental da liturgia cristã e 
que reforçam o que se diz com as palavras.

Os gestos de mão feitos pela assembleia

Finalmente, há que se dizer que é bastante comum observar em muitas de nossas 
assembleias celebrativas como se fazem gestos com mãos que nem estão indicadas pelas 
rubricas do missal. Por exemplo, em muitos lugares, os fiéis respondem à saudação litúrgica do 
presidente da celebração, levantando as mãos. Também é comum levantar as mãos em resposta 
às palavras do prefácio "corações al alto". Outro momento de especial expressividade das mãos é 
quando se reza o pai-nosso. Em muitos lugares os fiéis as levantam ou mesmo se dão as mãos 
para recitar a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos.

A avaliação desses gestos é que, embora eles não sejam expressamente solicitados nas 
indicações rituais, tampouco estão ali proibidas. Cada assembleia celebra a liturgia de acordo 
com o modo e os costumes de cada povo. Nossos povos latino-americanos usam muito as mãos 
para se expressarem, e por isso não é de se surpreender que as usemos de maneira expressiva 
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também em nossas celebrações.

Nossas celebrações litúrgicas expressam e realizam, por meio dos gestos, sinais, símbolos, 
palavras e ações, o mistério da salvação que Deus, por intermédio do Espírito, realizou em seu 
Filho Jesus Cristo. O levantar das mãos é uma ação que ajuda a expressar o mistério que está 
contido em nossas ações celebrativas. Por isso é louvável que os gestos das mãos estejam 
presentes em nossas liturgias de maneira generosa, expressiva, natural e espontânea.
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CANTOS PARA 
FEVEREIRO

01) Ó SENHOR, SALVA TEUS FILHOS
(Abertura – 4º Dom. Comum)

Ref.: Ó Senhor, salva teus filhos e reúne 
os espalhados, para que te celebremos 
nós, em ti, glorificados!

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

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

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

02) VÃO ENTRANDO E, DE JOELHOS
(Abertura – 5º Dom. Comum)

Ref.: Vão entrando e, de joelhos, ao 
Senhor nós adoremos, pois é ele o nosso 
criador, nosso Deus, e somos dele.

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

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

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

03) SÊ A ROCHA QUE ME ABRIGA
(Abertura – 6º Dom. Comum)

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

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

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

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

04) CONFIEI EM TEU AMOR
(Abertura – 7º Dom. Comum)

Ref.: Confiei em teu amor, tu me salvas 
e eu me alegro; ao Senhor eu cantarei pelo 
bem que me tem feito!

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.
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05) DE MÃOS ESTENDIDAS
(Oferendas – 4º e 5º Dom. Comum)

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

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

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

06) A VÓS, SENHOR, APRESENTAMOS
(Oferendas – 6º e 7º 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, invo-
cando 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.

07) HOJE AQUI SE CUMPRIU A ESCRITURA
(Comunhão – 4º Dom. Comum)

Ref.: Hoje aqui se cumpriu a escritura, 
as palavras de Deus se cumpriram, as 
palavras que o Cristo anunciou, as pala-
vras que todos ouviram!

1.  Bendito o Deus de Israel, que seu povo 
visitou e deu-nos libertação, enviando um 
salvador, da casa do rei Davi, seu ungido 
servidor.

2.  Cumpriu a voz dos profetas, desde os 
tempos mais antigos, quis libertar o seu povo do 
poder dos inimigos, lembrando-se da aliança 
de Abraão e dos antigos.

3.  Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade, e sempre a ele servir, na 
justiça e santidade.

4.  É ele o Sol do oriente que nos veio 
visitar; da morte, da escuridão vem a todos 
libertar. A nós, seu povo remido, para a paz faz 
caminhar.

08) MUITO EMBORA CANSADOS, SENHOR
(Comunhão – 5º Dom. Comum)

Ref.: Muito embora cansados, Senhor, 
e de tanto esta noite lutar, sairemos, à tua 
Palavra, pelo mundo afora a pescar!

1.  Bendito o Deus de Israel, que a seu povo 
visitou e deu-nos libertação, enviando um 
Salvador, da casa do rei Davi, seu ungido 
servidor.

2.  Cumpriu-se a voz dos profetas, desde 
os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo 
do poder dos inimigos, lembrando-se da 
aliança de Abraão e dos antigos.

3.  Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade e sempre a ele servir, na 
justiça e santidade.

4.  É ele o Sol do oriente que nos veio 
visitar, da morte, da escuridão, vem a todos 
libertar. A nós seu povo reunido, para a paz faz 
caminhar.

09) FELIZES OS POBRES
(Comunhão – 6º Dom. Comum)

Ref.: Felizes os pobres, felizes os 
mansos, quem busca a justiça, com sede e 
com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem 
é puro, feliz quem padece, Senhor, por teu 
nome!

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.
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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 
abrigando.

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!

10) SENHOR, TU NOS MANDAS AMAR
(Comunhão – 7º Dom. Comum)

Ref.: Senhor, tu nos mandas amar sem 
medida, assim como o Pai que a seus filhos 
deu vida. Amemos o irmão, assim como tu, 
que neste banquete és nossa comida.

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 
abrigando.

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!

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

E-mail: alterra1978@hotmail.com

CORREÇÕES E OBSERVAÇÕES

Na revista de janeiro 2019, a última frase do Comentário inicial do dia 1º, está 
incompleta. Quando elaboramos a revista, ainda não se sabia o tema do Dia Mundial 
da Paz de 2019. Continuamos a buscar informação, mas, até à data em que fechamos 

a edição de fevereiro 2019 (16/10/2018), o tema não foi publicado pela Santa Sé.

0

5

25

75

95

100



A
S

S
IN

E
 J

Á
!

 

  
 

 

   

  

  
 B

A
IR

R
O

:

C
ID

A
D

E
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

E
S

TA
D

O
:

( 
  
  
  
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

R
.G

.:
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
C

N
P

J
/C

P
F

:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Q

U
A

N
T
A

S
 A

S
S

IN
A

T
U

R
A

S
:

O
B

S
.:

 N
Ã

O
 M

A
N

D
E

 D
IN

H
E

IR
O

. 
A

G
U

A
R

D
E

 B
O

L
E

T
O

 B
A

N
C

Á
R

IO
.

D
a

ta
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 A

ss
in

a
tu

ra
:

P
re

e
n
c
h
a
 o

 f
o
rm

u
lá

ri
o
 a

b
a
ix

o
 e

 d
ê
 u

m
a
 a

ss
in

a
tu

ra
 d

e
 p

re
se

n
te

 p
a
ra

:

se
u
s 

p
a
is

p
a
ra

 v
o
c
ê
 m

e
sm

o

u
m

 p
a
re

n
te

u
m

(a
) 

a
m

ig
o
(a

)

a
lg

u
é
m

 d
e
 u

m
a
 e

q
u
ip

e
 d

a
 p

a
ró

q
u
ia

 o
u
 c

o
m

u
n
id

a
d
e

se
u
(a

) 
n
a
m

o
ra

d
o
(a

).
F

O
R

M
U

L
Á

R
IO

 P
A

R
A

 A
S

S
IN

A
T

U
R

A
 A

N
U

A
L

M
A

N
D

A
R

 O
 F

O
R

M
U

L
Á

R
IO

 P
R

E
E

N
C

H
ID

O
 P

A
R

A
:

O
 P

Ã
O

 N
O

S
S

O
 D

E
 C

A
D

A
 D

IA
R

u
a

 I
ta

m
a

ra
ti,

 1
7

9
 –

 J
d

. 
It

a
m

a
ra

ti
C

E
P

 8
6

9
9

0
-0

0
0

 M
A

R
IA

LV
A

 -
 P

R
 E

-m
a

il:
 r

e
vi

st
a

o
p

a
o

n
o

ss
o

@
h

o
tm

a
il.

co
m

M
A

N
D

A
R

 O
 F

O
R

M
U

L
Á

R
IO

 P
R

E
E

N
C

H
ID

O
 P

A
R

A
:

1
6

 A
 2

0

2
1

 A
 2

5

2
6

 A
 3

0

3
1

 A
 5

0

5
1

 A
 7

0

7
1

 A
 1

0
0

A
ss

in
at

ur
as

A
ss

in
at

ur
as

A
ss

in
at

ur
as

1
 A

 5

6
 A

 1
0

11
 A

 1
5

 V
al

or
 U

ni
tá

ri
o 

 V
al

or
 U

ni
tá

ri
o 

 V
al

or
 U

ni
tá

ri
o 

1
0

1
 A

 3
0

0
 

3
0

1
 A

 5
0

0
 

A
C

IM
A

 D
E

 5
0

1
 

A
ss

in
at

ur
as

 V
al

or
 U

ni
tá

ri
o 

R
$

 9
4

,0
0

R
$

 8
6

,0
0

R
$

 8
2

,0
0

R
$

 5
3

,0
0

R
$

 5
0

,0
0

R
$

 4
6

,0
0

R
$

 6
2

,0
0

R
$

 5
9

,0
0

R
$

 5
6

,0
0

R
$

 7
4

,0
0

R
$

 6
8

,0
0

R
$

 6
6

,0
0

T
E

L
E

F
O

N
E

: 
 

N
O

M
E

:

E
N

D
.:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

C
E

P
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

E
-m

a
il:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

F
o

n
e

s:
 

(4
4

) 
3

0
1

5
-3

0
3

3
  

  
  

 (
4

4
) 

9
9

7
2

5
-2

6
2

5
 (
vi
vo

)
(

0

5

25

75

95

100



DIREITOS HUMANOS: 

Leão XIII, Pio XII, João XXIII

"A verdadeira e digna liberdade dos filhos de Deus, que mantém alta a dignidade da pessoa humana, 
é superior a toda violência e injúria, e sempre esteve nos mais ardentes desejos da Igreja. Foi esta que 
constantemente reivindicaram os apóstolos, sancionaram nos seus escritos os apologetas, 
consagraram pelo próprio sangue um sem número de mártires." (Leão XIII,  Libertas praestantissimum) 

"A pessoa humana como tal não só não pode ser considerada como mero objeto ou elemento 
passivo da vida social, mas, muito pelo contrário, deve ser tida como o sujeito, o fundamento, e o fim da 
mesma.” (Pio XII, Mensagem radiofônica do Natal de 1944) 

“Em uma convivência humana bem constituída e eficiente, é fundamental o princípio de que cada 
ser humano é pessoa; isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre. Por essa razão, possui em si 
mesmo direitos e deveres, que emanam direta e simultaneamente de sua própria natureza. Trata-se, por 
conseguinte, de direitos e deveres universais, invioláveis, e inalienáveis.” (João XXIII, Pacem in terris 9) 

"Ao dever pessoal de trabalhar, inerente à natureza, corresponde um direito igualmente natural, o de 
poder o homem exigir que das tarefas realizadas lhe provenham, para si e seus filhos, os bens 
indispensáveis à vida: tão categoricamente impõe a natureza a conservação do homem." (Pio XII, 
Mensagem radiofônicada festa de Pentecostes de 1941) 

“Todo o ser humano tem direito natural ao respeito de sua dignidade e à boa fama; direito à liberdade 
na pesquisa da verdade e, dentro dos limites da ordem moral e do bem comum, à liberdade na 
manifestação e difusão do pensamento, bem como no cultivo da arte. Tem direito também à informação 
verídica sobre os acontecimentos públicos.” (João XXIII, Pacem in terris 12).

“A convivência entre os seres humanos só poderá, pois, ser considerada bem constituída, fecunda 
e conforme à dignidade humana, quando fundada sobre o verdade, como adverte o apóstolo Paulo: 
"Abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos 
outros" (Ef 4,25). Isso se obterá se cada um reconhecer devidamente tanto os próprios direitos, quanto 
os próprios deveres para com os demais. A comunidade humana será tal como acabamos de a delinear, 
se os cidadãos, guiados pela justiça, se dedicarem ao respeito dos direitos alheios e ao cumprimento 
dos próprios deveres; se se deixarem conduzir por um amor que sinta as necessidades alheias como 
próprias, fazendo os outros participantes dos próprios bens; e se tenderem todos a que haja no orbe 
terrestre uma perfeita comunhão de valores culturais e espirituais. Nem basta isso. A sociedade humana 
realiza-se na liberdade digna de cidadãos que, sendo por natureza dotados de razão, assumem a 
responsabilidade das próprias ações.!” (João XXIII, Pacem in terris 35)

"Apraz-nos aqui recordar como o Evangelho considera legítimo o direito de propriedade privada. Ao 
mesmo tempo, porém, o Divino Mestre dirige freqüentemente convites instantes aos ricos para que 
transformem os seus bens materiais em bens espirituais, repartindo-os com os necessitados: bens que 
o ladrão não rouba, nem a traça ou a ferrugem destroem, e que se encontrarão aumentados nos celeiros 
eternos do Pai do Céu: "Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem e 
onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça, nem o 
caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam" (Mt 6,19-20). E o Senhor 
considerará dada ou negada a si mesmo a esmola dada ou negada aos indigentes: "Todas as vezes que 
fizestes (estas coisas) a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim as fizestes" (Mt 25,40).” 
(João XXIII, Mater et Magistra 120)
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