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Agosto - 2020

EDIÇÃO

Universal: O mundo do mar. 

Rezemos por todas as pessoas que traba-
lham e vivem do mar, entre elas os mari-
nheiros, os pescadores e suas famílias.

Dia 06 - Transfiguração do Senhor

4ª semana - Leigos e leigas, com seus serviços e ministérios.

Dia 02 - 18º Domingo do Tempo Comum

Dia 16 - 20º Domingo do Tempo Comum

Dia 04 - São João Maria Vianney

Dia 10 - São Lourenço 
Dia 11 - Santa Clara

1ª semana - Ministérios ordenados (bispos, padres e diáconos).

Último domingo de agosto - Dia Nacional do(a) Catequista. 

Dia 20 - São Bernardo de Claraval

Celebração da Assunção de Maria (Nossa 
Senhora da Glória)

Dia 01-31 - Mês das Vocações

Dia 08 - São Domingos

Dia 23 - 21º Domingo do Tempo Comum

Dia 27 - Santa Mônica

Dia 30 - 22º Domingo do Tempo Comum

Dia 09 - 19º Domingo do Tempo Comum

Dia Nacional d(a)o Catequista

Dia 22 - Nossa Senhora Rainha

Dia 01 - Santo Afonso Maria de Ligório

2ª semana - Família, particularmente os pais.

Dia 21 - São Pio X

3ª semana - Consagrados e consagradas (religiosos e seculares). 

Dia 29 - Martírio de São João Batista

Dia 14 - São Maximiliano Maria Kolbe 

Dia 24 - São Bartolomeu

Dia 28 - Santo Agostinho

Liturgia de agosto 

Rito da missa da comunidade

Cantos para o mês de agosto de 2020 

ABC da liturgia

ABC do cristianismo

Rito de Exequias
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01 SÁBADO - S. AFONSO MARIA DE LIGÓRIO, BDr - Memória 
(Cor branca - Ofício da memória) 

Nasceu em Marinella, perto de Nápoles, 
Itália, em 1696, de uma família nobre. Fez, em 
casa, com preceptores privados, os estudos 
literários, científicos e artísticos (inclusive mú-
sica e pintura). Com apenas 16 anos – graças a 
uma especial autorização, pois a lei estabelecia 
a idade mínima de 20 anos – doutorou-se em 
direito civil e eclesiástico na Universidade de 
Nápoles. Durante 10 anos, exerceu com bri-
lhantismo a profissão de advogado. A decepção 
com a profissão o levou a abandonar a advoca-
cia e a tornar-se padre, o que aconteceu em 
1726. Iniciou seu ministério entre as pessoas 
mais abandonadas e necessitadas de socorro 
espiritual e material, deslocando-se por toda 
parte. Ia aonde outros padres, por um motivo ou 
outro, se negavam a ir. Para consolidar o seu 
apostolado, fundou um instituto essencialmente 
missionário – a Congregação do Santíssimo 
Redentor (redentoristas) (1732) e dedicou-se a 
escrever. Publicou 111 obras, entre grandes e 
pequenas, algumas delas reeditadas muitas 
vezes. Em 1748, saiu a primeira edição de sua 
Theologia Moralis, graças à qual Leão XIII o de-
clarou “o mais insigne e o mais compreensivo” 
dos moralistas. Em 1762, foi feito bispo de 
Sant’Agata dei Goti (Benevento). Canonizado 
em 1839, doutor da Igreja em 1871, foi decla-
rado, pelo papa Pio XII, em 1950, patrono dos 
confessores e dos moralistas.

Comentário inicial - Santo Afonso Maria 
de Liguori abandonou muito cedo a carreira de 
advogado, pois não via como conciliar a lei de 
Deus e a lei dos homens. Tornou-se padre. 
Dedicou-se à missão entre as pessoas mais 

abandonadas de socorro espiritual e material, 
criando, assim, as missões populares, e a 
Congregação do Santíssimo Redentor (redento-
ristas). Escreveu muito, especialmente na área 
da teologia moral. Por isso, é o patrono dos 
confessores e dos moralistas. Que a celebração 
da sua memória nos motive à missão entre os 
que mais necessitam da Boa Nova.

Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o 
Senhor; chamarei um pastor que as conduza e 
serei o seu Deus.

Oração do dia

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

Ó Deus, que suscitais continuamente em 
vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-nos 
seguir de tal modo os passos do bispo santo 
Afonso Maria, no zelo pela salvação de todos, 
que alcancemos com ele a recompensa celeste.

Leitura - Jr 26,11-16.24 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias

 11Naqueles dias:  Os sacerdotes e profetas 
dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizen-
do: "Este homem foi julgado réu de morte, 
porque profetizou contra esta cidade, como 

12ouvistes com vossos ouvidos".  Disse 
Jeremias aos dignitários e a todo o povo: "O 
Senhor incumbiu-me de profetizar para esta 
casa e para esta cidade  através de todas as 

13palavras que ouvistes.  Agora,  portanto, tratai 
de emendar a vossa vida e as obras, ouvi a voz 
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1.  Retirai-me deste lodo, pois me afundo! 
+ Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e 
salvai-me destas águas tão profundas! Que as 
águas turbulentas não me arrastem, + não me 
devorem violentos turbilhões, nem a cova feche 
a boca sobre mim! R.

R. No tempo favorável, escutai-me, ó 
Senhor!

2.  Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! Que 
vosso auxílio me levante, Senhor Deus! Can-
tando eu louvarei o vosso nome e agradecido 
exultarei de alegria! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V Felizes os que são perseguidos, por 

causa da justiça do Senhor, porque o reino dos 
céus há de ser deles! R.

O Evangelho de hoje nos conta o banquete 

 

Evangelho - Mt 14,1-12

3.   Humildes, vede isto e alegrai-vos: + o 
vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor 
continuamente! Pois nosso Deus atende à prece 
dos seus pobres, e não despreza o clamor de 
seus cativos. R.

do Senhor, vosso Deus, que ele voltará atrás da 
14decisão que tomou contra vós.  Eu estou aqui, 

em vossas mãos, fazei de mim o que vos parecer 
15conveniente e justo,  mas ficai sabendo que, se 

me derdes a morte, tereis derramado sangue 
inocente contra vós mesmos e contra esta cida-
de e seus habitantes, pois em verdade o Senhor 
enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos 

16ouvidos".  Os chefes e o povo em geral dis-
seram aos sacerdotes e profetas: "Este ho-        
mem não merece ser condenado à morte; ele 
falou-nos em nome do Senhor, nosso Deus".                       
24 Jeremias passou a ter proteção de Aicam, filho 
de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar 
ser morto. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 68(69),15-16. 
30-31.33-34 (R/. cf. 14)

Preces dos fiéis

1 Naquele tempo, a fama de Jesus chegou 
aos ouvidos do governador Herodes.  Ele disse 2

a seus  servidores: "É João Batista, que ressus-
citou dos mortos; e, por isso, os poderes  mira-
culosos atuam nele".  De fato, Herodes tinha 3

mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo 
na prisão, por causa de Herodíades, a mulher         
de seu irmão Filipe.  Pois João tinha dito a 4

Herodes: "Não te é permitido tê-la como 
esposa".  Herodes queria matar João, mas tinha 5

medo do povo, que o considerava como profeta. 
6 Por ocasião do  aniversário de Herodes, a filha 
de Herodíades dançou diante de todos, e agra-
dou tanto a Herodes  que ele prometeu, com 7

juramento, dar a ela tudo o que pedisse.  Insti-8

gada pela mãe, ela disse: "Dá-me aqui, num 
prato, a cabeça de João Batista".  O rei ficou 9

triste, mas, por causa do juramento diante dos 
convidados, ordenou que atendessem o pedido 
dela.  E mandou cortar a cabeça de João, no 10

cárcere.  Depois a cabeça foi trazida num prato, 11

entregue à moça e esta a levou para a sua mãe.   
12 Os discípulos de João foram buscar o corpo e 
o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. 
- Palavra da Salvação.

1.  Pela Igreja, para que nunca lhe faltem a 
palavra e o ensino fiel dos missionários e dou-
tores, rezemos, irmãos. R.

da morte, servido por Herodes no aniversário da 
filha de sua amante. Que contraste com o 
banquete da vida que Jesus, movido pela mais 
terna e pura compaixão, oferece aos famintos 
que o seguem até o deserto (Mt 14,23-21)!

2.  Pelos educadores, para que, inspirados 
por Santo Afonso, se dediquem aos mais neces-
sitados, rezemos, irmãos. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Oremos ao Pai de misericórdia, para que, por 
intercessão de Santo Afonso Maria de Liguori, 
nos faça amar Jesus Cristo crucificado, dizendo: 
R. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos.
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3.  Pelos rejeitados, para que encontrem na 
oração alimento para a vida e a ação, rezemos, 
irmãos. R.

4.  Pelos redentoristas, para que não se 
cansem de propagar o Evangelho, a oração e 
Maria, rezemos, irmãos. R.

5. Por nossa assembleia, para que acredite-
mos que Deus se deixa vencer pela oração per-
severante, rezemos, irmãos. R.

Chegue até vós, Senhor, a humilde oração 
do vosso povo, e dignai-vos ouvi-lo com bon-
dade, não em atenção aos seus méritos,  mas à 
vossa infinita misericórdia.

Oração sobre as oferendas

Inflamai os nossos corações, Deus de bon-

Oração depois da comunhão

dade, com o fogo do Espírito Santo, vós que 
concedestes a santo Afonso Maria celebrar este 
mistério, oferecendo-se a si mesmo como víti-
ma santa. 

Antífona da comunhão - Jo 15,16

Não fostes vós que me escolhestes, diz o 
Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos enviei para 
produzirdes frutos, e o vosso fruto permaneça.

Ó Deus, que nos destes em santo Afonso 
Maria fiel pregador e ministro de tão grande 
sacramento, concedei-nos participar com fre-
quência da santa Eucaristia e viver constante-
mente em ação de graças.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 14,1-12

-  O primeiro banquete é dado dentro do Palácio e é reservado aos poderosos. O outro é dado no 
Deserto e é aberto aos pequenos. São dois modos diferentes de vida: o primeiro corta a cabeça de quem 
testemunha a Palavra; o outro, ouvindo a Palavra, se deixa construir por ela e por ela vive. O primeiro 
festeja a morte com uma dança macabra; o segundo invade a noite com a suave fragrância do pão.

-  A história da morte de João Batista é colocada entre a rejeição de Jesus em Nazaré (Mt 
13,57) e a multiplicação dos pães (Mt 14,13-21). Essa localização é um símbolo, e seu significado 
é claro: após o banquete da morte vem – como dom inesperado de Deus – o banquete da vida. Será 
assim e ainda maior o fim reservado a Jesus: será rejeitado, morto e sepultado, mas seu corpo será 
semente que florescerá para todos.

-  Herodes, que não ouviu a Palavra dita pelo profeta em vida, a remói depois que calou o 

-  Não é à toa que se diz que profeta é alguém que sofre de uma doença 'profissional': o corte 
da cabeça. A morte do profeta representa, da parte dele, o coroamento do bem: a fidelidade a toda 
prova; da parte dos que o eliminam, o ápice do mal: ao invés de escutarem o Senhor, que fala por sua 
boca (pro-feta significa “alguém que fala por”), corta-se a garganta de quem diz a Palavra. O grande 
mistério – o grande milagre – é que a Palavra de Deus não está amarrada (cf. 2Tm 2,9). João Batista, 
morto, fala mais do que João Batista vivo. Fala com uma força que nenhuma violência poderá deter. 
Foi assim ontem. É assim hoje: “A palavra fica. Este é o grande conforto daquele que prega. Apagar-
se-á a minha voz, mas a minha palavra, que é Cristo, ficará” (Oscar Romero). 

 destino do profeta em sua própria terra é o martírio. Seu fim, porém, não é o sepulcro – fim Ocomum a todos os filhos de mulher – mas a ressurreição. Em Jesus, a ressurreição foi uma 
realidade; em João, uma luz antecipada (Mt 14,2). Quatro coisas – quatro simboliza a 

totalidade terrena – Jesus e João têm em comum: a essência da mensagem (o anúncio do reino), o 
amor até o fim, os inimigos mortais, o destino final.

-  Os “pratos” do banquete de Herodes são useiros e vezeiros: o adultério, a prepotência e a 
violência. A beleza, o sentido da honra e da fidelidade temperam os pratos. Sobremesa cruel 
encerra a festa: a cabeça de João Batista servida em rica bandeja.
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profeta. A Palavra é para ele como um pesadelo do qual quer acordar, mas não consegue. Só 
acordará quando for capaz de encará-la pelo que ela é: um apelo.

-  Herodes é um rei fantoche, que ouve João (sabedoria) e Herodíades (tolice), mas não é livre 
para escolher. Possuído por Moría, o poderoso (esse e outros) é, na realidade, um impotente, 
escravo do seu poder. O seu banquete, por isso, é um fiasco nauseabundo diante daquele que Jesus 
vai servir no deserto: solidariedade, saciedade e alegria para todos. 

- No caso, apelo de conversão. A conversão de Herodes é simples e difícil: abandonar a mulher 
que não é sua e voltar ao primeiro amor. O que provocou toda essa confusão foi uma mulher que não 
é própria (Mt 14,3). A mulher é símbolo da Sabedoria (“Sophía”, em grego) ou da Loucura 
(“Moría”, em grego). O homem foi feito para casar-se com Sofia, que serve o banquete da vida, e 
não com Moría, que serve o banquete da morte. “Moría” transforma qualquer palácio em túmulo; 
“Sophía”, o deserto em jardim.

 AMANHÃ, INDULGÊNCIA DA PORCIÚNCULA

dia e piedade é o Senhor, ele é amor, é 
paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom 
para com todos, sua ternura abraça toda 
criatura. R.

2.   Todos os olhos, ó Senhor, em vós 
esperam e vós lhes dais no tempo certo o 
alimento; vós abris a vossa mão prodigamente e 
saciais todo ser vivo com fartura. R.

Comentário inicial - A Eucaristia, que 
Jesus instituiu na Última Ceia, na Última Ceia, 

3.   É justo o Senhor em seus caminhos, é 
santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da 
pessoa que o invoca, de todo aquele que o 
invoca lealmente. R.

02 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, 
Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu so-
corro e o meu libertador; Senhor, não tardeis                 
mais.

está ligada ao costume de Jesus de colocar-se à 
mesa com os pobres e pecadores e especial-
mente com a multiplicação dos pães. Aquele 
mesmo Jesus que anunciou a Boa Nova aos 
pobres e que multiplicou os pães para a mul-
tidão faminta está realmente presente quando 
nos reunimos em seu nome e celebramos, por 
sua ordem, a Ceia em sua memória. Liturgia e 
vida estão intimamente unidas. Não tem sentido 
participar da entrega de Jesus na Ceia e na Cruz 
e não dar a vida pelos irmãos e pelas irmãs no 
dia a dia.

Antífona da entrada  -  Sl 69,2.6

Testemunhas do Reino: Arien Siu (Nicarágua. 1975). 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Selo Postal. Dia da Amamentação. Dia do Cerealista. 
Dia dos Confessores e Professores de Teologia Moral. 

Memória histórica: Campanha de desobediência civil na Índia (Ghandi, 1920).

Santos do dia: Haziga de Scheyern (+1103). Pedro Faber (1506-1546). Afonso Maria de 
Liguori (1696-1787). 
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Leitura - Is 55,1-3

R. Vós abris a vossa mão e saciais os 
vossos filhos.

Salmo responsorial - Sl 144(145), 8-
9.15-16.17-18 (Cr /. cf.16)

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bon-
dade para com os filhos e filhas que vos implo-
ram e se gloriam de vos ter como criador e        
guia, restaurando para eles a vossa criação e 
conservando-a renovada.

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

3.   É justo o Senhor em seus caminhos, é 
santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da 
pessoa que o invoca, de todo aquele que o 
invoca lealmente. R.

Assim diz o Senhor:  Ó vós todos que estais 
1

com sede, vinde às águas; vós que não tendes 
dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde 
comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem 
nenhuma paga.  Por que gastar dinheiro com 2

outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário 
senão com satisfação completa? Ouvi-me com 
atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e 
revigoramento do vosso corpo.  Inclinai vosso 3

ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida; farei 
convosco um pacto eterno, manterei fielmente as 
graças concedidas a Davi. - Palavra do Senhor.

Leitura - Rm 8, 35.37-39

1. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é 
amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é 
muito bom para com todos, sua ternura abraça 
toda criatura. R.

Oração do dia

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 

35Irmãos:  Quem nos separará do amor de 

2.   Todos os olhos, ó Senhor, em vós 
esperam e vós lhes dais no tempo certo o 
alimento; vós abris a vossa mão prodigamente e 
saciais todo ser vivo com fartura. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? 
37Fome? Nudez? Perigo? Espada?  Em tudo isso, 

somos mais que vencedores, graças àquele que 
 38nos amou!  Tenho a certeza que nem a morte, 

nem a vida, nem os anjos, nem os poderes 
celestiais, nem o presente nem o futuro, nem as 

39forças cósmicas,  nem a altura, nem a pro-
fundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz 
de nos separar do amor de Deus por nós, 
manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor.                
- Palavra do Senhor.

Evangelho - Mt 14,13-21

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

V.  O homem não vive somente de pão, mas 
vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e 
não só de pão, Amém. Aleluia, Aleluia! R.

Jesus não fica indiferente diante da situação 
dramática do povo que o seguira até o deserto e, 
agora, sente fome. Os discípulos, ao contrário, 
não sentindo o drama do povo e a misericórdia 
de Deus, não veem saída para o problema. 
Jesus, confiante no Pai, que ama seus filhos e 
filhas, sobretudo os mais necessitados, parte do 
que o povo tem para dar-lhe o que não tem, 
certo de que Deus proverá. “Dai-lhes vós mes-
mos de comer!” é uma ordem que vale ainda 
hoje.

13Naquele tempo:  Quando soube da morte 
de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para 
um lugar deserto e afastado. Mas quando as 
multidões souberam disso, saíram das cidades 

14 e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu 
uma grande multidão. Encheu-se de compaixão 

15por eles e curou os que estavam doentes.  Ao 
entardecer, os discípulos aproximaram-se de 
Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora 
já está adiantada. Despede as multidões, para 
que possam ir aos povoados comprar comida!" 
16 Jesus porém lhes disse: "Eles não precisam ir 
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Prece dos fiéis

1. Pela Igreja, para que, seguindo o exem-
plo de Jesus, não só se preocupe com os 
problemas das multidões pobres e famintas, 
mas se ocupe com sua solução, rezemos ao 
Senhor.

17embora. Dai-lhes vós mesmos de comer!"  Os 
discípulos responderam: "Só temos aqui cinco 

18pães e dois peixes."  Jesus disse: "Trazei-os 
19aqui."  Jesus mandou que as multidões se 

sentassem na grama. Então pegou os cinco 
pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o 
céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu 
os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos 

20os distribuíram às multidões.  Todos comeram 
e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que so-
braram, recolheram ainda doze cestos cheios.  
21 E os que haviam comido eram mais ou menos 
cinco mil homens, sem contar mulheres e 
crianças. - Palavra da Salvação.

2. Para que, neste mês das vocações, as 
nossas Igrejas reflitam sobre o desafio minis-
terial e busquem soluções corajosas para não 
desperdiçar os carismas, rezemos ao Senhor.

3. Para que as celebrações eucarísticas 
estejam sempre ligadas à vida pessoal, familiar, 
comunitária, social e econômica das pessoas e 
dos grupos humanos, rezemos ao Senhor.

4. Pelas pastorais sociais, por meio das 
quais a Igreja exprime sua solidariedade com as 
dores e angústias do povo, sobretudo os pobres 
e excluídos, rezemos ao Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferen-
das e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei 
de nós uma oferenda eterna para vós.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias - III  

5. Pelos que se engajam nos movimentos 
sociais e nos partidos políticos visando à trans-
formação da sociedade, para que não percam 
nem traiam seus ideais, rezemos ao Senhor.

Acompanhai, ó Deus, com proteção cons-
tante os que renovastes com o pão do céu e, 
como não cessais de alimentá-los, tornai-os 
dignos da salvação eterna. 

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que 
contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar.

Oração depois da comunhão

Antífona da comunhão - Sb 16,20

A SEMENTE NA TERRA - Mt 14,13-21

A
 perícope se divide em três cenas. Na primeira, Jesus, cheio de misericórdia, cura os 
doentes (14,13-14); os discípulos têm uma proposta diferente da de Jesus (14,15-18); 
Jesus realiza a multiplicação nos moldes da celebração eucarística: toma o pão, 

abençoa-o e dá aos discípulos para que o distribuam (14,19-20). 
-  Depois do banquete de morte, celebra-se a festa da vida. A sua morte o torna semente – 

bela e boa, como sugere o adjetivo “ ”, que traduz o hebraico “ ” – torna-se semente kalós tov
escondida na terra que floresce em pão de vida para todos. É o “sinal de Jonas” (Mt 12,40)     
aplicado a Jesus, mas antecipado em João Batista. Se o ser humano é aquilo que come, o ban-
quete de Herodes – a despeito das suas intenções – prepara o do Filho que dá a vida de filhos e                 
irmãos. 

-  Jesus, profeta e Messias rejeitado (Mt 13, ), como um novo Moisés, mata a fome de seu 
povo no deserto. Aliás, ele se mostra maior que Moisés (Ex 16,3-4), pois é o próprio Senhor que dá 
a sua carne como alimento para a vida do mundo (cf. Jo 6,55). Maior que Eliseu (2Rs 4,42ss.), já 
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-  O texto remete também à Eucaristia, alimento coletivo do novo povo. A comunidade cristã 
tem seu centro - aqui e na Eucaristia - no Filho, recebido em dom, reconhecido como dom e 
comunicado aos irmãos. O que Jesus realiza aqui antecipa o que ele realizará na Última Ceia (Mt 
26,26), e o que ele realizará na Ceia antecipa a entrega total de si na cruz. 

que é a Sabedoria que põe à disposição de todos superabundância de vida. Neste sentido, a 
narração da multiplicação tem um pano de fundo nitidamente messiânico. Tanto assim, que, ao 
final, o povo quis coroar Jesus como rei, ou seja, messias-rei.

-  As doze cestas que sobraram simbolizam as doze tribos, uma cesta para cada tribo, uma 
para cada mês. O que Jesus dá, dá para todos e dá para sempre. É o que a Igreja experimenta desde 
então até hoje.

-  Mulheres e crianças não se contam, porque não contavam, eram um zero à esquerda.            
Não, porém, para Jesus, que acolhe as crianças (Mt 18,2ss.; 19,13ss.) e resgata as mulheres             
(Mt 5,31-32).

-  Jesus ordena que os discípulos façam as duas coisas. A primeira, realmente: “d em-lhes e
vocês mesmos de comer” (Mt 14,16b). A segunda, ritualmente: “Façam isso em memória de mim” 
(cf. 1Cor 11,23ss.). 

-  O número das pessoas alimentadas – cinco mil – é o mesmo da primitiva comunidade 
cristã de Jerusalém (cf. At 4,4), que vivia o ensinamento de Jesus, colocando seus bens em 
comum, partilhando o pão e rezando com alegria (cf. At 2,42; 4,32.34). Aqueles que possuíam 
colocavam suas posses à disposição de todos, para que nada falasse  a ninguém (cf. At 2,45). m
Livremente (cf. At 5,4)!

Santos do dia: Estêvão I (+257). Eusébio de Vercelli (283-371). Gunzo de Eichstät  (1019-
1075). Pedro Julião Eymard (1811-1868). 

Datas comemorativas: Morte do pintor sacro judeu Lasar Segall (1957).

Testemunhas do Reino: Carlos Pérez Alonso (Guatemala. 1981). 

03 SEGUNDA-FEIRA DA 18ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, 
Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu 
socorro e o meu libertador: Senhor, não tardeis 
mais.

Antífona da entrada - Sl 69,2.6

O medo distorce a realidade e paralisa. A 
certeza, porém, de que Deus está conosco e que 
podemos confiar nele mobiliza todas as energias 
para enfrentarmos as tempestades e completar-
mos a travessia da vida. Viver é sempre peri-
goso.

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que vos 
imploram e se gloriam de vos ter como criador e 
guia, restaurando para eles a vossa criação e 
conservando-a renovada.

Leitura - Jr 28,1-17

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 Nesse mesmo ano, no início do reinado de 
Sedecias, rei de Judá, no quinto mês do quarto 

Oração do dia
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Ananias: “Ouve, Ananias, não foste enviado pelo 
Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em 

16mentiras.  Isto diz o Senhor: Eis que te farei 
partir desta terra; morrerás este ano, pois pre-

 17gaste a infidelidade contra o Senhor”.  Naquele 
ano, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias.          
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),29. 
43.79.80.95.102 (R/. 68b)

R. Ensinai-me a fazer vossa vontade!

Depois que a multidão comera até saciar-se, 
22 Jesus mandou que os discípulos entrassem 
na barca e seguissem, à sua frente, para o outro 
lado do mar, enquanto ele despediria as mul-

23tidões.  Depois de despedi-las, Jesus subiu ao 
monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus 

24continuava ali, sozinho.  A barca, porém, já 
longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o 

6. De vossos julgamentos não me afas-             
to, porque vós mesmo me ensinastes vossas                
leis. R.

Evangelho - Mt 14,22-36

2.  Não retireis vossa verdade de meus lá-
bios, pois eu confio em vossos justos julga-
mentos! R. 

 

1. Afastai-me do caminho da mentira e dai-
me a vossa lei como um presente! R.

3.  Que se voltem para mim os que vos 
temem e conhecem, ó Senhor, vossa Aliança! R.

5.  Espreitam-me os maus para perder-me, 
mas continuo sempre atento à vossa lei. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O homem não vive somente de pão, mas 

de toda palavra da boca de Deus. R.

4.  Meu coração seja perfeito em vossa lei, 
e não serei, de modo algum, envergonhado! R.

ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, 
profeta de Gabdon, na casa do Senhor e na 

 2presença dos sacerdotes e de todo o povo:  
”Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: 

3 Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda dois 
anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os 
vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, 
rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu 

4para a Babilônia.  Também reconduzirei a este 
lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, 
juntamente com toda a massa de judeus 
desterrados para Babilônia, diz o Senhor, pois 

5eu quebro o jugo do rei da Babilônia”.  Respon-
deu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na 
presença dos sacerdotes e de todo o povo que 

6estava na casa do Senhor,  dizendo: “Amém, 
assim permita o Senhor! Realize ele as palavras 
que profetizaste, trazendo de volta os vasos para 
a casa do Senhor e todos os deportados da 

7Babilônia para esta terra.  Ouve, porém, esta 
palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos 

8ouvidos de todo o povo:  Os profetas que exis-
tiram antigamente, antes de mim e antes de ti, 
profetizaram sobre guerras, aflições e peste 

9para muitos povos e reinos poderosos;  mas o 
pro-feta que profetiza paz, esse somente será 
re-conhecido como profeta, que em verdade o 
Senhor enviou, quando sua palavra for verifica-

10da”.  Então o profeta Ananias retirou o jugo do 
11pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o;  e 

disse Ananias, na presença de todo o povo: “Isto 
diz o Senhor: Deste modo quebrarei o jugo de 
Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de dois 
anos, livrando dele o pescoço de todos os 
povos”. E foi-se pelo seu caminho o profeta 

12Jeremias.  Depois que o profeta Ananias havia 
retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, 
dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a 

13Jeremias:  ”Vai dizer a Ananias: Isto diz o 
Senhor: Quebraste um jugo de madeira, mas em 

14seu lugar farás um de ferro.  Isto diz o Senhor 
dos exércitos, Deus de Israel: Pus um jugo          
de ferro sobre o pescoço de todas estas na-     
ções, para servirem a Nabucodonosor, rei da 
Babilônia, e lhe serão de fato submissas; além 
disso, dei-lhe também os animais do campo”.  
15 Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta 
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5.  Para que a nossa assembleia, saciada à 
mesa do Ressuscitado, alimente os famintos, 
rezemos ao Senhor. R.

Oração depois da comunhão

Oração sobre as oferendas

Antífona da comunhão - Sb 16,20

Pão, rezemos ao Senhor. R.
2.  Para que durante a caminhada desta 

vida, em vez de reclamar do que nos falta, 
agradeçamos, rezemos ao Senhor. R.

Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferen-
das e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei 
de nós uma oferenda eterna para vós. 

4.  Para que os famintos e migrantes con-
tem com a nossa solidariedade e possam 
vencer, rezemos ao Senhor. R.

3.  Para que os ministros da nova Aliança 
peçam perdão dos seus pecados e rezem por 
todos, rezemos ao Senhor. R.

Senhor, nosso Deus, nós vos agradecemos 
pelo alimento que sacia a nossa fome e nos 
impele a saciar a fome dos pecadores, pobres e 
excluídos.

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que 
contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar.

Acompanhai, ó Deus, com proteção cons-
tante os que renovastes com o pão do céu e, 
como não cessais de alimentá-los, tornai-os 
dignos da salvação eterna.

Jesus Cristo, que saciou com cinco pães a 
multidão, faz-se alimento para saciar a nossa 
fome. Por isso, rezemos, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Pai celeste, e atendei-nos.

25vento era contrário.  Pelas três horas da manhã, 
Jesus veio até os discípulos, andando sobre o 

26mar.  Quando os discípulos o avistaram, 
andando sobre o mar, ficaram apavorados, e 
disseram: "É um fantasma". E gritaram de medo. 
27 Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou 

28 eu. Não tenhais medo!" Então Pedro lhe disse: 
"Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, 

29caminhando sobre a água".  E Jesus respon-
deu: "Vem!" Pedro desceu da barca e começou a 

30 andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, 
quando sentiu o vento, ficou com medo e 
começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-

31 me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou 
Pedro, e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que 

32duvidaste?"  Assim que subiram na barca, o 
33vento se acalmou.  Os que estavam na barca, 

prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadei-
34ramente, tu és o Filho de Deus!"  Após a tra-

35vessia desembarcaram em Genesaré.  Os 
habi-tantes daquele lugar, reconheceram Jesus 
e es-palharam a notícia por toda a região. Então 

36levaram a ele todos os doentes;  e pediam que 
pudessem, ao menos, tocar a barra de sua ves-
te. E todos os que a tocaram, ficaram curados.               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

1.  Para que a Igreja, sempre fiel a Jesus 
Cristo, sacie as multidões com a Palavra e com o 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 14,22-36

-  Em Nazaré, como vimos ontem, se fez um caminho regressivo: do maravilhamento à dúvida 
e da dúvida à incredulidade (Mt 13,53-58). No Lago de Genesaré*, o caminho, como vamos ver, é 
progressivo: do apavoramento à coragem da fé – testada, sem dúvida, pela dúvida e pela queda – 
que, na esperança de salvação, chega à sua plenitude.

O
 caminho progressivo típico do discípulo vai da incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. 
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-  Ele está presente no amor fraterno. Mais que isso. Ele está presente como amor fraterno. 
Esse é o pão que há dentro da barca, sempre ameaçado pelo fermento dos fariseus, o egoísmo, do 
qual os discípulos precisam acautelar-se (cf. Mt 16,6).

-  Pedro é símbolo de cada um de nós: quando voltamos o olhar para o Senhor e para o seu 
chamado, temos confiança e conseguimos avançar; quando, porém, fixamos nosso olhar nas 
dificuldades, nos amedrontamos e afundamos. 

-  Nem sempre é assim, mas, para a maioria das pessoas, é quando se vai a pique que se 
“pede água” – se grita pela salvação – independentemente do que se crê ou não se crê. Esse grito 
explode do coração: “Senhor, salva-me”. É a raiz imperdível da fé. Se esta consegue deitar raízes, a 
experiência de salvação frutifica na paz.

-  Os discípulos estão sozinhos no barco – suspensos entre o céu e a terra, distantes de um 
lado da terra e do outro lado da terra, no olho do abismo – remando entre as ondas do mar. Depois 
do corpo dado por nós – na multiplicação, que aponta para a Eucaristia – Jesus está ausente. É 
noite, o vento contrário, os discípulos se matam de trabalhar para chegar com o barco, sãos e 
salvos, na outra margem. 

-  A dúvida está a meio caminho entre a incredulidade e a fé. Dela ninguém escapa. Uma fé 
consciente e adulta exige que aquele que não crê duvide do seu não-crer e que aquele que crê 
duvide do seu crer. Só assim a incredulidade é racional, e a fé é razoável. Todo dogmatismo* cego 
impede o necessário e saudável caminho que vai da razão à fé e da fé à razão, para prejuízo da 
verdade, que é a pretensão de ambas. 

-  Essa é a condição da Igreja, chamada a enfrentar o mesmo caminho de Jesus depois que 
ele subiu com eles ao monte e os enviou a todos os povos da terra (cf. Mt 28,16ss.). Aos olhos da 
carne, ele está ausente; aos olhos da fé, ele não só não é nenhum fantasma, mas está com os 
discípulos – é o Eu-Sou! – até o fim dos séculos.

Testemunhas do Reino: Ti Jan (Haiti, 1999). 

Datas comemorativas: Dia do Tintureiro. Dia do Capoeirista.

Santos do dia: Lídia (I/II séculos). Pedro de Anagni (1035-1105). Burchard (+ 1140). 
Agostinho Kažotič (1260-1323).

O SACERDOTE* DE AMANHÃ: UM HOMEM DE CORAÇÃO TRASPASSADO

O sacerdote de amanhã será um homem a quem os adultos se dirigirão, ainda que a sociedade 
burguesa não lhe confiará mais os filhos. Será um homem que suporta, no duplo sentido da 
palavra, a pesada obscuridade da existência junto aos seus irmãos e às suas irmãs. Mas saberá que 
a treva tem a sua origem e o seu feliz cumprimento no mistério do amor vitorioso, no absurdo da 
cruz. Será (diversamente, não será sacerdote) um homem capaz de ouvir, um homem para o qual 
cada indivíduo é importante ainda que não conte nada na vida social ou na vida política. Será um 
homem em quem se pode confiar, que exerce ou procura exercer, da melhor maneira possível, uma 
profissão de louco, a de levar não só os próprios fardos, mas também os dos outros. Um homem 
que, mesmo tendo todas as possibilidades, não participa da caça desesperada e neurótica ao 
dinheiro, ao prazer e a todos os outros analgésicos contra a trágica desilusão da existência. 
Demonstrará, ao invés, com a sua vida, que a livre renúncia, no amor do Ressuscitado, não só é 
possível, mas é também libertadora.

Karl Rahner

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:40:57



D
ia

 0
3 

de
 A

go
st

o 
- 

S
eg

un
da

 d
a 

18
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

13

Ora, se o padre de amanhã deve ser assim (e o é, aliás, se adere às exigências da sua vocação, o 
é, nas dimensões mais profundas por graça de Deus), se se encontrar sempre diante de exigências 
que o empenham até o espasmo e se perguntar onde pode encontrar o que em si mesmo não 
encontra, deve tomar o exemplo ao qual poder olhar com simplicidade arquetípica: então não 
poderá fazer senão uma coisa: voltar o olhar para o Senhor que serve, erguer os olhos para aquele 
que foi traspassado e venerar o coração de Cristo. (...) Quando dizemos “coração de Jesus”, 
evocamos aquele centro de primigênia unidade, incompreensível, mas justamente por isso, óbvia, 
que se manifesta e se realiza na história de Jesus de Nazaré, que dá significado a esta história e a 
cada episódio acontecido nela: o significado de Deus, da sua incompreensibilidade, do seu amor, 
da vida que se encontra a si mesma somente passando através da morte (...) Este coração é suave só 
se por suavidade se entende aquela santa maturidade do amor que encontra na morte a própria 
vitória, que é entendido somente por quem compartilhou o seu tremendo destino. O sacerdote de 
amanhã deve encontrar-se com este coração . Só assim poderá tornar-se também ele transpassado
“O homem de coração transpassado” (...) Quem possui a coragem de experimentar a graça, a 

Será o homem do coração traspassado porque terá o papel de reconduzir os outros ao centro 
mais autêntico da existência, isto é, ao centro do seu [deles] coração. Com efeito, será possível 
chegar até o centro da existência, justamente, ao coração, só se ele e os outros aceitarem a ferida da 
incompreensibilidade do amor, a única coisa capaz de vencer a morte... (...) De fato, o sacerdócio 
tornar-se-á cada vez menos uma entidade social óbvia, deverá ser cada vez mais exercido na 
diáspora da incredulidade, da insignificância social da Igreja, da inexperimentabilidade de Deus no 
mundo (...) De qualquer modo, a era constantiniana está trasmontando e não só para a Igreja, mas 
também para cada sacerdote. A sua missão não lhe é mais confiada por um pequeno Estado 
confessional, ele não é mais o papa na sua cidade nem faz mais parte com a obviedade de um tempo 
do grupo dos notáveis: em suma, desaparecem os privilégios e o prestígio social. Pouco a pouco 
fica somente com a sua essência mais autêntica: ser o homem de Deus, o homo religiosus, aquele 
que crê, espera e ama. A situação em que viverá lhe proporá sempre a pergunta: “És aquilo que 
deves ser, ou seja, o homem do coração transfixado, verdadeiro templo de Deus, e a fonte do 
Espírito, verdadeira força da tua missão e da autenticidade das tuas palavras?”

Com calma deixará que Deus vença onde ele pessoalmente acabou vencido, verá atuar a graça 
de Deus também quando não conseguir mais oferecê-la ao homem com a própria palavra e com o 
sacramento em formas aceitáveis para o homem de hoje. Não medirá a potência da graça pelo 
número dos que se aproximam do sacramento da penitência e, todavia, saberá que está totalmente 
tomado pelo serviço e pela missão que lhe foi confiada por Deus, embora esteja convencido de que 
a misericórdia divina pode agir também sem ele. Em suma: o sacerdote de amanhã será o homem 
do coração traspassado e só desta ferida escorrerá a eficácia da sua missão.

O sacerdote de amanhã não será alguém que tira a própria força do prestígio social da Igreja, 
mas terá a coragem de fazer sua a não-força social da Igreja. Ele crerá que a vida vem da morte, que o 
amor, o altruísmo, a palavra da cruz e a graça de Deus possuem energias suficientes para realizar a 
única coisa que no fundo importa: isto é, que o homem aceite com fé e com esperança a 
incompreensibilidade do próprio existir, porque nele reina a incompreensibilidade de Deus, o qual 
se dá a si mesmo como salvação e como amor de perdão. O sacerdote de amanhã será um homem 
com uma profissão quase injustificável do ponto de vista profano, porque o seu sucesso mais 
autêntico desaparecerá sempre no mistério de Deus. Não será mais o psicoterapeuta vestido com a 
roupa já fora de moda do mago. Falará à baixa voz, não pensará poder iluminar com disputas 
patéticas a obscuridade que pesa sobre a vida ou de romper o estado de sítio em que encontra a fé.
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04 TERÇA-FEIRA - S. João Maria Vianney, Pb - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Nasceu em Dardilly (Lyon), numa família de 
agricultores, em 1786. Apesar das dificuldades, 
originadas de uma formação escolar básica 
deficiente, João Maria foi ordenado presbítero 
em 1815. No início de seu ministério, atuou em 
Ecully, perto de Lyon, como vigário do Pe. Balley, 
que o ajudara, com todas as suas forças, duran-
te o período formativo inicial, a enfrentar todos 
os reveses. Daí foi mandado a Ars-en-Dombes, 
uma cidadezinha de menos de trezentos habi-
tantes. João Maria entregou-se à evangelização 
pelo testemunho da bondade e da caridade. 
Celebrava a Eucaristia, pregava e confessava. 
Aos poucos, mesmo julgando-se incapaz e 
despreparado, foi atraindo multidões. Morreu 
em 1859. O corpo ficou exposto durante dez 
dias e dez noites para a última homenagem 
daqueles que o Cura d'Ars havia acolhido e 
atendido. Pio XI o canonizou em 1925 e o 
apontou como modelo do clero paroquial.

Comentário inicial - São João Maria 
Vianney não foi o padre pouco inteligente que 
nos fizeram crer. Simplesmente tinha uma 
inteligência diferente e deu uma atenção espe-
cial a uma forma de ação pastoral que muitos 
cumpriam por mera obrigação. A atenção a cada 
pessoa, com seus dramas e anseios, revolucio-
nou a vida da paróquia e atraiu a atenção de 
multidões. Peçamos a Deus que os párocos não 
se percam em atividades próprias dos leigos 
nem gastem suas melhores energias em aspec-
tos secundários de seu trabalho, mas se 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias

entreguem ao co ação do Evangelho e da evan-r
gelização. 

Leitura - Jr 30,1-2.12-15.18-22

Antífona da entrada - Lc 4,18

Oração do dia

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

Deus de poder e misericórdia, que tornastes 
são João Maria Vianney um pároco admirável, 
por sua solicitude pastoral, dai-nos, por sua 
intercessão e exemplo, conquistar ao amor de 
Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar 
com eles a glória eterna.

1 Palavra que foi dirigida a Jeremias, da parte 
do Senhor:  ”Isto diz o Senhor, Deus de Israel: 2

Escreve para ti, num livro, todas as palavras que 
te falei.  Isto diz o Senhor: Incurável é tua feri-12

da, maligna tua chaga;  não há quem conheça 13

teu diagnóstico; uma úlcera tem remédio, mas 
em ti não se produz cicatrização.  Todos os teus 14

amigos te esqueceram, não te procuram mais; 
eu te causei uma ferida, como se fosses inimi-
go, como um castigo cruel: por causa do grande 
número de maldades que te fez endurecer no 
pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É 15 

coragem da solidão do coração, da fidelidade, da consciência que não busca recompensas, a 
coragem de amar aquele que está mais distante como se fosse o mais próximo, este descobre o seu 
mísero coração e começa a entender o que significa verdadeiramente coração. 

* Foi mantido o termo “sacerdote” porque o autor se refere ao presbítero e ao bispo. 

Karl Rahner, “O homem do coração tra o” (extrato), no livro Discepoli di Cristo. Roma, nspassad
Edizioni Paoline, 1968.  
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insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por 
causa das tuas inúmeras maldades e por causa 
do teu endurecimento no pecado.  Isto diz o 18

Senhor: Eis que eu mudarei a sorte das tendas 
de Jacó e terei compaixão de suas moradias, a 
cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza 
terá lugar para suas fundações;  de lá sairão 19

cânticos de louvor e sons festivos. Hei de mul-
tiplicá-los, eles não diminuirão, hei de glorificá-
los, eles não serão humilhados.  Teus filhos 20

serão felizes como outrora, e sua comunidade, 
estável na minha presença; e agirei contra todos 
os que os molestarem.  Para chefe será esco-21

lhido um dos seus, e o soberano sairá do seu 
meio; eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. 
Quem dará a vida em penhor da sua aproxima-
ção de mim? – diz o Senhor.  Sereis meu povo 22

e eu serei vosso Deus. - 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.

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 ge-
midos 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 1,49b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1.   As nações respeitarão o vosso nome, e 
os reis de toda a terra, a vossa glória; quando o 
Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com 
gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos 
oprimidos e não desprezará a sua prece. R.

V. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de 
Israel! R.

As tradições parecem muitas vezes mais 
importantes do que a Tradição, a Revelação, o 
Evangelho. Na aparência, guardam o essencial; 
na essência, são subterfúgios humanos, ces-
sões ao relativo, justificativa para não se abrir ao 
Transcendente, ao Sempre Maior, ao Novo. Que 
o diga Jesus!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Evangelho - Mt 15,1-2.10-14

1 Naquele tempo, alguns fariseus e mestres 
da Lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de 
Jesus, e perguntaram:  ”Por que os teus 2

discípulos não observam a tradição dos an-
tigos? Pois não lavam as mãos quando comem o 
pão!”  Jesus chamou a multidão para perto de 10

si e disse: “Escutai e compreendei.  Não é o 11

que entra pela boca que torna o homem impuro, 
mas o que sai da boca, isso é que torna o ho-
mem impuro”.  Então os discípulos se aproxi-12

maram e disseram a Jesus: “Sabes que os 
fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas 
palavras?” Jesus respondeu: “Toda planta que 13 

não foi plantada pelo meu Pai celeste será arran-
cada.  Deixai-os! São cegos guiando cegos. 14

Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão 
no buraco”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

2.  Pelos párocos e os paroquianos, para 
que a vida do Cura d'Ars lhes sirva de estímulo, 
rezemos ao Senhor. R.

3.  Pelos catequistas, para que a vivam o 
que ensinam e ensinem o que creem, rezemos 

1.  Pelo Papa Francisco e todos os bispos, 
para que anunciem a Palavra  e testemunhem o 
Evangelho, rezemos ao Senhor. R.

Oremos ao Pastor de todos os pastores, para 
que dê à sua Igreja párocos que sejam ver-
dadeiros discípulos-missionários e na cruz os 
faça encontrar a sua glória, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.
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Deus três vezes Santo, ouvi com bondade os 
vossos servos e servas, e, pela intercessão de 
São João Maria Vianney, concedei-lhes o que 
vos suplicam. 

Oração sobre as oferendas

ao Senhor.
4.  Pelos peregrinos do mundo todo, para 

que, nas visitas aos santuários, se deixem tocar 
por Deus, rezemos ao Senhor. R.

5.  Por esta assembleia celebrante, para 
que tenha em grande estima a Eucaristia e a Pe-
nitência, rezemos ao Senhor. R.

Deus de majestade, nós vos suplicamos que 

Alimentados, ó Pai, à vossa mesa, fazei que, 
seguindo o exemplo de são João Maria Vianney, 
celebremos com amor o vosso culto e sirvamos 
a todos com incansável caridade.

Eis que estou convosco todos os dias até o 
fim dos tempos, diz o Senhor.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Oração depois da comunhão 

estas oferendas em honra de vossos santos, 
manifestando a glória do vosso posso poder, 
nos tragam os frutos da redenção.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 15,1-2.10-14

-  As perguntas fundamentais da vida humana – o puro e o impuro, o permitido e o proibido, o 
bem e o mal, a felicidade e a infelicidade – não dependem, em última análise, da tradição (ou de 
regras fixas que classificam coisas e ações), mas do próprio coração. Tudo é bom na medida em 
que é vivido com um coração puro: tudo é puro para os puros; tudo é impuro para os impuros (Tt 
1,15).  O coração puro enxerga Deus (cf. Mt 5,8) e os filhos de Deus: liberto do egoísmo, reproduz a 
bondade de Deus, produzindo bons frutos. Um coração impuro, estando longe de Deus e dos filhos 
de Deus, produz obras de morte. O bem brota de um coração vivificado pelo Espírito de Deus, que é 
amor, respeito e comunhão. O mal é expressão de um coração dominado pelo espírito imundo, 

N
o evangelho de hoje, abordam-se temas fundamentais de toda religião: a tradição, o 
lícito e o ilícito, o bem e o mal. 

-  Enquanto os animais são regidos pelo instinto, nós somos regidos pelo coração, pelos 
desejos e pela tradição. Vivemos de re-cor-dação (aquilo que guardamos dentro, no coração). A 
memória recebida e guardada nos abre ao futuro e nos sugere o que fazer aqui e agora. Temos 
mandamentos e proibições, que são frutos de experiências anteriores. Essas experiências nos 
fornecem horizontes comuns sobre o que fazer, o que deixar de fazer e o que não fazer para alcançar 
a promessa de felicidade que nos mantém vivos.

-  O ser humano, diferentemente dos animais, que são “natureza”, é “cultura”. “Cultiva” a 
terra, as relações, a existência. Não precisa sempre de novo descobrir ou inventar o que deve fazer. 
Encontra respostas ou, ao menos, pistas, na cultura, na memória, na tradição. Todo o problema está 
em entendê-la e usá-la. Alguns engessam a tradição: são os “tradicionalistas”. Conhecem a 
tradição, mas desconhecem a sua alma, o seu sentido. Outros rejeitam a tradição: são os 
“progressistas”. Querem o futuro, mas esquecem que o futuro tem que fazer as contas com o 
presente e com o passado.

-  O ser humano não deve inventar tudo cada vez que se depara com uma situação, mas vive 
de tradições. Tradição vem de “tradere” (latim), que quer dizer “transmitir”. É aquilo que 
recebemos, trocamos com os outros, passamos adiante. 

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:40:57



05 QUARTA-FEIRA DA 18ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus veio para todos ou apenas para 
alguns? Hoje, parece-nos evidente que veio 
para todos. E é verdade. Mas não podemos nos 
esquecer de que Jesus foi um homem concreto, 
situado, datado. É a partir do concreto, de 
Belém, de Nazaré, de um minúsculo grupo de 
discípulos, que sua ação se estende a toda a 
humanidade. Vencer o particularismo, abrir-se a 
todos... custa!

Antífona da entrada - Sl 69,2.6

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, 
Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu 
socorro e o meu libertador: Senhor, não tardeis 
mais.

Oração do dia

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bon-
dade para com os filhos e filhas que vos 
imploram e se gloriam de vos ter como criador e 
guia, restaurando para eles a vossa criação e 
conservando-a renovada.

1 Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus 
para todas as tribos de Israel, e elas serão meu 

2povo.  Isto diz o Senhor: Encontrou perdão no 
deserto o povo que escapara à espada; Israel 

3encaminha-se para o seu descanso."  O Senhor 
apareceu-me de longe: "Amei-te com amor 

Leitura - Jr 31,1-7
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egoísta e opressor.

-  Mas onde está o critério que julga se uma lei é boa ou má. O critério é a Palavra e o Pão. A 
Palavra que se faz Pão. O critério é Jesus, que é Palavra e se fez Pão. A pergunta que deve ser feita 
diante da lei é sempre a mesma: ajuda a amar os irmãos e as irmãs? produz bons frutos? é boa para 
todos ou só para alguns?

- Essas questões não afetam só o mundo religioso, mas também a vida civil. Também a vida 
civil vive de tradições e ritos, de mandamentos e proibições. A cada dia que passa, somos 
regulados por mais e mais normas, que se impõem, que dispõem de nós, em nome de uma 
convivência civilizada. A família, o trabalho, a educação, as relações, o estilo de vida, os próprios 
valores, tudo está sujeito a normas que devem ser observadas para não sermos mal vistos e 
marginalizados. 

-  Falamos de palavra e pão, porque o ser humano não é só “sentido” (expresso nas 
palavras), mas também “comida” (simbolizada no pão). O ser humano é o que come e de que modo 
come! O que comemos para ser o que somos? Com que coração – com que sentido, com que 
espírito – comemos? Comemos de acordo com a tradição que Jesus nos deixou – o amor – ou de 
acordo com as tradições que matam e escravizam? Somos pão repartido ou pão acumulado? 
Estamos sintonizados com Jesus? Somos Jesus, Pão e Palavra?

Santos do dia: João Maria Vianney, o Cura d'Ars (1786-1859).

Testemunhas do Reino: Dom Enrique Angelelli (Argentina, 1976). Pe. Alírio Napoleón Macías 
(El Salvador, 1979). 

Datas comemorativas: Dia do Padre. Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer. 
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Evangelho - Mt 15,21-28

Aclamação ao Evangelho - Lc 7,16

21Naquele tempo:  Jesus retirou-se para a 
22região de Tiro e Sidônia.  Eis que uma mulher 

cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: 
"Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim: 

Salmo responsorial - Jr 31,10.11-12ab. 
13 (R/. cf. 10d)

2.  Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e 
o libertou do poder do prepotente. Voltarão para 
o monte de Sião, entre brados e cantos de 
alegria afluirão para as bênçãos do Senhor: R.

R. O Senhor nos guardará qual pastor 
a seu rebanho.

1.  Ouvi, nações, a palavra do Senhor e 
anunciai-a nas ilhas mais distantes: "Quem 
dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará 
qual pastor a seu rebanho!" R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

3.  Então a virgem dançará alegremente, 
também o jovem e o velho exultarão; mudarei 
em alegria o seu luto, serei consolo e conforto 
após a guerra. R.

4eterno e te atraí com a misericórdia.  De novo te 
edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de 
Israel; de novo teus tambores ornarão as praças 

5e sairás entre grupos de dançantes.  Hás de 
plantar vinhas nos montes de Samaria; os cul-

6tivadores hão de plantar e também colher.  Virá 
o dia em que gritarão os guardas no monte 
Efraim: 'Levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao 
Senhor, nosso Deus 7'.  Isto diz o Senhor: Exultai 
de alegria por Jacó, aclamai a primeira das 
nações; tocai, cantai e dizei: 'Salva, Senhor, teu 
povo, o resto de Israel'.- Palavra do Senhor.

V. Um grande profeta surgiu entre nós e 
Deus visitou o seu povo, Aleluia. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

4.  Com os que animam o povo em horas de 
desespero, com aqueles que o alertam para os 
perigos e com quem não recusa os sacrifícios 
pedidos, rezemos, irmãos.

minha filha está cruelmente atormentada por 
23um demônio!"  Mas, Jesus não lhe respon-   

deu palavra alguma. Então seus discípulos 
aproximaram-se e lhe pediram: "Manda embora 
essa mulher, pois ela vem gritando atrás de 

24nós".  Jesus respondeu: "Eu fui enviado so-
               mente às ovelhas perdidas da casa de Israel". 

25 Mas, a mulher, aproximando-se, prostrou-se 
diante de Jesus, e começou a implorar: "Senhor, 

26socorre-me!"  Jesus lhe disse: "Não fica bem 
tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachor-

27rinhos".  A mulher insistiu: "É verdade, Senhor; 
mas os cachorrinhos também comem as mi-

                         galhas que caem da mesa de seus donos!" 
28 Diante disso, Jesus lhe disse: "Mulher, grande 
é a tua fé! Seja feito como tu queres!" E des-           
de aquele momento sua filha ficou curada.                    
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

3.  Com as mães que têm filhos muito 
doentes, com as que sofrem em silêncio por não 
ter quem as ouça e com as que vencem a Deus 
pela insistência, rezemos, irmãos.

A fé de uma pobre mãe que estava com uma 
filha doente teve a força de antecipar a hora da 
misericórdia de Deus. Peçamos ao Senhor uma 
fé assim, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Com a Igreja, que acredita na força da 
oração, com o Papa Francisco, que nos con-
firma na fé, e com os bispos, que proclamam o 
Evangelho do Reino, rezemos, irmãos.

2.  Com quem recorre a Jesus nas suas 
aflições, com os que pedem a fé para aqueles 
que não a têm e com os que são curados por 
milagre do Senhor, rezemos, irmãos.

5.  Com os que estão doentes e invocam o 
Senhor, com os que estão tristes pela morte de 
alguém e com os que os consolam, animam e 
ajudam, rezemos, irmãos. 
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Senhor, nosso Deus, que não fechais os 
ouvidos à oração dos humildes que a vós 
recorrem cheios de fé e esperança, escutai os 
que por vós clamam e socorrei os que mais 
precisam.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferen-
das e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei 
de nós uma oferenda eterna para vós. 

Antífona da comunhão - Sb 16,20

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que 
contém todo sabor e satisfaz todo paladar.

Oração depois da comunhão

Acompanhai, ó Deus, com proteção cons-
tante os que renovastes com o pão do céu e, 
como não cessais de alimentá-los, tornai-os 
dignos da salvação eterna.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 15,21-28

-  A fé age à distância, mesmo Jesus estando ausente (cf. Mt 8,1-13). Esta é a nossa 
condição. Depois da sua missão a Israel, Ele se fez ausente, mas a sua força está presente naqueles 
que, em primeira mão, viram e creram, e continua também naqueles que, mesmo sem terem visto, 
creram (cf. Jo 20,29).

-  “Mulher! Grande é a tua fé. Seja feito como queres” (v. 28). Só a fé dá acesso ao ‘pão dos 
filhos’ – os bens inicialmente próprios ao povo de Israel, por sua vocação e pelas promessas de 
Deus – tanto para Israel como para os pagãos, tanto para quem viu historicamente como para quem 
historicamente não viu.

-  O episódio de hoje mostra o limite da missão histórica de Jesus e a sua superação. A 
mulher, aqui, o centurião, antes, são a sua antecipação profética. Entre Jesus e a mulher – com a 
intervenção dos discípulos – trava-se um diálogo serrado e dramático. Aparecem aqui as 
dificuldades que a missão cristã teve que enfrentar, depois da morte e ressurreição de Jesus, para 
deixar os limites de Israel e avançar para as nações, para os pagãos, para os imundos e impuros. A 
fé, porém, estoura qualquer barreira geográfica, cultural e religiosa. Seu sujeito e seu objeto são, 
em definitiv , o Deus que nos salva. Deus mesmo intervém do alto para vencer as resistências da o
Igreja, de ontem e de hoje, em relação aos outros de toda espécie (cf. At 10,9-48).

-  É típica a intervenção dos discípulos: “Manda embora essa mulher, porque ela vem 
gritando atrás de nós” (v. 23). E sintomática de uma ala da Igreja de Mateus a reação de Jesus: “Eu 

A
 cena da mulher cananeia é das mais tocantes do Evangelho. Sua fé, junto com a do 
centurião (Mt 8,5-13), atua como contraponto às resistências dos fariseus e dos escribas 
(Mt 15,1ss.), à falta de fé dos seus patrícios de Nazaré (Mt 13,58) e à pouca fé dos 

discípulos (Mt 8,26; 14,31). Está aí para nos dizer que o dom do Senhor é para quem o pede com 
confiança, não para quem o pretende ou para quem, não tendo fé, pede sinais (Mt 16,1).

MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício e missa da memória)
(Missa: Nossa Senhora - MR, 733ss.)

DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE SANTA MARIA MAIOR

não vos podemos agradar por nossos atos, se-
jamos salvos pela intercessão da Virgem Maria, 
Mãe de Deus.

Oração do dia

Perdoai, Senhor, os nossos pecados, e como 
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fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel” (v. 24). 
- Mateus, o evangelista mediador entre os cristãos judaizantes e os cristãos universalistas 

da mesma Igreja de Antioquia, escreve para abrir os primeiros à missão entre os pagãos (cf. Mt 
28,20) sem que os segundos percam a rica herança de Israel. Inteligentemente, estimula a ‘santa 
inveja’ – nem toda emulação é má! – daqueles filhos de Israel que ainda não acolheram aquele Pão 
que, pela fé, sacia a fome dos pagãos (cf. Rm 11,14). 

-  A fé abate as fronteiras que opõe cães e filhos. O modelo é Abraão: o pai de Israel era pagão 
e, por sua fé, tornou-se herdeiro da promessa e pai do povo de Israel (cf. Gl 3,6ss.). A imagem 
acabada é Jesus, Messias prometido e enviado a Israel, que, através da fé dos que o acolhem, é 
levado a todas as nações, dando origem ao novo Israel (cf. Lc 2,32).

-  A cananeia – quase nos esquecíamos dela, mas ela jamais pode ser esquecida – é imagem 
da Igreja que provém do paganismo. Mediante a fé, ela participa da promessa de Abraão, que, por 
sua fé, tornou-se fonte de bênção para todas as famílias da terra (cf. Gn 12,3). 

Santos do dia: Nonna (280-374). Osvaldo (604-642). Estanislau Hosius (1504-1579).

Testemunhas do Reino: Tamanaco (Venezuela, 1573). Emeterio Toj (Guatemala, 1981).

Datas comemorativas: Dia Nacional da Saúde. Dia da Farmácia.

06 QUINTA-FEIRA - TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício festivo próprio)

O Espírito Santo apareceu na nuvem lumi-
nosa e a voz do Pai se fez ouvir: “Este é o meu 
Filho amado, nele depositei todo o meu amor. 
Escutai-o”.

Antífona de entrada - Mt 17,5

Oração do dia

Ó Deus, que, na gloriosa Transfiguração de 

Comentário inicial - A transfiguração de 
Jesus diante dos discípulos escandalizados com 
a notícia da morte que espera Jesus em 
Jerusalém é tão importante que a Igreja criou 
para rememorá-la uma festa especial. A vida não 
é só o duro presente, mas, sobretudo, a 
esperança de um futuro melhor. A esperança 
nos empurra para a frente. A certeza de um 
futuro melhor nos leva a lutar pela vitória da vida 
e da liberdade. A morte ignominiosa na cruz será 
vencida pela gloriosa ressurreição.

Leitura - Dn 7,9-10.13-14

vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé 
pelo testemunho de Moisés e Elias, e mani-
festastes de modo admirável a nossa glória de 
filhos adotivos, concedei aos vossos servos e 
servas ouvir a voz do vosso Filho amado e com-
partilhar da sua herança.

Leitura da Profecia de Daniel 

9 Eu continuava olhando até que foram 
colocados uns tronos, e um Ancião de muitos 
dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como 
neve e os cabelos da cabeça, como lã pura; seu 
trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono, 

10como fogo em brasa.  Derramava-se aí um rio 
de fogo que nascia diante dele; serviam-no 
milhares de milhares, e milhões de milhões 
assistiam-no ao trono; foi instalado o tribunal e 

13os livros foram abertos.  Continuei insistindo 
na visão noturna, e eis que, entre as nuvens                
do céu, vinha um como filho de homem, 
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1.  Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as 
ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o 
rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e 
no direito. R.

Salmo responsorial - Sl 96(97),1-2.5-6. 
9 (R/. 1a.9a)

R. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito aci-
ma do universo.

2.   As montanhas se derretem como cera 
ante a face do Senhor de toda a terra; e assim 
proclama o céu sua justiça, todos os povos 
podem ver a sua glória. R.

3.   Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, 
muito acima do universo que criastes, e de 
muito superais todos os deuses. R.

aproximando-se do Ancião de muitos dias, e foi 
14conduzido à sua presença.  Foram-lhe dados 

poder, glória e realeza, e todos os povos, nações 
e línguas o serviam: seu poder é um poder 
eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um 
reino que não se dissolverá. - Palavra do 
Senhor.

Ou: Leitura - 2Pd 1,16-19

Leitura da Segunda Carta de São Pedro

Caríssimos:  Não foi seguindo fábulas ha-16

bilmente inventadas que vos demos a conhecer 
o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 
mas sim, por termos sido testemunhas oculares 
da sua majestade.  Efetivamente, ele recebeu 17

honra e glória da parte de Deus Pai, quando do 
seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz 
que dizia: "Este é o meu Filho bem-amado, no 
qual ponho o meu bem-querer".  Esta voz, nós 18

a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos 
com ele no monte santo.  E assim se nos tor-19

nou ainda mais firme a palavra da profecia, que 
fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâm-
pada que brilha em lugar escuro, até clarear o 
dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos 
corações. - Palavra do Senhor.

Jesus havia predito sua paixão e morte. Os 
discípulos entraram em crise. Queriam até 
impedir que Jesus prosseguisse sua caminhada 
para Jerusalém. A Transfiguração manifesta a          
fé de Jesus, que, baseado em Moisés e nos 
profetas, confia plenamente em Deus, que não 
abandona o justo.

Aclamação ao Evangelho - Mt 17,5

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

V.  Eis meu Filho muito amado, nele está 
meu bem-querer, escutai-o, todos vós! R.

Naquele tempo,  Jesus tomou consigo 1

Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um 
lugar à parte, sobre uma alta montanha.  E foi 2

transfigurado diante deles; o seu rosto brilhou 
como o sol e as suas roupas ficaram brancas 
como a luz.  Nisto apareceram-lhes Moisés e 3

Elias, conversando com Jesus.  Então Pedro 4

tomou a palavra e disse: “Senhor, é bom 
ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três 
tendas: uma para ti, outra para Moisés, e outra 
para Elias”.  Pedro ainda estava falando, quando 5

uma nuvem luminosa os cobriu com sua 
sombra. E da nuvem uma voz dizia: “Este é o 
meu Filho amado, no qual eu pus todo meu 
agrado. Escutai-o!”  Quando ouviram isto, os  6

discípulos ficaram muito assustados e caíram 
com o rosto em terra.  Jesus se aproximou, 7

tocou neles e disse: “Levantai-vos, e não 
tenhais medo”.  Os discípulos ergueram os 8

olhos e não viram mais ninguém, a não ser 
somente Jesus.  Quando desciam da mon-9

tanha, Jesus ordenou-lhes: “Não conteis a 
ninguém esta visão até que o Filho do Homem 
tenha ressuscitado dos mortos”. - Palavra da 
Salvação.

Evangelho - Mt 17,1-9
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6.  Para que Deus transfigure os moribun-
dos e os leve a contemplar o rosto do Redentor, 
nós vos pedimos. R.

Elevemos nossas preces ao Pai, que, no 
monte da transfiguração, dirigindo-se aos dis-
cípulos, disse: “Este é o meu Filho amado, no 
qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o!”, 
dizendo, cheios de esperança: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

4.  Para que Deus transfigure o nosso olhar 
e nos ensine a ver sua presença na dor, nós vos 
pedimos. R.

5.  Para que Deus nos transfigure inteira-
mente e imprima em nós os traços do seu Filho, 
nós vos pedimos. R.

Preces dos fiéis

1.  Para que Deus transfigure a Igreja pere-
grina, e ela viva o Evangelho de Jesus Cristo, 
nós vos pedimos. R.

3.  Para que Deus transfigure aqueles que 
sofrem e os ajude a carregar a sua cruz, nós vos 
pedimos. R.

Ouvi, Senhor, as nossas preces e envolvei-
nos com a luz gloriosa que os Apóstolos viram 
brilhar no monte santo, para escutarmos a voz 
do vosso Filho, imagem e esplendor da vossa 
glória. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos.

2.  Para que Deus transfigure os homens 
públicos e os ensine a trabalhar pelo bem co-
mum, nós vos pedimos. R.

Oração sobre as oferendas

Oração depois da comunhão

Santificai, ó Deus, as nossas oferendas pela 
gloriosa Transfiguração do vosso Filho e purificai-
nos das manchas do pecado no esplendor de 
vossa luz.

Prefácio da Transfiguração do Senhor
O mistério da Transfiguração

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. Pe-
rante testemunhas escolhidas, Jesus mani-
festou sua glória e fez resplandecer seu corpo, 
igual ao nosso, para que os discípulos não se 
escandalizassem da cruz. Desse modo, como 
cabeça da Igreja, manifestou o esplendor que 
refulgiria em todos os cristãos. Unidos à mul-
tidão dos anjos e dos santos, celebramos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - 1Jo 3,2

Quando Cristo aparecer, seremos semelhan-
tes a ele, pois o veremos como ele é.

Ó Deus, que o alimento celeste por nós 
recebido nos transforme na imagem de Cristo, 
cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa 
Transfiguração.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 17,1-9

-  O Pai confirma o que Jesus terminara de dizer: reconhece aquele que acaba de ser 
reconhecido por Pedro como o Messias e o Filho de Deus (Mt 16,16); aquele que tomou a forma de 
servo sofredor (cf. Is 42-52), que Pedro não aceita (Mt 16,21-23); aquele que chama os discípulos 

O
 Pai só fala duas vezes e, nas duas, diz a mesma coisa: “Este é o meu Filho amado, no qual 
eu pus todo meu agrado.” A primeira, no batismo (Mt 3,17); a segunda, aqui (Mt 17,5), 
depois de haver predito sua morte e ressurreição (Mt 16,21).  A Transfiguração é a 

confirmação do caminho tomado por Jesus no batismo recebido de João. Lá, ele começou a vida 
pública; aqui, a caminhada rumo a Jerusalém.
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lavrador é lição para os discípulos e discípulas 
que vêm a dureza do chão, mas não sonham 
com a Pátria esperada.

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, 
Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu 

Antífona da entrada - Sl 69,2.6

O caminho de Jesus não é uma passarela            
de glória. É uma estrada esburacada que atrapa-
lha e atrasa sua caminhada. O caminho dos 
discípulos missionários não será diferente. É a 
trajetória da semente: jogada na terra, morre 
dramaticamente, mas ressuscita em nova plan-
ta, espigas cheias, punhados de grãos. A fé do 
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a seguir o Seu caminho (Mt 16,24); aquele que se declara juiz do mundo (Mt 16,27). Diante de três 
homens do presente – Pedro, Tiago e João – e de dois personagens do passado – Moisés e Elias – o 
Filho do Homem é proclamado (pelo Pai) Filho de Deus. A última palavra é do Pai, aquele que, 
desde sempre, pronuncia a Palavra! Encerra-se o debate sobre a identidade de Jesus; inicia-se o 
drama da negação desta identidade.

-  A Transfiguração do Filho não é só uma antecipação da sua ressurreição, mas também da 
nossa. A semente da nossa vida divina é lançada quando decidimos, para valer,  “escutar” Jesus e 
“fazer” a sua palavra. É assim que nossa vida é transformada, tornando-se como a dele, e, à medida 
da nossa generosidade, na sua medida plena.

-  A Transfiguração não é um acaso na trajetória de Jesus, mas experiência fundamental de 
sua vida. A escolha feita no batismo é, na Transfiguração, confirmada como o caminho que leva à 
liberdade humana e à glória de Deus. Este caminho leva à cruz, passagem obrigatória, da 
humanidade pecadora, para a glória. O evento exterior é reflexo do acontecimento interior. É uma 
iluminação interior tão forte – segundo Lucas, Jesus estava rezando (Lc 9,28-29) – que transfigura 
o seu corpo em sol, luz, brancura. A visão, pelos discípulos, do evento exterior, também é 
importante: quando Jesus ressuscitar, eles vão recordar esta experiência, e saber que o 
Ressuscitado é o mesmo Jesus que, tendo seguido fielmente seu caminho, foi crucificado. 

-  Jesus, na sua humanidade, mostra a sua divindade. Aquilo que, no dia a dia, transparece 
nas atitudes, gestos e palavras de Jesus, agora, reluz, iluminando, com luz nova, as atitudes, os 
gestos, as palavras do Filho do Homem. Os discípulos, representados por Pedro, Tiago e João, 
veem, como que sem véus, um reflexo da glória do Senhor. “Escutando o que ele diz”, são 
transformados, pelo Espírito Santo (cf. 2Cor 3,18), na imagem do Filho. O céu toca a terra, para que 
a terra chegue ao céu!

-  O Pai tem uma só palavra. O Pai tem a Palavra, que o revela plenamente. Esta Palavra é o 
Filho, que o revela em seus gestos e palavras (cf. DV 5). Por isso, o Pai pede que escutemos esta 
Palavra. Nós nos tornamos aquilo que escutamos. Escutando o Filho, nos tornamos como ele, 
filhos e filhas, e, consequentemente, irmãos e irmãs.

Santos do dia: Justo y Pastor de Madri (295-305). Hormisda (+523). Gozzelino (+1149).

Testemunha do Reino: Paulo VI (Castelgandolfo, 1978). 

Datas comemorativas: Dia do Chefe Escoteiro. Memória do lançamento da bomba atômica 
sobre Hiroshima (1945). Dia das Bombas Atômicas. Dia do Ar. Dia do Cônsul.

SEXTA-FEIRA DA 18ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)07
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24 Naquele tempo, Jesus disse aos discí-
pulos: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si 

25mesmo, tome a sua cruz e me siga.  Pois quem 
quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem 
perder a sua vida por causa de mim, vai 

26encontrá-la.  De fato, que adianta ao homem 
ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida? O 

              que poderá alguém dar em troca de sua vida? 
27 Porque o Filho do Homem virá na glória do seu 
Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada 

28um de acordo com a sua conduta.  Em verdade 
vos digo: Alguns daqueles que estão aqui não 
morrerão antes de verem o Filho do Homem vin-
do com o seu Reino". - Palavra da Salvação.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

2.  Saibam todos que eu sou, somente eu e 
não existe outro Deus além de mim: quem mata 
e faz viver, sou eu somente, sou eu que firo e eu 
que torno a curar. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Evangelho - Mt 16,24-28

V. Felizes os que são perseguidos por 
causa da justiça do Senhor, porque o reino dos 
céus há de ser deles! R.

3.  Se eu afiar a minha espada reluzente e 
com as minhas próprias mãos fizer justiça, dos 
adversários todos hei de me vingar e vou 
retribuir aos que odeiam. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,10

Preces dos fiéis

Tendo ouvido a palavra de Deus, apresente-
mos ao Pai as necessidades da Igreja e do mun-
do, em forma de ladainha, dizendo: R. Senhor, 
tende piedade de nós!

1.  Pela Igreja. Rezemos: R.
2.  Pelo Papa e pelos bispos. Rezemos: R.    
3.  Pelos migrantes e exilados. Rezemos: R.
4.  Pelos trabalhadores e desempregados. 

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bon-
dade para com os filhos e filhas que vos im-
ploram e se gloriam de vos ter como criador e 
guia, restaurando para eles a vossa criação e 
conservando-a renovada.

Leitura - Na 2,1.3;3,1-3.6-7 

socorro e o meu libertador: Senhor, não tardeis 
mais.

Leitura da Profecia de Naum

Oração do dia

1.  Já vem o dia em que serão arruinados e o 
seu destino se apressa em chegar. Porque o 
Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos 
aqueles que o servem. R.

1 ”Eis sobre os montes os passos de um 
mensageiro, que anuncia a paz. Ó Judá, celebra 
tuas festas, cumpre tuas promessas: nunca 

                     mais Belial pisará teu solo; ele foi aniquilado. 
3º Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó, 
assim como a grandeza de Israel, pois os la-
drões os saquearam e devastaram suas videiras. 
3,1 Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de impos-
turas, cheia de espoliação e de incessante ra-

2pinagem.  Estalo de chicotes, fragor de rodas, 
cavalos relinchando, ringir de carros impetuo-

3sos, cavaleiros à carga,  espadas brilhando e 
lanças reluzentes, trucidados sem conta, mor-
tos aos montes; cadáveres sem fim, tropeça-se 

6sobre os corpos.  Farei cair sobre ti tuas abo-
minações, e te lançarei em rosto merecidos 

7insultos; de ti farei um exemplo.  Assim, todos 
os que te virem, fugirão para longe, dizendo: 
‘Nínive está em ruínas! Quem terá compaixão 
dela? Onde achar quem a console?’” - Palavra 
do Senhor.

R.  Sou eu que tiro a vida, sou eu quem 
faz viver!

Salmo responsorial - Dt 32,35cd-36ab. 
39abcd.41 (R/. 39c)
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das e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei 
de nós uma oferenda eterna para vós.

Antífona da comunhão - Sb 16,20

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que 
contém todo sabor e satisfaz todo o paladar.

Oração depois da comunhão

Acompanhai, ó Deus, com proteção cons-
tante os que renovastes com o pão do céu e, 
como não cessais de alimentá-los, tornai-os 
dignos da salvação eterna. 

Recebei, Pai das misericórdias, Deus fiel e 
consolo dos que sofrem, as humildes preces 
que vos apresentamos, para que, seguindo os 
vossos passos na história, cheguemos, pela 
vossa mão, à participação na vossa glória. 

Rezemos: R.

6.  Pelas muitas famílias divididas e endivi-
dadas. Rezemos: R.

5.  Pelos doentes, especial as vítimas do 
vírus. Rezemos: R.

Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferen-

Oração sobre as oferendas

A SEMENTE NA TERRA - Mt 16,24-28

 lógica das sensações, das impressões e, em última análise, da razão deve ser 

Asubstituída pela lógica da fé; a lógica da força deve ser substituída pela lógica do serviço 
humilde.

- Neste evangelho, Jesus esclarece que o poder que ele conferiu a Pedro não é o poder do 
domínio, mas o poder do serviço humilde. Por isso, lhe pede o seguimento com docilidade e sem 
ultrapassagens. É Jesus que indica o caminho e os passos da caminhada. E o faz falando, em 
seguida, das exigências do discipulado, já esboçadas em Mt 10,38-39.

- O discipulado é um seguir Jesus não só num plano espacial (de Cesareia a Jerusalém), 
não só no nível do conhecimento (Jesus é o Messias), mas também e, sobretudo, no plano 
existencial, compartilhando o seu destino de messias sofredor. 

Memória Facultativa (Cor vermelha - Ofício da memória)
SÃO SIXTO II PAPA E COMPS., MÁRTIRES

(Missa: Mártires - MR, 740ss.)

(Missa: Pastores - MR,755ss.)

SÃO CAETANO, PRESBÍTERO 
Memória Facultativa (Cor branca - Ofício da memória)

por causa da vossa palavra e do testemunho               
de Jesus, pela força do Espírito Santo fazei-nos 
dóceis para acolher a fé e fortes para proclamá-
la. 

graça de imitar a vida apostólica, concedei-nos, 
por seu exemplo e suas preces, confiar sempre 
em vós e buscar continuamente o vosso reino. 

Pai todo-poderoso, que concedestes a são 
Sisto e seus companheiros a graça de dar a vida 

Oração do dia

Oração do dia

Ó Deus, destes ao presbítero são Caetano a 
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- Ir atrás de Jesus é uma experiência que requer, antes de tudo, vontade e, depois, 
disponibilidade para decentrar-se e antepor o amor por Cristo a tudo o mais, inclusive a pópria 
vida. O discipulado proposto por Jesus, antes ainda de ser uma atividade, é a maior realidade de 
comunhão nesta terra.

- Enfim, esta passagem evangélica mostra a necessidade de o crente passar da confissão de 
fé (“Tu és o Messias...”) ao serviço humilde (“Quem quiser salvar a sua vida...”). 

- O valor da vida de um ser humano não depende dos bens materiais que ele está em 
condições de ganhar, mas das suas escolhas. O “ganho”, então, ninguém pode dar-se a si mesmo: 
será um juiz último a dá-lo, o Filho do Homem, que está para vir para julgar (cf. Mt 25,31-46). 

- Ele julgará a qualidade da vida de cada um. A vinda do Filho e do seu reino parece, no texto, 
muito próxima – há uma expectativa de parousía iminente, típica da primeira geração cristã – 
porque a sua realização é colocada no tempo desta geração; veja-se, neste sentido, também Mt 
10,23 e Mt 24,34. 

- Crer em Jesus significa percorrer as suas veredas, caminhando com ele para Jerusalém e 
vivendo o êxodo de si mesmos, que está no coração da Páscoa de Jesus e dos crentes nele. Imitar o 
Filho do Homem que abre os braços na cruz por amor é entrar no ganho de uma vida doada.

- A confissão de fé é um ponto de partida e não de chegada. É a inauguração de um projeto 
de vida vivido em conformidade com as palavras e com a vida do Mestre. Sem o envolvimento total 
de si no mistério da doação-entrega de Jesus, a confissão de fé não produz frutos.

(Fonte: R. Manes. Vangelo secondo Matteo. Milano: Ancora, 2019, p. 258).
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Santos do dia: Xisto (ou Sisto) II, Felicíssimo e Agapito (+258). Afra (+304). Donato de 
Arezzo (300-362). Ulrico de Passau (1027-1121). Jordão Forzaté (1158-1248). Alberto de Trapani 
(1212-1307). Caetano de Thiene (1480-1547). Frederico Spee, SJ (1591-1635). Agatângelo 
(1598-1638) e Cassiano (1607-1638).

Datas comemorativas: Chegada de Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, em 1501, ao Brasil 
(RN).

Testemunhas do Reino: Christopher Williams (El Salvador.1985). 

OS DOMINICANOS E A TEOLOGIA

“São Domingos quis que os seus seguidores adquirissem uma formação teológica sólida e não 
hesitou em enviá-los às Universidades da época, embora não poucos eclesiásticos vissem com 

desconfiança estas instituições culturais. As Constituições da Ordem dos Pregadores atribuem muita 
importância ao estudo como preparação para o apostolado. Domingos queria que os seus Padres se 
dedicassem a isto sem poupar esforços, com diligência e piedade; um estudo fundado na alma de 
todo o saber teológico, ou seja, na Sagrada Escritura, e respeitador das interrogações formuladas 

pela razão. O desenvolvimento da cultura impõe àqueles que desempenham o ministério da Palavra, 
em vários níveis, que sejam bem preparados... A qualidade do ministério sacerdotal depende 

também da generosidade com que se aplica ao estuo das verdades reveladas. Domingos, que quis 
fundar uma Ordem religiosa de pregadores-teólogos, lembra-nos que a teologia tem uma dimensão 
espiritual e pastoral, que enriquece a alma e a vida... O lema dos Padres Pregadores – contemplata 
aliis tradere – ajuda-nos a descobrir, além disso, um anseio pastoral no estudo contemplativo de tal 

verdade, pela exigência de comunicar aos outros o fruto da própria contemplação.” (Bento XVI)
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08 SÁBADO - S. DOMINGOS, Presbítero - Memória
(Cor branca - Ofício da Memória)

Leitura - Hab 1,12 – 2,4

Leitura da Profecia de Habacuc 

Antífona da entrada - Lc 4,18

Oração do dia

Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de 
São Domingos venham em socorro da vossa 
Igreja, para que o grande pregador da vossa 
verdade seja agora nosso fiel intercessor.

12 Acaso não existes desde o princípio, 
Senhor, meu Deus, meu Santo, que não haverás 
de morrer? Senhor, puseste essa gente como 
instrumento de tua justiça; criaste-a, ó meu 

13rochedo, para exercer punição.  Teus olhos são 
puros para não veres o mal; não podes aceitar a 
visão da iniquidade. Por que, então, olhando 
para os malvados, e vendo-os devorar o justo, 

14ficas calado?  Tratas os homens como os 
peixes do mar, como os répteis, que não têm 

15ºdono.  pescador pega tudo com o anzol, puxa 
os peixes com a rede varredoura e recolhe-os na 
outra rede; com isso, alegra-se e faz a festa.              
16 Faz imolação por causa da sua malha, oferece 
incenso por causa da sua rede, porque com elas 
cresceu a captura de peixes e sua comida 

17aumentou.  Será por isso que ele sempre 
desembainhará a espada, para matar os povos, 

2,1sem dó nem piedade?  Vou ocupar meu posto 
de guarda e estarei de atalaia, atento ao que me 
será dito e ao que será respondido à minha 

rios da época. Um dos seus princípios é “pregar 
aos outros o que se contemplou” pessoalmente, 
na Escritura e na oração. 

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

O fundador da Ordem dos Pregadores nas-
ceu em Caleruega, Espanha, em 1170. Com 15 
anos, dirigiu-se a Palencia para os cursos de 
artes liberais e teologia. Comove-se com a mi-
séria causada pelas guerras e pela carestia. 
Vende o que tem – inclusive os livros – para aju-
dar os pobres: “Como posso estudar em peles 
mortas [pergaminhos] enquanto meus irmãos 
morrem de fome?” Aos 25 anos, torna-se 
Cônego Regular da catedral de Osma. Acompa-
nha seu bispo, Diego, a Dinamarca. O conhe-
cimento do ardor missionário das populações 
nórdicas e das necessidades pastorais das 
populações do sul da França – atacadas pelos 
cátaros – leva Diego e nosso santo a tornarem-
se missionários. Inocêncio III canaliza o seu zelo 
missionário para o sul da França. Entre 1203 e 
1215, o grande evangelizador se dedica a 
debates, conversações, pregação, ações de 
convencimento, à oração e à penitência. Em 
1215, o bispo Folco o nomeia pregador da 
diocese de Toulouse. Neste mesmo ano, vai a 
Roma, com Folco, para participar do IV Concílio 
do Latrão e para submeter ao papa o projeto da 
Ordem dos Frades Pregadores, que será 
aprovado por Honório III em 1216. No ano 
seguinte, seus frades são enviados para toda a 
Europa, sobretudo para os centros universitários 
de Paris e Bolonha. Os capítulos gerais de 1220 
e 1221 elaboram e aprovam a “magna carta” da 
Ordem. O santo morre em Bolonha, Itália, em 
1221 e é canonizado, por Gregório IX, em 1234. 

Comentário inicial - Domingos de Gusmão 
começa sua conversão vendo a miséria provoca-
da pelas guerras e a prossegue diante da fome da 
Palavra de Deus no norte da Europa e no sul da 
França. Anos mais tarde, dá início à Ordem dos 
Frades Pregadores, conhecidos como dominica-
nos. Espalham-se pela França, Espanha e Itália, 
nas pequenas cidades e nos centros universitá-
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Preces dos fiéis

14 Naquele tempo, chegando Jesus e seus 
discípulos junto da multidão, um homem 

              aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: 
15 ”Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epi-
lético, e sofre ataques tão fortes que muitas vezes 

16cai no fogo ou na água.  Levei-o aos teus 
discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo!” 
17 Jesus respondeu: “Ó gente sem fé e perversa! 
Até quando deverei ficar convosco? Até quando 

 18vos suportarei? Trazei aqui o menino”.  Então 
Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na 

19mesma hora o menino ficou curado.  Então, os 
discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe 
perguntaram em particular: “Por que nós não 

20conseguimos expulsar o demônio?”  Jesus res-
pondeu: “Porque a vossa fé é demasiado peque-
na. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do 
tamanho de uma semente de mostarda, direis a 
esta montanha: ‘Vai daqui para lá’ e ela irá. E nada 
vos será impossível”. - Palavra da Salvação.

uma coisa fundamental: a fé. Difícil é dar esse 
passo, entregando-se inteiramente a Deus. Mas 
sem ele não há missão.

Ao celebrar a memória de São Domingos de 
Gusmão, movidos por seu exemplo de entrega 
aos pobres e ao Evangelho, oremos com toda a 
confiança, dizendo: R. Escutai-nos, ó Pai. 

2.  Pela família dominicana. Que o Senhor 
os acompanhe em seus trabalhos, inspirando e 
fecundando as suas ações. Oremos: R.

3.  Pelos que dedicam sua vida ao anúncio 
do Evangelho. Que sintam o fogo e a força de 
Deus em meio às dificuldades. Oremos: R.

 4.  Pelos governantes. Que desempenhem 
suas funções com competência e honestidade, 
visando ao bem comum. Oremos: R.

1.  Por toda a Igreja. Que viva cheia do amor 
de Deus e procure renovar-se constantemente 
para ser fiel ao Evangelho. Oremos: R.

1.  Mas Deus sentou-se para sempre no seu 
trono,  preparou o tribunal do julgamento; jul-
gará o mundo inteiro com justiça, e as nações 
há de julgar com equidade. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 17,14-20

V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 
morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida 
imperecíveis. R.

Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10

2denúncia.  Respondeu-me o Senhor, dizendo: 
“Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre 
tábuas, para que possa ser lida com facilidade.          
3ª visão refere-se a um prazo definido, mas tende 
para um desfecho, e não falhará; se demorar, 

 espera, pois ela virá com certeza, e não tardará. 
4 Quem não é correto, vai morrer, mas o justo 
viverá por sua fé”. - Palavra do Senhor.

3. Cantai hinos ao Senhor Deus de Sião, 
celebrai seus grandes feitos entre os povos! 
Pois não esquece o clamor dos infelizes, deles 
se lembra e pede conta do seu sangue. R.

Salmo responsorial - Sl 9A(9),8-9.10-
11.12-13 (R/. 11b)

R. Vós nunca abandonais quem vos 
procura, ó Senhor.

2. O Senhor é o refúgio do oprimido, seu 
abrigo nos momentos de aflição. Quem conhe-
ce o vosso nome, em vós espera, porque nunca 
abandonais quem vos procura. R.

Enquanto Jesus está no monte da Trans-
figuração e experimenta a glória do céu, os 
discípulos estão lutando na planície, e expe-
rimentam o fracasso. Eles se esforçam por 
continuar a missão de Jesus, mas não con-
seguem: o mal resiste e não se deixa vencer. O 
problema do Evangelho de hoje é o problema 
fundamental da Igreja depois da ressurreição de 
Jesus: como continuar a mesma missão de 
Jesus agora que ele está ausente? É preciso 
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estas oferendas em honra de vossos santos, 
manifestando a glória do vosso poder, nos tra-
gam os frutos da redenção.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Oração depois da comunhão

Ó  Deus,  esta  comunhão  nos  prepare                         
para as alegrias eternas, merecidas por são 
Domingos, como fiel dispensador dos vossos 
mistérios.

Eis que estou convosco todos os dias até o 
fim dos tempos, diz o Senhor.

5. Pelas nossas paróquias. Que se tornem 
comunidades vivas de fé, caridade e culto, na 
força do Espírito Santo. Oremos: 

Escutai, Pai Celeste, o que vos acabamos de 
pedir com fé e esperança. E concedei-nos mais 
do que vos ousamos pedir, por Jesus Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

6. Por nós aqui congregados. Que cresça-
mos, dia depois de dia, como São Domingos, na 
fé, na esperança e na caridade. Oremos: 

Deus de majestade, nós vos suplicamos que 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 17,14-20

-  No tempo da Igreja, esse tempo longo que vai da Ascensão à Parusia – em comparação 
com o tempo breve de Jesus que vai do batismo no Jordão ao batismo na cruz – só quem tem fé 
vence o mal. Nesse tempo, marcado pela ausência do Filho, só a fé – tornando presente o Ausente – 
à medida que ouve as palavras do Filho, habilita a fazê-las (Mt 7,21).

- O problema, na verdade, é o problema d  fé. A falta de pé ou a pouca fé está na raiz dessa e
impotência: “se vocês tiverem fé como um grão de mostarda...” (Mt 17,20). Para a fé, de fato, nada 
é impossível. Mas como fazer para que a nossa “pouca fé” não entregue os pontos diante do mal e 
não vire a “falta de fé” que nada pode, mas se torne – pela graça de Deus – a fé que tudo pode?

A
o mesmo tempo em que Jesus está com o Pai na montanha e experimenta a glória do céu 
(Transfiguração), os discípulos estão lutando com os irmãos na planície e experimentam 
o fracasso a terra (não conseguem expulsar o demônio) (cf. Mt 17,19). n

-  Na verdade, eles procuram sinceramente continuar a missão de Jesus, da qual foram 
encarregados (Mt 10,1), mas não conseguem: o mal resiste e não se deixa vencer.

-  O problema do Evangelho de hoje é o problema fundamental da Igreja depois da 
ressurreição de Jesus: como continuar a mesma missão de Jesus agora que ele está 
definitivamente ausente? 

-  A questão que volta como um estribilho é a questão do poder: o poder que Jesus conferiu 
aos discípulos (Mt 10,1) e a experiência de não-poder dos discípulos (Mt 17,16.19.20); a garantia 
da sua presença até o fim dos tempos (Mt 28,20) e a experiência da sua ausência já no início desses 
tempos novos inaugurados pela ressurreição.

-  A fé, concretamente, é obedecer ao Pai que manda os discípulos escutarem o Filho (Mt 
17,5). Esta fé tem o poder de deslocar este monte (Mt 17,20), que é o monte da transfiguração, quer 
dizer, o monte da glória de Deus sobre a terra. A fé em Jesus – cuja palavra tem o poder de gerar 
filhos de Deus (cf. Jo 1,12) – tem o poder de vencer o mal, pois nos transforma em filhos e filhas de 
Deus. É a fé que dá ao ser humano o mesmo poder de Deus, pois o transforma em filho. 

-  É somente ouvindo Jesus que nós, sua Igreja, nos tornamos como ele, capazes de vencer o 
mal. O discípulo, no Evangelho de hoje, é representado, ao mesmo tempo, pelo pai e pelo filho. 
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Como o filho, o discípulo de Jesus não sabe vencer o mal porque ainda está possuído por ele. 
Como o pai, deseja a cura do filho e invoca com fé o Senhor. A libertação do mal acontecerá quando 
o filho for transformado no pai. Esse é o primeiro e fundamental milagre. O mais é consequência.
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Testemunhas do Reino: Nascimento de Emiliano Zapata (México. 1873).

Efemérides: Dia do Bandeirante. Criação da Cruz Vermelha Internacional (1864). Dia Nacional 
do Combate ao Colesterol

Santos do dia: Ciríaco (+304); Tatardo de Andechs (séc. VIII/IX). Altmann de Passau (1015-
1091). Famiano (1090-1150). Domingos de Gusmán, OP (1170-1221). Hugolina de Novara (1239-
1300). 

09 19º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 (Cor verde - III semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Jesus caminha ao 
encontro dos discípulos, chamando-os a si. É a 
vocação. Os discípulos caminham atrás dele. É 
o encontro, a fé, o discipulado. A caminhada do 
discípulo vai da incredulidade à dúvida e da 
dúvida à fé. Um caminho progressivo. Ontem, 
hoje e sempre. Em Nazaré, a caminhada foi na 
contramão: do maravilhamento à dúvida e da 
dúvida à incredulidade. Um caminho regressivo. 
No Lago de Genesaré, o caminho – é o mistério 
que celebramos hoje – é novamente progres-
sivo: do apavoramento à coragem da fé – 

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23

testada, sem dúvida, pela dúvida e pela queda – 
que, na esperança de salvação, chega à sua 
plenitude. A reação dos discípulos é um espelho 
das nossas próprias reações. 

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-
vos, Senhor, defendei vossa causa, e não des-
prezeis o clamor de quem vos busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais 
um coração de filhos, para alcançarmos um dia 
a herança que prometestes.

Leitura - 1Rs 19,9a.11-13a

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

Naqueles dias, ao chegar a Horeb, o monte 
9ade Deus,  o profeta Elias, entrou numa gruta, 

onde passou a noite. E eis que a palavra do 
11Senhor lhe foi dirigida nestes termos:  ”Sai e 

permanece sobre o monte diante do Senhor, 
porque o Senhor vai passar”. Antes do Senhor, 
porém, veio um vento impetuoso e forte, que 
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desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. 
Mas o Senhor não estava no vento. Depois do 
vento houve um terremoto. Mas o Senhor não 

12estava no terremoto.  Passado o terremoto, 
veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. 
E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma 

13aleve brisa.  Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto 
com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84(85),9ab-10. 
11-12.13-14 (R/. 8)

R. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bonda-
de, e a vossa salvação nos concedei!

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

3.  Senhor nos dará tudo o que é bom, e a 
nossa terra nos dará suas colheitas; justiça 
andará na sua frente e a salvação há de seguir os 
passos seus. R.

2.  verdade e o amor se encontrarão, a jus-
tiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a 
fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. R.

Leitura - Rm 9,1-5

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

1Irmãos:  Não estou mentindo, mas, em 
Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho 

2do Espírito Santo e da minha consciência.  Te-
nho no coração uma grande tristeza e uma dor 

3ªcontínua,  ponto de desejar ser eu mesmo 
segregado por Cristo em favor de meus irmãos, 

4os de minha raça.  Eles são israelitas. A eles 
pertencem a filiação adotiva, a glória, as alian-

5ças, as leis, o culto, as promessas  e também os 
patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua 
humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, 
Deus bendito para sempre! Amém! - Palavra 
do Senhor.

O medo distorce a realidade e nos paralisa. A 
certeza de que Deus está conosco e que po-
demos confiar nele mobiliza, porém, todas as 
energias para enfrentarmos as tempestades e 
completarmos a travessia da vida. Viver não é 
fácil. Viver é perigoso.

22Depois da multiplicação dos pães,  Jesus 
mandou que os discípulos entrassem na barca e 
seguissem, à sua frente, para o outro lado do 

                      mar, enquanto ele despediria as multidões. 
23 Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, 
para orar a sós. A noite chegou, e Jesus con-

24tinuava ali, sozinho.  a barca, porém, já longe 
da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento 

25era contrário.  Pelas três horas da manhã, 
Jesus veio até os discípulos, andando sobre o 

26mar.  Quando os discípulos o avistaram, an-
dando sobre o mar, ficaram apavorados, e dis-

           seram: “É um fantasma”. E gritaram de medo. 
27 Jesus, porém, logo lhes disse: “Coragem! 

28Sou eu. Não tenhais medo!”  Então Pedro lhe 
disse: “Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu 

29encontro, caminhando sobre a água.”  E Jesus 
respondeu: “Vem!” Pedro desceu da barca e 
começou a andar sobre a água, em direção a 

30Jesus.  Mas, quando sentiu o vento, ficou com 
medo e começando a afundar, gritou: “Senhor, 

31salva-me!”  Jesus logo estendeu a mão, 
segurou Pedro, e lhe disse: “Homem fraco na fé, 

32por que duvidaste?”  Assim que subiram no 
33barco, o vento se acalmou.  Os que estavam no 

barco, prostraram-se diante dele, dizendo: 
“Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!”                

Evangelho - Mt 14,22-33

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Eu confio em nosso Senhor, com fé, 

esperança e amor; eu espero em sua palavra, 
hosana, ó Senhor, vem, me salva! R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Aclamação ao Evangelho - Sl 129,5

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:41:00



D
ia

 0
9 

de
 A

go
st

o 
- 

19
º 

D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

32

- Palavra da Salvação. 

1.  Dedicamos pouco tempo à oração pes-
soal. Fazei que o nosso coração vos procure na 
oração solitária, fonte de unidade para nós e 
para a comunidade. R.

Preces dos fiéis

2.  Não sabemos escutar a vossa voz na 
brisa suave. Fazei que o nosso vozerio interior se 
acalme e possamos escutar-vos no silêncio e na 
contemplação. R. 

3.  Muitas vezes nos deixamos dominar por 
tantos medos. Tornai-nos conscientes da vossa 
presença em nós e sintamos a coragem que 
expulsa todo medo. R.

5.  Temos saudade dos entes queridos que 
partiram. Concedei-nos a certeza de que estão 
em vossa luz e em vossa paz e intercedem com 

4.  Somos homens e mulheres fracos de fé. 
Dai-nos uma adesão firme e profunda ao vosso 
Filho Jesus Cristo e o confessemos como Rocha 
da nossa salvação. R.

Irmãos e irmãs, elevemos a nossa súplica            
a Deus, nossa luz e nossa força, que, neste 
domingo, nos convoca com a sua Palavra, 
dizendo-lhe com toda a confiança: R. Pai, nós 
vos pedimos!

muito amor por nós. R. 

Senhor, que estais sempre junto daqueles a 
quem as tempestades desta vida açoitam e 
põem em perigo, fazei que reconheçamos a 
vossa presença e descubramos que sem vossa 
luz e vossa força não podemos caminhar. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela agora 
vos oferece. Transformai-os por vosso poder em 
sacramento de salvação.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

Sugestão: Oração Eucarística III

(Lembrar o “Dia dos Pais”).

Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos 
de receber nos traga a salvação e nos confirme 
na vossa verdade.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 14,22-33

-  Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca: O leitor do Evangelho de Mateus já 
havia deparado com os discípulos dentro da barca, no episódio da tempestade acalmada (Mt 
8,23). Mas logo se percebe a diferença: antes, Jesus estava com eles; agora, decide ficar em terra.

-  Depois da multiplicação dos pães: Jesus estava cercado pelas multidões. Todos 
experimentam o fruto da misericórdia de Jesus, que tem compaixão da multidão e dá de comer a 
todos. Os discípulos também contemplam a grandeza do amor de Jesus. Agora, serão colocados 
em uma situação difícil. Será que serão capazes de reconhecê-lo quando a situação não é tão 
favorável?

D
epois da multiplicação dos pães (Mt 14,13-21), Mateus narra o episódio de Jesus 
caminhando sobre as águas. Os discípulos, testemunhas do milagre dos pães, são 
colocados em uma situação na qual a fé deles é colocada em prova. É uma grande 

mensagem para a Igreja primitiva, que também passava por provações e grandes dificuldades e é 
chamada a manifestar sua fé, mesmo em tempo adverso.
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-  O outro lado do mar: Na Bíblia, o mar é diretamente associado ao desconhecido. Os judeus 
não eram grandes navegadores. O mar é o lugar dos monstros marinhos e representa o mundo do 
caos, das potencias infernais e da morte (Ap 20,13–21,1).

-  A barca, porém, já longe da terra: Os discípulos estão em uma situação complicada: não 
podem fugir para nenhum lugar, já estão no meio do lago.

- A voz de Jesus repete um grande refrão do Antigo Testamento: Deus  Coragem! Sou eu: 
frequentemente fala aos antepassados de Israel “não temas, sou eu...”. Assim como Moisés teve o 
amparo de Deus, a certeza de sua presença e, assim, foi liberto das águas, também os discípulos 
podem experimentar a segurança em Jesus.

- O tempo entre as três e seis da manhã é o tempo bíblico do  Pelas três horas da manhã: 
socorro de Deus (Sl 46,6; Is 17,14) e, para os cristãos, é o tempo da ressurreição de Jesus (Mt 
28,1).

-  Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar: No meio do desespero dos discípulos, 
Jesus vem ao encontro deles. Não está dormindo na barca, esperando ser despertado. Vem como 
luz, caminhando sobre a morte e a insegurança, mostrando que sua presença vence a tormenta e é 
mais forte que o mar aterrorizante.

-  É um fantasma! Os discípulos, já impactados com sua situação, pensam que o que estava 
mal pode ficar pior: um fantasma está se aproximando deles! Somente o olhar da fé poderá 
enxergar, no meio do mar bravio, o mesmo Jesus cheio de compaixão que alimentava a multidão.

-  Subiu ao monte, para orar a sós: Na visão judaica de mundo, Deus habitava acima da 
abóboda celeste. Os lugares altos, as montanhas, são o lugar em que o homem se aproxima da 
morada divina. Por isso, são considerados lugar de encontro e intimidade com o Senhor.

-  Vem! A Palavra de Jesus é capaz de capacitar Pedro para o impossível: caminhar sobre as 
águas. Seus discípulos também ganham a força de vencer as tempestades que aparecem nos 
diferentes momentos da caminhada da Igreja.

- A noite representa aqui o momento difícil. Em Lucas, os discípulos de  A noite chegou: 
Emaús pedem a companhia de Jesus porque a noite chegava: “Permanece conosco, pois cai a 
tarde e o dia já declina” (Lc 24,29). Cristo irá ao encontro dos discípulos para iluminar seu 
caminho noturno.

-  Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro: Jesus não acalma a tempestade 
instantaneamente e entra na barca. Espera uma resposta dos discípulos, que o reconheçam como 
seu Senhor. De fato, os lábios de Pedro chamam Jesus de , Senhor, verdadeiro Deus. Seu Kyrios
pedido também é uma mostra de fé: sabe que o suposto “fantasma” tem poder sobre as águas, 
sobre a morte e o sofrimento. 

-  Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário: A situação é desanimadora: a solidão 
das assustadoras águas, a noite chegando, a distância da terra. Acrescenta-se, então, o vento 
contrário e as ondas crescentes. O termo grego traduzido como “agitar” pode ser também lido 
como “atormentar”, usado na Bíblia para o sofrimento humano. 

-  Quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: A fé pede 
perseverança. Não é um selo que se ganha uma vez e não precisa de luta diária para mantê-lo. 
Pedro, sentindo o vento, preocupa-se mais com o mar que com a voz de Jesus, que diz “Vem!”. O 
resultado não pode ser outro: afundar!

-  Não tenhais medo! O medo é a reação humana esperada nessa situação. Mas os 
discípulos, não conseguindo reconhecer seu Senhor no meio da tribulação, mostram com seu 
medo um sinal de pouca fé (Mt 8,26). 
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-  Assim que subiram no barco, o vento se acalmou: A resposta de fé, fé perseverante, é o fim 
da tempestade. Somente depois de ensinar que a dúvida não faz parte do Reino dos Céus, Jesus 
estende seu poderio sobre o vento.

- Este é o título cristológico mais importante para Mateus. É a  Tu és o Filho de Deus!: 
primeira vez que esta confissão de fé aparece no evangelho, antecipando Mt 16,16. Os discípulos 
manifestam sua fé em Jesus, reconhecendo sua missão salvadora.

A dor tem esta capacidade de nublar o olhar e distorcer a imagem de Deus que trazemos em 
nosso coração. Devemos permitir que a luz de Cristo ilumine a caminhada escura e vença os mares 
que aparecem em nossa vida. Ainda que o vento pareça forte e que a intervenção divina não pare o 
vento, o cristão caminha na certeza da proteção e cuidado de Deus. Pedro é símbolo de cada um de 
nós: quando voltamos o olhar para o Senhor e para o seu chamado, temos confiança e 
conseguimos avançar; quando, porém, fixamos nosso olhar nas dificuldades, nos amedrontamos e 
afundamos.

-  Jesus logo estendeu a mão: Jesus não acalma a tempestade, mas dá força para vencê-la. 
Jesus estende a mão, oferece segurança e proteção, verdadeira salvação para aquele que o busca. 

A fé não é questão de imitação, mas de identificação. Não somos chamados a imitar Cristo, mas 
a tornar-nos Cristo.

Pedro quer caminhar sobre a água porque acredita que ser discípulo significa realizar ações 
excepcionais, mas o resultado é trágico: dá braçadas no vazio numa tentativa de auto-salvação. 

Pedro quer imitar Jesus... e afunda.

A fé não é outra coisa senão teimosamente crer em um Amor que transcende o limitado que 
sou. E, nesta altura, Jesus não disse ao amigo: homem pouco corajoso, mas homem de pouca fé 
(v. 31). O contrário do medo não é a coragem, mas a fé.

P. Scquizzato

Pedro se torna, assim, imagem do discípulo que experimenta, sim, a derrota, o limite e o 
pecado, mas tendo, ao mesmo tempo, a força de estender a mão, perdendo-se num abraço.

FÉ, ALÉM DOS LIMITES DE SI

Imitar significa agir no nível do comportamento e das atitudes, na superfície; mas a substância, 
o ser, permanece intacto. Um chimpanzé pode até chegar a tocar um saxofone, mas nem por isso 
será um dia um músico.

Fé é abrir mão das próprias convicções e seguranças e experimentar que um Outro te tome pela 
mão. Pedro torna-se discípulo não porque imitou Jesus, mas porque Jesus lhe estendeu a mão; e 
Pedro se deixou ser levado de volta para casa. Seguimento não é seguir Jesus, é, antes de tudo, 
permitir que ele me alcance.

Diante das tempestades, dos transtornos existenciais que acontecem conosco, não é o caso de 
mostrar mais coragem, mas de abandonar-se a um Amor. Isto não significa experimentar um Deus 
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que age em nosso lugar, ou que nos tira das situações dramáticas, mas um Amor que se coloca ao 
nosso lado e nos acompanha. Um Amor que infunde confiança, mostrando-nos e fazendo-nos 
experimentar as inimagináveis energias que carregamos dentro de nós, de modo que, no final, 
descobriremos ter o seu mesmo nome. 

Memória histórica: Massacre de Corumbiara (Ronônia, 1995).

Efemérides: Memória do lançamento da bomba atômica sobre Nagasáki (1945). Dia 
Internacional dos Povos Indígenas.

Testemunhas do Reino: Eduardo Alfredo Pimentel (Argentina.1984). Miguel Tomaszek e 
Zbigniew Strzalkowski (1991. Peru). Orlando Yorio (Argentina. 2000).

Santos do dia: Edith Stein (Teresa Benedita da Cruz) (1891-1942). 

As fontes para a sua biografia são a Depositio 
martyrum (que o coloca no dia 10 de agosto) e o 
Martyrologium hieronimianum. Na verdade, 
pouco se sabe do personagem histórico, muito 
cedo e cada vez mais envolto pela legenda*. 
Com toda segurança, foi mártir, e seu corpo, 
sepultado na Via Tiburtina (que leva de Roma a 
Tivoli). Seus restos mortais foram depositados 
numa cripta do cemitério que, mais tarde, tomou 
o seu nome. Junto a essa cripta, de acordo com 
o Liber Pontificalis (na altura da biografia do 
Papa Silvestre), Constantino (+337) fez erguer 
uma basílica, sobre a qual – e sobre parte do 
cemitério e sobre o túmulo do santo – quatro 
séculos depois, o Papa Pelágio II (579-590) 
construiu outra basílica, em parte reaproveitada 
na basílica atual, obra do Papa Honório III 
(1216-1227). O mártir Lourenço teria sido diá-
cono, aliás, arquidiácono (diácono com res-
ponsabilidade maior), do Papa Xisto II (257-
258), como consta nas biografias sobre ele 
escritas por Ambrósio, Prudêncio, Agostinho, 
Máximo de Turim, Pedro Crisólogo. Segundo 
esses escritos, Lourenço distribui os bens da 
Igreja aos pobres – aliás, a riqueza da Igreja é os 
pobres! – e, perseguido, sofre o martírio sobre 
uma grelha. Famosos são os diálogos – regis-

Oração do dia

São Lourenço entregou-se a si mesmo ao 
serviço da Igreja. Foi digno de sofrer o martírio e 
de subir com alegria para junto do Senhor 
Jesus.

Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, infla-
mado de amor por vós, brilhou pela fidelidade 
no vosso serviço e pela glória do martírio; 
concedei-nos amar o que ele amou e praticar o 
que ele ensinou.

trados nessas obras – entre Lourenço, o papa, o 
juiz e os carnífices. 

Comentário inicial - O diácono Lourenço 
foi preso durante a perseguição de Valeriano e 
condenado ao rogo. Administrador dos bens da 
Igreja, distribuiu-os aos pobres, que, segundo 
palavras atribuídas a ele, são a única riqueza da 
Igreja. Lourenço foi queimado vivo. Depois de 
Pedro e Paulo, é o terceiro patrono da cidade de 
Roma, onde diversas igrejas foram dedicadas à 
sua memória.

Antífona de entrada
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4.  Ele reparte com os pobres os seus bens, 
+ permanece para sempre o bem que fez, e 
crescerão a sua glória e seu poder. R.

3.  Ele não teme receber notícias más: con-
fiando em Deus, seu coração está seguro. Seu 
coração está tranquilo e nada teme, e confusos 
há de ver seus inimigos. R.

2.  Feliz o homem caridoso e prestativo, 
que resolve seus negócios com justiça. Porque 
jamais vacilará o homem reto, sua lembrança 
permanece eternamente! R.

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Leitura - 2Cor 9,6-10

1.  Feliz o homem que respeita o Senhor e 
que ama com carinho a sua lei! Sua descendên-
cia será forte sobre a terra, abençoada a geração 
dos homens retos! R.

6Irmãos:  "Quem semeia pouco colherá 
também pouco e quem semeia com largueza 

7colherá também com largueza".  Dê cada um 
conforme tiver decidido em seu coração, sem 
pesar nem constrangimento; pois Deus "ama 

8quem dá com alegria".  Deus é poderoso para 
vos cumular de toda sorte de graças, para que, 
em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda 

9tenhais de sobra para toda obra boa,  como está 
escrito "Distribuiu generosamente, deu aos 
pobres; a sua justiça permanece para sempre". 
10 Aquele que dá a semente ao semeador e lhe 
dará o pão como alimento, ele mesmo multi-
plicará as vossas sementes e aumentará os 
frutos da vossa justiça. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 111(112),1-
2.5-6.7-8.9 (R/. 5a)

R. Feliz o homem caridoso e prestativo.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12bc

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Aquele que me segue, não caminha en-

tre as trevas, mas terá a luz da vida. R.

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
24cípulos:  Em verdade, em verdade vos digo: Se 

o grão de trigo que cai na terra não morre, ele 
continua só um grão de trigo; mas se morre, 

25então produz muito fruto.  Quem se apega à sua 
vida, perde-a; mas quem faz pouca conta de sua 
vida neste mundo conservá-la-á para a vida 

26eterna.  Se alguém me quer servir, siga-me, e 
onde eu estou estará também o meu servo. Se 
alguém me serve, meu Pai o honrará". - Palavra 
da Salvação.

Evangelho - Jo 12,24-26

O amor e o serviço acarretam sofrimento, 
cruz, morte. Mas trazem consigo redenção, 
ressurreição, alegria. Nunca acabamos de 
aprender a parábola do grão de trigo, que, morto 
na terra, ressuscita para a vida e a vida em 
abundância!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Preces dos fiéis

São Lourenço, diácono e mártir, deixou-nos 
um exemplo de serviço, inteligência e alegria. 
Peçamos ao Pai, que, celebrando a sua me-
mória, possamos testemunhar a fé e o amor, 
como ele, dizendo: R. Escutai-nos, ó Pai. 

1.  Para que a Igreja, iluminada pelo Espírito 
Santo, proclame a bem-aventurança dos már-
tires do passado e do presente, rezemos. R.

3.  Para que o sangue de Jesus, nosso 
Senhor, dê fortaleza aos que lutam pela justiça e 
às vítimas de todo tipo de violência, rezemos. R.

5.  Para que o gesto do diácono São 
Lourenço, distribuindo os bens da Igreja aos po-
bres, nos leve a repartir com alegria, rezemos. R.

4.  Para que o diácono São Lourenço nos 
ensine que o tesouro da Igreja são os pobres, e 
os pobres são os porteiros do céu, rezemos. R.

2.  Para que os mártires, na glória de Deus, 
nos ensinem a dar generosamente a vida pelo 
Reino e pelos pobres e sofredores, rezemos. R.
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Guardai, Senhor, o vosso povo, que se ale-
gra na festa do vosso mártir São Lourenço, que 
deu a vida por amor de Jesus Cristo, e ajudai-
nos a ver nos pobres o Evangelho vivo e o 
tesouro da santa Igreja.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Pai, com bondade, as oferendas 
que vos apresentamos com alegria na festa do 
diácono Lourenço, e fazei que elas possam 
servir para a salvação do vosso povo.

Prefácio dos mártires

Antífona da comunhão - Jo 12,26

Ó Deus, saciados por vossos dons, concedei-
nos, ao vos prestar o devido culto na festa de São 
Lourenço, a graça de crescer na salvação.

Oração depois da comunhão

Aquele que me serve, diz o Senhor, deve 
seguir-me. E onde eu estiver estará o meu ser-
vidor.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 12,24-26

-  Se o Filho único não comunica sua própria vida aos irmãos e irmãs, fica só. E, ficando só, 
não seria Filho de Deus, porque não viveria no amor que o Pai tem por todos os seus filhos e filhas. 
De fato, se não amasse os irmãos e irmãs, perderia sua identidade de Filho. Esta, aliás, é também a 
nossa situação.

-  Jesus busca no “grão de trigo” uma luz para iluminar sua vida entregue e sua morte como 
vida entregue. Ele toma um exemplo da criação para indicar o mistério da nova criação. O grão de 
trigo mostra a sua força vital não quando está íntegro e formoso na mão do agricultor ou na caixa de 
alimentos ou em algum vidro na cozinha, mas exatamente quando – pasmem, senhoras e senhores! 
– quando é lançado na terra e por ela engolido. O destino da semente, que produz conforme a sua 
espécie, é o mesmo do Filho do Homem. Assim como a semente cai na terra, morre e produz muito 
fruto, da mesma forma Jesus, levantado da terra e jogado na terra, atrai a si todos os seres humanos 
e comunica-lhes a sua vida de Filho! Neste mundo marcado pelo egoísmo que mata, a vitória sobre 
a morte e a comunicação da vida passam necessariamente (diz-se “dei” em grego) pela própria 
morte! Até nisso o amor de Deus se submete aos condicionamentos humanos!

-  O egoísmo, na verdade, além de mortal, é estéril. A semente que pretendesse conservar-se  
ficaria só e deixaria de ser semente, pois não comunicaria vida. É da dinâmica da vida dar-se para 
ser vida. Uma vida que não se dá não é vida, é já morte!

-  O que é que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje (Jo 12,24-26) e em seu contexto 
mais amplo (Jo 12,20-36)? Jesus está dizendo uma coisa importantíssima: olhem para a cruz, 
contemplem a minha morte na cruz, olhem para a cruz para descobrir quem sou eu. A cruz, de fato, 
é a sua glória, o mistério de fecundidade, a vida da semente que morre!

A
quele “em verdade, em verdade” (que traduz o aramaico “amém, amém”) é uma       
forma solene de revelação divina. O que Jesus está para dizer tem o peso de uma palavra 
divina!

-  Pelo contrário, um grão que morre é fecundo: dando a vida, frutifica; dando a vida, é 
princípio de vida; dando a vida, realiza a sua verdadeira essência. Daí a comparação feita por Jesus: 
a glorificação do Filho é a mesma da semente que morre. Dando a vida, Jesus se revela igual ao Pai, 
fonte e princípio de vida para todos. 

-  Esta “lei” vale para todo ser humano. O egoísta, apegado à sua própria vida, se dobra sobre 
si mesmo, se fecha em seu pequeno mundo e fica definitivamente só. Perde a sua vida, que é saída 
de si, abertura para os outros, relação com Deus e com os outros. Fazendo outra comparação: quem 
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quisesse segurar o fôlego – para não dá-lo a ninguém – morreria sufocado. Vive-se porque se 
respira, quer dizer, se inspira (recebendo) e se expira (dando). (Aliás, nosso último respiro se diz 
com o verbo “expirar”, que significa “dar... a vida”!). A vida só circula na medida em que é recebida 
e dada. 

Santos do dia: Lourenço (230-258). Bliktrudes (Plektrudes) (+725). Érico Plovpennig (1216-
1250).

Efemérides: Nascimento de Gonçalves Dias (1823) e Jorge Amado (1912). 

Testemunhas do Reino: Tito de Alencar (Brasil.1974). Jesús Alberto Páez Vargas (Peru. 1977).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] LEGENDA. Pode-se até traduzir essa palavra por 'lenda', mas tem um sentido diferente do 
sentido comum que a palavra 'lenda' tem. A legenda, juntamente com a saga, faz parte das narrações 
poéticas em prosa presentes na Bíblia. É um gênero literário. A legenda, de modo geral, está ligada à fé e 
ao culto. Não deve ser vista como uma história inventada – como a nossa palavra 'lenda' deixa 
normalmente entender – desvinculada do acontecimento real. A legenda tem sempre um 'núcleo 
histórico', mas diz mais do que um frio relatório dos fatos. Ela interpreta os fatos à luz da fé e, dessa 
forma, torna transparente a ação de Deus na história pessoal e coletiva.

11 TERÇA-FEIRA - SANTA CLARA, Virgem - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Clara de Favarone, originária de Assis, 
conheceu seu conterrâneo Francisco aos 18 
anos. Entusiasmada pela espiritualidade e pelo 
estilo de vida de Francisco, tentou segui-los. Em 
1212, fugiu de casa e recebeu, na Porciúncula, a 
pobre veste dos ‘franciscanos’. A família, porém, 
não lhe dava paz, pelo que era obrigada a fugir 
de mosteiro a mosteiro. Finalmente, encontrou 
abrigo em São Damião, a igreja em decom-
posição onde o Crucifixo falou a Francisco – 
“Francisco, reforma a minha Igreja”! – e onde 
Clara formará sua comunidade: a Ordem das 
Damas Pobres ou Clarissas. Duas irmãs de 
sangue a seguiram: Inês (mais tarde canoniza-
da), que também teve que fugir de casa, e 
Beatriz. A própria mãe terminará seus dias em 
São Damião. Clara e sua comunidade se dedi-
carão à contemplação dentro da mais absoluta 
pobreza. Alguns dias antes de morrer, conseguiu 
a aprovação de uma Regra muito próxima à que 

Francisco conseguira fazer aprovar para os seus 
frades. Morta em 1253. Em 1255 já estava 
canonizada.

Comentário inicial - Celebramos hoje a 
memória de Clara de Assis, conquistada para a 
radicalidade do Evangelho pela opção de vida 
feita por seu conterrâneo Francisco de Assis. 
Formou uma comunidade, a Ordem das Damas 
Pobres, conhecidas também como Clarissas, 
que adotarão uma regra muito próxima à da Or-
dem dos Frades Menores, de Francisco. Tendo 
vivido à frente do Convento de São Damião por 
quarenta e dois anos, dedicando-se, com suas 
irmãs, à solidão e à contemplação dentro da 
mais absoluta pobreza, morreu, exclamando: “Ó 
Deus, bendito sejais por ter-me criado!” 

Esta é uma virgem sábia do número das 

Antífona da entrada
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R. Como é doce ao paladar vossa pala-
vra, ó Senhor!

4.  Como é doce ao paladar vossa palavra, 

Leitura - Ez 2,8 – 3,4

Salmo responsorial - Sl 118 (119),14. 
24.72.103.111.131 (R/. 103a)

2.  Minha alegria é a vossa Aliança, meus 
conselheiros são os vossos mandamentos. R.

Ó Deus, que, na vossa misericórdia, atraís-
tes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, 
por sua intercessão, que, seguindo o Cristo com 
um coração de pobre, vos contemplemos um 
dia em vosso Reino.

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

 8Assim fala o Senhor: ”Quanto a ti, Filho do 
homem, escuta o que eu te digo: Não sejas 
rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a 

9boca e come o que eu te vou dar”.  Eu olhei e vi 
uma mão estendida para mim e, na mão, um 
livro enrolado. Desenrolou-o diante de mim; 
estava escrito na frente e no verso e nele havia 

3,1cantos fúnebres, lamentações e ais.  Ele me 
disse: “Filho do homem, come o que tens 
diante de ti! Come este rolo e vai falar aos filhos 

 2de Israel”.  Eu abri a boca, e ele fez-me comer o 
3rolo.  Depois disse-me: “Filho do homem, 

alimenta teu ventre e sacia as entranhas com 
este rolo que eu te dou”. Eu o comi, e era doce 

4como mel em minha boca.  Ele disse-me então: 
“Filho do homem, vai! Dirige-te à casa de Israel 
e fala-lhes com as minhas palavras”. - Palavra 
do Senhor.

prudentes, que foi ao encontro de Cristo com 
sua lâmpada acesa.

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

Oração do dia

Leitura da Profecia de Ezequiel

muito mais doce do que o mel na minha boca! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,29ab

O maior entre nós... preocupação de ontem 
e de hoje; preocupação de sempre. Energia 
perdida, escândalo para a fé, feiura que esconde 
a cara. Jesus se entrega a outro espírito. Nossos 
desvalores, seus valores. A grandeza da peque-
nez. A infância espiritual de Teresinha. O último 
lugar de quem serve no outro a imagem de 
Deus. A busca de quem se perdeu. Um único 
que vale 99. Outra lógica a do amor louco de 
Deus!

5.  Vossa palavra é minha herança para sem-
pre, porque ela é que me alegra o coração! R.

6.  Abro a boca e aspiro largamente, pois 
estou ávido de vossos mandamentos. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 18,1-5.10.12-14

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus 

1Naquele tempo:  Os discípulos aproxima-
ram-se de Jesus e perguntaram: "Quem é o 

2maior no Reino dos Céus?"  Jesus chamou uma 
3criança, colocou-a no meio deles  e disse: "Em 

verdade vos digo, se não vos converterdes, e 
não vos tornardes como crianças, não entrareis 

4no Reino dos Céus.  Quem se faz pequeno 
como esta criança, esse é o maior no Reino dos 

5Céus.  E quem recebe em meu nome uma 
10criança como esta, é a mim que recebe.  Não 

desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu 
vos digo que os seus anjos nos céus veem sem 

                   cessar a face do meu Pai que está nos céus. 
12 Que vos parece? Se um homem tem cem 
ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as 
noventa e nove nas montanhas, para procurar 

13aquela que se perdeu?  Em verdade vos digo, 
se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela, do 
que com as noventa e nove que não se per-

V. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de 
mim que sou de coração humilde e manso! R.
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14deram.  Do mesmo modo, o Pai que está nos 
céus não deseja que se perca nenhum desses 
pequeninos.- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que se 
deixe fascinar pelo Evangelho abraçado com 
radicalidade por Francisco e Clara de Assis, 
rezemos. R.

2.  Pela grande família franciscana, para 
que não imite, mas se identifique com o ideal 
evangélico assumido por Francisco e Clara, 
rezemos. R.

5.  Por nós aqui reunidos celebrando a 
Eucaristia, para que tenhamos a mesma fé e a 

3.  Pelos rapazes e moças, para que encon-
trem em Jesus e no Evangelho do Reino um 
ideal de vida capaz de dar sentido pleno à 
existência, rezemos. R.

4.  Pelas nossas comunidades, para que 
não se deixem engolir pela cultura do mate-
rialismo, do consumismo e do individualismo, 
rezemos. R.

Na memória de Santa Clara, que, na flor da 
juventude, abriu mão de tudo e se consagrou a 
Cristo na solidão, na oração e na pobreza, 
apresentemos nossas preces ao Pai, dizendo:  
R. Ouvi-nos, Senhor!

mesma coragem de Santa Clara de Assis, 
rezemos. R.

Senhor, destes à virgem Santa Clara um 
grande amor a Cristo. Por causa deste amor, ela 
viveu em solidão, oração e extrema pobreza. Dai 
a nós também, Senhor, a graça de descobrir em 
Jesus e no seu Evangelho o tesouro pelo qual 
vale a pena renunciar a tudo e viver em perfeita 
alegria. 

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

Antífona da comunhão - Mt 25,6

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

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,1-5.10.12-14

-  O capítulo 18 – o quarto discurso de Jesus em Mateus – tem a seguinte estrutura: a 
comunidade cristã não é formada por grandes, mas por pequenos (Mt 18,1-11), perdidos (18,12-
14) e pecadores (18,15-18) perdoados que, por sua vez, perdoam (18,21-35). A sua força é a 
oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, que, assim, garante a sua presença no meio dos 
discípulos (18,19-20). As palavras-chave do capítulo são: ‘criança’ (vv. 1-5); ‘pequeno’ (que se 

O
 capítulo 18 contém o discurso comunitário, eclesial ou eclesiológico do Evangelho de 
Mateus. A pergunta por quem é o maior parece inevitável quando o assunto é a vida em 
comum, necessária para a realização do ser humano,  (animal político ou “zoón politikón”

animal social), como disse Aristóteles.
-  A palavra do Filho, que faz filhos e filhas, se realiza na comunidade dos irmãos e irmãs. É o 

Reino do Pai. O Reino do Pai se realiza na fraternidade entre os filhos e filhas. O amor ao Pai se 
concretiza no amor aos irmãos e irmãs; o amor aos irmãos e irmãs tem seu fundamento no amor do 
Pai.
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escandaliza, é desprezada e se perde) (vv. 6-14); ‘irmão’ (que peca, que deve ser advertido e 
perdoado) (vv. 15-18.21-35). O tripé é justamente esse: criança – pequeno – irmão.

-  O ‘discurso comunitário’ coloca as vigas-mestras da vida comum. Segundo Jesus, o que 
une não é a grandeza (moral, social, jurídica) real ou presumida, mas a ‘pequenez’ que o Filho 
acolheu e acolhe. O que mantém a união não é a vida impecável e perfeita dos cristãos, mas o 
perdão sempre de novo dado e recebido.

-  Os limites – os nossos e os dos outros – precisam ser acolhidos – por nós e pelos outros – 
para serem enfrentados e eventualmente superados. Quando não aceitos, tornam-se motivo de 
defesa e agressão, de violência e divisão. Quando aceitos, porém, tornam-se lugar de alegria, de 
amor, de entendimento, de comunhão. Tudo depende do espírito com que encaramos e vivemos os 
limites. O espírito de morte leva à guerra e às guerras, maiores ou menores; o Espírito de Deus leva 
ao respeito e o respeito à comunhão.

-  Na comunidade – que é feita “por” Deus, mas é feita “de” homens – há de tudo: 
mesquinharias, escândalos, debilidades, pecados. Não se pressupõem nem pessoas melhores 
nem um mundo melhor: o mal não é obstáculo para o bem; pode ser uma provocação para que o 
bem mostre todas as suas potencialidades. A misericórdia sempre se sentiu irresistivelmente 
atraída pela miséria, fosse essa qual fosse!

-  O capítulo 18 mostra, enfim, que o objetivo da ação do Filho é justamente a comunidade, 
onde somos irmãos porque filhos do Pai e filhos porque irmãos. A fraternidade é a cara do Reino de 
Deus na terra, e a comunidade, as cores dessa cara. Só a fraternidade e a fraternidade aberta a todos 
pode mostrar ao mundo que Deus é Pai e Pai de todos e todas.

-  No centro da comunidade, como valor absoluto, está aquele que se fez último e servo de 
todos: o Filho encarnado na pequenez do profeta de Nazaré, o Senhor crucificado, revelação do 
Deus Amor que se fez humilde e pequeno para acolher os pequenos e os últimos. 

Santos do dia: Susana de Roma (+304). Taurino de Évreux (IV/V século). Gaugério de Cambrai 
(540-625). Schetzel de Luxemburgo (+1138). Clara de Assis (1194-1253).

Efemérides: Dia da criação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Dia do Direito. Dia do Advogado. Dia 
Internacional da Logosofia. Dia do Magistrado. Dia da Consciência Nacional. Dia Nacional do 
Estudante. Dia do Magistrado. Dia do “Pendura”. Dia do Garçom. Dia do Empregado Hoteleiro. Dia da 
Televisão.

QUARTA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)12

Acusar, condenar, torturar, banir, matar. A 
lógica desumana do mundo sem Deus pode 
penetrar venenosamente dentro da comunidade 
do Messias dos pequenos, dos pobres, dos 
pecadores. A Igreja precisa se desvestir da toga 
dos tribunais e vestir o manto do respeito, da 
atenção, do escutar, da caridade, da misericór-
dia, do perdão. O que importa é salvar o irmão!

Oração do dia

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e 
não desprezeis o clamor de quem vos busca.

Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousa-
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Leitura da Profecia de Ezequiel

Leitura - Ez 9,1-7; 10,18-22

mos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um 
coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes.

1 Senhor gritou a meus ouvidos, com voz 
forte: “Aproxima-se o castigo da cidade! Cada 

2um tenha sua arma destruidora na mão!”  Então, 
eu vi seis homens vindo da porta superior, 
voltada para o norte, cada qual empunhando 
uma arma de destruição. Entre eles havia um 
homem vestido de linho, que levava um estojo 
de escriba na cintura. Eles foram colocar-se 

3junto do altar de bronze.  Então a glória do Deus 
de Israel elevou-se de cima do querubim sobre 
o qual estava, em direção à soleira do Templo. E 
chamou o homem vestido de linho, que levava 

4ºum estojo de escriba à cintura.  Senhor disse-
lhe: “Passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, 
e marca com uma cruz na testa os homens que 
gemem e suspiram por causa de tantos horrores 

5que nela se praticam”.  E escutei o que ele dizia 
aos outros: “Percorrei a cidade atrás dele e 

6matai sem dó nem piedade.  Matai velhos, 
jovens e moças, mulheres e crianças, matai a 
todos, até ao extermínio. Mas não toqueis em 
nenhum homem sobre quem estiver a cruz. 
Começai pelo meu santuário”. E eles começa-
ram pelos anciãos que estavam diante do Tem-

7plo.  Ele disse-lhe: “Profanai o Templo, enchei 
os átrios de cadáveres. Ide”. E eles saíram para 

10,18matar na cidade!  Então a glória do Senhor 
saiu da soleira do Templo e parou sobre os 

19querubins.  Os querubins levantaram suas asas 
e elevaram-se da terra à minha vista, partindo 
juntamente com eles as rodas. Eles pararam à 
entrada da porta oriental do Templo do Senhor, e 
a glória do Deus de Israel estava em cima deles. 
20 Eram estes os seres vivos que eu tinha visto 
debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio 

21Cobar, e compreendi que eram querubins.  Ca-
da um tinha quatro faces e quatro asas, e debai-

22xo das asas, uma forma de mão humana.  Suas 
faces eram semelhantes às faces que eu tinha 

Salmo responsorial - 112(113),1-2.3-4. 
5-6 (R/. 4b) 

visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua 
frente. - Palavra do Senhor.

R.  A glória do Senhor vai além dos 
altos céus.

1.  Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, 
louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do 
Senhor, agora e por toda a eternidade! R.

2.  Do nascer do sol até o seu ocaso, 
louvado seja o nome do Senhor! Senhor está 
acima das nações, sua glória vai além dos altos 
céus. R.

3.  Quem pode comparar-se ao nosso Deus, 
ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se 
inclina para olhar o céu e a terra? R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 5,19

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus 

Evangelho - Mt 18,15-20

V.  Em Cristo, Deus reconciliou consigo 
mesmo a humanidade; e a nós ele entregou esta 
reconciliação. R.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
15discípulos:  Se o teu irmão pecar contra ti, vai 

corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo! Se 
16ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão.  Se ele não 

te ouvir, toma contigo mais uma ou duas 
pessoas, para que toda a questão seja decidida 

17sob a palavra de duas ou três testemunhas.  Se 
ele não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem 
mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado como se 

18fosse um pagão ou um pecador público.  Em 
verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra 
será ligado no céu, e tudo o que desligardes na 

19 terra será desligado no céu. De novo, eu vos 
digo: se dois de vós estiverem de acordo na 
terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, 
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Preces dos fiéis

3.  Pelos que se reúnem no nome de Jesus. 
Que acreditem que ele está no meio deles na co-
munhão do Espírito, oremos, irmãs e irmãos. R. 

Deus pede que colaboremos com ele em 
chamar de volta para dentro da comunidade os 
que se autoexcluíram por sua própria culpa. 
Invoquemos a sua ajuda, rezando juntos e 
dizendo: R. Perdoai-nos, Senhor!

1.  Pelos ministros da Igreja e pelos cris-
tãos. Que deem o primeiro passo em dire-     
ção aos que os ofenderam, oremos, irmãs e 
irmãos. R. 

5.  Pelos defuntos da nossa comunidade. 

4.  Pelos que em vida experimentam a inti-
midade do Senhor. Que, um dia, possam con-
templar a sua glória, oremos, irmãs e irmãos. R. 

isto vos será concedido por meu Pai que está 
20nos céus.  Pois onde dois ou três estiverem 

reunidos em meu nome eu estou ali, no meio 
deles." - Palavra da Salvação.

2.  Pelos que reconhecem seus erros. Que 
sejam acolhidos como pessoas que querem 
refazer suas vidas, oremos, irmãs e irmãos. R. 

Oração sobre as oferendas

Que o Senhor os receba em seus braços miseri-
cordiosos, oremos, irmãos e irmãs. R. 

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Oração depois da comunhão

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela agora 
vos oferece. Transformai-os por vosso poder em 
sacramento de salvação.

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos 
de receber nos traga a salvação e nos confirme 
na vossa verdade.

Senhor Jesus Cristo, Deus e homem ver-
dadeiro, rosto humano do Deus transcendente, 
ensinai-nos a amar, a perdoar, a servir e a rezar. 
Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,15-20

-  A aceitação incondicional do outro é condição para a correção fraterna. A aceitação 
incondicional supera a contraposição viciosa entre crítica maldosa e endurecimento defensivo. A 
pessoa só aceita eventuais observações sobre si mesma e sobre sua conduta quando se sente 
acolhida e na medida em que se sente acolhida. Caso contrário, sente-se agredida e, sentindo-se 
agredida, defende-se ou agride, quando não agride para defender-se.

N
a comunidade de Jesus, pratica-se a correção fraterna, que é um gesto de amor em vista 
da construção e da reconstrução da fraternidade. O restabelecimento da fraternidade faz 
com que o irmão ou irmã não esteja mais só, e onde dois ou mais estão juntos, o Pai se 

alegra e o Filho está no meio deles.
-  Os membros da comunidade são o que são e são chamados e acolhidos porque queridos e 

amados pelo Pai para se tornarem filhos e irmãos.
-  A correção fraterna é sinal e gesto de amor. Feita de verdade e caridade (cf. Ef 4,15), ela só 

é possível onde “cada um é acolhido nos seus limites, não é julgado se erra, é absolvido se é 
culpado, é procurado quando se perde, é perdoado se peca.” (Fausti). 

-  A correção fraterna, numa comunidade de pecadores chamados a serem perfeitos (Mt 
5,48), é sempre necessária, se quisermos crescer como irmãos e irmãs. O nosso relacionamento 

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:41:02



13 QUINTA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)
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-  A correção fraterna é exatamente o contrário do escândalo, no sentido normal da palavra. 
Enquanto o escândalo, usando armadilhas e alimentando a fofoca, passa por cima do irmão que 
erra, a correção fraterna cerca o irmão de cuidados. O escândalo o empurra para o mal; o cuidado é 
a rede que o protege do alastrar-se do mal e o arrasta para o bem. O escândalo perde o irmão que 
erra; a correção fraterna o salva. O escândalo não vem do pecado, pois todos pecam; mas vem 
sempre dos que amam mais a lei que o/a irmão/ã que erra!

deve progredir sempre para podermos ser como uma cidade construída sobre o monte (Mt 5,14). A 
correção fraterna é a melhor maneira de irmos atrás de quem está transviado, para que não se perca. 
É assim que a ‘perfeição’ de Mateus (5,48) se mostra como a ‘misericórdia’ de Lucas (Lc 6,36).

-  Deve-se tentar todos os meios para trazer de volta o irmão que erra: o diálogo pessoal, a 
mediação de outros e, se necessário, a mediação da comunidade. A exclusão da comunidade – 
tratar alguém como pagão e publicano! – não significa exclusão do amor, que é sempre devido. O 
exemplo e modelo é Jesus, amigo de publicanos e pecadores (Mt 11,19), que veio salvar o que está 
perdido (Mt 11,11), que envia os discípulos a todos os pagãos (Mt 28,19).

-  O pecado rompe a fraternidade: a verdade exige que se reconheça esse fato. A estratégia de 
eliminar a ‘maçã pobre’ (a mais desumana) talvez impeça que o mal se difunda e pode preservar 
outras de se contaminarem. O perdão (segunda estratégia) já é um passo à frente, mas só 
restabelece a fraternidade pela metade: aquele que perdoa age como irmão, mas o que foi perdoado 
só o fará a partir do momento em que reconhece seu erro e aceita o perdão. Dizer que o pecado 
rompe a fraternidade equivale a um julgamento. Eliminar a ‘maçã podre’, a uma condenação. 
Perdoar o irmão que errou (terceira estratégia), a assemelhar-se ao Pai, que faz o sol brilhar sobre 
todos. Só a correção fraterna, porém, é remédio que cuida e cura, levando o organismo ferido e 
doente a reagir e a debelar seu próprio mal.

Testemunhas do Reino: Francisco de Vitória (Espanha. 1546). Margarida Maria Alves (Brasil. 
1983). 

Memória histórica: Prisão de bispos, padres e leigos em Riobamba (Equador, 1976). Início das 
ondas de greve nos estaleiros de Gdánsk, Polônia (1980). 

Efemérides: Dia do Cortador de Cana. Dia Nacional das Artes. Dia Internacional da Juventude 
(ONU). 

Santos do dia: Hilária de Augsburg (+304). Ciríaco de Augsburg e companheiros (+304). 
Eusébio de Milão (+462). André Abellon (1375-1450). Inocêncio XI (1611-1689). 

Num mundo de pecadores, sem perdão a 
convivência se torna impossível. Perdoar, 
porém, não é fácil. Perdoar faz parte da justiça 
maior e excessiva do Reino. Perdoar é divino. 
Perdoar é graça. Graça que devemos implorar 
sempre, em relação a todos, não importam suas 
ofensas. “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o 

que fazem”!

Considerai, Senhor, vossa aliança e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-
vos, Senhor, defendei vossa causa, e não 
desprezeis o clamor de quem vos busca.

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23
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Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousa-
mos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um 
coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes.

Oração do dia

Leitura - Ez 12,1-12

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
2termos:  ”Filho do homem, estás morando no 

meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para 
ver e não ve m, ouvidos para ouvir e não ouvem, e

3pois são um povo rebelde.  Quanto a ti, Filho do 
homem, prepara para ti uma bagagem de 
exilado, em pleno dia, à vista deles. Emigrarás 
do lugar onde estás, à vista deles, para outro 
lugar. Talvez percebam que são um povo 

4rebelde.  Deverás tirar a bagagem em pleno dia, 
à vista deles, como se fosse a bagagem de um 
exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, 

5como quem vai para o exílio.  À vista deles 
deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo 

6qual sairás;  deverás carregar a bagagem nas 
costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a 
face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal 

7para a casa de Israel”.  Eu fiz assim como me foi 
ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como 
se fosse a bagagem de exilado; à tarde, abri com 
a mão um buraco no muro. Saí ao escuro, 

              carregando a bagagem às costas, diante deles. 
8 De manhã, a palavra do Senhor foi-me dirigida 

9nestes termos:  ”Filho do homem, não te per-
guntaram os da casa de Israel, essa gente 

10rebelde, o que estavas fazendo?  Dize-lhes: 
Assim fala o Senhor Deus: Este oráculo refere-
se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de 

11Israel que está na cidade.  Dize: Eu sou um 
sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será 

12ºfeito com eles: irão cativos para o exílio.  prín-
cipe que está no meio deles levará a baga-   
gem às costas e sairá ao escuro. Farão no          
muro um buraco para sair por ele. O príncipe 
cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o 
país. - Palavra do Senhor.

1.  Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, 
recusando-se a guardar os seus preceitos. Como 
seus pais, se transviaram, e o traíram como um 
arco enganador que volta atrás; R.

2.  Irritaram-no com seus lugares altos, 
provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus 
ouviu e enfureceu-se contra eles, e repeliu com 
violência a Israel. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 118(119)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso 

servo e ensinai-me vossas leis e mandamen-
tos! R.

Evangelho - Mt 18,21-19,1

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus 

21Naquele tempo:  Pedro aproximou-se de 
Jesus e perguntou: "Senhor, quantas vezes devo 
perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 

22sete vezes?"  Jesus respondeu: "Não te digo até 
23sete vezes, mas até setenta vezes sete.  Porque 

o Reino dos Céus é como um rei que resolveu 
                          acertar as contas com seus empregados. 

24 Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um 
25que lhe devia uma enorme fortuna.  Como o 

empregado não tivesse com que pagar, o patrão 
mandou que fosse vendido como escravo, junto 
com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, 

26para que pagasse a dívida.  O empregado, 
porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, 
suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei 

27tudo'.  Diante disso, o patrão teve compaixão, 

3.  Entregou a sua arca ao cativeiro, e às 
mãos do inimigo a sua glória; fez perecer seu 
povo eleito pela espada, e contra a sua herança 
enfureceu-se. R.

R.  Das obras do Senhor não se esque-
çam.

Salmo responsorial - Sl 77(78),56-57. 
58-59.61-62 (R/. cf. 7c)
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               soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. 
28 Ao sair dali, aquele empregado encontrou um 
dos seus companheiros que lhe devia apenas 
cem moedas. Ele o agarrou e começou a 

29sufocá-lo, dizendo: 'Paga o que me deves'.  O 
companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: 

30'Dá-me um prazo! e eu te pagarei'.  Mas o 
empregado não quis saber disso. Saiu e 
mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o 

 31que devia.  Vendo o que havia acontecido, os 
outros empregados ficaram muito tristes, pro-

32curaram o patrão e lhe contaram tudo.  Então o 
patrão mandou chamá-lo e lhe disse: 'Empre-
gado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, 

33porque tu me suplicaste.  Não devias tu tam-
bém, ter compaixão do teu companheiro, como 

34eu tive compaixão de ti?'  O patrão indignou-se 
e mandou entregar aquele empregado aos 
torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. 
35 É assim que o meu Pai que está nos céus fará 
convosco, se cada um não perdoar de coração 

 19,1ao seu irmão."  Ao terminar estes discursos, 
Jesus deixou a Galileia e veio para o território      
da Jude  além do Jordão.ia  - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

1.  Pelos sacerdotes. Que saibam, em nome 
do bom Jesus, acolher os penitentes e perdoar 

Voltemo-nos para o Pai, justo e misericor-
dioso, que, em Jesus Cristo, seu Filho e Senhor 
nosso, nos fez conhecer a grandeza do seu 
coração e nos abriu o caminho do perdão e            
da paz, dizendo: R. Ajudai-nos, Senhor, a 
perdoar. 

5.  Pelos casais em crise. Para que, no 
perdão recíproco, possam redescobrir e apro-
fundar o seu amor, rezemos ao Senhor. R.

Acolhei, Pai Santo, estas súplicas que vos 
apresentamos com humildade e confiança, e 
dai-nos um coração capaz de perdoar, rico em 
misericórdia, como o vosso. 

4.  Pelos membros da nossa comunidade. 
Para que não nos comportemos como o              
servo incompassivo da parábola, rezemos ao   
Senhor. R. 

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela agora 
vos oferece. Transformai-os por vosso poder em 
sacramento de salvação.

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

2.  Pelos que buscam caminhos de diálogo 
e de reconciliação. Para que a vida e a paz falem 
mais alto que o ódio, rezemos ao Senhor. R.

Oração sobre as oferendas

Oração depois da comunhão

os seus pecados, rezemos ao Senhor. R.

3.  Pelas pessoas, empresas e países ricos. 
Para que se deixem tocar pelo sofrimento dos 
irmãos desvalidos, rezemos ao Senhor. R.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos 
de receber nos traga a salvação e nos confirme 
na vossa verdade.

SÃO PONCIANO, Papa, e SANTO HIPÓLITO, Presbítero, Mártires 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Mártires - MR, p. 740ss.).

mártires Ponciano e Hipólito faça crescer em 
nós o vosso amor e mantenha em nossos cora-
ções uma fé sempre firme.Ó Deus, que a admirável constância dos 

Oração do dia
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,21–19,1

-  O erro do outro – que, felizmente, me incomoda, sinal de que, nos seres humanos e entre 
os seres humanos, há uma estrutura de valores! – é, paradoxalmente, o que me ajuda a tornar-me 
como Deus. Vem-me à mente aquela passagem do Precônio Pascal: “Ó feliz culpa que nos fez 
merecer tão grande salvador!” Que, descristianizando, a gente poderia traduzir: “Ainda bem que 
existe o mal!” Que não é um convite ao pecado (Rm 3,8; 6,1.15), mas o contraste humano que 
ressalta a magnanimidade divina da graça: “Onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rm 
5,20). 

-  O perdão – de Deus para nós e entre nós – é o coração da vida cristã. Torna-me filho ou filha 
do Pai e irmão ou irmã dos meus irmãos. Entre os filhos de Adão não existe comunhão, nem com o 
Pai nem com os outros, sem perdão. O perdão não só não nega a ‘verdade’ do mal, quanto a supõe, 
mas, justamente aí, na negação do amor, celebra o triunfo do amor gratuito, excessivo, 
incondicional. Amor que não perdoa não é amor!

-  Enquanto a justiça da lei mata, a justificação do Espírito dá a vida (2Cor 3,6). O que o Pai faz 
comigo pelo Filho e no Filho devo fazer pelos irmãos e irmãs. É o que diz Paulo, com rara beleza e 
eficácia, na abertura do famoso hino cristológico da Carta aos Gálatas: tenham em vocês o mesmo 
sentimento em relação aos irmãos que está em Cristo Jesus (Gl 2,5). O erro do outro para comigo, 
ao invés de provocar a minha ira, é ocasião e provocação para perdoar como sou perdoado: torna-
me – paradoxalmente, pois há um erro – filho perfeito como o Pai do céu é perfeito (Mt 5,43-48).

E
sta passagem do evangelho se divide em duas partes: o diálogo entre Pedro e Jesus sobre 
o perdão ilimitado (vv. 21-22) e uma parábola que ilustra o perdão ilimitado, colocando o 
seu fundamento (vv. 23-35). A parábola está construída sobre a contraposição entre a 

misericórdia do Senhor, que perdoa generosamente (vv. 23-27), e a falta de piedade do 
empregado, que não perdoa uma pequena dívida (vv. 28-30). Conclui dizendo que quem não 
perdoa não é perdoado (vv. 31-35).

-  Normalmente, nosso relacionamento com o outro se baseia no relacionamento que o outro 
tem conosco. No evangelho de hoje, Jesus recontextualiza essa experiência: o fundamento da 
minha relação com o outro deve imitar a relação que o Outro tem comigo. O que o Senhor fez e faz 
comigo é o fundamento do que devo fazer com os outros. O mandamento de Jesus diz: amem-se 
uns aos outros como eu os tenho amado (Jo 13,34). Paulo explicita a sua lógica: façamos o bem 
uns aos outros como o Pai nos fez o bem em Cristo (Ef 4,32).

-  A justiça do Filho é diferente da justiça comutativa, que vai do “do ut des” (dou para que 
dês) ao “do quod das” (dou o que dás). Em relação ao erro do outro, essa justiça diz: quem erra 
paga. A justiça do Filho é uma justiça outra, uma justiça superior, excessiva, própria de quem ama, 
que se sente sempre devedora: deve reconciliação ao adversário, acolhida ao pequeno, busca ao 
transviado, correção ao culpado, pagamento ao devedor. É a diferença da justiça divina, que é 
misericórdia diante da miséria, dom diante da pequenez, perdão diante do erro. Misericórdia, dom 
e perdão!

-  O mal que faço é ocasião para que eu ame mais o Senhor, porque me faz sentir mais amado 
por Ele (cf. Lc 7,42ss.). O mal que sofro é a oportunidade de perdoar e de amar mais os irmãos, 
tornando-me mais parecido ao Senhor. O meu mal provoca o perdão de Deus; o mal dos outros 
deve provocar o meu perdão. Essa circulação de perdão recebido e dado é a respiração própria de 
Deus, o Espírito Santo, que, sendo vida de Deus, torna-se, pelo dom e pelo perdão de Deus, minha 
vida. Essa é a dinâmica da graça que, vindo do Pai ao Filho, é derramada pelo Espírito Santo em nós 
e circula entre nós.
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SEXTA-FEIRA - SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE 

Presbítero, Mártir - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória) 
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-  A parábola dos vv. 23-35 – que conclui o discurso comunitário – é uma exortação ao 
perdão. A vida comunitária é possível não porque não há pecado, mas porque existe perdão. O mal 
– paradoxalmente, dizemo-lo pela terceira vez – ao invés de dividir e isolar definitivamente, quando 
existe o perdão recíproco, é capaz de unir e reforçar a comunidade. 

Santos do dia: Hipólito de Roma (+236). Ponciano (+236). Radegunda de Turíngia (518-
587). Máximo o Confessor (580-662). Wigberto de Fritzlar (680-737 / 738). Ludolfo de Korvey 
(915-983). João Berchmans (1599-1621). Marcos de Aviano (1631-1699). 

Efemérides: Dia do Encarregado. Dia do Economista. Dia do Azar. Dia Internacional dos 
Canhotos. 

Memória histórica: Morte de Cuauhtémoc e de cerca de 240.000 guerreiros depois de 80 dias 
de cerco a México-Tenochtitlán (1521).

Raimundo Kolbe nasceu em 1894 na Polônia, 
de família cristã fervorosa. O pai trabalhava numa 
indústria têxtil e sofria com a divisão da Polônia 
entre a Rússia, a Alemanha e a Áustria. Seus 
primeiros estudos foram na casa de um padre e, 
depois, de um farmacêutico do lugar. Mais tarde, 
os três filhos e os próprios pais se tornaram 
franciscanos, os pais, terciários. Raimundo fez o 
noviciado em Leópolis, na área austríaca, de onde 
saiu Maximiliano. Enviado para Roma, estudou 
Filosofia na Universidade Gregoriana e Teologia 
no Colégio Seráfico. Foi ordenado em 1918. Sua 
estada em Roma foi marcada por dois fatos que o 
acompanhariam por toda a vida: as primeiras 
manifestações da tuberculose e a fundação de 
uma associação religiosa, a Milícia da Imaculada, 
dedicada à conversão dos pecadores por meio 
de Maria. De volta à Polônia, a Milícia cresceu 
muito. Apesar do avanço da tuberculose, criou 
um jornalzinho de poucas páginas, o Cavaleiro da 
Imaculada. Em Grodno, criou uma tipografia e, 
em Varsóvia, a Cidade de Maria. Seu movimento 
chegou a Nagasaki, no Japão, e na Índia. Com o 
início da Guerra, em 1939, seu pessoal se 
dispersou: “Não esqueçam o amor”, dizia Kolbe. 
A Cidade de Maria transformou-se num lugar de 
acolhida para feridos, doentes e prófugos. No dia 

19 de setembro de 1939, Kolbe e outros frades 
foram presos e levados a um campo de 
concentração, mas, dois meses depois (8 de 
dezembro), foram libertados. A prisão definitiva 
deu-se no dia 17 de fevereiro de 1941. Em 28 de 
maio, foi transferido para Auschwitz, colocado 
entre os judeus e obrigado aos trabalhos mais 
difíceis, como o transporte de cadáveres ao 
crematório. “Kolbe era um príncipe em meio a 
nós”, disse uma testemunha, referindo-se à sua 
dignidade e retidão. No final de julho, foi 
transferido ao Bloco 14, cujos prisioneiros 
trabalhavam na lavoura. Um deles conseguiu 
fugir e, segundo a lei do campo de extermínio, 
dez prisioneiros foram destinados ao bunker da 
morte. Kolbe entregou-se livremente para 
substituir um deles, um pai de família. Ainda 
graças ao Pe. Kolbe, o desespero dessas 
criaturas se transformou em prece comum e, à 
medida que, um a um, foram morrendo, a um 
fiapo de voz. Depois de 14 dias, restavam quatro 
vivos, Kolbe entre eles. Uma injeção de ácido 
fênico abreviou seu fim. As últimas palavras de 
Kolbe, abrindo os braços, foram: “Ave Maria”. 
Beatificado por Paulo VI em 1971, foi canonizado 
por João Paulo II no dia 10 de outubro de 1982. 
Tive a graça de estar presente.
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Antífona de entrada - Mt 25,34.40

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor. Em 
verdade vos digo: tudo o que fizestes ao menor 
dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes.

Ó Deus, inflamastes São Maximiliano Kolbe, 
presbítero e mártir, de amor à Virgem Imaculada 
e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao 
próximo. Concedei-nos, por sua intercessão, que 
trabalhemos intensamente pela vossa glória          
no serviço do próximo, para que nos tornemos 
semelhantes ao vosso Filho até a morte.

Leitura - Ez 16,1-15.60.63 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
2termos:  ”Filho do homem, mostra a Jerusalém 

3suas abominações.  Dirás: Assim fala o Senhor 
Deus a Jerusalém: Por tua origem e nascimento 
és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua 

4mãe uma hitita.  E como foi o teu nascimento? 
Quando nasceste, não te cortaram o cordão 
umbilical, não foste banhada em água, nem 
esfregada com salmoura nem envolvida em 

5faixas.  Ninguém teve dó de ti, nem te prestou 
algum desses serviços por compaixão. Ao con-
trário, no dia em que nasceste, eles te deixaram 
exposta em campo aberto, porque desprezavam a 

Comentário inicial - O santo de hoje, 
Maximiliano Maria Kolbe, foi uma das vítimas do 
nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). Polonês, tornou-se franciscano, 
estudou teologia em Roma, onde, apesar de ter 
contraído tuberculose, fundou uma associação 
religiosa, a Milícia da Imaculada, dedicada à 
conversão dos pecadores por meio de Maria. No 
campo de concentração de Auschwitz, em 1941, 
ofereceu-se à morte para salvar um prisioneiro, 
um pai de família, condenado à morte. Suas 
últimas palavras foram: “Ave Maria!”

Oração do dia

Leitura da Profecia de Ezequiel 

Leitura - Ez 16,59-63

6tua vida.  Então, eu passei junto de ti e vi que te 
debatias no próprio sangue. E enquanto estavas 

7em teu sangue, eu te disse: “Vive!”  Eu te fiz 
crescer exuberante como planta silvestre. Tu 
cresceste e te desenvolveste, e chegaste à pu-
berdade. Teus seios se firmaram e os pelos cres-

8ceram; mas estavas inteiramente nua.  Passando 
junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do 
amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua 
nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma 
aliança contigo – oráculo do Senhor – e tu foste 

9minha.  Banhei-te na água, limpei-te do sangue 
10e ungi-te com perfume.  Eu te revesti de roupas 

bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, 
11cingi-te de linho e te cobri de seda.  Eu te 

enfeitei de jo s, coloquei braceletes em teu ia
 12braços e um colar no pescoço.  Eu te pus um 

anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa 
13magnífica na cabeça.  Estavas enfeitada de ouro 

e prata, tuas vestimentas eram de linho finíssimo, 
de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de 
farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e 

14chegaste à realeza.  Tua fama se espalhou entre 
as nações por causa de tua beleza perfeita, 
devido ao esplendor com que te cobri – oráculo 

15do Senhor.  Mas puseste tua confiança na 
beleza e te prostituíste graças à tua fama. E sem 

60pudor te oferecias a qualquer passante.  Eu, 
porém, me lembrarei de minha aliança contigo, 
quando ainda eras jovem, e vou estabelecer con-

63tigo uma aliança eterna.  É para que te recordes 
e te envergonhes, e na tua confusão não abras 
mais a boca, quando eu te houver perdoado                
tudo o que fizeste, - oráculo do Senhor Deus”.               
- Palavra do Senhor.

Ou:

Leitura da Profecia de Ezequiel 

59 Assim diz o Senhor Deus: “Agirei contigo, 
Jerusalém, segundo o teu proceder, tu que des-

60prezaste o juramento, violando a aliança.  Eu, 
porém, me lembrarei de minha aliança contigo, 
quando ainda eras jovem, e vou estabelecer con-
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61tigo uma aliança eterna.  Quando receberes tuas 
irmãs mais velhas e mais novas do que tu, então 
te lembrarás de tua conduta e ficarás envergo-
nhada. Eu as entregarei a ti como filhas, embora 

62não em virtude de tua aliança.  Eu mesmo 
firmarei contigo a minha aliança, e saberás que 

63eu sou o Senhor.  É para que te recordes e te 
envergonhes, e na tua confusão não abras mais a 
boca, quando eu te houver perdoado tudo o que 
fizeste, - oráculo do Senhor Deus”. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Is 12,2-4.5-6 (R/. 
1c) 

R. Acalmou-se a vossa ira e enfim me 
consolastes.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 
nada temo; o Senhor é minha força, meu louvor e 
salvação. Com alegria bebereis no manancial da 
salvação. E direis naquele dia: “Dai louvores ao 
Senhor invocai seu santo nome, anunciai suas 
maravilhas, dentre os povos proclamai que seu 
nome é o mais sublime. R.

2.  Louvai cantando ao nosso Deus, que fez 
prodígios e portentos, publicai em toda a terra 
suas grandes maravilhas! Exultai cantando 
alegres, habitantes de Sião, porque é grande em 
vosso meio o Deus Santo de Israel!” R.

Aclamação ao Evangelho - 1Ts 2,13

Evangelho - Mt 19,3-12

V.  Acolhei a palavra de Deus, não como 
palavra humana, mas como mensagem de Deus 
o que ela é, em verdade! R.

Casamento só é bom se for por amor. 
Casamento só se sustenta se os esposos 
crescerem no amor exclusivo, fiel, oblativo. O 
divórcio não é solução. A solução é tomar 
consciência de que o casamento é coisa séria e 
de que só quem aprendeu a amar está em 
condição de assumi-lo e vivê-lo. Fora disso, é 

Na memória de São Maximiliano Maria 
Kolbe, que viveu pela conversão dos pecadores 
e morreu para salvar a vida de um pai de família, 
coloquemos diante do Pai as nossas preces, 
dizendo: R. Escutai, Senhor, nosso clamor.

1.  Pela Igreja, fundada sobre os apóstolos, 
para que seus membros anunciem com vigor e 
coerência o Evangelho, oremos. R.

Preces dos fiéis

parolagem leviana.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

3Naquele tempo,  alguns fariseus aproxima-
ram-se de Jesus, e perguntaram, para o tentar: 
“É permitido ao homem despedir sua esposa 

4por qualquer motivo?”  Jesus respondeu: 
“Nunca lestes que o Criador, desde o início os 

5fez homem e mulher?  E disse: ‘Por isso, o ho-
mem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, 

6e os dois serão uma só carne’?  De modo que 
eles já não são dois, mas uma só carne. Por-

 tanto, o que Deus uniu, o homem não separe”.   
7 Os fariseus perguntaram: “Então, como é que 
Moisés mandou dar certidão de divórcio e des-

8pedir a mulher?”  Jesus respondeu: “Moisés 
permitiu despedir a mulher, por causa da dureza 
do vosso coração. Mas não foi assim desde o 

9início.  Por isso, eu vos digo: quem despedir a 
sua mulher - a não ser em caso de união ile-
gítima – e se casar com outra, comete adul-

 10tério”.  Os discípulos disseram a Jesus: “Se a 
situação do homem com a mulher é assim, não 

11vale a pena casar-se”.  Jesus respondeu: “Nem 
todos são capazes de entender isso, a não ser 

12aqueles a quem é concedido.  Com efeito, 
existem homens incapazes para o casamento, 
porque nasceram assim; outros, porque os 
homens assim os fizeram; outros, ainda, se 
fizeram incapazes disso por causa do Reino               
dos Céus. Quem puder entender, entenda”.                    
- Palavra da Salvação.
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5.  Pela nossa comunidade, santa e peca-
dora, para que a vida do Pe. Kolbe questione 
nossa usual tibieza, oremos, irmãos. R.

3.  Pelos mártires, tão abundantes em 
nosso dias, para que seu testemunho seja fonte 
de vida em plenitude, oremos, irmãos. R.

2. Pelos catecúmenos, em seu caminho de 
iniciação, para que se convertam e abracem o 
exigente caminho de Jesus, oremos. R.

4.  Pelos casais, fragilizados pelo clima de 
egoísmo, para que encontrem em Jesus, Maria 
e José luz e força, oremos, irmãos. R.

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em au-
xílio do vosso povo suplicante e, por intercessão 
do mártir São Maximiliano, homem digno, justo 
e generoso, concedei-lhe as graças que vos 
pede com fé.

Oração sobre as oferendas

Restaurados na mesa do vosso Filho, 
humildemente vos pedimos, ó Deus, que 
sejamos inflamados do mesmo amor, que São 
Maximiliano Kolbe recebeu deste convívio.

Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas 
oferendas, e vos suplicamos que, a exemplo de 
São Maximiliano Kolbe, aprendamos a oferecer-
vos a nossa vida.

Antífona da comunhão - Jo 15,13

Não há maior prova de amor que dar a vida 
pelos amigos, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,3-12

N
o capítulo 19, Mateus aborda alguns temas importantes – aliás, fundamentais – para a 
vida humana: o/a parceiro/a (vv. 1-12), as crianças (vv. 13-15) e os bens materiais (vv. 
16-30). A comunidade, formada por perdidos, pequenos e pecadores. Seu centro é 

Jesus. Seu símbolo é a criança (cf. Mt 18,2.20). Seu estilo de vida são os relacionamentos como 
Jesus os viveu. A relação com o/a outro/a diverso/a de si [homem-mulher], com o Outro em si 
[Deus] e com tudo o mais [os bens materiais] não como roubo e posse, mas como dom e 
comunhão. O critério de Jesus é o “princípio”, quer dizer, o sentido originário inscrito por Deus na 
Criação.

-  A questão do Evangelho de hoje é o divórcio e, mais amplamente, a relação homem-
mulher, ou então, a sexualidade humana. No projeto originário da criação, a união entre homem e 
mulher é imagem e semelhança de Deus, que, como ensinava Hegel, é distinção e superação da 
distinção, pois, de acordo com João, é Amor.

-  Tema do Evangelho de hoje – antes e além da questão do divórcio – é a sexualidade 
humana. A sexualidade humana é, sim, sexualidade, mas é, sobretudo, humana. Não serve apenas 
à conservação da espécie. (Hoje, por exemplo, o desafio não é a conservação pela geração, mas a 
conservação pela sustentação, ou seja, a disponibilidade de recursos naturais para a satisfação das 
necessidades materiais de mais de sete bilhões de pessoas!). Não é também um mero instinto a 
cuja satisfação está ligado um prazer. (Em nossa cultura, dá-se uma separação – intencional, 
programada, instrumental – entre função '  [reduzida à sua mínima expressão: um filho procriativa'
ou nenhum] e função '  [expandida até às raias do absurdo], como nunca se imaginara em erótica'
épocas passadas, em prejuízo das funções “ ” [= de amizade] e “ ” [= de amor filíaca agápica
gratuito] da sexualidade). A sexualidade, numa visão integralmente humana e, portanto, divina, é o 
âmbito da livre realização da pessoa como relação de amor e pertença recíproca, a tal ponto que um 
se torna a vida do outro e os dois podem sensatamente transmitir, pela unidade das diferenças e na 
união dos diferentes, a vida a outros. 
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-  A sexualidade é o símbolo mais expressivo da radical insuficiência do ser humano: o limite 
de um sexo (digamos, do homem) remete ao outro (digamos, à mulher), necessariamente diverso 
e limitado. Essa alteridade pode ser vivida como ameaça e agressão, provocando defesa e ataque, 
ou como atração e cuidado, na comunhão e no dom recíproco. No primeiro caso, temos a 
destruição da vida; no segundo, a divinização do ser humano, que é justamente o que Deus deseja. 
Na relação com o outro, diverso de nós, acontece e reflete-se a relação com o Outro absolutamente 
primeiro, Deus, o Outro absolutamente diverso, o Santo. Na visão bíblica, a sexualidade – vivida 
como dom e comunhão – é lugar da revelação e do encontro com o Outro, o Deus Santo, e é santa 
também.

-  No mundo antigo, a mulher era vista como uma propriedade do homem. O mesmo 
acontecia em Israel, apesar do ideal entrevisto em Gn 1,27 e Gn 2,18-25. Quando a prática 
conseguia se aproximar do ideal, o casamento era visto como uma aliança entre duas pessoas, 
princípio da sociedade e da transmissão da vida.

-  O casal monogâmico (um homem – uma mulher) é fruto de uma evolução cultural, 
construída e assumida como livre opção de amor. O amor, que une os diferentes, é, na verdade, um 
grande mistério (cf. Ef 5,32), quer dizer, na linguagem bíblica, um sinal da presença salvadora de 
Deus. Mas – ninguém pode negar – está também na origem de tantos males, medos e sofrimentos. 
A incapacidade de amar é certamente a maior e pior deficiência da humanidade. O trauma de não 
ter sido adequadamente amado pelos primeiros seres humanos com os quais convivemos – o pai e 
a mãe – se reproduz nas relações com todos os outros seres humanos. A família mostra, assim, 
todo o seu peso, seja para o bem, seja para o mal. 

-  Por isso, a fidelidade absoluta que Jesus propõe para o matrimônio e no matrimônio deve 
ser vista e vivida como Evangelho, não como lei. Ele é o Deus-que-salva toda a nossa vida, também 
as nossas relações mais fundamentais. Enquanto a lei só prescreve, criminaliza, condena e pune, 
Ele quer salvar a nossa vida, salvando-nos para si, para os outros e para o Outro, o Deus-Amor.

Santos do dia: Eusébio de Roma (+350). Eberardo de Einsiedeln (890-958). Maximiliano M. 
Kolbe (1894-1941).

Testemunhas do Reino: Francisco de Miranda (Venezuela. 1816). Alceu Amoroso Lima 
(Brasil. 1983). 

Efemérides: Dia da Unidade Humana. Dia do Combate à Poluição. Dia do Protesto.

15 SÁBADO DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Os pequenos, os pobres, os humildes são os 
prediletos de Jesus. Quase que um ícone, um 
símbolo, desta predileção são as crianças. Elas 
não têm mérito e são amadas simplesmente 
pelo que são: simples, espontâneas, verdadei-
ras. “Deixai-as vir a mim... delas é o reino de 
Deus”!

Antífona da entrada - Sl 73,20.19.22.23

Considerai, Senhor, vossa aliança e não aban-
doneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, 
Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o 
clamor de quem vos busca.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousa-
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mos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um 
coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes.

Leitura - Ez 18,1-10.13b.30-32

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
termos:  ”Que provérbio é esse que andais 2

repetindo em Israel: ‘Os pais comeram uvas 
verdes, e os dentes dos filhos ficaram embo-
tados?’  Juro por minha vida – oráculo do 3

Senhor Deus – já não haverá quem repita esse 
provérbio em Israel.  Todas as vidas me perten-4

cem. Tanto a vida do pai como a vida do filho são 
minhas. Aquele que pecar, é que deve morrer.                    

5 Se um homem é justo e pratica o direito e a jus-
tiça,  não participa de refeições rituais sobre os 6

montes, não levanta os olhos para os ídolos da 
casa de Israel, não desonra a mulher do pró-
ximo, nem se aproxima da mulher menstruada;   
7 se não oprime ninguém, devolve o penhor de-
vido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto 
e cobre de vestes o que está nu;  se não em-8

presta com usura, nem cobra juros, afasta sua 
mão da injustiça, e julga imparcialmente entre 
homem e mulher;  se vive conforme as minhas 9

leis e guarda os meus preceitos, praticando-os 
fielmente, tal homem é justo e, com certeza, 
viverá – oráculo do Senhor Deus.  Mas, se tiver 10

um filho violento e assassino, que pratica uma 
dessas ações,  porque fez todas essas coisas 13b

abomináveis, com certeza, morrerá; ele é res-
ponsável pela sua própria morte.  Pois bem, 30

vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, 
segundo a sua conduta – oráculo do Senhor 
Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas 
as vossas transgressões, a fim de não terdes 
ocasião de cair em pecado.  Afastai-vos de 31

todos os pecados que praticais. Criai para vós 
um coração novo e um espírito novo. Por que 
haveis de morrer, ó casa de Israel?  Pois eu não 32

sinto prazer na morte de ninguém – oráculo do 
Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis!” - Pala-
vra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),12-13. 
14-15.18-19 (R/. 12a) 

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

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

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

V.  Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e            
da terra, pois revelaste os mistérios do teu  Reino 
aos pequeninos, escondendo-os aos doutores! R.

R.  Ó Senhor, criai em mim um coração 
que seja puro!

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

2.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Ensinarei 
vosso caminho aos pecadores, e para vós se 
voltarão os transviados. R.

Naquele tempo:  Levaram crianças a Jesus, 13

para que impusesse as mãos sobre elas e 
fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as 
repreendiam.  Então Jesus disse: “Deixai as  14

crianças, e não as proibais de virem a mim, 
porque delas é o Reino dos Céus”.  E depois de 15

impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali.           
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Evangelho - Mt 19,13-15

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

Jesus tem predileções: os pecadores, des-
prezados pelo sistema; os doentes, vistos como 
vítimas de seus próprios pecados; os pobres, 
feitos tais pela injustiça do sistema; os pe-
quenos, em geral, em especial as crianças. O 
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1.  Pelo povo de Deus, para que tenha es-
pecial predileção pelos pequenos, os humildes 
e os desprezados, rezemos. R.

5.  Pelas crianças vítimas de abusos, para 
que justiça seja feita e se extirpe esta violência 
da face da terra, rezemos. R.

3.  Pelos pais e mães, para que ajudem seus 
filhos e filhas a crescer num clima em que se 
respire o amor de Deus, rezemos. R.

2. Pelas crianças, para que sejam respeit- 
adas em sua dignidade e possam se desenvol-
ver plenamente, rezemos R.. 

Reino é delas, diz Jesus, para escândalo de 
muitos. Peçamos a graça de ter as mesmas 
paixões de Jesus, dizendo: R. Dai-nos vosso 
coração, Jesus!

Senhor, nosso Deus, pai e mãe também, 

4.  Pelos professores e professoras, para 
que seu trabalho seja expressão do cuidado de 
Deus pelos pequenos, rezemos. R.

Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela agora 
vos oferece. Transformai-os por vosso poder em 
sacramento de salvação.

Antífona da comunhão - Sl 147,12.14

Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá 
como alimento a flor do trigo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos 
de receber nos traga a salvação e nos confirme 
na vossa verdade.

colocai em nós os sentimentos que povoam o 
vosso coração, de modo que possamos amar o 
que amais e amar como amais. 

Oração sobre as oferendas

A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,13-15

-  A questão aqui é a relação com o Outro, Deus, o primeiro Outro, e, portanto, consigo 
mesmo, como filho/a, pressuposto da relação com os outros e com os bens deste mundo.

-  O tema do Evangelho de hoje já fora tocado no capítulo 18,1-5. Todo o capítulo 18 de 
Mateus – já o sabemos – fala de comunidade (“discurso comunitário”). No centro da ‘casa’ – lugar 
real e simbólico – onde está com os discípulos, Jesus colocou uma criança com a qual se 
identifica. O fato de o Evangelho de hoje retomar aquela cena é uma repetição. Nem por isso é 
supérflua e deve ser deixada de lado, como ‘já vista’. A função da repetição é ‘repisar’ o tema, 
insistindo, sublinhando, frisando o ‘já visto’, porque tem um significado e uma importância 
particulares. A finalidade desse procedimento é levar o leitor/a a dar especial atenção àquela 
palavra. A palavra dita – agora repetida – deve penetrar, rasgar o coração e fincar-se mais 
fundamente para não sair dali nunca mais.

-  Na Igreja Antiga – que gostava de alegoria, mas que também sabia tomar os textos ao pé da 
letra, quando as letras formavam palavras sensatas – esse texto serviu de base para o batismo de 

-  A parábola encenada – é disso que se trata! – tem uma mensagem clara: o Reino é das crian-
ças. Ao invés de impedir seu acesso a Jesus, é preciso tornar-se como elas para se ter acesso a Jesus.

D
epois de falar de casamento (Mt 19,3-12), se fala de crianças (Mt 19,13-15). (A palavra 
usada em grego não é (= adolescentes, jovens, rapazes), mas justamente “país” 
“paidíon” (= criança com menos de sete anos). Afinal, é do matrimônio que normalmente 

se nascem filhos. Mas há outra razão, certamente mais importante para Jesus: quem se reconhece 
filho pode tornar-se pai / mãe, enquanto quem não aceita ser filho/a não tem identidade própria e, 
na verdade, é incapaz de estabelecer relações estáveis e frutíferas.

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:41:05



D
ia

 1
6 

de
 A

go
st

o 
- 

 D
om

in
go

 -
 A

ss
un

çã
o 

de
 N

os
sa

 S
en

ho
ra

 -
 S

ol
en

id
ad

e

55

crianças. A palavra sensata, no caso, é que o batismo nos torna filhos e filhas do Pai, tornando 
possível a comunidade de irmãos/irmãs. 

-  A condição de criança, na verdade, é central na vida nova do crente. Aquela criatura que, na 
tradição helenística e judaica não passava de um apêndice da mulher – a qual, por sua vez, nem 
chegava a ser um apêndice do homem, pois era mera propriedade do homem – ocupa agora o 
centro da fé cristã. A “criança” é o próprio Senhor, sabedoria escondida aos sábios e inteligentes, 
mas revelada aos pequeninos. É nos seus lábios que brotará a palavra que, ao exprimir o Pai, gera o 
Filho no único e mesmo Amor: “Abbá, Pai” (cf. Mt 11,25-27). 

-  A criança, com efeito, revela a essência do ser humano. Mais ainda. A criança é a essência 
do ser humano. O ser humano só existe à medida que é acolhido e amado, e só se torna adulto na 
medida em que aceita ser acolhido e amado na sua pequenez. É filho! E assim é capaz de acolher e 
de amar os pequenos. Torna-se irmão/irmã! 

Efemérides: Dia da Informática. Dia do Solteiro. 

Memória histórica: Inauguração do Canal do Panamá (1914).

Santos do dia: Tarcísio (III século). Alfredo de Hildesheim (798-874). Arnulfo de Soissons 
(1040-1087). Roberto de Ottobeuren (+1145). Jacinto da Polônia (+1257). Matilde de Magdeburg 
(1210-1282/1294). 

Testemunhas do Reino: José Francisco dos Santos (Brasil, 1980). Luís Rosales e 
Companheiros (Costa Rica, 1984). Maria Rumalda Camey (1989).

Br. Missa vespertina da Vigília da Assunção de Nossa Senhora: Gl, Cr, Pf próprio. Leituras próprias: 
1Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2 - Sl 131(132),6-7.9-10.13-14 (R/. 8) - 1Cor 15,54-57 - Lc 11,27-28

16 DOMINGO - ASSUNÇÃO DE MARIA - Solenidade
(Cor branca - Ofício solene próprio)

Grande sinal apareceu no céu: uma mulher 
que tem o sol por manto, a lua sob os pés, e uma 
coroa de doze estrelas na cabeça.

Antífona de entrada - Ap 12,1

Comentário inicial - Celebramos hoje a 
solenidade da Assunção de Maria. Maria, cheia 
de graça, participa totalmente, com toda a sua 
humanidade, de corpo e alma, da vida res-
suscitada do seu filho, Jesus Cristo, Filho de 
Deus feito homem em seu seio virginal. A 
plenitude da vida em Deus é também a nossa 
meta, meta que ela alcançou, por pura graça, 
antes de nós. Em sua companhia, iniciemos a 
celebração eucarística cantando em seu louvor.
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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 
estrelas.  Então apareceu outro sinal no céu: um 3

grande Dragão, cor de fogo. Tinha sete cabeças 
e dez chifres e, sobre as cabeças, sete coroas.               
4 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 devorar o seu Filho, logo que 
nascesse.  E ela deu à luz um filho homem, que 5

veio para governar todas as nações com cetro de 
ferro. Mas o Filho foi levado para junto de Deus e 
do seu trono.  A mulher fugiu para o deserto, 6ª

onde Deus lhe tinha preparado um lugar.                
10Ab Ouvi então uma voz forte no céu, proclaman-
do: "Agora realizou-se a salvação, a força e a 
realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. 
- Palavra do Senhor.

Primeira leitura - Ap 11,19a;12,1.3-6a. 
10ab

Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes 
à glória do céu em corpo e alma a imaculada 
Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver 
atentos às coisas do alto, a fim de participarmos 
de sua glória. 

Salmo responsorial - Sl 44(45),10bc.11 
e 12ab e 16 (R/. 10b)

R. À vossa direita se encontra a rai-
nha, com veste esplendente de ouro de 
Ofir.

Leitura do Livro do Apocalipse de           
São João 

Oração do dia

1.  As filhas de reis vêm ao vosso encontro, 
e à vossa direita se encontra a rainha com veste 
esplendente de ouro de Ofir. R.

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

Leitura - 1Cor 15,20-27a

Aclamação ao Evangelho 

Irmãos:  Cristo ressuscitou dos mortos 20

como primícias dos que morreram.  Com 21

efeito, por um homem veio a morte e é também 
por um homem que vem a ressurreição dos 
mortos.  Como em Adão todos morrem, assim 22

também em Cristo todos reviverão.  Porém, 23

cada qual segundo uma ordem determinada: 
Em primeiro lugar, Cristo, como primícias; 
depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião 
da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele 24 

entregar a realeza a Deus-Pai, depois de destruir 
todo principado e todo poder e força.  Pois é 25

preciso que ele reine até que todos os seus ini-
migos estejam debaixo de seus pés.  O último 26

inimigo a ser destruído é a morte.  Com efeito, 27ª

"Deus pôs tudo debaixo de seus pés". - Palavra 
do Senhor.

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Evangelho - Lc 1,39-56 

3.  Entre cantos de festa e com grande ale-
gria, ingressam, então, no palácio real". R.

V. Maria é elevada ao céu, alegram-se os 
coros dos anjos. R.

O Novo Testamento, simbolizado por Maria, 
vai ao encontro do Antigo, representado por 
Isabel. A raiz antiga e a flor nova vivem da 
mesma seiva da presença salvadora de Deus 
em meio à nossa miséria. A flor canta pela 
novidade que contempla agradecida, mas as 
palavras são tiradas da raiz, dos salmos, dos 
profetas, da mãe do primeiro profeta: Ana.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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39 Naqueles dias, Maria partiu para a região 
montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a 
uma cidade da Judeia.  Entrou na casa de 40

Zacarias e cumprimentou Isabel.  Quando 41

Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança 
pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do 
Espírito Santo.  Com um grande grito, excla-42

mou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito 
é o fruto do teu ventre!"  Como posso merecer 43

que a mãe do meu Senhor me venha visitar?                     
44 Logo que a tua saudação chegou aos meus ou-
vidos, a criança pulou de alegria no meu ventre.             
45 Bem-aventurada aquela que acreditou, porque 
será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu."            
46 Então Maria disse: "A minha alma engrandece 
o Senhor,  e o meu espírito se alegra em Deus, 47

meu Salvador,  porque olhou para a humildade 48

de sua serva. Doravante todas as gerações me 
chamarão bem-aventurada,  porque o Todo-49

poderoso fez grandes coisas em meu favor. O 
seu nome é santo,  e sua misericórdia se 50

estende, de geração em geração, a todos os que 
o temem.  Ele mostrou a força de seu braço: 51

dispersou os soberbos de coração.  Derrubou 52

do trono os poderosos e elevou os humildes.                   
53 Encheu de bens os famintos, e despediu os 
ricos de mãos vazias.  Socorreu Israel, seu ser- 54

vo, lembrando-se de sua misericórdia,  con-55

forme prometera aos nossos pais, em favor de 
Abraão e de sua descendência, para sempre."     
56 Maria ficou três meses com Isabel; depois 
voltou para casa. - Palavra da Salvação.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

Preces dos fiéis

Neste dia em que toda a Igreja se alegra com 
a glorificação da Virgem Maria, mãe de Jesus 
Cristo, chegue até Deus a nossa oração 
unânime: Interceda por nós a Virgem cheia 
de graça. 

1.  Pela Igreja, que nos fez renascer em 
Cristo, para que tenha a alegria de sempre gerar 
novos filhos e de vê-los viver os valores do 

2.  Pelos discípulos e discípulas de Jesus 
Cristo, para que sejam fiéis à mensagem do 
Evangelho e desejem, com o ardor da fé, a ple-
nitude da vida e da felicidade em Deus, oremos, 
por intercessão da Maria. R.

3.  Pelos governantes, para que exerçam o 
poder como um serviço delegado e não se 
deixem levar pelo autoritarismo, pela corrupção 
e pelo sectarismo, oremos, por intercessão da 
Virgem Maria. R.

4.  Pelos que sofrem e passam fome, para 
que o Senhor suscite a solidariedade dos ir-
mãos, os conforte e lhes mostre novos horizon-
tes de vida e liberdade, oremos, por intercessão 
da Virgem Maria. R.

5.  Pelas mães, os doentes e os desabriga-
dos, para que encontrem em Cristo a sua 
esperança e na bem-aventurada mãe de Jesus a 
sua Mãe e Advogada, oremos, por intercessão 
da Virgem Maria. R.

6.  Por todos nós aqui presentes em assem-
bleia, para que Deus nos dê a graça da humil-
dade, à imitação da vida simples e serviçal da 
Virgem Mãe, oremos, por intercessão da Virgem 
Maria. R.

Reino anunciado e iniciado por Jesus, oremos, 
por intercessão de Maria. R.

Senhor, nosso Deus, dai à Igreja da terra a 
graça de imitar a Rainha do Céu, que deu ao 
mundo o vosso Filho, e de participar um dia da 
vida e da liberdade plenas que se encontram em 
Deus.

Oração sobre as oferendas

Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e, 
pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao 
céu, acendei em nossos corações o desejo de 
chegar até vós.

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 

Assunção de Nossa Senhora 
A glória de Maria
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todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à 
glória do céu. Aurora e esplendor da Igreja triun-
fante, ela é consolo e esperança para o vosso 
povo ainda em caminho, pois preservastes da 
corrupção da morte aquela que gerou, de modo 
inefável, vosso próprio Filho feito homem, autor 
de toda a vida. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com os anjos e com os santos, vos acla-
mamos jubilosos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

 
Sugestão: Oração Eucarística III

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentastes com o sacra-
mento da salvação, concedei-nos, pela inter-
cessão da Virgem Maria elevada ao céu, chegar 
à glória da ressurreição.

Todas as gerações me chamarão bem-
aventurada, porque o Poderoso fez por mim 
grandes coisas.

Antífona da comunhão - Lc 1,48-49

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,39-56

L
ucas, em seu Evangelho, narrou o anúncio dos dois nascimentos: de João Batista (1,5-
25) e de Jesus (1,26-29). O primeiro foi a Zacarias, no Templo de Jerusalém. O de Jesus 
foi a Maria, na pequena cidade de Nazaré. Agora, as duas mães grávidas vão se encontrar. 

No entanto, não é um encontro qualquer que Lucas quer relatar... São dois ventres grávidos que se 
encontram; duas mães, dois meninos, Antigo e Novo Testamento, o humano e o divino se 
encontram... E depois Maria exulta com seu canto de libertação, o .Magnificat

- : Maria parte de Nazaré em direção à Judeia. Ela partiu como fez Abraão,  Maria partiu...
como farão os pastores ao ouvir o anúncio do anjo (2,16), assim como Jesus fará mais adiante 
(9,51) e depois a Igreja missionária, que irá até os confins da terra (At 1,8). Colocar-se em viagem 
é um traço importante na obra de Lucas.

- : Embora não cite o nome da cidade, o local ainda hoje é conhecido  Uma cidade da Judeia
como  (“fonte generosa” ou “fonte do vinhedo”), distante cerca de 150 quilômetros de Ain Karem
Nazaré. Lucas não informa nada sobre esta viagem. Maria teria vindo a pé? Quem a acompanhou? 
Quanto tempo levou? Há um silêncio e um mistério nesta viagem, somente se diz que ela partiu 
apressadamente.

- : Lucas novamente não diz as palavras da saudação de Maria, mas com   Saudação de Maria
certeza foi ! Esta saudação de paz, harmonia e plenitude com que os judeus se saudavam Shalom
(Lc 10,5). Lucas prefere relatar o efeito da saudação: o menino pulou de alegria dentro do ventre de 
Isabel e ela ficou cheia do Espírito.

- : Outro tema muito caro a Lucas é o verbo “visitar”. Está no cântico de Zacarias   Visitar
(1,68.78) e é assim que o povo reconhece o milagre de Jesus em Naim: “Deus visitou o seu povo” 
(Lc 7,16). Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém que não o acolheu quando foi “visitada” 
(19,41-44). Mesmo sem usar o verbo “visitar”, Lucas fala de Jesus “entrando na casa” de 

- : Expressão própria de Lucas. As pessoas que são beneficiadas   Cheia do Espírito Santo
ficam cheias, repletas, plenas do Espírito Santo: João Batista (1,15); Zacarias (1,67); Simeão 
(2,26); o próprio Jesus (4,1). Lucas quer indicar que o Espírito será dado em abundância, como 
mais tarde em Pentecostes (At 2,4). O Espírito Santo vem do Pai, por meio de Jesus.

- : Cheia do Espírito Santo, Isabel começa a falar e profetiza. Sua palavra é   Bendita/bendito
um grito de fé. Maria é saudada como bendita (o verbo hebraico  significa bendizer), o barak
mesmo é dito do menino que está em seu ventre.
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- : Maria canta a alegria da sua alma, que reconhece a   A minha alma engrandece o Senhor
grandeza do Senhor e tudo que Ele fez por ela e por seu povo. Ela, generosamente, respondeu seu 
“sim” e agora alegremente canta ao seu Senhor!

- : O temor do Senhor não é o medo, como tantas vezes erroneamente é   Todos que o temem
interpretado. O termo vem dos escritos sapienciais e significa a piedade e o respeito que se tem 
diante de Deus. O temor do Senhor é princípio de sabedoria (Pr 1,7; 9,10; Eclo 1,14). É a atitude de 
respeito diante do Criador manifestada pelo povo simples que coloca em Deus a sua vida e sua 
esperança.

- : O título de servo é muito importante para a Bíblia. O povo deve servir ao   Israel, seu servo
Senhor ao ser libertado (Ex 3,12). Na Assembleia de Siquém o povo proclama: “nós serviremos o 
Senhor” (Js 24,24); os cantos do Servo Sofredor do II Isaías (Is 40-55) identificavam Israel como o 
servo do Senhor (Is 41,9; 42,1; 43,10; 44,1; etc.). 

pessoas, como do fariseu (7,36), de Zaqueu (19,5), etc.
- : A alegria é outro tema importante em Lucas (1,14.28.58; 2,10...). Temos   Pulou de alegria

as três parábolas da alegria: (15,5.6.9.10.32). Em 10,21 Jesus “exulta de alegria” ao ver que os 
pobres acolhem a boa notícia do Reino.

- : A força e a potência de Deus se caracterizam pelo modo como Ele age:   Sua misericórdia
com amor e misericórdia. É assim que Deus agiu salvando o seu povo no passado e agora vindo em 
socorro dos pobres e dos famintos.

- : Através de Isabel que profetiza, Maria torna-se bem-aventurada porque  Bem-aventurada
acreditou na Palavra do Senhor (1,38). Ela antecipou o que Jesus vai anunciar em 8,21 e 11,28: 
“Felizes os que ouvem a Palavra do Senhor e a observam”.

-   : É uma das páginas mais belas das Sagradas Escrituras.  O Magnificat (o cântico de Maria)
É o canto daquela que acreditou na Palavra do Senhor e foi chamada de bendita e bem-aventurada. 
Um canto que resume todo o Antigo Testamento e toda a história da salvação. É o canto dos pobres 
e de todos os que esperam a redenção de Deus. O conteúdo do  é um mosaico de textos Magnificat
tirados do Antigo Testamento, especialmente do cântico de Ana (1Sm 2) e de diversos salmos. 
Como estrutura, em primeiro lugar aparece o que o Senhor fez a Maria (1,46-49), em seguida, às 
multidões humildes e exploradas (1,50-53) e, por fim, a Israel, servo do Senhor (1,54-55).

- : O cântico inicia com o tempo presente e, antes do recordar o passado,   Todas as gerações
projeta-se para o futuro: todas as gerações a recordarão como bem-aventurada. Não porque ela 
quer se exaltar, mas justamente porque ela foi escolhida, acreditou e aceitou ser a mãe do Messias.

- : Maria recorda as grandes coisas que o Senhor fez pelos pobres, humildes   Grandes coisas
e que foram humilhados historicamente pelos projetos humanos dos poderosos. Por isso é que 
reconhece que Deus é o Onipotente e que seu Nome é Santo!

- : A recordação dos fatos passados, daquilo que o Senhor fez pelo seu povo,   Ele já fez
sempre foi uma prática do judaísmo. Fazer memória, recordar, não esquecer. Olhar para o passado 
era um consolo e, ao mesmo tempo, um motivo de esperança. O fato mais importante foi a 
libertação do povo da escravidão do Egito. Aquele que já fez, continuará realizando ações salvíficas 
em favor dos pequenos, contra os grandes e poderosos.

- : O cântico recorda um elemento importante na fé de Israel: as   Abraão e sua descendência
promessas que o Senhor havia feito aos nossos pais da fé. Estas promessas não falharam. O Senhor 
é aquele que promete e cumpre.

O Evangelho relata a beleza da visita e do encontro entre duas mães que celebram as 
maravilhas que Deus realiza em favor do seu povo. Maria foi chamada de bem-aventurada porque 
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acreditou. Tudo isso nos desafia a fazermos o mesmo: crer na Palavra de Deus, sairmos de nosso 
comodismo e irmos visitar e encontrar nossos irmãos e irmãs levando a boa notícia de Jesus 
Cristo. Deus continua visitando seu povo, escolhendo os pobres e excluídos para transmitir-lhes a 
boa notícia do Reino. Com seu cântico, a jovem Maria nos ensina que devemos cantar as 
maravilhas que Deus fez e continua fazendo pelo seu povo. O conteúdo do cântico nos ensina 
também a não esquecer a história, pois é olhando para o passado que temos a certeza que Deus 
continua salvando o seu povo e levando adiante a história da salvação. É fazendo memória que 
descobrimos que nosso Deus é misericordioso e nos ama. O Magnificat nos convida também a 
celebrar a vida cantando, recordando e seguindo em frente, servindo a Deus, como Maria.

16 20º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - ofício dominical comum)

Comentário inicial - Celebramos, neste 
domingo, a universalidade da missão. O Pai não 
só quer que todos se salvem, mas cheguem ao 
conhecimento da verdade. A salvação pode 
atingir a todos por caminhos que só Deus 
conhece, mas o conhecimento do evangelho – 
Jesus e sua obra – só é possível por meio da 
missão. Jesus parece resistir a deixar os limites 
da Palestina, mas ele próprio foi preparando os 
seus discípulos para a missão universal. O mun-
do atual precisa de missionários e missionárias 
conscientes, preparados, corajosos, coerentes, 

1 Isto diz o Senhor: "Cumpri o dever e praticai 
a justiça, minha salvação está prestes a chegar e 

movidos por um grande amor, especialmente 
aos pobres, sofridos e excluídos. Devemos estar 
dispostos a dar nem que seja uma migalha do 
Evangelho a pessoas sedentas e famintas de 
algo maior, que, para nós, tem um nome: Reino 
de Deus, Jesus, Deus. A Igreja Mãe não pode 
perder a capacidade de gerar novos filhos e 
filhos.

Ó Deus, nosso protetor; volvei para nós o 
vosso olhar; e contemplai a face do vosso 
Ungido, porque um dia em vosso templo vale 
mais que outros mil.

Ó Deus, preparastes para quem vos ama 
bens que nossos olhos não podem ver; acendei 
em nossos corações a chama da caridade para 
que, amando-vos em tudo e acima de tudo, 
corramos ao encontro das vossas promessas 
que superam todo desejo.

Leitura - Is 56,1.6-7

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Oração do dia

Antífona da entrada - Sl 83,10-11
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               minha justiça não tardará a manifestar-se". 
6 Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, 
prestando-lhe culto, honrando o nome do 
Senhor, servindo-o como servos seus, a todos 
os que observam o sábado e não o profanam, e 

7aos que mantêm aliança comigo,  - a esses 
conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei 
em minha casa de oração; aceitarei com agrado 
em meu altar seus holocaustos e vítimas, pois 
minha casa será chamada casa de oração para 
todos os povos". - Palavra do Senhor.

3.  Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem! Que o 
Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem 
os confins de toda a terra! R.

 

Leitura - Rm 11,13-15.29-32

Salmo responsorial - Sl 66(67),2-3.5.6. 
8 (R/. 4)

R. Que as nações vos glorifiquem, ó 
Senhor, que todas as nações vos glorifi-
quem!

2.  Exulte de alegria a terra inteira, pois 
julgais o universo com justiça; os povos gover-
nais com retidão, e guiais, em toda a terra, as 
nações. R.

 
1.  Que Deus nos dê a sua graça e sua 

bênção, e sua face resplandeça sobre nós! Que 
na terra se conheça o seu caminho e a sua 
salvação por entre os povos. R.

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

13 Irmãos: A vós, cristãos vindos do paganis-
mo, eu digo: enquanto eu for apóstolo dos pa-

14gãos, honrarei o meu ministério,  na esperança 
de despertar ciúme nos da minha raça e, assim, 

15salvar alguns deles.  Se a rejeição deles foi 
reconciliação para o mundo, o que não será a 
admissão deles! Será como passagem da morte 

29para a vida!  Pois os dons e a vocação de Deus 
30são irrevogáveis.  Outrora, vós fostes desobe-

dientes a Deus, mas agora alcançastes mise-

ricórdia, em consequência da desobediência 
31deles.  Assim são eles agora os desobedien-

tes, para que, em consequência da misericórdia 
usada convosco, alcancem finalmente miseri-

32córdia.  Com efeito, Deus encerrou todos os 
homens na desobediência, a fim de exercer 
misericórdia para com todos. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,23

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Naquele tempo:  Jesus foi para a região de 21

Tiro e Sidônia.  Eis que uma mulher cananeia, 22

vindo daquela região, pôs-se a gritar: "Senhor, 
filho de Davi, tem piedade de mim: minha filha 
está cruelmente atormentada por um demônio!" 
23 Mas, Jesus não lhe respondeu palavra algu-
ma. Então seus discípulos aproximaram-se e 
lhe pediram: "Manda embora essa mulher, pois 
ela vem gritando atrás de nós."  Jesus respon-24

deu: "Eu fui enviado somente às ovelhas 
perdidas da casa de Israel."  Mas, a mulher, 25

aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus, e 
começou a implorar: "Senhor, socorre-me!"                   
26 Jesus lhe disse: "Não fica bem tirar o pão dos 
filhos para jogá-lo aos cachorrinhos."  A mu-27

lher insistiu: "É verdade, Senhor; mas os ca-
chorrinhos também comem as migalhas que 
caem da mesa de seus donos!"  Diante disso, 28

Jesus lhe disse: "Mulher, grande é a tua fé! Seja 

Jesus realiza um projeto concreto: anunciar 
a boa-nova do Reino às “ovelhas perdidas da 
casa de Israel”. Não para, porém, aí. O Reino é 
para todos e Jesus o alarga para todos. No 
momento da ascensão, dirá aos discípulos: 
“Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura!”.

V. Jesus Cristo pregava o Evangelho a boa 
notícia do Reino; e curava seu povo doente de 
todos os males, sua gente! R.

Evangelho - Mt 15,21-28

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:41:13



D
ia

 1
6 

de
 A

go
st

o 
- 

 20
º 

D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

62

feito como tu queres!" E desde aquele momento 
sua filha ficou curada. -Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A Igreja, nascida das divinas missões do 
Filho e do Espírito, é missionária por sua própria 
natureza. Elevemos a Deus as nossas preces 
para que todos os membros da Igreja se tornem 
discípulos missionários, dizendo: R. Enviai-
nos, Senhor.

1. Pela Igreja, para que seja capaz de ir 
além das suas limitadas fronteiras, consciente 
do patrimônio espiritual e das necessidades de 
toda a humanidade, rezemos ao Senhor. R.

2. Pelas comunidades cristãs, para que 
saibam formar discípulos missionários atentos 
às necessidades materiais e espirituais do 
mundo contemporâneo, rezemos ao Senhor. R.

3. Pelos que separam fé e vida, vida pes-
soal e vida social, práticas econômicas e 
decisões políticas, para que não separem o que 
a prática de Jesus Cristo uniu, rezemos ao 
Senhor. R.

4. Pelos pais e mães, para que acolham e 
amem seus filhos, deem exemplo de uma vida ho-
nesta e caminhem com eles na busca de hori-

zontes e valores cristãos, rezemos ao Senhor. R.

Ouvi, Senhor, com benevolência os nossos 
pedidos, e aumentai em nós a confiança filial em 
vosso coração de Pai justo e misericordioso.

 

Antífona da comunhão - Sl 129,7

No Senhor se encontra toda graça e copiosa 
redenção.

Oração depois da comunhão

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias - III

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, 
pelas quais entramos em comunhão convosco, 
oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-
vos em nós.

Unidos a Cristo por este sacramento, nós 
vos imploramos, ó Deus, que, assemelhando-
nos a ele aqui na terra, participemos no céu de 
sua glória.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 15,21-28

D
urante sua missão de anúncio do Reino, é a única vez que Jesus sai do território de Israel e 
vai ao estrangeiro. A cena da mulher cananeia é das mais tocantes do Evangelho de 
Mateus. A fé desta mulher estrangeira ajuda Jesus a alargar a sua visão e abrir-se ao 

mundo dos não judeus. Por isso, a mulher cananeia é símbolo da Igreja que, depois da ressurreição 
de Jesus, se abre ao mundo dos pagãos cumprindo o mandato de Jesus “Ide e fazei que todas as 
nações se tornem discípulos” (Mt 28,19).

- : Não é um pedido, nem uma  Pôs-se a gritar: “Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim”

- : São cidades ao norte de Israel (atual Líbano). A inciativa de partir  Região de Tiro e Sidônia
para esta região é de Jesus. Ninguém o convidou. Segundo Marcos, Jesus foi para lá para 
descansar e ficar oculto (Mc 7,24).

- : os cananeus eram um dos povos que habitavam a Palestina quando  Uma mulher cananeia
Israel entrou na Terra Prometida. Os judeus não tinham muita simpatia por eles. E é uma mulher que 
se aproxima e quer falar com Jesus; outro preconceito dos judeus era contra as mulheres. A mulher 
não tem nome e nada mais se sabe dela. Mas reconhece em Jesus o Messias que é capaz de curar 
os doentes.
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súplica, mas o grito de desespero da mulher que pede que Jesus tenha piedade dela. O motivo é o 
estado de morte da sua filha. Para os judeus, o grito faz lembrar o Êxodo, a dureza da escravidão no 
Egito, quando gritaram a Deus e foram ouvidos. A mulher dá o título de “Senhor” ( ) a Jesus. Kýrios
Isso ela faz por três vezes nesta passagem!

- : A atitude dos discípulos é a  Os discípulos pedem a Jesus: “Manda embora esta mulher”
mais fácil. Livrar-se logo da mulher e do seu problema, sem resolvê-lo. Eles pedem para que seja 
Jesus a mandar embora para longe a mulher e assim terem sossego. Além de ser mulher é 
estrangeira. Para os judeus, os estrangeiros eram chamados de cães, pois eram considerados 
impuros.

- : Jesus age como judeu. Ao  “Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel”
referir-se às ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus se refere aos pecadores judeus que haviam 
se desviado da religião judaica, por causa dos seus pastores (ver 9,36; 15,3-13). Estes seriam os 
primeiros destinatários da missão. Por isso, Jesus entende que “não fica bem tirar o pão dos filhos 
para jogá-lo aos cachorrinhos”.

- : Depois da recusa  “É verdade, Senhor; mas os cachorrinhos também comem as migalhas”
de Jesus, a mulher aceita não tem dificuldade em assumir, na sua humildade, o lugar dos 
cachorrinhos. Seu pedido de socorro é pela filha que está morrendo. Os cachorrinhos, de fato, não 
comem na mesa dos filhos, mas as sobras. É só isso que ela quer de Jesus.

- : Jesus fica admirado e se move de  “Mulher, grande é a tua fé! Seja feito como tu queres!”
compaixão diante da fé desta mulher (igual à do centurião – também pagão – de Mt 8,10). A fé 
desta mulher é maior do que a fé dos judeus; por isso, além de exaltar a fé da mulher, Jesus realiza o 
milagre que ela tanto pede.

- : O milagre foi feito à distância, portanto, através da palavra de Jesus. A  A filha ficou curada
fé age à distância, mesmo Jesus estando ausente (cf. Mt 8,1-13). Esta é a nossa condição. Depois 
da sua missão a Israel, Ele se fez ausente, mas a sua força está presente naqueles que, em primeira 
mão, viram e creram, e continua também naqueles que, mesmo sem terem visto, creram (cf. Jo 
20,29).

O episódio de hoje mostra o limite da missão histórica de Jesus e a sua superação. A mulher, 
aqui, o centurião, antes, são a sua antecipação profética. Entre Jesus e a mulher – com a 
intervenção dos discípulos – trava-se um diálogo serrado e dramático. Aparecem aqui as 
dificuldades que a missão cristã teve que enfrentar, depois da morte e ressurreição de Jesus, para 
deixar os limites de Israel e avançar para as nações, para os pagãos, para os imundos e impuros. A 
fé, porém, estoura qualquer barreira geográfica, cultural e religiosa. É isso que o Apóstolo Paulo 
também faz ao definir quem são os verdadeiros “cães” (Fl 3,2). A fé abate as fronteiras que opõe 
cães e filhos. Jesus é o Messias prometido e enviado a Israel, que, através da fé dos que o acolhem, 
é levado a todas as nações, dando origem ao novo Israel (cf. Lc 2,32).

Testemunhas do Reino: Coco Erbetta (Argentina. 1976). Grupo de indígenas ianomâmis 
(Roraima, Brasil. 1993). Roger Schutz, Fundador de Taizé (França, 2005). Josias Paulino de Castro e 
Ireni da Silva Castro (Colniza, MT, Brasil). 

Santos do dia: Simpliciano de Milão (+400). Teodoro (IV/V século). Estêvão I da Hungria (969-
1038). Roque de Montpellier (1295-1327). Beatriz da Silva Menezes (1424-1490). 

Efemérides: Nascimento de Tiradentes (1746).

 "Sim, a primavera do ecumenismo floresceu na colina de Taizé." 
(Walter Kasper)
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17 SEGUNDA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O seguimento de Jesus tem, na prática dos 
mandamentos, um aspecto importante. Mais 
importante, porém, que viver os mandamentos, 
é o amor sem divisão a Deus e aos irmãos e 
irmãs. Este amor torna-se o centro da vida do 
discípulo missionário. Tudo o mais, por bom que 
seja, torna-se secundário, dispensável, renun-
ciável. Poucos têm a graça de entender esta 
reviravolta no coração e na vida.

Oração do dia

Antífona da entrada - Sl 83,10-11

Ó Deus, preparastes para quem vos ama 
bens que nossos olhos não podem ver; acendei 
em nossos corações a chama da caridade para 
que, amando-vos em tudo e acima de tudo, 
corramos ao encontro das vossas promessas 
que superam todo desejo.

Ó Deus, nosso protetor; volvei para nós o 
vosso olhar; e contemplai a face do vosso 
Ungido, porque um dia em vosso templo vale 
mais que outros mil.

Leitura - Ez 24,15-24 

Leitura da Profecia de Ezequiel 

15 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
termos:  “Filho do homem, vou tirar de ti, por 16

um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas 
não deverás lamentar-te nem chorar ou der-
ramar lágrimas.  Geme em silêncio, sem fazer 17

o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, 
calça as sandálias nos pés, sem encobrir a 
barba, nem comer o pão dos enlutados”.  Eu 18

tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha 
esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como 
me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: 18 

“Não nos vais explicar o que têm a ver conosco 
as coisas que tu fazes?”  Eu respondi-lhes: “A 20

palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
termos:  Fala à casa de Israel: Assim diz o 21

Senhor Deus: Vou profanar o meu santuário, o 
objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos 
olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as 
filhas que lá deixastes, tombarão pela espada.  
22 E fareis assim como eu fiz: Não cobrireis a 
barba, nem comereis o pão dos enlutados,  le-23

vareis o turbante na cabeça, as sandálias nos 
pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis 
por causa de vossas próprias culpas, gemendo 
uns para os outros.  Ezequiel servirá para vós 24

como sinal: Fareis exatamente o que ele fez; 
quando isso acontecer, sabereis que eu sou o 
Senhor Deus”. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Dt 32,18-19.20.21 
(R/. cf. 18a)

R. Esqueceram o Deus que os gerou.

1.  Da Rocha que te deu à luz, te esqueces-
te, do Deus que te gerou, não te lembraste. Ven-
do isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com 
seus filhos e suas filhas. R.

2.  E disse: Esconderei deles meu rosto              
e verei, então, o fim que eles terão, pois, 
tornaram-se um povo pervertido, são filhos que 
não têm fidelidade. R.

V. Felizes os humildes de espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,3

3.  Com deuses falsos provocaram minha 
ira, com ídolos vazios me irritaram; vou provocá-
los pelos que nem são um povo, através de 
gente louca hei de irritá-los. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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Preces dos fiéis

Evangelho - Mt 19,16-22

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que, 
em todas as situações, viva a fidelidade a Deus e 
aos nossos irmãos e irmãs, homens e mulheres, 
rezemos. R.

Naquele tempo:  Alguém aproximou-se de 16

Jesus e disse: “Mestre, o que devo fazer de bom 
para possuir a vida eterna?”  Jesus respondeu: 17

“Por que tu me perguntas sobre o que é bom? 
Um só é o Bom. Se tu queres entrar na vida, 
observa os mandamentos.”  O homem per-18

guntou: “Quais mandamentos?” Jesus respon-
deu: “Não matarás, não cometerás adultério, 
não roubarás, não levantarás falso testemunho, 
19 honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo 
como a ti mesmo.”  O jovem disse a Jesus: 20

“Tenho observado todas essas coisas. O que 
ainda me falta?”  Jesus respondeu: “Se tu que-21

res ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá              
o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no                     
céu. Depois, vem e segue-me.”  Quando ou-22

viu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, 
porque era muito rico. - Palavra da Salvação.

Coloquemos diante de Deus, o só que é o 
Bom, as nossas preces. Peçamos-lhe ser como 
o jovem do Evangelho, que diz observar os man-
damentos. E peçamos-lhe mais: abrir mão do 
que temos, dar tudo aos pobres e seguir Jesus, 
dizendo: R. Aumenta a nossa fé, Senhor.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

2.  Pelos responsáveis das nações e os 
governantes dos povos, para que sejam pro-
motores do bem, servos da justiça e artífices da 

3.  Pelos condenados ao exílio ou que 
precisam abandonar os seus países, para que 
saibam perceber a presença do Senhor que não 
abandona seus filhos, rezemos. R.

Senhor, Única Bondade, que conheceis as 
vossas criaturas e reconheceis o bem que existe 
nelas, tornai-nos capazes, por vossa graça, de 
irmos além da prática dos vossos mandamentos 
e de seguirmos, livres de tudo e de todos, o 
vosso Filho. Ele que convosco vive e reina na 
unidade do Espírito Santo.

Antífona da comunhão - Sl 129,7

5.  Por nós que estamos celebrando o 
mistério do amor de Deus por toda a huma-
nidade, para que recebamos dele a fé, a força e a 
luz de que necessitamos, rezemos.   R.

4.  Pelos cristãos e cristãs, para que não se 
contentem de viver os mandamentos, mas arris-
quem tudo e entreguem-se inteiros no segui-
mento de Jesus, rezemos. R. 

Oração sobre as oferendas

No Senhor se encontra toda graça e copiosa 
redenção.

Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, 
pelas quais entramos em comunhão convosco, 
oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-
vos em nós.

paz, rezemos. R.

Oração depois da comunhão

Unidos a Cristo por este sacramento, nós 
vos imploramos, ó Deus, que, assemelhando-
nos a ele aqui na terra, participemos no céu de 
sua glória.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,16-22

O
 Evangelho de hoje precisa ser colocado no seu contexto imediato – o capítulo 19 do 
Evangelho de Mateus – no qual se fala da relação com os outros, com os bens e com o 
Outro, Deus.
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-  O Evangelho de hoje, apesar dos versículos iniciais, tem como tema a relação com os bens 
desse mundo. Os bens desse mundo não são a meta à qual deva sacrificar a minha vida e a vida dos 
outros, mas simplesmente meio a usar na medida em que sirva para viver como filho e irmão, com 
plena liberdade. O que é nosso, na verdade, nos divide dos outros; o que damos, deixando de ter, 
nos une aos outros. Os bens materiais são bênção e vida se os compartilhamos; são maldição e 
morte se os retemos para compulsivamente acumulá-los.

-  Para um filho, porém – e é filhos e filhas no Filho que somos – os bens são dons do pai para 
serem compartilhados entre os irmãos e as irmãs. Acumulá-los é deixar de ser filhos para se tornar 
escravos: escravos do egoísmo, escravos dos bens materiais, escravizadores dos irmãos e irmãs. 
“Quem acumula – diz o meu mestre, Fausti – torna a si mesmo escravo do egoísmo e os irmãos, 
escravos da miséria”! Digno filho do Pai e livre irmão dos irmãos é aquele/a que é capaz de usar os 
bens materiais para servir os irmãos e as irmãs. 

-  A interpretação dessa passagem evangélica tem uma longa e enviesada história. Lucas 
certamente a toma ao pé da letra: Jesus realiza “hoje” o ano santo, o jubileu (cf. Lc 4,18-21). A 
Igreja primitiva leva adiante a salvação do Filho, procurando viver a fraternidade (cf. At 2,42-48; 
4,32-35, etc.). Trata-se, porém, de um gesto de liberdade, ao qual ninguém é obrigado (cf. At 5,4). 

-  Os cristãos têm procurado interpretar e viver essa palavra de Jesus com maior ou menor 
dificuldade de acordo com as circunstâncias, sempre rejeitando o amor à riqueza e a posse que 
prejudicam irmãos e irmãs.

-  Orígenes* comenta que os ricos devem partilhar com os pobres os bens materiais para 
poderem participar dos seus bens espirituais. São João Crisóstomo* alerta que a pobreza interior é 
necessária, mas insuficiente: é preciso ajudar os pobres com os bens materiais. São Basílio* 
ensina que mesmo os pais de família devem se desfazer da riqueza – que, segundo ele, é um 
supérfluo – para viver o mandamento do amor, que exige certa igualdade; em outras palavras: a 
preocupação pelo futuro dos filhos não deve ser um pretexto para descuidar o presente dos irmãos!

-  Jesus – pobre, livre e fraterno – nos dá a graça de sermos pessoas livres, que sabem servir-
se de todas as coisas ao invés de servi-las e ser por elas subjugados como escravos. Somos filhos 
de Deus e senhores do mundo justamente na medida em que, com ele (o mundo), servimos os 
irmãos e as irmãs.

Santos do dia: Mammas (255/260-270-275). Eusébio, papa (+309-310). Amor (+777). 
Jeron (Hieron) (+856). Clara de Montefalcão (1268-1308). Joana da Cruz (Jeanne Delanoue) 
(1666-1736). Francisco de Sales Handwercher (“Padre da Bênção”) (1792-1853). 

Testemunhas do Reino: José Francisco de San Martín y Matorras (França. 1850).

Efemérides: Dia do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

ABC DO CRISTIANISMO

[2] Basílio. Padre da Igreja. Grego, monge, bispo de Cesareia da Capadócia. grande amigo de São 
Gregório de Nissa, foi importante na luta contra o arianismo e na definição da doutrina relativa ao Espírito 
Santo. Autor da chamada Regra Basiliana. Sua Liturgia – juntamente com a de São João Crisóstomo – 
continua sendo usada pelas Igrejas do Oriente. Faleceu em 379.

[3] João Crisóstomo. Padre da Igreja. Grego, monge, exegeta, teólogo, patriarca de 
Constantinopla. Grande orador. Uma de suas obras mais famosas é o escrito , escrita Sobre o sacerdócio
na forma de um diálogo com são Basílio. Morreu em 407.
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[4] Orígenes. Segundo diretor da Escola Catequética de Alexandria. Exegeta genial. Autor de 
milhares de obras (um grupo de taquígrafos anotava e transcrevia suas aulas, cursos, palestras, 
homilias). Ao lado de Santo Agostinho, foi o maior teólogo da antiguidade. Algumas ideias de Orígenes 
(ou de seus intérpretes e seguidores) – que morreu em torno do ano 254 – suscitaram fortíssimas 
discussões filosóficas e teológicas até à metade do século VI: eternidade do mundo; eternidade das 
almas; o Logos como anjo; a matéria como consequência do pecado; a recapitulação no sentido em 
que, com o domínio total e universal de Cristo, não pode haver, por exemplo, condenação eterna; a 
perfeição vista como uma “gnose”, etc. Orígenes foi muito combatido; o chamado “origenismo” 
(algumas ideias de Orígenes) foi condenado. Morreu em 253 ou 254.

18 TERÇA-FEIRA DA 19ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O medo da morte – de virar nada – ou leva a 
pessoa a assumir a riqueza como projeto de vida 
ou a leva a viver a confiança na vida, em Deus, nos 
irmãos. Mudar de um projeto para outro é muito 
difícil, mas não impossível. Isto acontece quando 
a pessoa descobre em Deus e em seu Reino a 
pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, o 
bem supremo. Mudar esta percepção é graça; dar 
o passo da confiança é consequência possível.

Antífona da entrada - Sl 83,10-11

Ó Deus, nosso protetor; volvei para nós o 
vosso olhar; e contemplai a face do vosso 
Ungido, porque um dia em vosso templo vale 
mais que outros mil.

Oração do dia

Leitura - Ez 28,1-10

Leitura da Profecia de Ezequiel 

Ó Deus, preparastes para quem vos ama 
bens que nossos olhos não podem ver; acendei 
em nossos corações a chama da caridade para 
que, amando-vos em tudo e acima de tudo, 
corramos ao encontro das vossas promessas 
que superam todo desejo.

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
2termos:  "Filho do homem, dize ao príncipe da 

cidade de Tiro: Assim fala o Senhor Deus: 
Porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu 
disseste: 'Eu sou um deus e ocupo o trono 
divino no coração dos mares'. Tu, porém, és um 
homem e não um deus, mas pensaste ter a 

3mente igual à de um deus.  Sim, tu és mais 
sábio do que Daniel! Segredo algum te é 

4obscuro.  Com talento e habilidade adquiriste 
uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus 

5tesouros.  Com grande tino comercial aumen-
taste tua fortuna, e com ela teu coração se 

6tornou soberbo.  Por isso, assim diz o Senhor 
Deus: Por teres igualado tua mente à de um 

7deus,  vou trazer contra ti os povos mais 
violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas 
espadas contra a tua bela sabedoria e profana-

8rão o teu esplendor.  Eles te farão baixar à cova, 
e morrerás de morte violenta no coração dos 

9mares.  Porventura, ousarás dizer: 'Sou um 
deus!' na presença de teus algozes, tu que és um 
homem e não deus, nas mãos dos que te 

10apunhalam?  Morrerás da morte dos incircun-
cisos, pela mão de estrangeiros, pois fui eu que 
falei - oráculo do Senhor Deus". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Dt 32,26-27ab. 
27cd-28.30.35cd-36ab (R/. 39c)

R. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem 
faz viver!

1.  Pensei: "Vou espalhá-los pela terra, farei 
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R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

cessar sua memória inteiramente". Mas receava 
a reação dos inimigos, a má interpretação dos 
adversários. R.

4.  Já vem o dia em que serão arruinados e o 
seu destino se apressa em chegar. Porque o 
Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos 
aqueles que o servem. R.

23Naquele tempo:  Jesus disse aos discípu-
los: "Em verdade vos digo, dificilmente um rico 

24entrará no Reino dos Céus.  E digo ainda: é 
mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma 
agulha, do que um rico entrar no Reino de 

25Deus".  Ouvindo isso, os discípulos ficaram 
muito espantados, e perguntaram: "Então, quem 

26pode ser salvo?"  Jesus olhou para eles e 
disse: "Para os homens isso é impossível, mas 

27para Deus tudo é possível".  Pedro tomou a 
palavra e disse a Jesus: "Vê! Nós deixamos tudo 

     e te seguimos. O que haveremos de receber?" 
28 Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, 
quando o mundo for renovado e o Filho do Ho-
mem se sentar no trono de sua glória, também 
vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos 
em doze tronos, para julgar as doze tribos de 

29Israel.  E todo aquele que tiver deixado casas, 
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por 
causa do meu nome, receberá cem vezes mais e 

3.  Como pode um homem só perseguir 
mil, como dois podem fazer fugir dez mil? Não é 
porque sua Rocha os vendeu, não é porque o 
Senhor os entregou? R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 8,9

V. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora 
sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de 
enriquecer-nos, mediante sua pobreza. R.

2.  Eles diriam: Nossa mão prevaleceu, não 
foi o Senhor Deus que isto fez. Porque meu povo 
é gente sem juízo, é gente que não tem dis-
cernimento. R.

Evangelho - Mt 19,23-30 4.  Pelos desempregados que não se aco-
modam e buscam saídas para a sua situação, 
oremos, irmãos. R.

Preces dos fiéis

5.  Pelos idosos que aceitam suas limita-
ções e transmitem sua sabedoria aos mais jo-
vens, oremos, irmãos. R.

Oração sobre as oferendas

30terá como herança a vida eterna.  Muitos que 
agora são os primeiros, serão os últimos. E 
muitos que agora são os últimos, serão os 
primeiros. - Palavra da Salvação.

1.  Pelas pessoas e grupos que, na Igreja, 
procuram seguir fielmente o Cristo pobre, ore-
mos, irmãos. R.

Pai, que mandastes o vosso Filho ao mundo 
para compartilhar a humildade da nossa con-
dição e a pobreza de milhões de seres humanos, 
acolhei a nossa oração e tornai-nos, a cada dia, 
mais desapegados dos bens materiais e mais 
generosos com os irmãos e irmãs. 

Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, 
pelas quais entramos em comunhão convosco, 
oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-
vos em nós.

"Em verdade vos digo, dificilmente um rico en-
trará no Reino dos Céus”, diz Jesus no Evangelho 
de hoje. Diante do espanto dos discípulos, porém, 
ele acrescenta: “Para os homens isso é impos-
sível, mas para Deus tudo é possível". Por isso, 
rezemos: R. Dai-nos, Senhor, a vossa pobreza.

2.  Pelas congregações religiosas que não 
acumulam bens, mas os dão aos pobres, ore-
mos, irmãos. R.

3.  Pelos jovens que são generosos e abra-
çam com alegria o estilo de vida de Jesus, 
oremos, irmãos. R.

Antífona da comunhão - Sl 129,7

No Senhor se encontra toda graça e copiosa 
redenção.

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:41:15



 D
ia

 1
8 

de
 A

go
st

o 
- 

 Te
rç

a-
fe

ira
 d

a 
19

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

69

Oração depois da comunhão

Unidos a Cristo por este sacramento, nós 

vos imploramos, ó Deus, que, assemelhando-
nos a ele aqui na terra, participemos no céu de 
sua glória.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 19,23-30

N
us saímos do ventre de nossa mãe e nus voltaremos à terra (cf. Jó 1,20ss.). Pelo menos 
neste sentido, todo ser humano, no fim, cumprirá o preceito do Senhor de abandonar 
tudo e tornar-se pobre como uma criança. Cada um levará consigo sua verdadeira 

riqueza: não os bens acumulados, mas os bens compartilhados.

-  O caminho para a vida passa, para todos, pela pobreza, pela humildade e pelo serviço. 
Acumulação e riqueza, orgulho e domínio são as armas de que o inimigo da vida se serve para 
escravizar-nos.

-  O que Jesus diz ao jovem rico não é um ‘conselho evangélico’ para quem pretende ser mais 
‘perfeito’: é a perfeição que o evangelho de liberdade oferece a todos. Homem perfeito, maduro e 
completo é quem vive tudo como dom recebido e dado, dado e recebido. Só assim se torna filho e 
vive o mandamento de amar com o mesmo amor com o qual fomos amados por Jesus (cf. Jo 
13,34).

-  Nem todos seremos como Francisco de Assis ou como Madre Teresa, mas ai da Igreja e ai 
do mundo se não tivessem um Francisco tão pequeno como o “poverello” e uma Teresa tão 
generosa como a de Calcutá! Não só: ai de nós se não procurarmos viver, a seu modo e na sua 
medida, aquele amor pelos últimos que os dois tão admiravelmente testemunharam! Que, agora, o 
papa Francisco, com todo o seu carisma, está testemunhando diante da Igreja e diante do mundo!

-  A palavra radical de Jesus, na verdade, só é válida na medida em que é entendida como 
sinal profético daquilo que todos são chamados a viver. Viver a pobreza radical é testemunho visível 
daquela liberdade evangélica em relação às coisas que somos chamados a ter para amar a Deus e 
servir aos irmãos. (Na mesma linha, estão a castidade e a obediência, a primeira em relação às 
pessoas, a segunda, em relação a nós próprios). 

-  Atenção! O que se fala dos bens materiais vale também dos bens intelectuais, morais, 
espirituais. Tudo é um bem que se recebe para se dar a outrem. Num horizonte religioso, tudo é um 
dom que o Pai dá aos filhos para que esses compartilhem com os irmãos e irmãs: “A cada um é 
dada uma manifestação do Espírito para utilidade comum” (1Cor 12,7). 

-  Rios de tinta escorreram em muitas direções na interpretação dessas palavras de Jesus. 
-  Lucas as toma ao pé da letra: Jesus realiza hoje o ano santo (cf. Lc 4,18-21); a Igreja, 

pondo-se atrás dele (em seu seguimento), leva adiante a sua salvação, praticando a fraternidade (At 
2,42-48; 4,32-35; cf. Lc 3,11; 5,11.28; 6,30; 7,5; 11,41; 12,33ss.; 14,13.33; 16,l9; 18,22; 19,8), 
em total liberdade, pois ninguém é obrigado a isso (cf. At 5,4)! 

-  Nem todos compreendem e, naturalmente, nem todos abraçam esta palavra (vv. 11ss.). A 
alguns, porém, Deus dá o dom, como o diz belamente Paulo: “Cada um tem o próprio dom, quem 
de uma maneira, quem de outra” (1Cor 7,7). 

-  O comum dos cristãos procurou viver essa palavra de Jesus, evitando os dois extremos do 
amor à riqueza e da posse que prejudica os irmãos, por um lado, e da miséria que prejudicaria o 
próprio ser humano, em cujas mãos o Criador colocou a riqueza dos bens criados.

Santos do dia: Floro e Lauro (II século). Massa Cândida (+255). Agapito de Preneste 
(155/260-270/275). Helena (255-330). Reinaldo de Ravena (1250-1321). Pe. Alberto Hurtado 
(Chile. 1952). 
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Testemunhas do Reino: Cacique Lampira (Honduras, 1527). Grupo indígena Asháninkas 
(Peru, 1993)

Memória histórica: Morte de Gênghis Khan (Temudjin) (1227). Assassinato do cacique 
Lempira durante uma conferência de paz (Honduras, 1527). Independência do Afeganistão (1919)

19 QUARTA-FEIRA DA 20ª SEMANA DO TEMPO COMUM.
(Cor verde - Ofício comum do dia de semana)

Ser mais importante. Ocupar os primeiros 
lugares. Chegar na frente. Ter mais mérito que 
os outros. Nada disso tem sentido para aquele 
que ama a todos e quer salvar a todos, inde-
pendentemente dos méritos, da origem, da hora 
da chegada. 

Leitura da Profecia de Ezequiel 

Ó Deus, preparastes para quem vos ama 
bens que nossos olhos não podem ver; acendei 
em nossos corações a chama da caridade para 
que, amando-vos em tudo e acima de tudo, cor-
ramos ao encontro das vossas promessas, que 
superam todo desejo.

Leitura - Ez 34,1-11

Oração do dia

Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o 
vosso olhar, e contemplai a face do vosso 
Ungido, porque um dia em vosso templo vale 
mais que outros mil.

Antífona da entrada - Sl 83,10-11

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
termos:  “Filho do homem, profetiza contra os 2

pastores de Israel! Profetiza, dizendo-lhes: 
Assim fala o Senhor Deus aos pastores: Ai dos 
pastores de Israel, que se apascentam a si mes-
mos! Não são os pastores que devem apas-
centar as ovelhas?  Vós vos alimentais com o 3

seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gor-

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

dos, mas não apascentais as ovelhas.  Não 4

fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a 
ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. 
Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não 
procurastes a ovelha perdida; ao contrário, 
dominastes sobre elas com dureza e brutalida-
de.  As ovelhas dispersaram-se por falta de 5

pastor, tornando-se presa de todos os animais 
selvagens.  Minhas ovelhas vaguearam sem 6

rumo por todos os montes e colinas elevadas. 
Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a ex-
tensão do país, e ninguém perguntou por elas, 
nem as procurou.  Por isso, ó pastores, escutai 7

a palavra do Senhor:  Eu juro por minha vida - 8

oráculo do Senhor Deus – já que minhas 
ovelhas foram entregues à pilhagem e se 
tornaram presa de todos os animais selvagens, 
por falta de pastor; e porque os meus pasto-   
res não procuraram as minhas ovelhas, mas 
apascentaram-se a si mesmos e não as ovelhas, 
9 por isso, ó pastores, escutai a palavra do 
Senhor!  Assim diz o Senhor Deus: Aqui estou 10

para enfrentar os pastores e reclamar deles as 
minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pas-
tor, e eles não mais poderão apascentar-se a si 
mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas 
ovelhas, para não mais lhes servirem de alimen-
to.  Assim diz o Senhor Deus: Vede! Eu mesmo 11

vou procurar minhas ovelhas e tomar conta 
delas. - Palavra do Senhor.

R. O Senhor é o pastor que me conduz, 
não me falta coisa alguma.
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1.  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.

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 - Hb 4,12

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.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  A palavra do Senhor é viva e eficaz:       

ela julga os pensamentos e as intenções do 
coração. R.

Evangelho - Mt 20,1-16a 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos esta parábola: “O Reino dos Céus é 
como a história do patrão que saiu de madru-
gada para contratar trabalhadores para a sua 

2vinha.  Combinou com os trabalhadores uma 
moeda de prata por dia, e os mandou para a 

3vinha.  Às nove horas da manhã, o patrão saiu 
de novo, viu outros que estavam na praça, deso-

4cupados,  e lhes disse: ‘Ide também vós para a 
5minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo’.  E 

eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e 
                               às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. 

6 Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, 
encontrou outros que estavam na praça, e lhes 
disse: ‘Por que estais aí o dia inteiro desocupa-

7dos?’  Eles responderam: ‘Porque ninguém nos 
contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide vós também 

8para a minha vinha’.  Quando chegou a tarde, o 

2.  Pelos que exercem o ministério da 
reconciliação, para que sejam sensíveis e 
respeitosos à realidade única de cada pessoa      
e façam prevalecer sempre a misericórdia, 
rezemos. R.

4.  Por nós reunidos ao redor da mesa da 

patrão disse ao administrador: ‘Chama os traba-
lhadores e paga-lhes uma diária a todos, come-

9çando pelos últimos até os primeiros!’  Vieram 
os que tinham sido contratados às cinco da 

   tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. 
10 Em seguida vieram os que foram contratados 
primeiro, e pensavam que iam receber mais. 
Porém, cada um deles também recebeu uma 

11moeda de prata.  Ao receberem o pagamento, 
12começaram a resmungar contra o patrão:  ‘Es-

tes últimos trabalharam uma hora só, e tu os 
igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o 

13calor o dia inteiro’.  Então o patrão disse a um 
deles: ‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não 

14combinamos uma moeda de prata?  Toma o 
que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este 
que foi contratado por último o mesmo que dei a 

15ti.  Por acaso não tenho o direito de fazer o que 
quero com aquilo que me pertence? Ou estás 

16com inveja, porque estou sendo bom?’  Assim, 
os últimos serão os primeiros, e os primeiros 
serão os últimos”. - Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

“Os meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos”, diz uma passagem conhecida 
do Profeta Isaías (Is 54,8). E o Apóstolo Paulo 
nos ensina que Deus é “rico em misericórdia” 
(Ef 2,4). Que ele nos torne misericordiosos 
como ele mesmo é misericordioso. Digamos:  
R. Tornai-nos misericordiosos, Senhor!

1.  Pela Igreja, comunidade de pecadores 
sempre necessitada de perdão e de misericór-
dia, para que se torne lugar de acolhida e recon-
ciliação, rezemos. R.

3.  Pelas nossas famílias, para que nelas 
cresçam o respeito, o diálogo e o amor recí-
proco e cada um seja um sinal vivo da bondade 
misericordiosa de Deus, rezemos. R.
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Palavra e da mesa da Eucaristia, para que per-
severemos unânimes e concordes na ação de 
graças e no louvor, rezemos. R.

Deus de imensa bondade, atendei os pe-
didos que vos ousamos apresentar, confiantes 
na potência do vossos amor e da vossa mise-
ricórdia. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, 

5.  Por nossos irmãos e irmãs falecidos, 
para que o abraço misericordioso do Pai os 
reconcilie plenamente, os purifique totalmente e 
os abra ao Amor Infinito, rezemos. R.

pelas quais entramos em comunhão convosco, 
oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-
vos em nós.

Antífona da comunhão - Sl 129,7

No Senhor se encontra toda graça e copiosa 
redenção.

Oração depois da comunhão

Unidos a Cristo por este sacramento, nós 
vos imploramos, ó Deus, que, assemelhando-
nos a ele aqui na terra, participemos no céu de 
sua glória.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 20,1-16a

O
s primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Quem deixa tudo para trabalhar na 
vinha, vai receber uma grande recompensa (Mt 19,27-29). A recompensa é dom da graça 
feito a todos, a começar pelos últimos. Neste sentido, esta parábola destrói a lógica da 

posse e da pretensão: ninguém pode apresentar seus méritos para obter o que é puro dom da graça!
-  A vinha é o povo de Deus, chamado a produzir os frutos do Reino: o amor a Deus e ao 

próximo. O Senhor não se cansa de vir e voltar ao nosso encontro para chamar-nos. O chamado é, 
na verdade, um convite contínuo.

-  Os primeiros chamados, antes de tudo, são Israel e a Igreja; os primeiros chamados, em 
segundo lugar, estão em Israel e na Igreja. São como Jonas: entristecem ao ver que Deus é 
“misericordioso, clemente, longânime e pleno de amor” (Jn 4,2). Vangloriam-se de seus bens 
espirituais, como o homem rico, de seus bens materiais. Parecem-se com o fariseu Paulo, que se 
gloriava de ser justo da justiça da Lei (Fl 3,3-6). Reprisam o irmão mais velho, que se enche de raiva 
ao ver que o pai é bom com o filho pródigo (Lc 15,28).

-  Este evangelho, de fato, contém a essência do evangelho, como Lc 15. Contesta a lógica 
do farisaísmo e do capitalismo, material ou espiritual. Não se opõe à lei ou à justiça – os 
trabalhadores da primeira hora receberam o combinado, que era justo – mas exalta a justiça. A lei e 
a justiça de Deus estão num nível mais profundo do que a nossa lei e a nossa justiça: sua fonte é o 
amor e a liberalidade; sua retribuição supera todo mérito. Não é prêmio conquistado pela justiça, 
mas dado pela misericórdia!

-  Os primeiros, por terem correspondido ao chamado desde cedo, correm o risco de rejeitar 
o Senhor, porque ele teve um coração grande para com os últimos. Esquecem-se de que o Senhor, 
primeiro, foi justo com eles; segundo, que a salvação é dom gratuito do amor misericordioso do 
Pai. É graça! O privilégio dos últimos é compreender que, não o tendo merecido (chegaram 
‘atrasados’ os trabalhadores da última hora), o Reino é um dom. Os primeiros só o acolherão se se 
tornarem pobres em espírito (Mt 5,3); se, diferentemente do irmão mais velho, aceitarem o mais 
novo; se, ainda que cansados de trabalhar o dia inteiro, saltarem de alegria porque também os 
últimos foram chamados e responderam ao convite.
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-  O modelo que serve de pano de fundo à parábola é o Pai, seu modo de agir, que é bom e 
trata bem todos os seus filhos e filhas, sobretudo, os pequenos e últimos, também quem não tem 
méritos para apresentar (Mt 5,45). 

-  A linguagem econômica que a parábola usa – a de Lc 16,1ss. também – contesta e solapa a 
nossa maneira mercantilista de conceber o amor: dou para que me dês; te amo se me amares; em 
troca de uma coisa, dou-te outra. Que distância entre esta mentalidade e o evangelho; entre este 
espírito e o da Oração da Paz do  de Assis!“poverello”

Testemunhas do Reino: Sérgio Vieira de Mello (Iraque, 2003). 

Santos do dia: Xisto III (+440); Sebaldo (VII/VIII século); Luís de Toulouse (1274-1297); 
Cáritas Pirckheimer (1467-1532); João Eudes (1601-1680); Ezequiel Moreno y Días (1848-1906).

Efemérides: Dia do Artista de Teatro. Dia do Fotógrafo. Dia Mundial da Fotografia. 

20 QUINTA-FEIRA - S. BERNARDO, Abade, Doutor - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Nasceu em Fontaine-lès-Dijon, na França, 
em 1090. Atraído pelo ideal beneditino, como o 
concebiam os reformadores de Cîteaux / Cister 
(daí cistercienses), convenceu um grupo de 
amigos a segui-lo, deu entrada na austera 
abadia em 1112. Tanto se distinguiu por sua 
alteza humana, intelectual e espiritual que, três 
anos depois, foi convidado a fundar uma filial de 
Cister, que se tornou a célebre Abadia de 
Clairvaux (Claraval). Dedicou-se com entusias-
mo à sua missão na Igreja e na sociedade da 
época sem jamais perder seu ideal monástico. 
De fato, por obediência, teve que deixar seu 
estado de vida contemplativa, no mosteiro, para 
se envolver com as grandes questões que 
agitavam o mundo de então. Bernardo foi, sem 
sombra de dúvida, a personalidade mais em-
polgante da primeira metade do século XII: mís-
tico, pregador, polemista, político, escritor, fun-
dados de mosteiros, conselheiro de papas, reis 
e bispos. Famosa sua carta a Eugênio III, monge 
cisterciense formado por ele. Este presente em 
praticamente todos os grandes acontecimentos 
da época. No âmbito do monaquismo, defendeu 
competentemente a reforma cisterciense contra 
os beneditinos cluniacenses (de Cluny); no 
campo doutrinal, atacou as ideias heréticas que 

se espalhavam pela Europa; na área da política 
eclesiástica, lutou contra o cisma que dividia a 
Igreja, com dois papas disputando o poder; em 
matéria político-religiosa, percorreu a França, a 
Alemanha e Flandres, convencendo os prínci-
pes a organizarem uma Cruzada contra os tur-
cos. Contemplativo no mundo, deixou marcas 
profundas na espiritualidade cristã. Seus escri-
tos deixam transparecer seu amor profundo aos 
mistérios da humanidade de Jesus e à Virgem 
Maria, da qual era grande devoto e sobre a qual 
escreveu páginas de extraordinária riqueza e 
enlevo. O que Bernardo pregou, sobretudo, a 
monges, no século seguinte, será levado ao 
povo por São Francisco de Assis e seus 
seguidores. O fracasso da Segunda Cruzada foi 
imputado, em grande parte, a ele, que, por isso, 
recebeu duras críticas. Desta dor não se 
levantou nunca mais completamente. Com a 
idade de 63 anos, faleceu de uma grave doença 
no estômago no dia 20 de agosto de 1153. 

Alexandre III, em 1174, o proclamou santo. 
Pio VIII, em 1830, deu-lhe o título de Doutor da 
Igreja. Graças à sua colossal atividade e à 

Foi sepultado na Abadia de Cluny, mas, 
devido aos excessos da Revolução Francesa, 
seus restos mortais foram perdidos; só se 
conserva a cabeça, na Catedral de Troyes. 
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Antífona de entrada - Eclo 15,5

grandeza de sua personalidade, Bernardo é 
venerado como pioneiro do sentimento da 
identidade europeia, líder e juiz do seu tempo, 
gênio religioso da sua época. Por sua tocante 
arte de pregar, recebeu também o título de 
“Doctor melifluus” (doutor doce e suave como o 
mel). 

23Assim fala o Senhor:  "Vou mostrar a san-
tidade do meu grande nome, que profanastes no 
meio das nações. As nações saberão que eu sou 
o Senhor. - oráculo do Senhor Deus - quando eu 

No meio da Igreja, o Senhor colocou a pala-
vra nos seus lábios; deu-lhe o espírito de sabe-
doria e inteligência e o revestiu de glória.

Oração do dia

Leitura da Profecia de Ezequiel 

Comentário inicial - Comemora-se, hoje, 
São Bernardo de Claraval. Francês, monge, 
fundou a Abadia de Claraval, que se tornou uma 
referência para a renovação da vida monástica, 
da Igreja e da sociedade europeia da época, 
com cujos problemas Bernardo se envolveu tão 
profundamente que teve que deixar o mosteiro 
sem deixar a contemplação. Místico, pregador, 
polemista, político, escritor, fundados de mos-
teiros, conselheiro de papas, reis e bispos: São 
Bernardo de Claraval foi a maior e a mais fas-
cinante personalidade da primeira metade do 
século XII na Europa. Que a sua memória des-
perte em nós o ideal de uma profunda espiritua-
lidade aliada a um profundo compromisso com 
a transformação do mundo num mundo melhor.

Leitura - Ez 36,23-28

Ó Deus, que fizestes do abade São Bernardo, 
inflamado do zelo por vossa casa, uma luz que 
brilha e ilumina a Igreja, dai-nos, por sua inter-
cessão, o mesmo fervor para caminharmos 
sempre como filhos da luz.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

manifestar minha santidade à vista delas por 
24meio de vós.  Eu vos tirarei do meio das na-

ções, vos reunirei de todos os países, e vos 
25conduzirei para a vossa terra.  Derramarei 

sobre vós uma água pura, e sereis purificados. 
Eu vos purificarei de todas as impurezas e de 

26todos os ídolos.  Eu vos darei um coração novo 
e porei um espírito novo dentro de vós. Arran-
carei do vosso corpo o coração de pedra e vos 

27darei um coração de carne;  porei o meu espí-
rito dentro de vós e farei com que sigais a minha 
lei e cuideis de observar os meus manda-

28mentos.  Habitareis no país que dei a vossos 
pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso 
Deus". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 50(51),12-13. 
14-15.18-19 (R/. Ez 36,25)

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

R. Eu hei de derramar sobre vós uma 
água pura, e de vossas imundícies sereis 
purificados.

2.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Ensinarei 
vosso caminho aos pecadores, e para vós se 
voltarão os transviados. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Sl 94(95)

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

Evangelho - Mt 22,1-14

A história do relacionamento de Deus com a 
humanidade tem uma história. Ele se revela à 
humanidade toda; escolhe o povo de Israel; 
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

finalmente, envia seu próprio Filho. Mas nós, 
muito voltados para nós mesmos ou para inte-
resses mais imediatos, não só não percebemos, 
mas, às vezes, até nos opomos a Ele e aos seus 
gestos de amor. Ouçamos esta maravilhosa 
parábola.

Naquele tempo:  Jesus voltou a falar em 1

parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos 
do povo,  dizendo: "O Reino dos Céus é como a 2

história do rei que preparou a festa de casa-
mento do seu filho.  E mandou os seus empre-3

gados para chamar os convidados para a festa, 
mas estes não quiseram vir.  O rei mandou 4

outros empregados, dizendo: 'Dizei aos convi-
dados: já preparei o banquete, os bois e os 
animais cevados já foram abatidos e tudo está 
pronto. Vinde para a festa!'  Mas os convidados 5

não deram a menor atenção: um foi para o seu 
campo, outro para os seus negócios,  outros 6

agarraram os empregados, bateram neles e os 
mataram.  O rei ficou indignado e mandou           7

suas tropas, para matar aqueles assassinos e 
incendiar a cidade deles.  Em seguida, o rei 8

disse aos empregados: 'A festa de casamento 
está pronta, mas os convidados não foram 
dignos dela.  Portanto, ide até às encruzilhadas 9

dos caminhos e convidai para a festa todos os 
que encontrardes'.  Então os empregados saí-10

ram pelos caminhos e reuniram todos os que 
encontraram, maus e bons. E a sala da festa fi-
cou cheia de convidados.  Quando o rei entrou 11

para ver os convidados, observou ali um ho-
mem que não estava usando traje de festa  e 12

perguntou-lhe: 'Amigo, como entraste aqui sem 
o traje de festa?' Mas o homem nada respondeu. 
13 Então o rei disse aos que serviam: 'Amarrai os 
pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na 
escuridão! Ali haverá choro e ranger de dentes'. 
14 Por que muitos são chamados, e poucos são 
escolhidos". - Palavra da Salvação.

Ao celebrar hoje a memória de São Bernardo 

Preces dos fiéis

de Claraval, que consagrou toda a sua vida a 
Deus, promoveu a renovação da vida monástica 
e contribuiu para a construção de uma socie-
dade inspirada nos valores cristãos, rezemos, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

2.  Pelos monges, entregues ao silêncio, à 
oração e ao trabalho. Que sua opção de vida   
seja um sinal da primazia do Reino de Deus, 
rezemos. R.

3.  Pelo Papa, bispos e presbíteros, respon-
sáveis pelo ministério pastoral. Que sejam 
verdadeiros servidores dos irmãos, rezemos. R.

1.  Pela Igreja, sempre necessitada de con-
versão e de reforma. Que seja fiel a Deus e aos 
grandes anseios da humanidade, rezemos. R.

5.  Pelos jovens, fermento de mudança e 
esperança do bem. Que tenham mais espaço   
na vida pública e nas nossas comunidades, 
rezemos. R.

Deus Santo, fonte de vida nova e futuro últi-
mo da história humana, olhai condescendente 
para as preces que brotam do nosso coração e, 
por intercessão da Virgem Maria, vinde em 
auxílio da nossa fraqueza com a vossa miseri-
córdia.

Nós vos apresentamos, ó Deus todo-
poderoso, o sacramento da unidade e da paz, 
neste dia em que festejamos o abade São 
Bernardo, que, por suas palavras e ações, 
procurou incansavelmente a concórdia da 
Igreja.

Antífona da comunhão - Lc 12,42

Oração sobre as oferendas

4.  Pelos políticos e governantes, cuja ra-
zão de ser é o bem comum. Que trabalhem             
por uma vida digna para todos os cidadãos, 
rezemos. R.

Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor 
confiou sua casa, para dar a todos o pão de cada 
dia.
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que, encorajados por seus exemplos e guiados 
por seus conselhos, sejamos arrebatados pelo 
amor do Verbo que se fez carne.Ó Deus, que esta comunhão na festa de São 

Bernardo produza em nós os seus frutos, para 

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Mt 22,1-14

A
migo, como entraste aqui sem o traje de festa?” (Mt 22,12). É a pergunta do rei àquele 
um que tinha aceitado o convite para a festa de casamento, mas está sem o traje de 
festa. 

-  A parábola de hoje é um desenvolvimento da parábola anterior (Mt 21,33-46), 
particularmente, de Mt 21,44: “Aquele que cair em cima desta pedra ficará em pedaços, e aquele 
em cima do qual ela cair, ficará esmagado”. Quer dizer: o confronto com a pedra rejeitada é sempre 
desastroso! A parábola de hoje é uma chamada à responsabilidade: fazer parte do povo de Deus – 
tanto para os hebreus como para os cristãos – não garante automaticamente a salvação (Cf. Mt 
3,8ss.; 7,21-23; 13,24-30.36-43.47-50). Muito ao contrário: uma condição para a salvação é a 
Igreja (nós) reconhecer que somos como nossos pais (Israel); é reconhecer que somos como o 
irmão que diz “sim” e, depois, não faz, para nos tornarmos como o irmão que diz “não”, mas, 
depois, se arrepende e faz!

-  Os que participam do casamento do Filho são os cristãos, que acolheram Jesus como 
Messias. Não é suficiente, porém, dizer “sim” (Mt 21,28-30); com efeito, não é quem diz “Senhor, 
Senhor” que entrará no Reino, mas quem faz a vontade do Pai (Mt 7,21). Assim como na roça, em 
meio à plantação, há também mato, também entre nós – e... dentro de nós – além das “coisas 
boas”, há também coisa que não presta. 

-  Para se fazer efetivamente parte do povo que acolhe a pedra rejeitada, é preciso primeiro 
reconhecer que fazemos parte do grupo dos que a rejeitam. Somos como aquele um que entrou 
sem estar com a roupa de festa! Se não percebo que sou pecador, não posso perceber Jesus como 
meu Salvador. Se não sinto que estou doente, não sinto que preciso de médico! 

-  Ser chamado e responder não significa ser automaticamente salvo. Todos são chamados, 
mas só é “escolhido” (salvo) quem decide livremente responder ao convite não com palavras, mas 
com fatos! (“Passa lá em casa!” “Passo, sim.” ...e não sabe nem onde a pessoa mora!)

-  As histórias – e... as estórias – da Bíblia não são uma janela virada para o passado, para a 
gente ficar sabendo o que aconteceu “naquele tempo”. (Lembro-me de que, um dia, um senhor me 
perguntou: “Padre, por que o Evangelho sempre diz ‘naquele tempo,...?”). São, muito mais, um 
espelho para ajudar a ver o que acontece hoje. Isto acontece, sobretudo, com as parábolas: falando 
de “outra coisa”, com mais facilidade, diante dos olhos limpam o terreno para a gente ver o que está 
e a gente não enxerga! O ouvinte escuta as estórias das parábolas desarmado, como se não lhe 
dissessem respeito; só no fim é que percebe que falam dele, mas aí... já é tarde! A parábola – como 
um espelho – nos faz ver aquilo que, de outro jeito – sem espelho – nunca veríamos. Sem espelho 
ninguém se vê!

“

Santos do dia: Osvino (+651). Bernardo de Claraval (1090-1153).

Efemérides: Nascimento do general Bernardo O'Higgins (Chile, 1778). Dia do papeleiro. Dia do 
Maçon. 

“Mudanças são necessárias. Reciclagem não é só no meio ambiente, mas também 
no ambiente do nosso ser.” (Daniel Carvalho de Oliveira, coletor de lixo)
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21 SEXTA-FEIRA - SÃO PIO X, PAPA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

José Melchiorre Sarto nasceu em Riese 
(hoje, Riese Pio X) em 1835, numa família de 10 
filhos. Além de ser o primeiro papa contempo-
râneo a provir das camadas populares, foi um 
dos poucos a passar por todas as formas 
tradicionais de ministério pastoral. Foi vigário 
paroquial, pároco, bispo, arcebispo, patriarca e 
papa. Por anos, percorreu, todos os dias, a pé, 
às vezes descalço, a estrada entre Riese e 
Castelfranco, para frequentar a escola. Com o 
apoio do patriarca de Veneza, ele também 
rietino, e de alguns padres, pôde estudar no 
seminário de Pádua. Ordenado sacerdote         
em 1858, foi nomeado vigário paroquial de 
Tombolo (Pádua), onde atuou por 9 (nove) 
anos. Em seguida, foi, também por 9 (nove) 
anos, pároco de Salzano, uma cidade maior, 
onde pôde mostrar todas as suas qualidades. 
Em 1875, o bispo de Treviso o nomeou cônego 
da Catedral, chanceler da Cúria e Diretor 
espiritual do Seminário, cargos que ocupou 
simultaneamente por 9 (nove) anos. Dono de 
excelente saúde, notável equilíbrio, extraordiná-
ria capacidade de trabalho, dom para a oratória, 
facilidade no relacionamento com as pessoas, 
dedicação às atividades pastorais, especial-
mente aos pobres, Sarto foi nomeado bispo de 
Mantova (Mântua), onde atuou por 9 (nove) 
anos, pelo Papa Leão XIII, em 1884. Era 
considerado um “intransigente”, isto é, conde-
nava o liberalismo e a abertura à mentalidade 
moderna. Cardeal em 12 de junho de 1893. 
Patriarca de Veneza três dias depois. A entrada 
em Veneza, porém, só aconteceu no final de 
1894, devido à falta do beneplácito do governo 
italiano. Morto Leão XIII, em 1903, no conclave, 
o favorito era o cardeal Rampolla, mas seu nome 
foi vetado pela Áustria. Pio X, eleito no dia 3 de 
agosto de 1903, colocou-se claramente contra 
o que, na época, se chamava modernismo, con-
denado na Encíclica Pascendi, de 1907. Acen-

Comentário inicial - O italiano José 
Melchiorre Sarto foi vigário paroquial, pároco, 
bispo, patriarca e papa. Passou por todas as 
funções pastorais na Igreja antes de chegar a 
bispo de Roma, ministério que exerceu como 
autêntico pastor. Conservador convicto, iniciou 
a reforma da cúria romana, da liturgia, da música 
sacra; favoreceu a comunhão frequente dos 
adultos e a comunhão das crianças; tornou obri-
gatória a catequese para adultos e crianças, 
publicando o chamado Catecismo da Doutrina 
Cristã, também conhecido como Catecismo de 
São Pio X. 

Oração do dia

Antífona de entrada

Ó Deus, que, para defender a fé católica e 
restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes 
o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem 
apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, 
dóceis às suas instruções e seus exemplos.

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

tuou o poder papal e a identificação da Igreja 
com o papado, do povo de Deus com a Santa 
Sé, além da mais absoluta separação entre 
hierarquia e laicato. Dotado de boa cultura, além 
de muitas virtudes, iniciou a reforma da Cúria 
Romana, da liturgia, do canto sacro e litúrgico, 
do direito canônico, legislou sobre a comunhão 
às crianças, instituiu a obrigação da catequese 
para adultos e crianças, publicou o Catecismo 
(chamado de São Pio X). Morreu, no dia 21 de 
agosto de 1914, ao espocar da I Guerra 
Mundial. Embora reagisse, dizendo que era “o 
papa Sarto, não o papa santo”, foi beatificado 
em 1953 e canonizado em 1954 por Pio XII. 
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Naqueles dias:  A mão do Senhor estava 1

sobre mim e por seu espírito ele me levou para 
fora e me deixou no meio de uma planície cheia 
de ossos e me fez andar no meio deles em 2 

todas as direções. Havia muitíssimos ossos na 
planície e estavam ressequidos.  Ele me per-3

guntou: "Filho do homem, será que estes ossos 
podem voltar à vida?" E eu respondi: "Senhor 
Deus, só tu o sabes".  E ele me disse: "Profetiza 4

sobre estes ossos e dize: Ossos ressequidos, 
escutai a palavra do Senhor!  Assim diz o 5

Senhor Deus a estes ossos:  Eu mesmo vou 
fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. 
6 Porei nervos em vós, farei crescer carne e 
estenderei a pele por cima. Porei em vós um 
espírito, para que possais voltar à vida. Assim 
sabereis que eu sou o Senhor".  Profetizei como 7

me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, 
ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estron-
do, quando os ossos se aproximaram uns dos 
outros.  Olhei e vi nervos e carne crescendo 8

sobre os ossos e, por cima, a pele que se 
estendia. Mas não tinham nenhum sopro de 
vida.  Ele me disse: "Profetiza para o espírito, 9

profetiza, filho do homem! Dirás ao espírito: 
Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro 
ventos, ó espírito, vem soprar sobre estes 
mortos, para que eles possam voltar à vida".                  
10 Profetizei como me foi ordenado, e o espírito 
entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se 
de pé: era uma imensa multidão!  Então ele me 11

disse: "Filho do homem, estes ossos são toda a 
casa de Israel. É isto que eles dizem: 'Nossos 
ossos estão secos, nossa esperança acabou, 
estamos perdidos!'  Por isso, profetiza e dize-12

lhes: Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, 
vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos 
para a terra de Israel;  e quando eu abrir as 13

vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis 
que eu sou o Senhor.  Porei em vós o meu 14

espírito, para que vivais e vos colocarei em 
vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, 
digo e faço - oráculo do Senhor". - Palavra do 
Senhor.

Leitura da Profecia de Ezequiel 

Leitura - Ez 37,1-14

Evangelho - Mt 22,34-40

V. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa 
verdade me oriente e me conduza! R.

4.  Agradeçam ao Senhor por seu amor e 
por suas maravilhas entre os homens! Deu de 
beber aos que sofriam tanta sede e os famintos 
saciou com muitos bens! R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Salmo responsorial - Sl 106(107),2-3. 
4-5.6-7.8-9 (R/. 1)

R. Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom, porque eterna é a sua misericórdia!

1. Que o digam os libertos do Senhor, que 
da mão dos opressores os salvou e de todas as 
nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e 
Sul. R.

2.  Uns vagavam, no deserto, extraviados, 
sem acharem o caminho da cidade. Sofriam 
fome e também sofriam sede, e sua vida ia aos 
poucos definhando. R.

3.  Mas gritaram ao Senhor na aflição, e ele 
os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem 
seguro os conduziu para chegarem à cidade 
onde morar. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 24(25)

Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus  

Naquele tempo:  Os fariseus ouviram dizer 34

que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então 
eles se reuniram em grupo,  e um deles per-35

guntou a Jesus, para experimentá-lo:  "Mestre, 36

qual é o maior mandamento da Lei?"  Jesus 37

Deus-Amor indica, pela palavra do Filho, no 
mandamento do amor, o maior dos mandamen-
tos, princípio e meta de todas leis e preceitos. 
Ele quer que a sua vida se torne também a 
nossa. 
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respondeu: "'Amarás o Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento!'  Esse é o maior e o primeiro 38

mandamento.  O segundo é semelhante a 39

esse: 'Amarás ao teu próximo como a ti mesmo'. 
40 Toda a Lei e os profetas dependem desses dois 
mandamentos". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Bom Pastor para que dê pastores 
santos e sábios à Igreja e nos guie nos caminhos 
da verdade e da vida, dizendo: R. Dai-nos bons 
pastores, Senhor.

1.  Pela Igreja católica, para que Deus a 
conserve unida na fé, na comunhão e na missão, 
oremos. R.

2.  Pelo Papa Francisco, bispo de Roma, 
para que seja bom pastor em Roma e no mundo, 
oremos. R.

3.  Pelos ministros ordenados, para que 
vivam em comunhão entre si e com o papa, 
oremos. R.

4.  Pelos catequistas, para que acom-
panhem as pessoas em sua busca existencial de 
Deus, oremos. R.

Jesus, manso e humilde de coração, apresen-
tai ao Pai as preces confiantes dos vossos irmãos 
e irmãs, pedindo que ele, na memória de São Pio 
X, nos atenda generosamente. Vós que sois Deus 
com o Pai, na unidade do Espírito Santo.  

5.  Pelos liturgistas, para que ajudem as 
comunidades a celebrar consciente e frutuosa-
mente, oremos. R.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, acolhei, com bondade as nossas 
oferendas e dai-nos seguir os ensinamentos de 
São Pio X, para celebrar dignamente estes 
divinos mistérios, e recebê-los com fé.

Oração depois da comunhão

Antífona da comunhão - Jo 10,11
 

O bom pastor dá a vida por suas ovelhas.

Celebrando a memória do papa São Pio X, 
nós vos pedimos, ó Deus, que a participação na 
vossa mesa nos torne firmes na fé e unidos na 
caridade.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 22,34-40

-  Somos feitos para amar, porque Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Sendo Deus 
amor e vivendo Deus de amor, é à medida que amamos que nos tornamos aquilo que somos. 

D
eus-Amor indica, pela palavra do Filho, no mandamento do amor, o maior dos 
mandamentos, princípio e meta de todos. Ele quer que a sua vida se torne também a nossa. 
O amor torna as pessoas semelhantes, fazendo que a vida de um se torne a vida do outro.

-  É impossível captar Deus com a mente ou com as mãos, mas somente com o coração. Só o 
coração – amando – pode contê-lo, pois passa a ser habitado pelo amor. Amar, de fato, é ter o/a 
outro/a no coração. 

-  O desejo de ser como Deus não se realiza no ter tudo nas mãos, mas em colocar-se nas 
mãos do Pai e, por causa dEle, dos irmãos e irmãs, em confiança e amor. 

-  O conhecimento é funcional ao amor: ninguém ama o que não conhece, e só se conhece 
aquilo que se ama. Amor e conhecimento se alimentam reciprocamente. Essa tensão dinâmica 
própria do amor (que, em grego, se diz = tensão para, superação) faz com que a “epéktasis” 
saciedade aumente o desejo de saciar-se ainda mais, num círculo virtuoso... insaciável.

-  O amor, além de envolver a mente e o coração, tem a ver com a vida. O amor é alegria no 
coração pelo bem do outro: é o contrário da inveja. O amor se exprime pela boca através do louvor: é 
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-  O amor leva a comunicar o que se é e o que se tem, tendendo à perfeita união – que não 
anula nem nivela a diferença – de pensamentos (inteligência), desejos (vontade) e ação 
(liberdade). As diferenças – que devem permanecer, senão não é amor – deixam, então, de ser 
lugar de subterfúgios e agressões, e tornam-se lugar de acolhimento e serviço mútuo. O mesmo se 
diga dos limites e erros, tão diabólicos e tão humanos em nossa situação pós-adamítica, que se 
tornam provocação e alimento para mais amor.

o contrário da maledicência. O amor se realiza também pelas mãos, que se põem a servir: é o 
contrário da opressão. O amor precisa de afeto, de palavras, mas, sobretudo, de fatos: “filhinhos, 
amemos não com palavras, mas com fatos e em verdade” (1Jo 3,18). 

-  O mandamento de Jesus – que enfeixa num único mandamento as Dez Palavras e as 613 
obrigações e proibições dos fariseus – é duplo: amar a Deus e amar ao próximo. Com efeito, é 
amando o Pai e os irmãos que nos tornamos o que somos: filhos e, consequentemente, irmãos. 
Mais profundamente ainda, é amando o irmão que amamos a Deus: “A relação originária com Deus 
é o amor ao próximo” (K. Rahner).* É amando que atingimos a nossa identidade, colhendo a nossa 
origem e curando a ruptura originária – depois de Agostinho, se disse ‘pecado original’ – com o 
Outro, conosco mesmos, os outros e as coisas. O amor é o cumprimento da lei (Rm 13,10) porque 
nos torna semelhantes Àquele à cuja imagem e semelhança fomos criados: torna-nos filhos 
perfeitos como o Pai (Mt 5,48). 

Santos do dia: Balduíno de Rieti (+1140). Bernardo Tolomei (1272-1348). Pio X (1835-1914). 

Testemunhas do Reino: Maurício Lefèvre (Bolívia, 1971). 

Efemérides: Dia Nacional do Catecismo. Dia da Habilitação. Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla (21 a 28 de agosto), promovida pelas APAEs.

22 SÁBADO - NOSSA SENHORA RAINHA - Memória
 (Cor branca - Ofício da memória)

Comentário inicial - A que tipo de realeza 
alude a Igreja quando canta e invoca Maria com o 
título de “rainha”? Só pode ser aquela que 
convém à mãe de Jesus, Senhor e Salvador do 
mundo. Maria, em sua condição de mãe, reina 
sobre os corações, atraindo-os com o seu amor, 
iluminando-os com o seu exemplo, sustentando-
os com a sua oração. A coroa de Maria não tem 
nada a ver com aquelas que simbolizam a 
potência, a glória e as vaidades deste mundo. Na 
verdade, ela é formada por todos aqueles e 
aquelas que, desde o início, foram sensíveis ao 
seu encanto materno, ouviram e creram na 
palavra de Jesus, receberam Maria como mãe no 
momento em que ele estava para dar a vida pela 
vida do mundo. 

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes a Mãe do vosso Filho 
nossa Mãe e Rainha, dai-nos, por sua interces-
são, alcançar o reino do céu e a glória prometida 
aos vossos filhos e filhas.

Leitura - Is 9, 1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Antífona de entrada - Sl 44,10

A Rainha está à vossa direita com suas 
vestes de ouro, ornada de esplendor.

1 O povo, que andava na escuridão, viu uma 
grande luz; para os que habitavam nas sombras 
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1.  Louvai, louvai, ó servos do Senhor, 
louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o 
nome do Senhor, agora e por toda a eternida- 
de! R.

V. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, és 

R. Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e por toda a eternidade!

Salmo responsorial - Sl 112(113),1-2. 
3-4.5-6.7-8 (R/. 2)

da morte, uma luz resplandeceu.  Fizeste cres-2

cer a alegria, e aumentaste a felicidade; todos se 
regozijam em tua presença como alegres ceifei-
ros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao 
dividirem os despojos.  Pois o jugo que oprimia 3

o povo, - a carga sobre os ombros, o orgulho 
dos fiscais - tu os abateste como na jornada de 
Madiã.  Botas de tropa de assalto, trajes man-4

chados de sangue, tudo será queimado e devo-
rado pelas chamas.  Porque nasceu para nós 5

um menino, foi-nos dado um filho; ele traz aos 
ombros a marca da realeza; o nome que lhe foi 
dado é: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai 
dos tempos futuros, Príncipe da Paz.  Grande 6

será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o 
trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá 
consolidar e confirmar em justiça e santidade, a 
partir de agora e para todo o sempre. O amor 
zeloso do Senhor dos exércitos há de realizar 
estas coisas. - Palavra do Senhor.

3.  Quem pode comparar-se ao nosso Deus, 
ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se 
inclina para olhar o céu e a terra? R.

4.  Levanta da poeira o indigente e do lixo 
ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se 
com os nobres, assentar-se com nobres do seu 
povo. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,28

2.  Do nascer do sol até o seu ocaso, 
louvado seja o nome do Senhor! O Senhor está 
acima das nações, sua glória vai além dos altos 
céus. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

bendita entre todas as mulheres da terra! R.

Evangelho - Lc 1,26-38

O Evangelho de hoje é o da Anunciação. A 
Anunciação é um dos momentos mais impor-
tantes da história da nossa salvação. Deus vem 
ao nosso encontro e pede licença para entrar na 
nossa história e na nossa vida. Somos livres 
para O aceitar ou para O recusar. Maria aceitou o 
convite para ser a mãe do Salvador, e concebeu 
o Filho de Deus, que se tornou Filho do Homem. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  No sexto mês, o anjo 26

Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia, chamada Nazaré,  a uma virgem, pro-27

metida em casamento a um homem chamado 
José. Ele era descendente de Davi e o nome da 
Virgem era Maria  O anjo entrou onde ela 28

estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o 
Senhor está contigo!"  Maria ficou perturbada 29

com estas palavras e começou a pensar qual 
seria o significado da saudação.  O anjo, então, 30

disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus.  Eis que 31

conceberás e darás à luz um filho, a quem porás 
o nome de Jesus.  Ele será grande, será 32

chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus 
lhe dará o trono de seu pai Davi.  Ele reinará 33

para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o 
seu reino não terá fim".  Maria perguntou ao 34

anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conhe-
ço homem algum?"  O anjo respondeu: "O 35

Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te 
cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que 
vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus.    
36 Também Isabel, tua parenta, concebeu um 
filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela 
que era considerada estéril,  porque para Deus 37

nada é impossível".  Maria, então, disse: "Eis 38

aqui a serva do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra!" E o anjo retirou-se.                  
- Palavra da Salvação.
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Preces dos fiéis

Unidos a Maria, Virgem cheia de graça, Mãe 
de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, e 
Serva fiel, apresentemos confiantes ao Pai as 
preces que brotam do nosso coração agradeci-
do, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que os cristãos sejam um só 
coração e uma só alma e perseverem em oração 
com a Mãe de Jesus, rezemos. R.

2.  Para que as mães alimentem nos seus 
lares o amor e a santidade da Sagrada Família de 
Nazaré, rezemos. R.

4.  Para que todos aqueles que estão em 
perigo sintam a terna proteção da Mãe de 
misericórdia, rezemos. R.

3.  Para que Deus fortaleça a esperança dos 
que sofrem e dos que lhes oferecem seus 
cuidados, rezemos. R.

5.  Para que todos os discípulos missioná-
rios de Cristo se alegrem por ter Maria como 
Mãe e Mestra, rezemos. R.

6.  Para que os irmãos falecidos possam 
contemplar aquela que Deus escolheu para Mãe 
de seu Filho, rezemos. R.

Alimentados, ó Deus, pelo sacramento 
celeste, ao celebrarmos a realeza de Maria, 
concedei que participemos eternamente do 
banquete do vosso Reino. 

Ó Deus, celebrando a memória da Virgem 
Maria, nós vos trazemos nossas oferendas e 
suplicamos que o Cristo venha em nosso 
socorro, pois se ofereceu por nós na cruz como 
sacrifício sem mancha.

Oração depois da comunhão

Feliz és tu que acreditaste, porque se 
cumprirá o que foi dito da parte do Senhor.

Antífona da comunhão - Lc 1,45

Concedei, Senhor, ao vosso povo, por inter-
cessão da Santa Virgem Maria, Mãe da mise-
ricórdia e Rainha dos Céus, as graças que vos 
pedimos com humildade. 

Oração sobre as oferendas

Prefácio de Nossa Senhora, I ou II.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,26-38

-  Pode-se contemplar esse mistério de vários pontos de vista. Maria pode ser vista como 
figura do crente, ‘Everest’ do mundo, resto de Israel, realização da promessa... e tantos outros. 

A
 liturgia nos propõe hoje o Evangelho da Anunciação.                        .                                                                   
-   Maria é símbolo de toda pessoa que crê e da Igreja toda, que é, antes de tudo, 
congregação dos fiéis, isto é, comunidade formada pela fé, comunidade formada por 

pessoas que creem.
-  O que aconteceu com Maria tem que acontecer com cada um de nós e com todos nós. O 

“sim” de Maria que acolhe e gera o Verbo – a Palavra, o Filho eterno do Pai – deve acontecer em 
cada um de nós e em todos nós. Este “sim” é a finalidade da criação, a meta para a qual fomos 
criados, o objetivo final da nossa existência.

-  A alegria explodiu dos lábios do Amado antes de esboçar-se nos lábios da amada: “Alegra-

-  A melhor maneira, entretanto, é colocar-nos – pelo dom da revelação e pela graça da fé – 
do ponto de vista do próprio Deus. Dessa perspectiva, esse encontro – entre Maria e o mensageiro 
divino, na casa humilde da insignificante Nazaré – é o encontro que Deus desejou desde toda a 
eternidade, o momento em vista do qual começou o tempo, o fato em função do qual criou toda 
criatura. A encarnação do Verbo, de fato, é a coroação do seu sonho de amor, o prêmio dos seus 
trabalhos, a recompensa das suas fadigas. 
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-  A encarnação – nestes tempos que são os últimos – é o início das núpcias entre Deus e a 
humanidade. Nas bodas de Caná, mais ou menos trinta anos depois, viu-se a primeira 
manifestação pública daquilo que, antes de ficar trinta anos escondido em Nazaré, ficara nove 
meses invisível no seio virginal de Maria. 

-  O Amor, finalmente, é amado. Encontrou uma ‘casa’ onde habitar, e a ‘casa’ do homem não 
está mais vazia e deserta. O vazio último do ser humano – que só pode ser preenchido pelo Amor – 
é preenchido pelo Filho, o amado, e, no Filho, o homem infinitamente amado encontra sua 
plenitude de realização.

te”. O Esposo, finalmente, encontra a esposa do seu coração. Termina o seu sofrimento. Ele é 
abraçado por quem ama. Existem mãos para acolhê-lo. Os imensos braços do mundo envolvem, 
concebem e apertam Aquele sem o qual o ser humano simplesmente não existe. 

-  Em resposta, das profundezas da criação que, pelo pecado, se afastou dele, se eleva, pelos 
lábios acolhedores de Maria, aquele “sim” que pode atraí-lo, pois dele sempre esteve próximo. Ele 
vem, como o amado chamado pela amada, se une a ela, sempre amada e sempre amante, e se 
compromete para sempre, numa aliança sem início e sem fim.

-  A encarnação do Filho tem algo de claramente “passional”: revela a paixão de Deus e só se 
revelará plenamente na “paixão” do Filho. 

Santos do dia: Sinforiano de Autun (165-180). Filipe Benício (1233-1285).

Testemunhas do Reino: Jürg Weiss (El Salvador. 1988). 

Efemérides: Dia do Supervisor Educacional. Dia Mundial do Folclore. Dia do Excepcional. 
Morte de J. Kubitschek de Oliveira (1976).

23 21º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I semana do Saltério - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Celebramos, neste 
domingo, a nossa fé em Jesus como Messias. 
Alguns diziam que ele é Elias, Jeremias ou 
algum dos profetas. Outros referem-se a ele 
como o homem mais inteligente da história, o 
maior sábio de todos os tempos, um  educador 
da humanidade. “E vós, quem dizeis que eu 
sou?”, continua a perguntar Jesus. A nossa res-
posta ressoa há mais de dois mil anos: “Tu és o 
Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo”. A nossa 
resposta é a resposta de Pedro. Pela boca de 
Pedro, falaram os discípulos e as discípulas da 
primeira hora. Pela boca de Pedro, falam ainda 
hoje os cristãos e as cristãs do mundo todo. 
Toda a Igreja, neste domingo, repetirá o que vem 
professando e proclamando de geração em 
geração: “Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
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Filho Único de Deus, nascido do Pai antes de 
todos os séculos”.

Antífona de entrada - Sl 85,1-3

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

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

Oração do dia 

Leitura - Is 22,19-23

Leitura do Livro do Profeta Isaías
 
Assim diz o Senhor a Sobna, o administra-

dor do palácio: ‘Eu vou te destituir do posto 19 

que ocupas e demitir-te do teu cargo.  Acon-20

tecerá que nesse dia chamarei meu servo 
Eliacim, filho de Helcias,  e o vestirei com a tua 21

túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em suas 
mãos a tua autoridade; ele será um pai para os 
habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá.  
22 Eu o farei portar aos ombros a chave da casa 
de Davi; ele abrirá, e ninguém poderá fechar; ele 
fechará, e ninguém poderá abrir.  Hei de fixá-lo 23

como estaca em lugar seguro e aí ele terá o 
trono de glória na casa de seu pai. -Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 137(138),1-2a. 
2bc-3.6 e 8bc (R/. 8bc)

R. Ó Senhor, vossa bondade é para sem-
pre! completai em mim a obra começada!

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.  Altíssimo é o Senhor, mas olha os po-
bres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó 
Senhor, vossa bondade é para sempre! Eu vos 
peço: não deixeis inacabada, esta obra que 
fizeram vossas mãos! R.

Leitura - Rm 11,33-36

V. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
minha Igreja; e os poderes do reino das trevas 
jamais poderão contra ela! R.

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Não são mais as multidões e os discípulos 
que perguntam “Quem é este?”, mas é Jesus 
mesmo que quer saber o que as pessoas dizem 
dele: “Quem dizem que eu sou?”. Respondendo 
a esta pergunta, estamos dizendo algo sobre 
Jesus, muito sobre nós, tudo sobre a nossa 
relação com ele.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Aclamação ao Evangelho - Mt 16,18

Evangelho - Mt 16,13-20 

13Naquele tempo:  Jesus foi à região de 

33 Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e 
da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os 
seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! 
34 De fato, quem conheceu o pensamento do 
Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?  Ou 35

quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de 
maneira a ter direito a uma retribuição?  Na 36

verdade, tudo é dele, por ele, e para ele. A ele, a 
glória para sempre. Amém! - Palavra do 
Senhor.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 
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Preces dos fiéis

2.  Jesus é o Filho amado do Pai, por meio 
do qual e para o qual ele criou todas as coisas. 
Que seja ele quem dá sentido e plenitude de vida 
às nossas vidas. R.  

1.  Jesus é o Cristo, o Messias que anuncia 
o Reino e reina do lenho da cruz. Que a sua vida 
seja a nossa, e a sua glória, nossa única e 
verdadeira glória. R.

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 

19poder do 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 

20céus”.  Jesus, então, ordenou aos discípulos 
que não dissessem a ninguém que ele era o 
Messias. - Palavra da Salvação.

Irmãos e irmãs em Cristo Jesus! Rezemos 
com fé a Deus Pai, que consagrou e enviou 
Jesus como o seu Messias, dizendo: R. Pai, 
nós vos pedimos!

3.  Jesus é a pedra angular descartada 
pelos construtores, mas preciosa aos olhos de 
Deus. Que todas as nossas ações tenham nele 

4.  Jesus foi proclamado Filho do Deus vivo 
por Pedro e pelos discípulos. Que a sua fé e o 
seu testemunho inspirem a nossa vida pessoal, 
eclesial e social. R. 

Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, ofere-
cido uma só vez, conquistastes para vós um 
povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade.

Antífona da comunhão - Sl 103,13-15

seu início e seu fim. R.

5.  Jesus era descendente de Davi, mas, 
pelo Espírito, foi constituído Filho de Deus com 
poder pela ressurreição. Que nele ressuscite-
mos e nele caminhemos. R. 

Oração sobre as oferendas

Pai, dai-nos conhecer corretamente o vosso 
Filho feito Filho do Homem. Dai-nos conhecer 
profundamente o vosso Messias e seguir os 
seus ensinamentos. Dai-nos conhecer por 
experiência pessoal o Filho do Deus vivo e fazer 
dele a nossa vida. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos. 

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias -  II

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 16,13-20 

Depois de desmascarar a ignorância dos fariseus e dos saduceus, que pedem um sinal no 
céu para colocar Jesus à prova (Mt 16,1-4) e de alertar os discípulos para não seguirem o 
ensinamento destes dois grupos judaicos (Mt 16,5-12), Jesus vai revelar sua identidade 

para os seus. Mas o que está em jogo não é a sua identidade, mas a identidade deles. Ele quer ser 
reconhecido: esse é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta dos discípulos não vai 
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constituir Jesus, mas vai – ou não – constituir o verdadeiro discípulo. 
-  Quem dizem ser o Filho do Homem?  : O leitor do evangelho de Mateus já viu esse termo nas 

palavras do próprio Jesus, de maneira misteriosa, mas ligada à sua missão (Mt 10,23; 13,27.41) e 
de maneira aberta, designando a si mesmo (Mt 11,19; 13,40). Os seus discípulos, que estão 
próximos, sabem que Jesus é o Filho do Homem. Mas aqueles que estão fora, “os homens”, não 
conhecem a identidade de Jesus.

-  João Batista, Elias e Jeremias  : Há algumas tradições religiosas populares que estão em 
jogo nesta resposta do povo. O inescrupuloso Herodes Antipas, diante da fama de Jesus, havia dito 
aos seus oficiais: “Certamente, se trata de João Batista: ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso 
que os poderes operam através dele!” (Mt 14,2). Quanto a Elias, havia uma profecia judaica que 
falava de sua chegada antes do grande Dia do Senhor, quando seria manifestada toda a justiça 
divina diante dos pecadores (Ml 3,23-24). Também com relação a Jeremias havia uma grande 
tradição popular falando de seu retorno (2Mac 15,14-16). 

-  Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo!”  : é a única vez no texto de 
Mateus que Jesus chama Simão por seu nome composto: “Simão Pedro”. Com isso, parece que 
Mateus quer acentuar o papel deste discípulo no grupo dos Doze. Mais que isso: a resposta cheia 
de sentido que reconhece em Jesus o Messias já havia aparecido na boca dos discípulos pouco 
antes desta passagem. Na ocasião em que Jesus caminha sobre as águas, os que estavam no barco 
se prostram e dizem: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!” (Mt 14,33). Mas nesse evangelho, 
Pedro tem um papel proeminente: ele mostra que o verdadeiro discípulo, íntimo de Jesus, é capaz 
de reconhecê-lo em sua intimidade. Manifestando sua capacidade de compreender a missão de 
Jesus, também escutará do Mestre algo sobre sua própria Missão.

- : Não é ainda o momento para que os discípulos anunciem  Não dizer que Jesus é o Messias

- : Pedro será o chefe da Igreja instituída por Jesus. Ele e os  Tudo o que desligardes na terra...
demais discípulos receberão o poder de ligar e desligar. Por meio deles na Igreja continua viva a 
tradição apostólica. A Igreja precisou de alguns séculos para ligar estavelmente essa palavra de 
Jesus a Pedro com a figura do bispo de Roma. Qualquer bom texto de história da eclesiologia ou 
dos ministérios mostra isso com objetividade e equilíbrio. Historicamente, o primado de Pedro – 
chamado a ser serviço da unidade na fé e na caridade – foi ocasião de muitas separações, no 
Oriente e no Ocidente. É difícil discernir em que medida isso se deva às modalidades inadequadas 
do servir (cf. São João Paulo II, ) ou à inevitabilidade do “escândalo” da Encíclica Ut unum sint
própria verdade, que, por sua própria natureza, é sinal de contradição (cf. Lc 2,34).

- o ministério público de Jesus está num  Sobre esta pedra construirei a minha Igreja: 
momento decisivo: Pedro e os demais discípulos reconhecem Jesus como o Messias e o Filho de 
Deus. A partir daqui, eles poderão ser iniciados naquele conhecimento de Jesus que só quem ama 
pode receber. De fato, só amamos o que conhecemos, e só conhecemos o que amamos! Porém, 
ainda falta um caminho grande para que os Doze compreendam a profundidade do título que Pedro 
confere a Jesus, o qual, mesmo depois da ressurreição, alguns parecem não ter entendido. De 
qualquer forma, reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus é o centro da fé. O papel de 
Pedro, por outro lado, é o de “pedra” sobre a qual se levanta a comunidade dos discípulos de 
Jesus. Essa “pedrinha” é a primeira pedra! 

-  E vós, quem dizeis que eu sou?: Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos a opinião que o 
povo em geral tem sobre ele. Não são seus seguidores e não estão próximos. Então, a pergunta é 
dirigida aos discípulos, sugerindo que a resposta de seu grupo mais íntimo não pode ser a mesma 
resposta dos homens. Sua resposta deve nascer da experiência pessoal com Jesus, fruto do 
caminho que faziam com o Mestre.
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que Jesus é o Messias. É o chamado “segredo messiânico”. É preciso antes que os discípulos 
sejam preparados para a Paixão e a cruz. Depois da Ressurreição, os discípulos já fizeram a 
experiência completa de quem é Jesus e então começará o momento de dizer a todos e a levar a 
todos os lugares a boa notícia de que Jesus é o Messias que foi anunciado e esperado no AT.

Somos convidados a entrar na intimidade de Jesus. Pedro é modelo de discípulo e nos leva ao 
centro de nossa fé: reconhecer Jesus como o Cristo. Também lembramos do importante papel que 
Pedro teve na comunidade primitiva. A resposta à pergunta de Jesus: “Quem dizeis que eu sou?” 
deve continuar sendo dada hoje por todos os batizados. Não é só uma resposta falada, mas, 
sobretudo, testemunhada com a própria vida. É isso que se espera de todos os membros da Igreja 
de nosso Senhor Jesus Cristo. 

TU ÉS O CRISTO, O FILHO DE DEUS VIVO!

Mt 16,13-16: As opiniões do povo e dos discípulos a respeito de Jesus

Jesus proclama Pedro “Feliz!”, porque recebeu uma revelação do Pai. Aqui também a resposta 
de Jesus não é nova. Anteriormente, Jesus tinha louvado o Pai por ele ter revelado o Filho aos 
pequenos e não aos sábios (Mt 11,25-27) e tinha feito a mesma proclamação de felicidade aos 
discípulos por estarem vendo e ouvindo coisas novas que, antes deles, ninguém conhecia nem 
tinha ouvido falar (Mt 13,16).

Ser Pedra: Pedro deve ser pedra, isto é, deve ser fundamento firme para a igreja a ponto de ela 
poder resistir contra as portas do inferno. Com estas palavras de Jesus a Pedro, Mateus anima as 
comunidades perseguidas da Síria e da Palestina que viam em Pedro a liderança marcante da sua 
origem. Apesar de fraca e perseguida, a comunidade tem fundamento firme, garantido pela palavra 
de Jesus. A função de ser pedra como fundamento da fé evoca a palavra de Deus ao povo no exílio: 
“Vocês que buscam a Deus e procuram a justiça, olhem para a rocha (pedra) de onde foram 
talhados, olhem para a pedreira de onde foram extraídos. Olhem para Abraão seu pai e para Sara 
sua mãe. Quando os chamei, eles eram um só, mas se multiplicaram por causa da minha bênção”. 
(Is 51,1-2). Indica que em Pedro existe um novo começo do povo de Deus.

Carlos Mesters

Jesus faz um levantamento da opinião do povo a respeito da sua pessoa, o Filho do Homem. As 
respostas são variadas: João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Quando Jesus pergunta 
pela opinião dos discípulos, Pedro se torna porta-voz e diz: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!” A 
resposta não é nova. Anteriormente, os discípulos já tinham dito a mesma coisa (Mt 14,33). No 
Evangelho de João, a mesma profissão de fé é feita por Marta (Jo 11,27). Ela significa que em 
Jesus se realizam as profecias do Antigo Testamento.

Mt 16,17: A resposta de Jesus a Pedro: "Feliz você, Pedro!"

Mt 16,18-20: As atribuições de Pedro: Ser pedra e tomar conta das chaves do Reino

As chaves do Reino: Pedro recebe as chaves do Reino. O mesmo poder de ligar e desligar é 
dado também às comunidades (Mt 18,18) e aos outros discípulos (Jo 20,23). Um dos pontos em 
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que o evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação e o perdão. É uma das tarefas mais 
importantes dos coordenadores e coordenadoras das comunidades. Imitando Pedro, devem ligar e 
desligar, isto é, fazer com que haja reconciliação, aceitação mútua, construção da fraternidade, até 
setenta vezes sete (Mt 18,22).

Jesus começou a dizer: “que devia ir a Jerusalém, e sofrer muito da parte dos anciãos, dos 
chefes dos sacerdotes e dos doutores da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia”. 
Dizendo que devia ir e devia ser morto, ou que era necessário sofrer, ele indicava que o sofrimento 
estava previsto nas profecias. O caminho do Messias não é só de triunfe de glória, também de 
sofrimento e de cruz! Se Pedro aceita Jesus como Messias e Filho de Deus, deverá aceitá-lo 
também como o Messias Servo que vai ser morto. Mas Pedro não aceita a correção de Jesus e 
procura dissuadi-lo. Levou Jesus para um lado, e o repreendeu, dizendo: "Deus não permita tal 
coisa, Senhor! Que isso nunca te aconteça!".

Mt 16,23: A resposta de Jesus a Pedro: pedra de tropeço

A resposta de Jesus é surpreendente. Pedro queria orientar Jesus tomando a dianteira. Jesus 
reage: "Sai daqui para atrás de mim. Você é satanás e uma pedra de tropeço para mim. Você não 
pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens!"  Pedro deve seguir Jesus, e não o contrário. É 
Jesus que dá a direção. Satanás é aquele que desvia a pessoa do caminho traçado por Deus. 
Novamente, aparece a expressão pedra, mas agora em sentido oposto. Pedro, ora é pedra de apoio, 
ora é pedra de tropeço! Assim eram as comunidades da época de Mateus, marcadas pela 
ambiguidade. Assim, somos todos nós e assim é, no dizer de João Paulo II, é o próprio papado, 
marcado pela mesma ambiguidade de Pedro: pedra de apoio na fé e pedra de tropeço na fé.

Mt 16,21-22: Jesus completa o que faltava na resposta de Pedro, e este reage

Santos do dia: Richildis (+1100). Rosa de Lima (Isabella Flores) (1586-1617).

Memória histórica: Fundação do Conselho Mundial das Igrejas (1948). Criação do Instituto 
Nacional do Índio (Paraguai. 1975).

Efemérides: Dia da Injustiça. Dia do Aviador Naval. Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de 
Escravos e de sua Abolição.

24 SEGUNDA-FEIRA - S. BARTOLOMEU APÓSTOLO - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo do Comum dos Apóstolos)

Bartolomeu é um dos Doze. Temos poucas 
informações a seu respeito. O seu nome, 
todavia, aparece em todas as listas dos Doze do 
Novo Testamento (Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 
6,14-16; At 1,13). Isso, diretamente, é tudo, 
quer dizer, quase nada. Sendo, porém, que o 
nome de Bartolomeu segue o de Filipe em três 
listas (Mt, Mc e Lc), alguns estudiosos o iden-

tificam com aquele “Natanael” que Filipe levou a 
Jesus (cf. Jo 1,45-51). A escolha do evangelho 
de hoje pela Liturgia adota essa interpretação. É 
interessante que Bartolomeu nunca é mencio-
nado no Evangelho de João, enquanto Natanael 
nunca aparece nos Sinóticos. Essa identifica-
ção, porém, não é conclusiva – temos só pou-
cos indícios, e indícios nunca constituíram pro-
vas – e reflete tendências harmonizadoras. 
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Leitura - Ap 21,9b-14

Oração do dia

9b Um anjo falou comigo e disse: "Vem!             
Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro".            
10 Então me levou em espírito a uma montanha 
grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, 
Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, 
11 brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era 
como o de uma pedra preciosíssima, como o 
brilho de jaspe cristalino.  Estava cercada por 12

uma muralha maciça e alta, com doze portas. 
Sobre as portas estavam doze anjos, e nas 
portas estavam escritos os nomes das doze 

Antífona de entrada - Sl 95,2.3

Comentário inicial - Pouco se sabe sobre 
São Bartolomeu, um dos Doze. Aparece em 
todas as listas dos Doze no Novo Testamento. 
Seu nome significa filho de Tolomeu. Talvez seja 
aquele Natanael que, no Evangelho de João, 
Filipe levou a Jesus, como deixa entender a 
liturgia de hoje. Celebrar um Apóstolo, todavia, é 
sempre celebrar nossa raízes, nossa ligação 
com o Jesus histórico, aquele Nazareno que 
percorria as aldeias da Galileia anunciando o 
Reino de Deus e curando todas as enfermidades 
do povo. 

Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que 
levou São Bartolomeu a seguir de coração o 
vosso Filho, e fazei que, pelas preces do 
Apóstolo, a vossa Igreja se torne sacramento de 
salvação para todos os povos.

Anunciai todos os dias a salvação de Deus, 
proclamai a sua glória às nações.

Leitura do Livro do Apocalipse de           
São João 

Eusébio de Cesareia fala de Bartolomeu como 
missionário na Índia, e Jerônimo refere 
Bartolomeu como autor de um Evangelho 
apócrifo. 

tribos de Israel.  Havia três portas do lado do 13

oriente, três portas do lado norte, três portas do 
lado sul e três portas do lado do ocidente. A 14 

muralha da cidade tinha doze alicerces, e sobre 
eles estavam escritos os nomes dos doze 
apóstolos do Cordeiro. - Palavra do Senhor.

V.  Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de 
Israel! R.

Salmo responsorial - Sl 144(145),10-
11.12-13ab.17-18 (R/. cf. 12a)

R. Ó Senhor, vossos amigos anunciem 
vosso Reino glorioso!

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

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

3.  É justo o Senhor em seus caminhos, é 
santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da 
pessoa que o invoca, de todo aquele que o 
invoca lealmente. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 1,49b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Evangelho - Jo 1,45-51

45 Filipe encontrou-se com Natanael e lhe 

A tradição viu em Natanael o apóstolo 
Bartolomeu, cuja festa celebramos hoje. “Vimos 
o Messias.” “De Nazaré pode vir coisa que pres-
te?” “Vem ver!” “Eis aí um homem sem falsida-
de”. “De onde me conheces?” “Debaixo da 
figueira”. “Mestre, és o Rei de Israel”, o Messias 
esperado. Que diálogo maravilhoso! São os pas-
sos da fé. Passos que cada um de nós é chamado 
a dar até se entregar de corpo e alma a Jesus.
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disse: "Encontramos aquele de quem Moisés 
escreveu na Lei, e também os profetas: Jesus de 

46Nazaré, o filho de José".  Natanael disse: "De 
Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: 

47"Vem ver!"  Jesus viu Natanael que vinha para 
ele e comentou: "Aí vem um israelita de ver-

48dade, um homem sem falsidade".  Natanael 
perguntou: "De onde me conheces?" Jesus 
respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, 
enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi".  
49 Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de 

50 Deus, tu és o Rei de Israel". Jesus disse: "Tu 
crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figuei-

51ra? Coisas maiores que esta verás!" E Jesus 
continuou: "Em verdade, em verdade, eu vos 
digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus 
subindo e descendo sobre o Filho do Homem".   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ao celebrar a festa de São Bartolomeu, 
unidos na fé aos Apóstolos, apresentemos ao 
Pai nossos pedidos dizendo com toda a con-
fiança: R. Escutai-nos, ó Pai.

1.  Pelo santo povo de Deus, para que viva 
cada dia mais coerentemente a fé que nos foi 
transmitida pelos apóstolos, rezemos. R.

2.  Pelo Papa e pelos bispos, para que, 
sobre a fé e a pregação dos apóstolos, edifi-
quem a Igreja una, santa e católica, rezemos. R.

3.  Pelos que não conhecem Jesus Cristo, 
como Natanael, apresentado a Jesus por Felipe, 

para que os levemos a Jesus, rezemos. R.
4.  Pelos jovens, para que sejam atraídos 

por Jesus - sua pessoa, sua missão, sua men-
sagem e seu mistério profundo, rezemos.  R.

5.  Pelos filhos de Israel, o povo eleito, para 
que em Jesus de Nazaré possam se aproximar 
do Messias prometido, rezemos. R.

Acolhei, Pai Santo, os pedidos da vossa 
Igreja, que hoje recorda o testemunho de São 
Bartolomeu, e tornai-nos cada vez mais fiéis ao 
Evangelho que os apóstolos anunciaram e 
testemunharem até o martírio.

Antífona da comunhão - Lc 22,29-30

Alegrando-nos na festa de São Bartolomeu, 
recebemos, ó Pai, o penhor da salvação; fazei 
que ele nos seja auxílio na vida presente e 
garantia da vida eterna.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, ao oferecermos este sacrifício de 
louvor na festa do apóstolo São Bartolomeu, 
possamos, por sua intercessão, receber os 
vossos auxílios.

Eu disponho do Reino para vós, como meu 
Pai dispôs para mim, diz o Senhor. No meu 
Reino comereis e bebereis à minha mesa.

Oração sobre as oferendas

A SEMENTE NA TERRA - Jo 1,45-51

-  Tudo tem início com João Batista. Ele, depois de ter reconhecido o Esperado (Jo 1,19-34), 
aponta-o para dois de seus discípulos, que, imediatamente, se põem a segui-lo (Jo 1,35-39). Um 
deles, André, leva seu irmão Simão até Jesus (Jo 1,40-42). No dia seguinte, acontece o encontro 
com Filipe (Jo 1,43-44), que, por sua vez, leva incrédulo Natanael para “vir e ver” Jesus (Jo 1,45-50). 

A
 difusão do testemunho a respeito de Jesus é como um contágio. Parece fogo                              
que se alastra, saltando de um objeto a outro e iluminando tudo e todos com a mesma       
luz.

-  O testemunho de João Batista e dos outros é a mediação necessária para se chegar a Jesus. 
O encontro, porém, é imediato, pessoal, intransferível (Jo 4,41ss.).

-  O diálogo, em que se sucedem, de forma cerrada, breves perguntas e respostas, vai 
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-  O encontro com Jesus só pode ser íntimo. Encontro meramente exterior entre pessoas não 
é encontro. E quando o encontro é entre o Filho do Pai e os chamados a se tornarem filhos e filhas no 
Filho, a intimidade é regra e condição, ponto de partida e ponto de chegada.

conduzindo a uma compreensão cada vez mais alta do mistério de Cristo. É o caminho da fé que, ao 
avançar, aprofunda o que procura e procura o que aprofunda. Esse breve texto é, de fato, todo um 
diálogo com Jesus e sobre Jesus. Nossa relação com Deus, na verdade, não pode ser senão um 
diálogo. Afinal, no princípio, era a Palavra, e nós somos seus interlocutores!

-  O Evangelho de João se apresenta como o drama – mais propriamente, o processo – do 
encontro (e desencontro) entre o ser humano e a Palavra. A comunicação, aqui – como, aliás, na 
vida, quando vivida em profundidade – entremeia dito e não-dito, mal-entendidos e 
cumplicidades, equívocos grosseiros e finas ironias, resistências e rendições. O leitor não pode 
não se ver envolvido nesse drama, para fazer – em primeira pessoa – a experiência da Palavra que o 
chama e conduz, passo a passo, a entrar na ‘casa’ de Jesus-Palavra, a ver a ‘casa’ de Jesus-Palavra 
e a tornar-se ‘de casa’ com Jesus-Palavra. 

-  Quem descobriu primeiro Jesus leva outro ao encontro com Ele e torna-se espectador de 
uma revelação que ele não tinha ainda captado. É o mistério do mistério: quanto mais nele se 
mergulha, mais se descobre; quanto mais se descobre, mais há a descobrir. Diz um medieval: “Assim 
sempre se encontra, para que haja sempre mais a encontrar” (André de São Vítor, Prólogo a Isaías).

-  O caminho do discípulo, iniciado em Betânia – não aquela perto de Jerusalém (Jo 11,18), 
mas aquela além do Jordão, onde João batizava (Jo 10,40) – só terminará em Jerusalém, não longe 
da outra Betânia, quando, na ceia, o discípulo pousará a própria cabeça sobre o peito de Jesus (Jo 
13,23-35), que encerra o mistério de Deus e do homem. Esse mistério será descerrado no alto da 
cruz, quando o soldado, lancetando o peito de Jesus, o abrirá para que dele jorrem sangue e água 
(Jo 19,31-37). “Olharão para aquele que transfixaram” (Jo 19,37). 

Memória histórica: Destruição de Pompeia e Herculano, pelo Vesúvio (79 d.C.). Noite de São 
Bartolomeu (França. 1572). Suicídio de Getúlio Vargas (1954). Independência da Ucrânia (1991). 
Terremoto na região de Amatrice, Itália (2016).

Santos do dia: Bartolomeu (séc. I). Joana Antida Thouret (1765-1826). Emília de Viamar 
(1797-1856). Maria Micaela Desmaisières (1809-1865). 

Testemunhas do Reino: Luiz Gama (Brasil, 1882). 

25 TERÇA-FEIRA DA 21ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor Verde - Ofício do dia de semana)

As claras duras palavras de Jesus contra os 
fariseus de ontem foram conservadas para 
serem ouvidas pelos fariseus de hoje. É São 
Jerônimo que diz isso. Somos capazes de nos 
ver neste espelho para podermos nos converter 
em discípulos missionários do profeta destemi-
do de Nazaré?

Antífona de entrada - Sl 85,1-3

Oração do dia 

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

Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
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R. O Senhor vem julgar nossa terra.

fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para 
que, na instabilidade deste mundo, fixemos os 
nossos corações onde se encontram as verda-
deiras alegrias. 

Leitura - 2Ts 2,1-3a.14-17

1 No que se refere à vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo e à nossa união com ele, nós vos 
pedimos, irmãos:  não deixeis tão facilmente 2

transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis 
por causa de alguma revelação, ou carta 
atribuída a nós, afirmando que o Dia do Senhor 
está próximo.  Que ninguém vos engane de 3ª

modo algum.  Deus vos chamou para que, por 14

meio do nosso evangelho, alcanceis a glória de 
nosso senhor Jesus Cristo.  Assim, portanto, 15

irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as 
tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por 
carta.  Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus 16

nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos 
proporcionou uma consolação eterna e feliz 
esperança,  animem os vossos corações e            17

vos confirmem em toda boa ação e palavra.                    
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95(96),10.11-
12a.12b-13 (R/. 13b)

1.  Publicai entre as nações: "Reina o 
Senhor!" + Ele firmou o universo inabalável, e 
os povos ele julga com justiça. R.

2.  O céu se rejubile e exulte a terra, + 
aplauda o mar com o que vive em suas águas; os 
campos com seus frutos rejubilem. R.

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses 

3.  E exultem as florestas e as matas + na 
presença do Senhor, pois ele vem, porque vem 
para julgar a terra inteira. Governará o mundo 
todo com justiça, e os povos julgará com 
lealdade. R.

2.  Confortai, Senhor, os que são esmaga-
dos e oprimidos por leis e costumes que ofus-
cam a dignidade humana recebida de vós. R.

Aclamação ao Evangelho - Hb 4,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

V. A palavra do Senhor é viva e eficaz: ela 
julga os pensamentos e as intenções do cora-
ção. R.

Evangelho Mt 23,23-26

Naquele tempo, disse Jesus:  Ai de vós,  23

mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós pagais 
o dízimo da hortelã, da erva-doce e do cominho, 
e deixais de lado os ensinamentos mais 
importantes da Lei, como a justiça, a misericór-
dia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, 
sem contudo deixar aquilo.  Guias cegos! Vós 24

filtrais o mosquito, mas engolis o camelo.  Ai 25

de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós 
limpais o copo e o prato por fora, mas, por den-
tro, estais cheios de roubo e cobiça.  Fariseu 26

cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para 
que também por fora fique limpo.- Palavra da 
Salvação.

Rezemos com confiança ao Pai celeste a         
fim de que possamos esperar vigilantes o retor-
no do seu Filho, mestre ao indicar o caminho, 
justo ao corrigir os desvios. Digamos juntos:            
R. Ajudai-nos a fazer a vossa vontade!

Preces dos fiéis

1.  Ensinai-nos, Senhor, por meio do vosso 
Filho, a fidelidade e a misericórdia como valores 
fundamentais da lei recebida de vós. R. 

3.  Iluminai os que não conseguem se liber-
tar de vínculos negativos, escravizadores e cria-
dores de dependências desumanizantes. R.

4.  Guiai a nossa comunidade, sobretudo as 
crianças e os jovens, rumo a uma liberdade inte-
rior que nos ajude a crescer no amor. R. 
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MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)
(Missa: Santos e Santas - MR, p. 771ss.)

SÃO LUÍS DE FRANÇA, LEIGO

MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)
SÃO JOSÉ DE CALAZANS, PRESBÍTERO

(Missa: Pastores - MR, p. 755ss.).

do céu, concedei-nos, por sua intercessão, 
desempenhar nossas tarefas de cada dia e 
trabalhar para a vinda do vosso Reino.

inspirando-lhe consagrar toda a sua vida à 
instrução e formação da juventude, concedei-
nos, ao venerá-lo como mestre da sabedoria 
cristã, imitá-lo no serviço da verdade.

Oração do dia

Ó Deus, que transferistes São Luís dos 
cuidados de um reino terrestre à glória do Reino 

Ó Deus, que ornastes de bondade e 
paciência o presbítero São José de Calazans, 

Oração do dia

 D
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Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, ofere-
cido uma só vez, conquistastes para vós um 
povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade.

5.  Ajudai os ministros da vossa Igreja a 
desenvolver dia após dia uma atitude de doação 
aos irmãos e de respeito aos de fora. R.    

Ó Deus, que, na encarnação do vosso Filho, 
reconciliastes o mundo convosco e, na sua 
Páscoa, rompestes todas as correntes, dai-nos 
a paz do coração e a liberdade do Espírito. 

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Sl 103,13-15

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 23,23-26 

-  São Jerônimo diz que as palavras de Jesus contra os fariseus estão conservadas no 
Evangelho visando aos fariseus de hoje, que somos nós. De fato, em nós, em maior ou menor grau, 
com maior ou menos consciência, mora um fariseu.

-  Aquele “ai de vós” que abre a invectiva de Jesus soa, à primeira vista, como condenação, 
mas, na verdade, exprime a dor de Jesus pela posição equivocada em que os fariseus se acham, e o 
Seu desejo de tirá-los dessa posição, ainda que isto lhe custe a oposição desses homens da Lei, 

O
 contexto é o longo discurso de Jesus contra escribas e fariseus, que ocupa todo o capítulo 
23 do Evangelho de Mateus, onde o evangelista recolhe e sistematiza palavras 
pronunciadas por Jesus em várias ocasiões e conservadas, pela tradição cristã, graças à 

polêmica anti-farisaica.
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-  Nesta parafernália de interpretações e aplicações, dois riscos eram constantes: tudo 
parecia ter o mesmo peso e valor, ou o acidental e secundário ganhava um destaque tal que acabava 
sendo mais importante que os grandes princípios. Não se percebia mais “qual é o mandamento 
mais importante da Lei”. Não se sabia mais “quem é o meu próximo”. As relações fundamentais 
tinham sido transtornadas e substituídas por picuinhas. Os parágrafos e as alíneas tinham se 
tornado mais importante que o enunciado principal, e o enunciado principal substituíra o espírito e 
a finalidade da Lei!

-  Jesus, porém, sem mortificar nem negar as diversas dimensões do ser humano e de sua 
vida – muito ao contrário – tudo unificou no “mandamento do amor”, que dá centro à Lei (lado 
objetivo), e, na relação com o Pai e os irmãos, dá um centro ao ser humano (lado subjetivo), 
concentrando-o no Pai e nos irmãos!

justos da própria justiça, arrogantes diante dos outros, prepotentes diante de Deus.
-  Dos aspectos da prática farisaica chamam a atenção de Jesus no Evangelho de hoje: a falta 

daquela sábia e sadia “hierarquia de verdades” explicitada pelo Vaticano II ao tratar do diálogo 
ecumênico; a relação interior-exterior, terreno em que a moral toma emprestado da antropologia as 
bases de seu discurso.

-  O judeu praticante dispunha não só das “dez palavras” para viver a aliança contraída com 
JHWH, seu libertador e Senhor: a Torá. Ele tinha que se haver – como, aliás, também nós hoje – 
com toda uma abundante interpretação da Lei por parte dos “escribas”, que ia se avolumando e se 
detalhando em minúcias com as quais eles se deliciavam, enquanto o povo, os simples fiéis, sofria 
em sua consciência e em seu dia a dia.

-  O ser humano é exterior-interior, dentro-fora, e essas duas dimensões não podem ser 
destruídas nem subvertidas. São destruídas quando se pensa só como interior (espiritualismo) ou 
só como exterior (materialismo). São subvertidas quando o exterior não brota do interior, que lhe dá 
unidade e sustentação; quando o fora e o dentro não estão coordenados, cada um orbitando por aí 
como nave sem rumo. Na vivência moral, o indivíduo é esquartejado, faltando-lhe aquela “opção 
fundamental” que unifica decisões, atitudes, comportamentos. Na chamada “vida espiritual”, dois 
mundos correm paralelos, não se alimentando nem se questionando um ao outro. 

Testemunhas do Reino: Alessandro Dordi Negroni (Peru. 1991).

Efemérides: Dia do feirante. Dia do Soldado. Dia da Independência do Uruguai. Dia do Exército 
Brasileiro.  

Santos do dia: Patrícia (+665). Cunegundes (VII século). Gaudêncio de Gnesen (965-1008). 
Luís IX (1214-1270). José de Calasanz (1556-1648). Mariam (Mirjam) Baouardy (1846-1878).

26 QUARTA-FEIRA DA 21ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor Verde - Ofício do dia de semana)

A hipocrisia não é só aquela ambiguidade 
recorrente que acompanha nossa existência 
nem é defesa da privacidade a que todos têm 
direito. A crítica de Jesus mira à “aparência” que 
se pretende impor ao outro, enganando-o e 
impossibilitando uma relação baseada na ver-

dade e na veracidade. Que a Palavra de Deus e o 
Pão do céu nos coloquem no caminho da verda-
de e na sinceridade das relações.

Antífona de entrada - Sl 85,1-3

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

Oração do dia 

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

Leitura - 2Ts 3,6-10.16-18

6 Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de 
todo irmão que se comporta de maneira 
desordenada e contrária à tradição que de nós 
receberam.  Bem sabeis como deveis seguir o 7

nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós 
na ociosidade.  De ninguém recebemos de 8

graça o pão que comemos. Pelo contrário, 
trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de 
noite, para não sermos pesados a ninguém.                        
9 Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, 
mas queríamos apresentar-nos como exemplo a 
ser imitado. Com efeito, quando estávamos 10 

entre vós, demos esta regra: "Quem não quer 
trabalhar, também não deve comer".  Que o 16

Senhor da paz, ele próprio, vos dê a paz, sem-
pre e em toda a parte. O Senhor esteja com 
todos vós.  Esta saudação é de meu próprio 17

punho, de Paulo. Assim é que assino todas as 
minhas cartas; é a minha letra.  A graça de 18

nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos 
vós. - Palavra do Senhor.

R. Felizes todos que respeitam o 
Senhor!

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses 

Salmo responsorial - Sl 127(128),1-2. 
4-5 (R/. 1a)

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.

Aclamação ao Evangelho - 1Jo 2,5 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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

Conscientes da nossa fraqueza em realizar 
com fidelidade a obra que Deus nos confiou na 
Igreja e no mundo, peçamos com insistência e 
confiança: R. Escutai-nos, Senhor.

2.  Para que cresçam a defesa da dignidade 

V.  O amor de Deus se realiza em todo 
aquele que guarda sua palavra fielmente. R.

Naquele tempo, disse Jesus:  Ai de vós, 27

mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós sois 
como sepulcros caiados: por fora parecem 
belos, mas por dentro estão cheios de ossos de 
mortos e de toda podridão!  Assim também 28

vós: por fora, pareceis justos diante dos outros, 
mas por dentro estais cheios de hipocrisia e 
injustiça.  Ai de vós, mestres da Lei e fariseus 29

hipócritas! Vós construís sepulcros para os 
profetas e enfeitais os túmulos dos justos,  e 30

dizeis: 'Se tivéssemos vivido no tempo de 
nossos pais, não teríamos sido cúmplices da 
morte dos profetas'.  Com isso, confessais que 31

sois filhos daqueles que mataram os profetas.               
32                 Completai, pois, a medida de vossos pais!"
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

1.  Para que a Igreja promova dentro dela o 
amor à verdade, a busca da justiça e a atenção 
aos profetas, rezemos: R. 

Evangelho - Mt 23,27-32

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 
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dos trabalhadores, a solidariedade com os po- 
bres e a busca da paz, rezemos: R. 

3.  Para que os gestos proféticos e os ape-
los à conversão sejam acompanhados de 
humildade e simplicidade, rezemos: R. 

5.  Para que nossos compromissos cotidia-
nos sejam sinais da presença do amor de Deus 
em nossas vidas, rezemos: R.

Ó Deus, que tudo vedes, diante de vós a 
mentira e a aparência não se sustentam. Afastai 
de nós toda forma de hipocrisia e dai-nos a 
graça de viver na simplicidade da verdade e na 
tranquilidade do coração. 

4.  Para que os que sofrem por causa do seu 
serviço a Deus e à humanidade tenham força 
para continuar, rezemos: R.

Antífona da comunhão - Sl 103,13-15

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

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

Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, ofereci-
do uma só vez, conquistastes para vós um povo, 
concedei à vossa Igreja a paz e a unidade.

Oração depois da comunhão

Oração sobre as oferendas

A SEMENTE NA TERRA - Mt 23,27-32

C
ontinua o longo discurso de Jesus contra escribas e fariseus (Mt 23,1-39), na verdade, 
dirigido aos discípulos e discípulas de ontem (v. 1), e aos discípulos e discípulas de hoje 
(cf. São Jerônimo).

-  Qual é o objeto das maldições (“ai de vocês...”!) de Mt 23,13ss.? Concretamente, é a 
hipocrisia nas suas mais variadas manifestações. Jesus denuncia é a contradição entre dizer e fazer 
(v. 13), entre excesso de zelo e resultado catastrófico (vv. 16-22), entre rigorismo e falta de 
discernimento (vv. 16-22), entre exterioridade irrepreensível e interioridade perversa (vv. 25-26). 

-  A razão da denúncia pode ser assim compendiada. Há um saber e um fazer que levam à 
violência e à morte, mas sabem se disfarçar de justificações religiosas. A questão é que o mal pode 
acontecer como transgressão da lei, e se mostra como tal. É fácil reconhecê-lo. Mas o mal pode 
também acontecer sob a máscara da observância. Nesse caso, é mais difícil reconhecê-lo. Quando 
o mal não esconde a cara, é apenas mal; quando o mal esconde a sua cara – mascarando-se de 
bem – sai de perto: o mal fantasiado de bem é um monstro... que mora muito perto de nós. Pode ter 
o nome de parlamento ou congresso, cabido ou capítulo, conselho ou comissão, autoridade 
religiosa ou instituição civil. O nome pouco importa, o ponto... e o porto são sempre os mesmos. 
Nada pior neste mundo que o mal para fins de bem! “É para o seu bem e o bem da Igreja, pode crer! 
Nós sabemos o que é melhor para você!”.

-  O mal em forma de bem é a hipocrisia de quem faz o mal, mas não é capaz de assumi-lo 
como tal. Se assumisse, estaria correndo o risco de converter-se. Ou então, o mal em forma de bem 
é a hipocrisia de que pode até fazer o bem, mas não é movido pelo amor. Até hoje, ninguém foi 
capaz de dizer qual dos dois é pior. Certo é que os dois são diabólicos, quer dizer, divididores. Por 
isso, se propõe uma nova classificação do diabo em termos de cor: não é cor de rosa (identificado 
com as mulheres), não é preto (identificado com o mal, racisticamente), mas cinza (prefere a 
confusão indistinta de bem e de mal).

-  A partir do v. 13, como sabemos, o discurso de Jesus torna-se uma dura invectiva contra a 
multidão e os discípulos (cf. Mt 23,1). Não escapa ninguém.
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-  Os profetas são venerados, mas só depois que foram mortos: erguem-se monumentos em 
sua homenagem, recolhem-se seus ensinamentos, apregoam-se as suas palavras, agora tornadas 
inofensivas. É a segunda morte do profeta!

Somos sepulcros caiados (vv. 27-28): uma fachada de honestidade completa o que falta à 
violência dos que nos precederam (vv. 29-32). 

-  Pede-se perdão pelos pecados dos antepassados, dos quais esses, enquanto viviam, não 
se arrependeram. É preciso passar da moda do arrependimento pelos pecados dos outros ao nosso 
arrependimento pelos nossos! O perigo é mascarar os pecados atuais, continuando a mesma 
história de violência dos nossos antecessores. Resgatamos Lutero, e não nos reconciliamos com 
os protestantes; salvamos os Galileus de ontem, e condenamos cientistas atuais; condenamos a 
Inquisição, e abrimos centenas de processos contra os que têm coragem de pensar... e, assim, a 
história continua... mal!

-  Os sepulcros caiados, por fora, são bonitos, luminosos, atraentes, mas, por dentro, estão 
cheios de veneno e de morte.

-  Os hipócritas aparentam ser justos, mas, na verdade, trata-se de uma impecabilidade 
exterior que esconde o maior dos pecados: a busca da autojustificação, que não conhece o amor e 
gera todo tipo de maldade sob a máscara de bem.

-  Quando agimos assim, não somos filhos/as de Deus, mas da serpente (v. 33), e damos 
continuidade à tradição de perversidade dos nossos pais (vv. 34-36). O nosso ser, porém, é o de 
filhos e filhas de Deus. O nosso aparecer, consequentemente, deve manifestar o nosso ser na 
fraternidade. Não podemos representar, como se faz no teatro: não podemos ser “atores” (o ator é 
outro, nunca ele mesmo), mas “fazedores” da Palavra. Para Mateus, o mal supremo não é 
propriamente o mal; é a hipocrisia, o mal que não se assume ou o mal que se mascara e se esconde 
atrás do bem. Pernas para quem tem! 

Memória histórica: Eleição do cardeal Albino Luciani ao papado, adotando o nome duplo “João 
Paulo”, o 264º papa (1978).

Testemunhas do Reino: Felipe de Jesús Chacón (El Salvador. 1977).

Efemérides: Dia da Igualdade da Mulher, nos EUA.

Santos do dia: Zeferino (+217). Gregório de Pfalzel (707-776). Joana Elisabete Bichier des 
Ages (1773-1838). Teresa de Jesus (Teresa Jornet y Ibars) (1843-1897).

27 QUINTA-FEIRA - SANTA MÔNICA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

O que se sabe de Santa Mônica deve-se aos 
escritos de Santo Agostinho, sobretudo, às 
Confissões e aos Diálogos. Mônica nasceu em 
Tagaste (hoje, Souk Ahrás), na África, em 331.   
A família de Mônica era convicta e fervorosa-
mente católica. Mônica foi educada com todo 
cuidado e austeridade. Casou-se com Patrício, 
um pagão, que ocupava o cargo de conselheiro 

municipal. Tinha 23 anos quando nasceu 
Agostinho, provavelmente seu filho mais velho. 
Parece ter tido outro filho, que recebeu o nome 
de Navígio, e uma filha, cujo nome é desco-
nhecido. Perdeu o marido quando tinha mais ou 
menos 40 anos. Mulher inteligente e determina-
da, forte na fé e na vida de oração, foi uma jo-
vem, uma esposa e uma mãe exemplar. Depois 
de ter-se dedicado à conversão do marido, 
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Antífona de entrada - Pr 31,30.28

gastou seus dias na educação dos filhos e no 
serviço aos “servos de Deus” (Confissões IX, 9, 
22). Especial atenção foi dedicada à conversão 
de Agostinho. Seu trabalho neste sentido foi 
assíduo e discreto: poucas palavras, muitas ora-
ções, anos a fio. Agostinho, que já era catecú-
meno, tornou-se maniqueu. Mônica o acom-
panhou em Cartago, em Roma, em Milão. Nesta 
cidade, onde seu filho se encontrou com o céle-
bre bispo Ambrósio, Mônica pôde assistir sua 
luta interior, sua conversão, seu batismo. A mãe 
de Agostinho, além de dotes naturais, foi 
cumulada por Deus de dons místicos, como se 
lê nas Confissões (VI, 1, 1; VI, 13, 23; IX, 10, 23-
25). Finalmente, depois que Agostinho 
transcorreu um período em Roma, iniciaram a 
viagem de volta para a África. Em Óstia Tiberina 
– que fica a cerca de 30 km de Roma – ficou 
gravemente doente e veio a falecer. Era o ano de 
387, talvez outubro. Mônica tinha 56 anos.              
Foi sepultada aí mesmo, conforme seu desejo. 
Em 9 de abril de 1430, suas relíquias foram 
transladadas para Roma, por ordem do Papa 
Martinho V. Repousam na igreja de Santo 
Agostinho, na Via del Corso. 

Comentário inicial - Nativa de Tagaste, na 
África romana, Santa Mônica, depois de trinta 
nos de paciente dedicação, conseguiu a 
conversão do marido, um pagão violento e 
vicioso. O filho maior, Agostinho, também lhe 
provocou muitos sofrimentos. As palavras de 
Santo Ambrósio, bispo de Milão, porém, a 
confortaram: “Não é possível que o filho de 
tantas lágrimas se perca!” Mônica teve a alegria 
de ver a conversão do filho e de morrer em seus 
braços. É como se ela, na celebração de hoje, 
nos dissesse: “Mãe, não desista de seu filho!”

Ó Deus, consolação dos que choram, que 

A mulher que teme a Deus será louvada; seus 
filhos a proclamam feliz e seu marido a elogia.

Oração do dia

acolhestes, misericordioso, as lágrimas de 
Santa Mônica pela conversão de seu filho 
Agostinho, dai-nos, pela intercessão de ambos, 
chorar os nossos pecados e alcançar o vosso 
perdão.

Leitura - 1Cor 1,1-9

Início da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus 
Cristo, por vontade de Deus, e o irmão 
Sóstenes,  à Igreja de Deus que está em 2

Corinto: aos que foram santificados em Cristo 
Jesus, chamados a ser santos junto com todos 
que, em qualquer lugar, invocam o nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e 
nosso.  Para vós, graça e paz, da parte de Deus, 3

nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.  Dou 4

graças a Deus sempre a vosso respeito, por 
causa da graça que Deus vos concedeu em 
Cristo Jesus:  Nele fostes enriquecidos em 5

tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, 
6 à medida que o testemunho sobre Cristo se 
confirmou entre vós.  Assim, não tendes falta de  7

nenhum dom, vós que aguardais a revelação do 
Senhor nosso, Jesus Cristo.  É ele também que 8

vos dará perseverança em vosso procedimento 
irrepreensível, até ao fim, até ao dia de nosso 
Senhor, Jesus Cristo.  Deus é fiel; por ele fostes 9

chamados à comunhão com seu Filho, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144(145),2-3. 
4-5.6-7 (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 
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vossas obras portentosas! R.
3.  Narram todos vossas obras poderosas, e 

de vossa imensidade todos falam. Eles recor-
dam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó 
Senhor, vossa justiça. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 24,42a.44

V. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em 
que não esperais, o vosso Senhor há  de vir. R.

O fim – tanto no sentido de término quanto 
no sentido de termo, meta, finalidade – é 
decisivo para a vida presente. Quem não espera 
nada, não se ocupa com nada. Quem espera só 
um fim limitado a este mundo e à sua história, 
pode se agitar muito, mas, se fracassa, se de-
sespera. Quem espera o que só Deus pode dar, 
prepara-se ativamente para acolhê-lo e procura 
ser coerente com aquilo que o espera.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo disse Jesus aos seus 
discípulos:  Ficai atentos! porque não sabeis 42

em que dia virá o Senhor.  Compreendei bem 43

isso: se o dono da casa soubesse a que horas 
viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria 
que a sua casa fosse arrombada.  Por isso, 44

também vós ficai preparados! Porque na hora 
em que menos pensais, o Filho do Homem virá. 
45 Qual é o empregado fiel e prudente, que o 
senhor colocou como responsável pelos 
demais empregados, para lhes dar alimento na 
hora certa?  Feliz o empregado, cujo senhor o 46

encontrar agindo assim, quando voltar.  Em 47

verdade vos digo, ele lhe confiará a administra-
ção de todos os seus bens.  Mas, se o empre-48

gado mau pensar: 'Meu senhor está demo-
rando',  e começar a bater nos companheiros, a 49

comer e a beber com os bêbados;  então o 50

senhor desse empregado virá no dia em que ele 
não espera, e na hora que ele não sabe.  Ele o 51

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 24,42-51

1. Para que a Igreja, nossa mãe, seja capaz 
de gerar novos filhos e filhas pelo testemunho 
de sua vida e pelo anúncio do santo Evangelho, 
rezemos. R.

Preces dos fiéis

3.  Para que as mães amem seus filhos, 
sendo ao mesmo tempo carinhosas e exigentes 
com eles, para que eles cresçam em sabedoria 
e graça, rezemos. R.

4.  Para que os homens e as mulheres que 
rezam por suas famílias e filhos sejam próximos 
e solidários com os pais desnorteados e 
desanimados, rezemos. R.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que este sacrifício em 

2.  Para que os casais, ao pensar ter um 
filho, saibam-se instrumentos de Deus, que 
sonha com filhos bons, sinceros, honestos, 
cheios de amor, rezemos. R.

partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipó-
critas. Ali haverá choro e ranger de dentes.                  
- Palavra da Salvação.

Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós vos 
louvamos pelos pais e mães que cumprem com 
zelo sua missão e, mesmo em meio a dificulda-
des, conseguem colher bons frutos na criação 
de seus filhos. E vos pedimos que olheis com 
especial carinho especialmente aquelas mães 
que, além dos problemas com o marido, sofrem 
com os problemas dos filhos. Dai-lhes, Senhor, 
pela intercessão de Santa Mônica, luz e força. 

Iluminados pela perseverança de Santa 
Mônica, que obteve a conversão do marido e do 
filho com ternura, oração e honradez, a custo de 
muitas lágrimas, elevemos as nossas preces ao 
Pai, que não quer a morte do pecador, mas que 
ele se converta e viva, dizendo: R. Fortalecei 
as nossas mães, Senhor.

5.  Para que esta nossa assembleia cele-
brante saia daqui mais motivada a apoiar os  
pais e as mães que sofrem com seus filhos, 
rezemos. R.
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Oração depois da comunhão

Deus todo-poderoso, a força divina deste 
sacramento nos ilumine e afervore nesta festi-
vidade de Santa Mônica para que, animados 
sempre de santos propósitos, multipliquemos 
as boas obras.

comemoração de santa Mônica nos alcance o 
vosso perdão e a salvação que esperamos.

Antífona da comunhão - Mt 13,45-46

O reino dos céus pode ser comparado a um 
negociante de pérolas; quando encontra a mais 
preciosa, vende tudo o que tem para comprá-la.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 24,42-51

-  A sua vinda e o seu juízo de salvação acontecem sempre no Precisamos estar vigilantes. 
momento presente. No mesmo tempo e no mesmo lugar, pode-se estar como Noé, que construiu a 
arca e salvou a vida ou ser engolidos pelo dilúvio que, crescendo, mata (vv. 37-42). Dois homens 
ou duas mulheres fazem o mesmo trabalho na roça ou na farinheira, mas o resultado é diferente: 
alguém é pego e salvo, alguém é abandonado e se perde (vv. 40-41).

-  O cristianismo não é ópio do povo, como ensinaram Marx e seus seguidores, dissentido de 
um de seus inspiradores, Feuerbach, aquele que transformou a teologia em antropologia. A 
confiança do cristianismo no futuro não nos deve levar a esquecer o presente. O Evangelho é, ao 
contrário, uma iluminação que faz ver a realidade com os olhos do futuro (fé), assumir o presente 
com responsabilidade de irmão/a (caridade) e construir o futuro com a inteligência da promessa 
(esperança). O cristão, consciente do momento presente, desperta-se do sonho e vive como filho e 
filha da luz (Rm 13,11-14).

-  A Igreja ensina – diz o Vaticano II, na  “que a importância das tarefas Gaudium et spes,
terrenas não é diminuída pela esperança escatológica, mas que esta antes reforça com novos 
motivos a sua execução” (GS 21). 

N
unca dei um curso de qualquer assunto que, num dado momento, não viessem à tona 
perguntas de “escatologia”. “Quando” será o fim do mundo? “Como” será o fim do 
mundo? “Quais os sinais” precursores do fim do mundo? Essas perguntas que hoje o 

povo faz são as mesmas que os discípulos de Jesus fizeram.
-  O “quando” que realmente importa é o “dia-a-dia”, pois é justamente nele que se realiza o 

juízo de Deus. No nosso dia a dia – família, trabalho, negócios, lazer, política – se decide a salvação 
ou a perdição, o nosso ser-com-Ele ou o nosso ser-longe-dEle, a bênção ou a maldição. A vida ou a 
morte, em qualquer tempo e lugar, depende de fazer ou não a Palavra, que o Senhor colocou diante 
de nós para sinalizar o caminho da vida (cf. Dt 30,15-20; Sl 1). No fim, cada um colhe o que semeia 
(Gl 6,8).

-   Discernimento e vigilância não são exercícios meramente Precisamos agir sempre.
interiores e intelectuais. São exercícios interiores à vida, aos desafios do dia a dia, aos processos 
sociais em que estamos envolvidos e devem traduzir-se em atuação quotidiana fiel à Palavra, da 

-  O decisivo, nessa como noutras questões, são as nossas atitudes. É isso o que nos 
ensinam as parábolas dos capítulos 24 e 25 de São Mateus. 

-  Discernimento e vigilância são necessários para Precisamos perceber o Emanuel. 
perceber a presença do Emanuel (Deus-conosco), sempre presente entre nós. Quem O espera e O 
reconhece, com fatos e não só com palavras, O encontra como o esposo que vem para o grande dia. 
Quem não O espera e não está preparado para reconhecê-Lo é surpreendido pela visita do ladrão, 
que rouba, assalta e mata (vv. 42-44).
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-  Jesus não nos ensina a prever o futuro, mas a ler o presente com a luz da sua história 
passada, que os Evangelhos registram e a Igreja tem a pretensão de continuar. 

qual o futuro eterno depende (vv. 45-51).

Efemérides: Dia do Psicóloga. Dia do Peão de boiadeiro. Dia do Corretor de Imóveis. 
Nascimento de Agnes Gonxha Bojaxhin (Madre Teresa de Calcutá) em Skoplje, Albânia (1910).

Memória histórica: O Acordo de Montevidéu, com o apoio da Inglaterra, assegura a 
Independência do Uruguai (1828). Atentado ao Pe. Francisco Cavazzuti (Mossâmides, Goiás, 1987). 
Reconhecimento oficial (Lei 70/93) dos direitos territoriais, étnicos, econômicos e sociais das 
comunidades negras da Costa Atlântica (Colômbia, 1993). 

Santos do dia: Mônica (332-387). Cesário de Arles (470-542). Geraldo II de Constança (949-
995). Margareta da Baviera (1372-1434). Domingos Barberi (Domingos da Mãe de Deus) (1792-
1849). 

Testemunhas do Reino: Héctor Abad Gómez (Colômbia. 1987). Dom Hélder Câmara (Brasil. 
1999). Dom Luciano Mendes de Almeida (Brasil. 2006). 

28 SEXTA-FEIRA - SANTO AGOSTINHO, BDr - Memória 
(Cor Branca - Ofício do dia de semana)

A primeira fase da vida de Agostinho vai do 
nascimento, em Tagaste (Numídia – África), em 
354, até a conversão, ocorrida em 386. Seu pai 
se chamava Patrício, pequeno proprietário e 
conselheiro municipal, e Mônica, cristã devotís-
sima. Romano de língua, cultura e coração, 
estudou em Tagaste, Madaura e Cartago; en-
sinou retórica em Cartago, Roma e Milão, onde 
teve a graça de conhecer Santo Ambrósio que – 
depois de Agostinho ter passado pelo mani-
queísmo*, materialismo*, naturalismo* e ceti-
cismo* - o reconduziu de volta à fé católica (de 
fato, Agostinho fora educado cristãmente até os 
19 anos). Essa volta foi, porém, uma profunda 
reviravolta, como ele relata nas Confissões. A 
segunda fase inicia-se em agosto de 386, 
quando se retira para Cassiciaco (provavelmen-
te, a atual Cassago, perto do Lago de Como) e, 
no ano seguinte, para Milão, onde segue a 
catequese mistagógica de Ambrósio e é por  
este batizado na noite de 24-25 de abril de   
387. Resolve, então, voltar para a África. A mãe, 
porém, morre em Óstia, o porto de Roma. 
Agostinho volta a Roma, onde passa 8-10 

meses, interessando-se pela vida monástica. 
Em 388, já está, entretanto, em Tagaste, vivendo 
monasticamente com outros cristãos, reunidos 
por ele. Várias obras foram escritas nessa fase, 
todas de filosofia cristã, destacando-se o De 
libero arbitrio e o De vera religione (390). A 
terceira fase começa com sua decisão de 
mudar-se para Hipona, onde pretende fundar 
um mosteiro. A comunidade cristã local impôs-
lhe, porém, o ministério presbiteral, que ele 
exerceu sem deixar a vida monacal. Por vontade 
do bispo, assumiu o ministério da pregação, e, 
em 396, o episcopado. À frente da diocese 
desde 397, deixou o ‘mosteiro dos leigos’ e 
passou a viver na casa episcopal, transformada 
em mosteiro, o ‘mosteiro dos clérigos’. Achan-
do deficitária sua formação teológica, afunda no 
estudo da Escritura e do Santos Padres. A última 
fase vai do episcopado – marcado pela intensa 
atividade pastoral, literária e intelectual – à 
morte. É quando enfrenta os grandes problemas 
teológicos (donatismo*, pelagianismo*, rela-
ção graça-liberdade, questão da predestinação) 
e disciplinares da Igreja africana e universal, 
participando intensamente das lutas e discus-
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No meio da Igreja o Senhor colocou a 
palavra nos seus lábios; deu-lhe o espírito de 
sabedoria e inteligência e o revestiu de glória.

Oração do dia

Renovai, ó Deus, na vossa Igreja, aquele 
espírito com o qual cumulastes o bispo Santo 
Agostinho, para que, repletos do mesmo es-
pírito, só de vós tenhamos sede, fonte da 
verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, 
autor do amor eterno. 

sões de seu tempo. Graças à sua formação 
filosófica, sobretudo platônica*, foi um teólogo 
agudo e prolífico; suas maiores obras são o De 
Trinitate (Sobre a Trindade) e a Civitas Dei 
(Cidade de Deus), sua obra-prima. Agostinho 
morreu em Hipona em 430. Exerceu poderosa 
influência em toda a história do Ocidente. 

Antífona de entrada - Eclo 15,5

Leitura - 1Cor 1,17-25

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

17Irmãos:  De fato, Cristo não me enviou para 
batizar, mas para pregar a boa-nova da salvação, 
sem me valer dos recursos da oratória, para não 

18privar a cruz de Cristo da sua força própria.  A 
pregação a respeito da cruz é uma insensatez 
para os que se perdem, mas para os que se 

19salvam, para nós, ela é poder de Deus.  Com 
efeito, está escrito: "Destruirei a sabedoria dos 
sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligen-

20tes".  Onde está o sábio? Onde o mestre da Lei? 
Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus 
não mostrou a insensatez da sabedoria do 

21mundo?  De fato, na manifestação da sabe-
doria de Deus, o mundo não chegou a conhecer 
Deus  por meio da sabedoria; por isso, Deus 
houve por bem salvar os que creem por meio da 

22insensatez da pregação.  Os judeus pedem 
sinais milagrosos, os gregos procuram sabedo-

23ria;  nós, porém, pregamos Cristo crucificado, 

escândalo para os judeus e insensatez para os 
24pagãos.  Mas para os que são chamados, tanto 

judeus como gregos, esse Cristo é poder de 
25Deus e sabedoria de Deus.  Pois o que é dito 

insensatez de Deus é mais sábio do que os 
homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais 
forte do que os homens. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),1-2.4-5. 
10ab.11 (R/. 5b) 

1.  Ó justos, alegrai-vos no Senhor! aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor 
ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-
o! R.

2. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o 
que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a jus-
tiça, transborda em toda a terra a sua graça.  R.

3. O Senhor desfaz os planos das nações e 
os projetos que os povos se propõem. Mas os 
desígnios do Senhor são para sempre, + e os 
pensamentos que ele traz no coração, de gera-
ção em geração, vão perdurar. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,36

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

R. Transborda em toda a terra a bon-
dade do Senhor!

V. Vigiai e orai para ficardes de pé, ante o 
Filho do Homem! R.

Evangelho - Mt 25,1-13

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

A vigilância é aquela atitude que os cristãos 
devem ter constantemente para seguir Jesus 
sem embaraço, mas, sobretudo, para estar 
atentos, abertos e preparados para a sua vinda. 
Só quem está desperto e atento, estará em 
condições de receber o Esposo quando ele vier. 
O óleo do amor não pode nunca faltar.
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Peçamos ao Pai, ao celebrarmos a memória 
de Santo Agostinho, que nos dê um coração 
inquieto, iluminado e amoroso semelhante           
ao dele: R. Ensinai-nos, Senhor, os vossos 
caminhos.

1.  Pela Igreja católica e apostólica, Virgem 
que acolhe a Palavra e Mãe que gera e nutre os 
fiéis, rezemos ao Senhor. R.

discípulos esta parábola:  "O Reino dos Céus é 1

como a história das dez jovens que pegaram 
suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do 
noivo.  Cinco delas eram imprevidentes, e as 2

outras cinco eram previdentes.  As impreviden-3

tes pegaram as suas lâmpadas, mas não leva-
ram óleo consigo.  As previdentes, porém, 4

levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpa-
das.  O noivo estava demorando e todas elas 5

acabaram cochilando e dormindo.  No meio da  6

noite, ouviu-se um grito: 'O noivo está chegan-
do. Ide ao seu encontro!'  Então as dez jovens se 7

levantaram e prepararam as lâmpadas.  As 8

imprevidentes disseram às previdentes: 'Dai-
nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas 
estão se apagando.'  As previdentes responde-9

ram: 'De modo nenhum, porque o óleo pode ser 
insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes 
comprar aos vendedores'.  Enquanto elas fo-10

ram comprar óleo, o noivo chegou, e as que 
estavam preparadas entraram com ele para a 
festa de casamento. E a porta se fechou.  Por 11

fim, chegaram também as outras jovens e 
disseram: 'Senhor! Senhor! Abre-nos a porta!'            
12 Ele, porém, respondeu: 'Em verdade eu vos di-
go: Não vos conheço!'  Portanto, ficai vigiando, 13

pois não sabeis qual será o dia, nem a hora.               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Celebrando o memorial da nossa salvação, 
nós vos pedimos, ó Deus de misericórdia, que 
este sacramento do vosso amor seja para nós 
sinal de unidade e vínculo de caridade.

3.  Pelos catecúmenos, que Deus atraiu a si, 
para que no encontro com ele descansem seus 
corações, rezemos ao Senhor. R.

Antífona da comunhão - Mt 23,10.8

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, Senhor, fonte do verda-
deiro amor, da verdadeira sabedoria e da 
verdade imorredoura, que o vosso povo e cada 
um dos seus membros, olhando para o exemplo 
de Santo Agostinho, possam sempre viver do 
amor que liberta, da sabedoria da cruz e da 
verdade do vosso Filho. Que convosco e com o 
Espírito Santo vive e reina para sempre.

5.  Pelos que celebram o sinal da unidade e 
o vínculo da caridade cresçam na comunhão e 
no amor, rezemos ao Senhor. R.

4.  Pelos que se afastam da verdade do 
Evangelho e enfraquecem os vínculos da comu-
nhão, rezemos ao Senhor. R.

Oração sobre as oferendas

Não tendes senão um Mestre, o Cristo: sois 
todos irmãos, diz o Senhor.

Santificai-nos, ó Deus, pela participação na 
mesa do Cristo, a fim de que, membros do seu 
Corpo, sejamos transformados naquele que 
recebemos.

2.  Pelos teólogos, para que tenham espírito 
de busca, amor à verdade e adesão à Palavra de 
Deus, rezemos ao Senhor. R.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 25,1-13

A
 parábola das virgens é a mais bela metáfora da existência humana. A nossa existência é 
comparada a um êxodo para ir ao encontro do Esposo. A nossa vida, na verdade, é uma 
“saída” cujo “destino” é este: saímos do seio da mãe para a luz, saímos a todo instante 
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-  O fracasso final é colocado diante de nossos olhos para acordar-nos da inconsciência e da 
inatividade. A visão do desastre final deve servir para despertar a nossa liberdade atual. 

daquilo que somos para aquilo que devemos ser, até sairmos da vida para encontrarmos a nossa 
vida, escondida em Cristo em Deus (Cl 3,3).

-  Não sabemos o dia e a hora da chegada do Esposo, mas sabemos que ele virá e que cada 
dia e cada hora é um passo que nos aproxima mais dele. A condição para que o encontro não seja 
um desencontro é que escutemos e sigamos a Palavra. Este é o óleo que as virgens sábias levam 
consigo e que as virgens imprudentes deixaram de carregar. Por isso, as sábias podem entrar na 
festa, enquanto as imprudentes não são reconhecidas (v. 12).

-  A finalidade dessa passagem não é assustar-nos em relação ao futuro, mas chamar a nossa 
atenção para a importância do presente. O momento presente é o único que nos é dado para viver e 
adquirir o óleo necessário. A salvação ou a perdição depende do que fazemos aqui e agora. O futuro 
está nas nossas mãos enquanto é no presente que, com consciência e liberdade, o construímos. 

-  A parábola, em sua sábia pedagogia, quer levar-nos à identificação com as virgens 
imprudentes para, convertendo-nos, nos tornarmos como as virgens sábias.

-  Toda a existência das virgens sábias foi uma vigilante e atuante acolhida quotidiana do 
Esposo. Sua existência foi se enchendo de óleo, isto é, elas foram se abastecendo de Espírito 
Santo. As virgens imprudentes, ao contrário, não ouviram e não fizeram a Palavra. Não esperaram, 
não reconheceram e não amaram o Esposo. Sua existência é uma existência vazia, sem amor, sem 
Espírito. Tanto se afastaram dele e da sua voz que, no fim, não o conhecem mais e não são por ele 
conhecidas. Por isso, ele lhes diz: “Não as conheço” (v. 12).

-  A parábola de hoje tem ligação com as da erva e da rede (Mt 13,24-30.36-43.47-50). 
Lembra aos discípulos que não se salvam automaticamente, só por pertencerem à comunidade, só 
por crerem. Não é quem exclama “Senhor, Senhor” que entra no reino dos céus, mas quem ama o 
Senhor e os irmãos, fazendo a vontade do Pai (Mt 7,21).

Efemérides: Dia do Avicultor. Dia Nacional do Bancário. Dia do Filósofo. Dia Nacional do 
Voluntariado.

Santos do dia: Hermes de Roma (II/III século). Agostinho de Hipona (354-430). Adelinda 
(+926). Ghebre Miguel (1788-1855). Joaquina Vedruna (1783-1854). 

Testemunhas do Reino: Jean-Marie Vincent (Haiti. 1994). 

ABC DO CRISTIANISMO

[5] Ceticismo. Doutrina filosofia segundo a qual a atitude fundamental do ser humano na busca da 
verdade é a dúvida. O cético afirma que não é possível nenhuma posição absolutamente certa e 
definitiva em relação à verdade... menos esta!

[7] Maniqueísmo. Sistema filosófico e religioso criado pelo persa Manes ou Mani, no século III. O 
bem e o mal são concebidos como princípios reais, estruturalmente iguais e antagônicos (dualismo). A 

[6] Donatismo. Heresia que se difundiu na África do Norte (latina), nos séculos IV e V, a partir das 
atitudes e da pregação do bispo Donato. Este recusava a jurisdição do bispo de Cartago, que ele 
considerava apóstata pelo fato de ter entregue às autoridades romanas (durante a perseguição de 
Diocleciano: 303-312) livros e objetos de culto. Ensinava que a validade de um sacramento depende da 
santidade do ministro: “ninguém dá o que não tem”. O donatismo foi combatido por santo Agostinho.
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[11] Platonismo. Sistema filosófico desenvolvido por Platão, filósofo grego que viveu entre o          
ano 428/7 a.C. ao ano 348/7, e que teve forte influência na teologia cristã no primeiro milênio. Para 
Platão, simplificando muito o seu pensamento, existe a realidade sensível, o nosso mundo, e uma 
realidade suprassensível. Aí se situam-se as ideias, realidades imutáveis e perfeitas; no mundo 
sensível, as coisas, realidades mutáveis e imperfeitas. Essa realidade é ilusória, enganosa e inferior, 
levando o ser humano ao erro, causado pelas aparências das coisas do mundo, que não correspondem 
às essências. O ser humano deve tender e buscar constantemente este nível superior e permanente da 
realidade. 

matéria, radicalmente má, se opõe ao espírito, bom por princípio. A matéria está na origem de todas as 
misérias e do cativeiro das almas. Santo Agostinho foi maniqueu durante uns nove anos. O 
maniqueísmo é incompatível com a fé judaico-cristã.

[10] Pelagianismo. Heresia difundida no século IV que minimiza, quando não anula, o papel da 
graça na salvação. Segundo o monge bretão Pelágio (360-422), a liberdade humana não ficou 
prejudicada pelo pecado; o ser humano pode escolher, por suas próprias e exclusivas forças, entre o 
bem e o mal; o ser humano pode merecer, por si mesmo, a salvação, etc. As ideias de Pelágio foram 
duramente combatidas por santo Agostinho e condenadas nos Concílios de Cartago (411) e Éfeso (418 
e 431). O pelagianismo ressurgiu nas controvérsias ocidentais sobre a relação entre a graça de Deus e a 
liberdade humana. De forma pouco refletida e pouco crítica, o pelagianismo – sobretudo, sua forma 
mitigada, o semipelagianismo – nunca desapareceu totalmente.

[8] Materialismo. Princípio e sistema filosófico segundo os quais a realidade se reduz à matéria, 
não existindo nenhuma realidade ou princípio superior a ela, espiritual e ranscendente.

[9] Naturalismo. Atitudes ou interpretações da existência – práticas e/ou teóricas – segundo as 
quais o real coincide com o “natural”, quer dizer, com a experiência óbvia de todos os dias. Para o 
naturalismo, não há espaço para uma metafísica, uma religião revelada, uma ética que vá além de regras 
de bom senso para a vida prática.

29 SÁBADO - MARTÍRIO DE SÃO JOÃO BATISTA - Memória
(Cor vermelha - Ofício próprio da memória)

Comentário inicial - Toda a vida de João 
Batista foi um testemunho de Cristo. Depois de 
ter preparado o caminho de Jesus, João o 
indiciou aos seus discípulos, feliz por dar-lhe 
passagem e de desaparecer diante dele, tendo 
cumprido a própria missão. O testemunho de 
João Batista é o de um profeta que não procura 
agradar ao mundo, mas de convertê-lo a Deus 
com o exemplo e a palavra. A verdade – que 
todos dizem procurar, mas que poucos gostam 
de abraçar – desencadeia o ódio daqueles que 
são desmascarados por ele e, por isso, a rejei-

tam. O profeta que diz a verdade diante de um rei 
adúltero como Herodes Antipas não pode 
esperar outra coisa senão o martírio. O sangue 
de João Batista, decapitado na fortaleza de 
Maqueronte (Mc 6,17-29), coroa o seu 
testemunho, agregando-lhe mais valor ainda.

Diante dos reis falo da vossa aliança, sem 
temer a vergonha. Encontro alegria em vossos 
preceitos, porque muito os amo.

Antífona de entrada - Sl 118,46-47
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Oração do dia

Ó Deus, quisestes que São João Batista 
fosse o precursor do nascimento e da morte do 
vosso Filho; como ele tombou na luta pela jus-
tiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajo-
samente para testemunhar a vossa palavra.

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.

4.  Minha boca anunciará todos os dias 
vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós 
me ensinastes desde a minha juventude, e até 

Leitura - Jr 1,17-19

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Naqueles dias a Palavra do Senhor foi-me 
dirigida: "Vamos, põe a roupa e o cinto, 17

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 18

te transformarei hoje numa cidade fortificada, 
numa coluna de ferro, num muro de bronze con-
tra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus 
príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra;              
19 eles farão guerra contra ti, mas não prevalece-
rão, 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 e 17 (R/. 15a)

R. Minha boca anunciará vossa justiça.

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.

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.

hoje canto as vossas maravilhas. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Felizes os que são perseguidos, por 

causa da justiça do Senhor, porque o Reino dos 
Céus há de ser deles! R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Evangelho - Mc 6,17-29

17Naquele tempo,  Herodes tinha mandado 
prender João, e colocá-lo acorrentado na prisão  
Fez isso por causa de Herodíades, mulher do 
seu irmão Filipe, com quem se tinha casado.              
18 João dizia a Herodes: "Não te é permitido        

19ficar com a mulher do teu irmão".  Por isso 
Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não 

20podia.  Com efeito, Herodes tinha medo de 
João, pois sabia que ele era justo e santo, e por 
isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora 

21ficasse embaraçado quando o escutava.  Final-
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 

22importantes da Galileia.  A filha de Herodíades 
entrou e dançou, agradando a Herodes e seus 
convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me 

23o que quiseres e eu to darei".  E lhe jurou 
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 

O profeta paga com a vida a palavra que ele    
é enviado a anunciar. Palavra que não é dele, 
mas daquele que o enviou. Palavra que ele não 
pode nem alterar nem adocicar. Palavra que se 
estende a todos os âmbitos da existência 
humana. Palavra que ele deve dizer, doa a quem 
doer.
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26de João Batista".  O rei ficou muito triste, mas 
não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento 

27diante dos convidados.  Imediatamente, o rei 
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 

29a entregou à sua mãe.  Ao saberem disso, os 
discípulos de João foram lá, levaram o cadáver 
e o sepultaram. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória do Martírio de São João Batista, 
o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador, 
firmes na fé e na esperança que nos vêm de 
Deus, apresentemos nossa preces, dizendo:                
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, para que Deus lhe mande 
profetas cheios do Espírito, que disponham os 
corações a acolher a Cristo, oremos. R.

2.  Por todos os povos, para que, rejeitando 
a violência e a mentira, se abram a Jesus Cristo, 
prenunciado por João Batista, oremos. R.

3.  Pelos perseguidos por causa da fé ou da 
justiça, para que sintam presente neles a força 
do Deus da vida e da paz, oremos. R.

4.  Pelas pessoas de boa vontade que de-
fendem a dignidade humana e lutam pelo res-
peito aos direitos humanos, oremos. R.

Acolhei, Pai santo, as nossas súplicas e, por 
intercessão de São João Batista, concedei-nos 
a graça de sermos santificados pelo Cordeiro 
que tira o pecado do mundo. Ele que vive e reina 
convosco na unidade do Espírito Santo. 

5.  Por nós aqui reunidos, para que nossa fé 
não se limite a alguns aspectos da vida, mas a 
todas as suas dimensões, oremos. R.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Proclamamos, hoje, as maravi-
lhas que operastes em São João Batista, 
precursor de vosso Filho e Senhor nosso, 
consagrado como o maior entre os nascidos de 
mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com 
a chegada do Salvador da humanidade e seu 
nascimento trouxe grande alegria. Foi o único 
dos profetas que mostrou o Cordeiro redentor. 
Batizou o próprio autor do batismo, nas águas 
assim santificadas, e, derramando seu sangue, 
mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. 
Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os 
santos, nós vos aclamamos, jubilosos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

Oração depois da comunhão

João Batista dizia a seus discípulos: É pre-
ciso que ele cresça e que eu diminua.

Ó Deus, pela oferenda que vos apresenta-
mos, dai-nos aquela retidão dos vossos cami-
nhos que São João Batista, voz que clama no 
deserto, ensinou e confirmou com seu sangue.

Ó Deus, ao celebrarmos o nascimento de 
São João Batista para a glória, concedei que 
veneremos no sacramento recebido a realidade 
que ele simboliza, e nos alegremos cada vez 
mais por seus frutos em nossa vida. 

A missão do Precursor
Prefácio 

Oração sobre as oferendas

Antífona da comunhão - Jo 3,27.30

A SEMENTE NA TERRA - Mc 6,17-29

A
 morte de João Batista – que a Igreja celebra como martírio, pois o destino da testemunha 
é sempre a morte violenta – é a consumação do pecado. Último dos profetas antigos, 
João Batista denuncia o adultério do povo simbolicamente condensado no adultério do 
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-  A reação de Herodes à pregação do Batista é típica e, antes de conduzir à morte do profeta, 
prepara, na verdade, a morte do rei. Herodes, como tantos antes dele e depois dele, ao invés de 
converter-se graças à Palavra, prefere calar a sua voz. Aparentemente, a mata; na verdade, se mata, 
pois elimina a possibilidade de converter-se. “Se vocês não se converterem, com certeza 
morrerão”, diz o Senhor! Aqui, é preciso perceber algo que geralmente passa despercebido. Mata-
se a “voz”, mas não se mata a “Palavra”. João Batista é a voz, não a Palavra. Ele empresta voz à 
palavra que dá vida, mas esta, que é maior do que ele, é a única capaz de dar vida. A eliminação de 
todo mártir traz sempre consigo essa contradição. Mata-se Romero, e ele ressuscita no povo 
salvadorenho. Mata-se Maximiliano Kolbe e ele testemunha de todos os altares do mundo. Mata-se 
Inácio de Antioquia e as suas cartas instruem as Igrejas até hoje por sobre toda a face da terra.

-  O destino da testemunha é a morte violenta. Um sinal disso temos no silêncio que cai sobre 
pessoas que sabem dos crimes, mas não sabem, não viram, não estavam. Nos rostos encapuzados 
que aparecem nas entrevistas: falam, mas não mostram a cara. Nas falas de quem nem mostra a 
cara nem revela a fala: os alteradores de voz são para a voz aquilo que a máscara é para a cara. Em 
grego, testemunha se diz . A testemunha, o mártir, o é ‘alguém que se recorda’. ‘martýs’ ‘martýs’ 
Não se recorda só do que viu e ouviu, porque estava presente (cf. 1Jo 1,1ss.), mas se recorda da sua 
missão, mesmo que isso lhe venha a custar a vida. Antes de ver isso ou aquilo na vida da sociedade 
do seu tempo e, depois, denunciar, o mártir viu Alguém e a imagem desse Alguém não se apaga 
mais de sua retina.

rei. O povo é adúltero porque não ama o Senhor, seu esposo; o rei é adúltero porque, ao invés de 
amar sua esposa, prefere trocá-la por aquela Herodíades, que Herodes não é, mas a ele em tudo se 
assemelha (o nome ‘Herodíades’ tem quase tudo em comum com o nome ‘Herodes’). A Lei não 
manda propriamente amar o semelhante, mas o próximo, que, segundo Lucas, é aquele de quem eu 
me aproximo!

-  Sobre a contradição entre os dois banquetes, o do aniversário de nascimento de Herodes (Mc 
6,21ss.) – que, ironicamente, se tornou o aniversário de ‘nascimento’ de João Batista (para os cristãos, 
a morte, faz séculos, é considerada o !) – e o que o Filho ofereceu no deserto aos “dies natalis”
discípulos e à multidão, do outro lado do Mar (Mc 6,30-44), teremos ocasião de falar noutra ocasião. 

-  O fim de João Batista anuncia o fim de Jesus de Nazaré e o de todos e todas que forem 
enviados. Essa notícia não é nada confortante, sobretudo nesses tempos fracos de fortes 
individualismos, em que o que é bom para mim é inquestionável, em que a verdade é só o que é 
mais conveniente no momento, em que qualquer Shopping virou sucedâneo do paraíso, e qualquer 
sonho de consumo, a única das utopias. Uma coisa, porém, é certa. Era certa para os antigos, que 
falavam da ‘única certeza’. E é certíssima para os pós-modernos: ressuscitaram o  dos ‘carpe diem’
epicuristas... porque sabem que o amanhã pode não ser. O que nem epicuristas nem pós-
modernos não sabem é a diferença entre morte e martírio. A primeira é o fim; a segunda, a 
finalidade. A morte é o fim da vida; o martírio, a finalidade de uma vida. O mártir – porque viu o Amor 
– testemunha na morte e além da morte o amor que está no princípio e no fim da sua vida.

Santos do dia: Sabina (+120/126); Cândida (III/IV século); Adelfo de Metz (IV/V século); 
Verona (IX século); Bronislava (+900).

Efemérides: Dia do Combate ao Fumo. 3º Encontro de Religiosos, Sacerdotes e Seminaristas 
Negros (Rio, 1986).

Memória histórica: Batismo e execução de Atahualpa, último soberano Inca (Peru, 1533). 
Criada a Ouvidoria Geral de Quito (1563). Nascimento de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho 
(Ouro Preto, 1730). 
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Comentário inicial - As palavras de Jeremias 

Antífona da entrada - Sl 85, 3.5

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom e cle-

exprimem, ao mesmo tempo, amargura e pai-
xão. Sua vocação foi uma experiência profun-
damente sedutora. Sem esta sedução, não teria 
sido possível aceitar um caminho que comporta 
a entrega de si mesmo num constante sacrifício 
quotidiano. Também para Jesus, a cruz só pode 
ser entendida no horizonte do amor. É o “culto 
espiritual”, de que fala Paulo, a vida doada, o 
amor-serviço vivido todos os dias e nos poucos 
dias das grandes decisões. “Quem quiser salvar 
a sua vida vai perdê-la”. A vida é dom recebido 
e, por isso, mesmo, deve ser doada. Foi isso que 
Jesus entendeu e viveu até às últimas conse-
quências. “Quem perder a sua vida por causa de 
mim, vai encontrá-la”. É o caminho que Jesus 
propõe aos seus discípulos e discípulas de on-
tem e de hoje. “Deus não queira!”, diz Pedro. 
Mas é justamente isso o que Deus quer.

 D
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30 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

mente, cheio de misericórdia para aqueles que 
vos invocam.

2.  Venho, assim, contemplar-vos no tem-
plo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor 
vale mais do que a vida: e por isso meus lábios 
vos louvam. R.

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Oração do dia

Leitura - Jr 20,7-9

R.  A minh’alma tem sede de vós como 
a terra sedenta, ó meu Deus!

1.  Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a 
aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem 
sede de vós, minha carne também vos deseja, 
como terra sedenta e sem água! R.

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

7 Seduziste-me, Senhor, e deixei-me sedu-
zir; foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-
me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombavam 
de mim.  Todas as vezes que falo, levanto a voz, 8

clamando contra a maldade e invocando cala-
midades: a palavra do Senhor tornou-se para 
mim fonte de vergonha e de chacota o dia intei-
ro.  Disse comigo: “Não quero mais lembrar-9

me disso nem falar mais em nome dele”. Senti, 
então, dentro de mim um fogo ardente a 
penetrar-me o corpo todo: desfaleci, sem forças 
para suportar. - Palavra do Senhor

Salmo responsorial - Sl 62(63),2.3-4.5-
6.8-9 (R/. 2b)
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Leitura - Rm 12,1-2

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

1 Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, 
irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus: este é o vosso culto 
espiritual.  Não vos conformeis com o mundo, 2

mas transformai-vos, renovando vossa maneira 
de pensar e de julgar, para que possais dis-
tinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que 
é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito.           
- Palavra do Senhor.

3.  Quero, pois, vos louvar pela vida, e 
elevar para vós minhas mãos! A minh’alma está 
saciada, como em grande banquete de festa; 
cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para 
vós meu louvor! R.

4.  Para mim fostes sempre um socorro;              
de vossas asas à sombra eu exulto! Minha alma 
se agarra a vós; com poder vossa mão me sus-
tenta. R.

Aclamação ao Evangelho - Ef 1,17-18

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V.  Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê 

do saber o espírito; conheçamos, assim, a es-
perança à qual nos chamou, como herança. R. 

Evangelho - Mt 16,21-27

O seguimento de Jesus não é brincadeira, 
nem “só alegria!” Seguir não é só ir atrás, mas 
conviver, aprender, assimilar valores, atitudes, 
uma maneira única de ver e de viver. Esta 
reviravolta custa uma vida, aliás, custa a vida. A 
fidelidade ao Pai e o amor aos irmãos levaram 
Jesus à Cruz; o seguimento do discípulo ou 
passa pela cruz ou é tudo, menos seguimento!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

21Naquele tempo,  Jesus começou a mostrar 
a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e 

sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos 
sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia ser 

22morto e ressuscitar no terceiro dia.  Então 
Pedro tomou Jesus à parte e começou a 
repreendê-lo, dizendo: “Deus não permita tal 

                 coisa, Senhor! Que isso nunca te aconteça!” 
23 Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: 
“Vai para longe, satanás! Tu és uma pedra de 
tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, 

24mas sim as coisas dos homens!”  Então Jesus 
disse aos discípulos: “Se alguém quer me 
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e 

25me siga.  Pois, quem quiser salvar a sua vida 
vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa 

26de mim, vai encontrá-la.  De fato, que adianta 
ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a 
sua vida? O que poderá alguém dar em troca de 

27sua vida?  Porque o Filho do Homem virá na 
glória do seu Pai, com os seus anjos, e então 
retribuirá a cada um de acordo com a sua 
conduta”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs, discípulos missionários do 
Senhor Jesus, rezemos a Deus nosso Pai que 
ainda hoje chama homens e mulheres a seguir o 
seu Filho Jesus Cristo e a abraçar a sua missão, 
dizendo: R. Senhor, vinde em auxílio da  
nossa fraqueza!

1.  Com os que escandalizam com a Cruz de 
Jesus, fazei que sejamos capazes de segui-lo na 
sua paixão e morte, para com ele ressuscitar, 
rezemos: R.

2.  Com os que acumulam bens e neles 
confiam, fazei que saibamos renunciar ao que 
possuímos para encontrar a alegria do dom, 
rezemos: R.

3.  Com os que não são capazes de perder a 
própria vida, fazei que saibamos gastá-la por 
Jesus, seu Reino e os mais necessitados, 
rezemos: R.

4.  Com os que são inconstantes e incoeren-
tes no seguimento de Cristo, fazei que sejamos 
fortes e fiéis na hora da tentação rezemos:R.,  

5.  Com os que perderam entes queridos 
em acidentes, na pandemia ou por causa des-
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Oração sobre as oferendas

conhecida, fazei que lhes sejamos próximos, 
rezemos:  R.

6.  Com as catequistas e os catequistas  
que lutam com as dificuldades de evangelizar, 
fazei que a obediência à Palavra seja maior, 
rezemos: R. 

Pai Santo, que chamais e enviais profetas e 
missionários para servirem ao vosso plano de 
salvação, acompanhai-os com a vossa luz para 
que vejamos com clareza o que quereis e dai-
nos a vossa força quando as forças da morte 
atravessam impiedosas o caminho da vida.

Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos 

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias -  II

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

Oração depois da comunhão

traga sempre a graça da salvação, e vosso poder 
leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia.

Antífona da comunhão - Sl 30,20

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 16,21-27

Pedro confessara a messianidade de Jesus (Mt 16,13-20). Qual era, porém, a concepção 
de Messias que Pedro tinha na cabeça? A resposta está nos dois versículos iniciais do 
evangelho de hoje. Quando Jesus diz que deve ir a Jerusalém, onde o espera um fim 

violento, e ele espera a ressurreição (v. 20), Pedro começa a reprovar Jesus, dizendo: “Deus não 
permita tal coisa, Senhor! Que isto nunca te aconteça!” (v. 21)

-  A maioria das traduções traz: “afasta-te de mim” (Ave-Maria), “arreda-te de mim” 
(Jerusalém), “fique longe de mim” (Edição Pastoral). O Lecionário da CNBB traz: “Vai para longe, 
Satanás!” A Tradução Ecumênica da Bíblia é a primeira exceção – “Afasta-te! Para trás de mim, 
Satanás!” e, em nota de rodapé, diz: “Retira-te, para trás de mim (cf. 4,10 nota). Jesus rechaça a 
sugestão de Pedro; por outro lado, ele ordena ao apóstolo que o siga”. Todas elas, porém, parecem 
sofrer do mesmo defeito: parecem mais focadas em Satanás que em Jesus; por isso, traduzem o 
verbo sempre como “afastar-se”, quando ele tem outros sentidos, inclusive o mais “hypágo” 
simples de “ir”, e, no caso, o de “ir atrás de mim”, portanto, o de seguir! São Jerônimo já entendera 
isso, no século V, quando traduziu do grego para o latim – “Vade post me, satana, scandalum est 
mihi” – que quer dizer: “Vem atrás de mim, satanás, és um escândalo para mim”! O que quer dizer 
isso? É o que vamos ver. Essa aparente complicação era necessária para ente dermos corretamente 
o Evangelho de hoje. Podem ter certeza: explico, não complico; quando complico, é para explicar 
melhor.

-  A palavra de Jesus a Pedro – “Vai para trás, Satanás!” (v. 23), é tradicional (“hypaghe 
opísso mou” = vá atrás de mim!), embora a sua tradução e interpretação sejam discordantes.

-  “Venha atrás de mim” são as palavras usadas por Jesus para o chamamento dos 
discípulos. Jesus não está mandando Pedro embora, nem pedindo que Pedro se afaste dele, mas, 
pelo contrário, que se aproxime ainda mais, que venha atrás dele (  é atrás de mim, a opísso mou
posição do seguimento). Jesus, na verdade, não só está chamando Pedro de novo, mas está 
chamando Pedro a um novo seguimento. Uma coisa foi seguir Jesus até esta “virada” de 
Cafarnaum; outra será segui-lo daqui para frente. Se até aqui, tivemos o Evangelho da alegria 
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-  O mundo está sob o julgamento de Deus: a cruz do Filho do Homem que dá sua vida pelos 
seres humanos. A minha salvação, agora, depende só da minha decisão presente de viver sob o 
amor de Deus e dos irmãos e irmãs. Esta é a nossa obra, se, no amor e na graça, ainda se pode falar 
de obra (v. 27).

-  “Satanás”. Essa palavra, dirigida a Pedro, sempre criou dificuldade para a sensibilidade 
cristã – especialmente católica – diante do inegável papel de liderança desempenhado por Pedro 
na Igreja primitiva. A palavra “satanás” – um dos títulos demonológicos – quer dizer divididor. 
Aqui, Pedro quer dividir (afastar, se quisermos) Jesus de sua missão, da obra que o Pai lhe confiou, 
do próprio Pai. Ainda que com amor e palavras cativantes, Pedro apresenta – com a melhor das 
intenções, para salvar Jesus, para o bem de Jesus! – as mesmas tentações de Satanás, que Jesus já 
encontrara no deserto (Mt 4,1ss.) e encontrará a vida toda. A forma é mais sutil – por isso, fica mais 
difícil reconhecer a tentação – mas, no fundo, a questão é a mesma.

(palavra inspirada, milagres estupendos, admiração do povo), de agora em diante, teremos o 
Evangelho da cruz (palavra explicada só aos discípulos, menos milagres, distanciamento do povo).

-  Pedro se colocara “diante” de Jesus, tentando levá-lo a fazer a sua vontade, como Satanás. 
Jesus não o expulsa, mas o coloca no lugar certo: “atrás” dEle, como discípulo. Aliás, logo em 
seguida, Jesus dirá: “Se alguém quiser me seguir (= vir atrás de mim), renegue a si mesmo, tome a 
sua cruz e me siga” (Mt 16,24). O lugar do discípulo não é na frente de Jesus (Jesus seria discípulo) 
nem ao lado de Jesus (Jesus seria um mero companheiro, embora tenha querido ser amigo!) nem, 
sobretudo, no lugar de Jesus (o discípulo seria um ídolo), mas “atrás”  de Jesus.(opísso)

-  “Você é um escândalo para mim”. “Escândalo” é aquela pedra – solta ou presa no terreno – 
que faz a gente tropeçar e eventualmente cair. Uma dificuldade para a fé, um risco para a esperança, 
uma dificuldade para o amor. Há um jogo não de sinais, mas de significados: a pedra da Igreja 
(Pedro) se torna pedra de tropeço (escândalo). Os Evangelhos não temem a verdade. Mostram 
Pedro na sua ‘grandeza’ (dada pela graça = não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram 
isso...) e na sua ‘vergonha’(“Deus te livre, Senhor! Que isso nunca te aconteça!”)!

-  O discípulo, porém, deve, por uma escolha livre de sua vontade, seguir o mesmo caminho 
de Jesus: caminho do êxodo, realização plena do ser humano, vitória sobre o egoísmo e a morte. 
Isso exige que o discípulo renuncie a si mesmo (seu falso eu, deformado pela mentira e pelo 
medo), carregue sua cruz, lute contra o mal que existe nele e caminhe na companhia de Jesus, que 
o precede e acompanha (v. 24).

-  Todos queremos escapar da ameaça da morte; por isso, nos tornamos egoístas e, ao invés 
de salvar-nos, nos perdemos. A vida, porém, é amar até dar a vida por aquele que me amou e deu 
sua vida por mim (Gl 2,20). A vida é, na verdade, o Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, dom 
de um ao outro. Quem ama, portanto, já passou da morte para a vida (1Jo 3,14) (v. 25).

-  Gostaríamos de possuir tudo para garantir a vida. Mas a vida não se pode comprar com 
dinheiro nem negociar com posses: é dom, e só enquanto é dada permanece viva (v. 26).

SALVA-SE QUEM NÃO OPTA POR SALVAR-SE

O Evangelho deste domingo marca uma virada importante em toda a experiência de Jesus 
segundo o evangelista Mateus e, sobretudo, dos seus discípulos: o primeiro anúncio da Paixão e 
Ressurreição!

R. Oliva
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Efemérides: Independência da República do Azerbaijão. Dia Mundial dos Desaparecidos 
(Anistia Internacional e FEDEFAM). Dia do Vendedor Lojista.

Santos do dia: Félix e Adauto (+300). Fiácrio (610-670). Guerino de Sitten (1065-1150).

A lógica da razão deve ser substituída pela lógica da fé; a lógica do poder, pela 
lógica do serviço humilde. O poder que Jesus conferiu a Pedro não é o poder do 
domínio, mas do serviço. É Jesus que indica o caminho a seguir, não o discípulo. 

Ser discípulo é seguir Jesus não só num plano espacial, não só no nível do 
conhecimento, mas também e, sobretudo, no plano existencial, compartilhando o 
seu destino de messias sofredor. “O discipulado proposto por Jesus, antes ainda 

de ser uma atividade, é a maior realidade de comunhão nesta terra.” 
(R. Manes. Vangelo secondo Matteo. Milano: Ancora, 2019, p. 258).

Enquanto, no ditado popular, dizemos: “Salve-se quem puder”, Jesus diz: “Salva-se quem não 
opta por salvar-se”. Isto é, quem se sente de tal maneira amado por Deus que ama como Ele amou. 
Ama de verdade quem está disposto a perder algo! Ama de verdade quem não teme as feridas, mas 
insiste em querer o bem do outro custe o que custar. A Jesus o amor custou o duro preço da cruz. 
Para nós talvez pode significar perder tempo, reputação, estima, consensos e riquezas pelos outros 

Este anúncio surpreendente que marca um ponto de virada na história de Jesus nos conduz ao 
coração da nossa fé cristã e do nosso ser discípulos de Jesus. A cruz revela quem é Deus: o rosto 
do amor verdadeiro. A cruz revela como Deus ama: até perder tudo sem salvar a pele, A cruz revela 
onde Deus está: naqueles que amam com esta profundidade até salvar os outros por amor.

Os discípulos estão seguindo um Cristo [um Messias, um Salvador: ndt] que morrerá! Os 
discípulos estão seguindo um Cristo que os decepcionará: não é o que eles esperavam! Deste 
momento em diante devem deixar-se “surpreender” pelo Senhor. Deixar-se surpreender por Jesus 
quer dizer antes de tudo colocar-se atrás Dele, não definir a agenda dele, deixar-se amar sem 
reservas. Descobrirão que Jesus não caminha segundo as suas lógicas e não ama de acordo com 
os seus cálculos. 

“Não segundo Deus, mas segundo os homens”. Também nós – não obstante nos digamos 
cristãos – diante dos desafios ecológicos, do tráfico de seres humanos, do drama da pobreza e do 
aborto, do flagelo do narcotráfico, abaixamos a cabeça para não arriscar! Quantas vezes vendemos 
o Evangelho por um cômodo atalho? Seguir o Senhor também para nós implica um perder a vida: 
reconhecer que Ele por primeiro nos ama assim!
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31 SEGUNDA-FEIRA DA 22ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 85,3.5

Oração do dia

1 Irmãos, quando fui à vossa cidade 
anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a 
uma linguagem elevada ou ao prestígio da 
sabedoria humana.  Pois, entre vós, não julguei 2

saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e 
este, crucificado.  Aliás, eu estive junto de vós, 3

com fraqueza e receio, e muito tremor.  Tam-4

bém a minha palavra e a minha pregação não 
tinham nada dos discursos persuasivos da 
sabedoria, mas eram uma demonstração do 

A sua gente de Nazaré conhecia o menino e o 
jovenzinho que tinha crescido entre eles. Um 
menino igual em tudo aos demais, menos no 
pecado. Agora, adulto, abre, na sinagoga, o livro 
do Profeta Isaías, lê um trecho sobre a missão 
do Servo, senta-se e diz: “Hoje se cumpriu esta 
passagem que acabastes de ouvir”. Admiração, 
no início; escândalo e rejeição, depois. “Ne-
nhum profeta é bem recebido em sua pátria”.

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

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

Leitura - 1 Cor 2,1-5

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

poder do Espírito,  para que a vossa fé se 5

baseasse no poder de Deus e não na sabedoria 
dos homens. - Palavra do Senhor.

2.  Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, 
porque ela me acompanha eternamente. R.

3.  Fiquei mais sábio do que todos os meus 
mestres, porque medito sem cessar vossa 
Aliança. R.

4.  Sou mais prudente que os próprios an-
ciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos precei-
tos. R.

6.  De vossos julgamentos não me afas-    
to, porque vós mesmo me ensinastes vossas            
leis. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 4,18

5.  De todo mau caminho afasto os passos, 
para que eu siga fielmente as vossas ordens. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1.  Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei! 
Permaneço o dia inteiro a meditá-la. R.

Evangelho - Lc 4,16-30

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

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

V. O Espírito do Senhor repousa sobre 
mim; e enviou-me a anunciar aos pobres o 
Evangelho. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

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

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

18achou a passagem em que está escrito:  "O 
Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele 
me consagrou com a unção para anunciar a 
Boa-nova aos pobres; enviou-me para pro-
clamar a libertação aos cativos e aos cegos a 
recuperação da vista; para libertar os oprimidos 
19 e para proclamar um ano da graça do Senhor". 
20 Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, 
e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga 

21tinham os olhos fixos nele.  Então começou a 
dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta passagem da 

22Escritura que acabastes de ouvir."  Todos 
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 

23José?"  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 

26região, havia muitas viúvas em Israel.  No 
entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, 
senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na 

27Sidônia.  E no tempo do profeta Eliseu, havia 
muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum 

                          deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio". 
28 Quando ouviram estas palavras de Jesus, to-

29dos na sinagoga ficaram furiosos.  Levanta-
ram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no 
até ao alto do monte sobre o qual a cidade 
estava construída, com a intenção de lançá-lo 

30no precipício.  Jesus, porém, passando pelo 
meio deles, continuou o seu caminho. - Pala-
vra da Salvação.

Cheios de gratidão e de assombro pelo dom 
inesperado da Boa Nova aos pobres e certos da 

2.  Pelos nossos irmãos hebreus, para que, 
na dócil escuta da Escritura, experimente a 
beleza de buscar o Reino de Deus, rezemos: R.

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

Senhor, Pai Santo e Onipotente, enviai sobre 
nós o Espírito do vosso Filho, fortalecei a nossa 
fé e aumentai a nossa docilidade à vossa 
Palavra, que é o próprio Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, pelos séculos dos séculos. 

3.  Pelas forças de segurança responsáveis 
por promover a paz, para que, guiadas por Deus, 
ajam com senso de humanidade, rezemos: .R

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que, 
fiel à grande tradição, promova e sustente a 
esperança dos pequenos e pobres, rezemos: R.

Antífona da comunhão - Sl 30,20

Oração sobre as oferendas

paternal misericórdia de Deus, rezemos com um 
só coração, dizendo: R. Salvai vosso povo, 
Senhor!

4.  Pelos ministros da Igreja, para que, com 
a graça divina e o apoio dos irmãos, sejam dis-
pensadores da sabedoria de Deus, rezemos: R.

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

Oração depois da comunhão

5.  Por nós, que recebemos o dom da 
Palavra de Deus, para que, na força do Espírito 
Santo, a façamos crescer e frutificar, rezemos: . R

Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, 
nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da 
caridade fortifique os nossos corações e nos 
leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 4,16-30

-  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).

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

-  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.

-  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.

-  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 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. 

-  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 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.

-  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).

Testemunhas do Reino: Dom Leônidas Proaño (Equador. 1988).

Efemérides: Dia do Nutricionista. Dia Internacional da Solidariedade. Dia Nacional do Outdoor. 

Santos do dia: Paulino de Trier (300-358). Wala (755-836). Raimundo Nonato (1204-1240). 
João Juvenal Ancina (1545-1604). 

“Durante toda a minha vida lutei pela Verdade, pela Vida, pela Liberdade, pela Justiça, 
valores do Reino de Deus. Esta luta foi muitas vezes apaixonada.” (Leonidas Proaño).
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Confessemos os nossos pecados:

AS. - Cristo, tende piedade de nós.  

AS. - Senhor, tende piedade de nós.  

Pr.  -  Cristo, tende piedade de nós.

AS. - Amém. 

1.2 -  ATO PENITENCIAL

AS. - Amém.  

Pr. -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (Pausa).

Seguem as invocações:
Pr.  -  Senhor, tende piedade de nós.

 1.1  -  SAUDAÇÃO

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.

Pr.  -  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

Pr. -  O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. (Pausa).

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.

AS. - Senhor, tende piedade de nós.  

Pr. -  Senhor, tende piedade de nós.

 ou

AS. - Cristo, tende piedade de nós.   

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,

Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós junto 
do Pai, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  

AS. - Amém!   

Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

1.3  -  HINO DE LOUVOR

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. - e paz na terra aos homens por ele   
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louva mos, nós -
vos bendizemos, nós vos adoramos,  nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  Vós  
que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós.  Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a  nossa súplica. Vós que 
estais à direita do Pai, tende piedade de  
nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, 
só vós, o Altíssimo,  Jesus Cristo, com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém.

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr.  = presidente.
 AS. = assembleia.
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AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 

 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

AS.  -  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para nosso 
bem e de toda a santa Igreja. 

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. 

Pr.  -  Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

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!   

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):

Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Pr.  -  O Senhor esteja convosco!

AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   

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!

Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).

Pr.  -  Corações ao alto!
AS.  - O nosso coração está em Deus.  

AS.  - Ele está no meio de nós.  

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 Símbolo apostólico 

 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.

 Pr. -  Creio em Deus 

Creio Niceno-Constantinopolitano

 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. 

 Pr. -  Creio em um só Deus 
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 É nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. 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 auxílio de suas preces. Enquanto a 
multidão dos anjos e dos santos se alegra eter-
namente na vossa presença, nós nos associa-
mos a seus louvores, cantando a uma só voz:

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na festa (...) de Maria, sempre 
Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra 
do Espírito Santo, Ela concebeu o vosso Filho 
único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a 
luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos cantam vossa grandeza, os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos também 
a nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Prefácio dos Santos Pastores

Prefácio da Virgem Maria, I 

A presença dos Santos Pastores na Igreja

A maternidade da Virgem Maria 

O testemunho do martírio
Prefácio dos Mártires

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que con-
fessou o vosso nome e derramou seu sangue 
como Cristo, manifestais vosso admirável 
poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade 
humana e nos dá coragem para sermos as 
testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e 

O exemplo dos Santos

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Deus eterno e todo-poderoso, e 
celebrar 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 bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Prefácio dos Apóstolos, I
Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

 Na verdade, é justo e necessário, e nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo poderoso e cheio de bondade. Pastor 
eterno, vós não abandonais o rebanho, mas 
guardais constantemente pela proteção dos 
Apóstolos. E, assim a Igreja é conduzida pelos 
mesmos pastores que pusestes à sua frente 
como representantes de vosso Filho, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram 
a vossa grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a nós associar a 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz: 

Prefácio dos Santos, II

O sinal da consagração a Deus

Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

Prefácio das Virgens e Religiosos

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo 
testemunho admirável de vossos Santos e 

PREFÁCIOS DO MÊS
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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. 

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:

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:

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.

AS. -   Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

AS. -  Santo, Santo, Santo... 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

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:

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.

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:

Prefácio Comum, V

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, senhor nosso. Um 

O louvor, dom de Deus

Santas, revigorais constantemente a vossa 
Igreja, provando vosso amor para conosco. 
Deles recebemos o exemplo, que estimula na 
caridade, e a intercessão fraterna, que nos ajuda 
a trabalhar pela realização de vosso Reino. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, pro-
clamamos vossa bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

Morte de Cristo, vida do cristão

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não 
vos sejam necessários, Vós concedeis o dom de 
vos louvar. Eles nada acrescentaram ao que sois 
mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, Os 
anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, 
unidos a todas as criaturas, proclamamos, 
jubilosos, vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

Proclamação do mistério de Cristo

 É nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Unidos na caridade, celebramos a morte 
do vosso Filho, proclamamos com fé a sua 
ressurreição e aguardamos, com firme esperan-
ça, a sua vinda gloriosa, no fim dos tempos. 
Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se 
alegra eternamente na vossa presença, nós nos 
associamos aos seus louvores,

Prefácio comum, IV 

Prefácio dos Fiéis Defuntos, II

0

5

25

75

95

100

agosto_final

sexta-feira, 1 de maio de 2020 11:41:32



O
ra

çõ
es

 E
uc

ar
ís

ti
ca

s

121

Pr. -  Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, com os santos Apóstolos e 
todos os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvar-mos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho...

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 
eleitos!

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 

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. 

face.
AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 

filhos!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo!

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.

Pr. -  Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
nos mandou celebrar este mistério.

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:

Ou:

Pr. -  E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo,   sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

AS. -  Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Ou: 

Pr. -  Eis o mistério da fé!

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 
acrescentar: 

AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos,  
vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

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.

Pr. -  Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença 
e vos servir.

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o papa N., com nosso 
bispo N. e todos os ministros do vosso povo.

AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

Pr. -  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa 
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Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

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. 

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: 

enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa N., o nosso bispo N., com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
Pr. -  Atendei às preces da vossa família, que 

está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.

Deus conduz sua Igreja pelo 

AS.-  A todos saciai com vossa glória!

caminho da salvação  

AS. -  Amém. 

AS. - Santo...

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS - II

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!

Pr. -  Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, N.(o santo do dia ou o padroeiro) e 
todos os santos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.

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!

Ou:

Ou:

AS. -  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia  convosco  e  concedei  que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do 
vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.

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, 

AS. -  Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

AS. -   Fazei  de  nós  uma  perfeita 
oferenda!

AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
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AS. - Tornai viva nossa fé, nossa espe-
rança!

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!

AS.  - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Pr. - Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sem-      
pre 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 glorifica-
remos, 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.

A Amém. S. - 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS - III 

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.

Jesus, caminho para o Pai

Pr. -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre 

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.

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:

AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

AS. - Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Ou: 

 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.

AS. - O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Pr. - Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
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.

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. - 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. - Mandai o vosso Espírito Santo!

Eis o mistério da fé!

Ou:
AS. - Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

  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 
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Pr. -  Eis o mistério da fé!

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. -  O vosso Espírito nos una num só 
corpo!

AS. -  Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Pr. -  Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
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.

AS. -  Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Ou:

Ou:

Pr. -   Fazei que todos os membros da Igreja, 
à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos 
tempos e empenhem-se, de verdade, no serviço 
do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis 
para todos, para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e as esperan-
ças, e andar juntos no caminho do vosso reino.

AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

Pr. -  Pela participação neste mistério, ó Pai 
todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e 
concedei que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso Papa N. e o 
nosso Bispo N., com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.

AS. -  Caminhamos no amor e na alegria!

e em todo o lugar, Pai santo, Senhor do céu e da 
terra, por Cristo, Senhor nosso.

Ele é o caminho que conduz para vós, a 
verdade que nos liberta e a vida que nos enche 
de alegria.

Por essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, 
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.

Pr. -  Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
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!

Pela vossa Palavra criastes o universo e em 
vossa justiça tudo governais. Tendo-se encar-
nado, vós nos destes o vosso Filho como media-
dor. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-
nos a seguir seus passos.

Por vosso Filho, reunis em uma só família os 
homens e mulheres, criados para a glória de 
vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz 
e marcados com o selo do vosso Espírito.

AS. -  O vosso Filho permaneça entre 
nós!

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: 

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.

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 
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 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.

 - 4.2 ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
(própria do dia)

 AS. -  Senhor, eu não sou digno (a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo (a).

 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre convosco.

 Pr. -    Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus. 

 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.

AS. -  Amém.

convosco. E em comunhão com a bem-aventu-
rada Virgem Maria, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N.: santo do dia ou patrono)  e 
todos os Santos, vos louvaremos e glorificare-
mos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

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. -  Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!

    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.

 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:

 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 - Pai nosso que estais nos céus.... 

 AS. - Amém.  

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.

Pr. -  Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

e Filho + e Espírito Santo.
 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.

 Pr. -    O Senhor esteja convosco.

 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL

 AS.  -  Ele está no meio de nós.
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(Abertura – 18º, 19º e 21º Dom. Comum)

1.  Que maravilha, ó Senhor, são tuas 
obras! Os céus proclamam o teu nome glorioso! 
A tua face se revela para os povos, e mesmo a 
noite é qual dia luminoso!

Ref.: Vimos te louvar, ó Senhor do uni-
verso. Proclamar teus feitos ao cantarmos 
nossos versos! (bis)

2.  Feliz o povo que te aclama, Deus da vida 
e, exultante, se gloria em teu nome; conhecerá o 
teu direito e a justiça, eliminando toda a sede e 
toda a fome!

01) VIMOS TE LOUVAR, Ó SENHOR

(Abertura – 22º Dom. Comum)

1.  Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui, pra 
me escutar. Infeliz eu sou e pobre, vem depressa 

02) DESPERTA, TU QUE DORMES

3.  Apóstolos e anjos entoam tua glória! 
Vestida de ouro branco, de Cristo és memória!

3.  Nos reunimos em memória do Cordeiro, 
o alicerce, pedra viva, teu Ungido! Da Páscoa 
nova nós trazemos a certeza, formamos, hoje, o 
teu povo escolhido!

1.  O Cristo te eleva à vida fulgurante; o céu 
em ti desvela a glória rutilante!

(Abertura – Assunção de N. Sra.)

Ref.: "Desperta, tu que dormes, raiou o 
pleno Dia!" Na Páscoa do teu Filho tu vives, 
ó Maria; por ele conduzida às plenas ale-
grias!

Ref.: Senhor, de mim tem piedade, dia e 
noite, a ti meu clamor! Tu és um Deus de 
bondade, para quem por ti chama, és amor!

2.  Qual arca transportada ao templo lumi-
noso, tu vives, ó amada, no reino esplendoroso!

03) SENHOR, DE MIM TEM PIEDADE

05) SOBE A JERUSALÉM

2.  Os confins do universo contemplaram 
os teus feitos! És o Deus Eterno e Santo, da 
justiça e do direito!

me ajudar! Teu amigo eu sou, tu sabes, só em ti 
vou confiar.

1.  Pelos dons da natureza e o labor da 
humanidade, teu amor nos enobrece em ternura 
e verdade!

(Oferendas – 18º e 19º Dom. Comum)

3.  Cante o céu e cante a terra pela luz que 
não se apaga: teu amor é luminoso, clareando a 
nossa estrada!

2.  Compaixão de mim, Senhor! Eu te 
chamo, noite e dia. Vem me dar força e coragem 
e aumentar minha alegria. Eu te faço minha 
prece, pois minh'alma em ti confia.

04) O TEU NOME BENDIZEMOS

3.  Tu és bom e compassivo e a quem pede, 
dás perdão. Dá ouvido a meus pedidos: meu 
lamento é oração. Na hora amarga eu te procuro, 
sei que não te chamo em vão.

Ref.: O teu nome bendizemos, ó Senhor 
do mundo inteiro! Tu és a bela primavera 
nos recantos desta terra! (bis)

(Oferendas – Assunção de N. Sra.)

1.  Sobe a Jerusalém, Virgem oferente, 
sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu Menino Luz, 
que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando 
Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas 
ofereceste por nós com toda fé.

2.  Nós vamos renovar este sacrifício de 
Jesus: morte e ressurreição, vida que brotou de 
sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer 
da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é 
fazer a oferta do próprio coração.
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2.  Na flor do altar o sonho da paz mundial. 
A luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do 
livro aberto o amor se derrama total no nosso 
altar.

06) AS MESMAS MÃOS

1.  As mesmas mãos que plantaram a 
semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher 
preparou aqui está. O vinho novo que a uva 
sangrou jorrará no nosso altar.

(Oferendas – 21º e 22º Dom. Comum)

Ref.: A liberdade haverá, a igualdade 
haverá; e nessa festa, onde a gente é 
irmão, o Deus da vida se faz comunhão! 
(bis)

(Comunhão – 18º Dom. Comum)

Ref.: Cinco pães e dois peixes tomou, 
aos discípulos deu peixe e pão; os discípu-
los vão e repartem e se farta a maior multi-
dão. (bis)

1.  Feliz quem anda com a verdade, na lei 
de Deus, com integridade! Feliz quem guarda 
seu mandamento no coração, no pensamento!

2.  Ah! Quem me dera que, em meu andar, 
teus mandamentos possa eu guardar! Se os 
mandamentos obedecer, não vai o mal aconte-
cer!

3.  Quando tuas leis eu aprender, vou te 
louvar e agradecer! Eu vou guardar teu manda-
mento, mas, não me deixes no esquecimento.

4.  Os que as maldades sabem evitar, a 
estrada certa vão encontrar! Senhor, tu deste os 
teus mandados, para que sejam sempre guarda-
dos!

08) É BOM ESTARMOS JUNTOS
(Comunhão – 19º Dom. Comum)

1.  É bom estarmos juntos, à mesa do 
Senhor e unidos, na alegria, partir o pão do 

3.  Benditos sejam os frutos da terra de 
Deus. Benditos sejam o trabalho e a nossa 
união. Bendito seja Jesus, que conosco estará 
além do altar.

07) CINCO PÃES E DOIS PEIXES TOMOU

Ref.: Na vida caminha quem come 
deste pão. Não anda sozinho quem vive em 
comunhão.

amor.

2.  Embora sendo muitos, é um o nosso 
Deus. Com ele vamos, juntos, seguindo os 
passos seus.

3.  Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. 
Que em nós o mundo veja a luz do seu amor.

4.  Foi Deus quem deu outrora, ao povo, o 
pão do céu; porém, nos dá, agora, o próprio 
Filho seu.

5.  Será bem mais profundo o encontro, a 
comunhão, se formos para o mundo sinal de 
salvação.

09) NESTE DIA MEMORÁVEL
(Comunhão – Assunção de N. Sra.)

10) NÓS TE DAMOS MUITAS GRAÇAS

1.  Nós te damos muitas graças, ó Pai 
Santo, ó Senhor, por teu nome que nos deste em 
Jesus, teu Servidor.

2.  Nas montanhas palestinas o encontro 
da promessa: eis que a Nova Aliança é sinal de 
eterna festa!

Ref.: Glória a ti, Senhor! Graças e lou-
vor!

3.  Nazaré, Belém, Calvário testemunham 
de Maria: a presença luminosa que venceu a 
cada dia!

4.  Reconheça o mundo inteiro o caminho 
da Verdade: em Maria encarnou-se, elevando a 
humanidade!

5.  À Trindade entoamos nossos hinos de 
vitória: a quem fez do pequenino o sinal de 
eterna glória!

Ref.: No mistério da Páscoa de Cristo 
foi elevada a Filha de Sião: é a vida que 
brilha para sempre, despertada de sua 
dormição!

(Comunhão – 21º Dom. Comum)

1.  Neste Dia memorável da vitória do 
Cordeiro, resplandece quem o trouxe no acon-
chego de seu seio!
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3.  E liberta tua Igreja do poder de todo mal. 
Que ela seja una e santa, no teu Reino imortal.

(Comunhão – 22º Dom. Comum)

1.  Meu coração penetras e lês meus pen-
samentos. Se luto ou se descanso, tu vês meus 
movimentos. De todas as minhas palavras tu 
tens conhecimento.

Ref.: Se alguém me quer seguir, a si 
tem que negar, tomar a cruz e vir comigo a 
caminhar... Se alguém me quer seguir, a 
cruz tomar!

2.  Dás a todos o alimento que a terra lhes 
produz. Para nós tu reservaste o pão vivo, que é 
Jesus.

11) SE ALGUÉM ME QUER SEGUIR

4.  Ó Senhor, que venha a graça, todos 
voltem para o bem! Passe o mundo transitório, 
vem, Senhor Jesus! Amém!

Maestro Adenor Leonardo Terra

4.  Se a luz do sol se fosse, que escuridão 
seria! Se as trevas me envolvessem, o que 
adiantaria? Pra ti, Senhor, a noite é clara como o 
dia!

Obs.: Os cantos números 01 e 04 encontram-
se no CD “Vimos te louvar, ó Senhor!”; e os cantos 
números 02 e 09 encontram-se no CD “Alegra-te, 
Cheia de Graça!”; ambos da Editora Paulus.

APUCARANA-PR
E-mail: alterra1978@hotmail.com

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

3.  Por trás e pela frente, teu ser me envolve 
e cerca. O teu saber me encanta, me excede e 
me supera. Tua mão me acompanha, me guia e 
me acoberta.
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ORDEM SACERDOTAL*

Nicarágua

O sacramento da ordem sacerdotal constitui um dos sete sinais sacramentais da Igreja. Pela 
celebração deste sacramento, quem o recebe é constituído ministro ao serviço da edificação da 
comunidade, mediante o anúncio da Palavra, a presidência dos sacramentos e a animação e guia 
da comunidade cristã.

O nome do sacramento

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz

No caso deste sacramento, o nome Ordem, não se refere a ter "tudo em seu lugar", mas a um 
grupo de pessoas de uma categoria determinada.

Ambos os aspectos devem ser articulados entre si. Cristo tem um duplo relacionamento com 
a Igreja: por um lado, ela é seu corpo (cf. 1Cor 12, 12; At 9,4); por outro, Cristo é a cabeça e, como 
tal, anima ao corpo todo (cf. 1Cor 11,3). Portanto, o ministro, enquanto representa a Cristo, está 

O nome específico desse sacramento não aparece nas escrituras sagradas. A vantagem da 
palavra "ordem" para designá-lo é que ela traz à luz a natureza colegial ou corporativa do 
ministério eclesial (cf. os Doze em Mc 3,14; os Sete nos Atos 6,3; o presbitério, Atos 15,6).

O ministro ordenado é um membro da comunidade que recebeu um ministério, para construir 
e edificar a Igreja.

Estando diante da comunidade eclesial, o ministro representa para ela ao próprio Cristo, 
pela força do Espírito Santo recebido na ordenação. Esta relação é geralmente expressa na 
fórmula latina que diz: o ministro age in persona Christi (na pessoa do Cristo, como seu 
representante), mas só representa a Cristo, representando ao mesmo 

À ordenação não lhe compete transmitir um poder possuído como indivíduo, mas incorporar 
alguém a um grupo do mesmo nível, cuja tarefa é contribuir para o bem da comunidade em um 
coletivo a serviço da unidade da Igreja. Não é possível, portanto, conceber o ministro da Igreja, 
pensando e agindo por si mesmo, no isolamento de sua individualidade, e, sim, ligado à 
comunidade e aos demais ministros do mesmo e dos outros graus.

Natureza do ministério ordenado
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Cristo, o único sacerdote

O ministério fundamental é o episcopado. Sua função é a de incentivar a comunidade na 
fidelidade ao testemunho apostólico. Internamente, corresponde-lhe presidir a comunidade na 
adesão à fé apostólica (kerygma), a prática da fraternidade (diaconia) e a celebração da fé 
(liturgia). Em quanto às outras igrejas locais, é sua responsabilidade representar à Igreja por ele 
presidida na comunhão da Igreja universal (responsabilidade colegial por todas as Igrejas) e em 
comunhão com a Igreja de Roma "que preside a caridade" (Inácio de Antioquia).

face a face com a comunidade; e enquanto representa à Igreja, ele é um membro entre outros, 
apenas com uma função específica de presidência em nome do Cristo-Cabeça.

A tríade ministerial: bispo-presbítero-diácono

Todos eles são ministros da unidade da Igreja, mas se distinguem pelo âmbito que lhes é 
próprio.

Os presbíteros são, antes de tudo, membros do "Senado" do bispo para o governo da Igreja 
local, isto é, para a sua unidade. A partir daí, pode caber a eles presidir partes desta Igreja local 
(comunidades eucarísticas), como representantes do bispo. A oração de ordenação da liturgia 
romana define ao presbítero como "cooperador da ordem episcopal".

O presbítero não é um diácono com algum "poder" a mais, como o bispo não é um presbítero 
com algum "poder" a mais. Não são graus de uma escala. A relação entre a tríade não deve ser 
vista em uma linha vertical (de cima para baixo, de maior a menor), mas em uma bifurcação. O 
episcopado é o ministério fundamental com dois tipos de auxiliares diferentes e 
complementares, como são diferentes e complementares o homem e a mulher, a mão direita e a 
mão esquerda. O homem não é superior à mulher, nem vice-versa; a mão direita não é melhor que 
a esquerda, nem vice-versa.

A designação mais comum para o ministro ordenado é sacerdote, e ainda assim é a menos 
adequada. Vem de uma releitura veterotestamentária do Novo Testamento, que não utiliza termos 
retirados das religiões para os ministros da Igreja. Epískopos (termo do qual deriva a palavra 
bispo) significa supervisor; presbítero quer dizer ancião; diácono é o servidor da mesa. Jesus 
também não era sacerdote, porque não pertencia à tribo de Levi, condição indispensável para o 

O ministério na Igreja é uno: a função de liderar a Igreja na unidade da fé, do amor, da 
celebração. Este único ministério da igreja é exercido em diferentes graus por aqueles que "já 
desde antigamente são chamados bispos, sacerdotes e diáconos" (LG, 28).

O bispo não está sozinho na presidência de uma igreja local; ele é assistido por seu 
presbitério e os diáconos. O bispo é bispo por presidir uma igreja em um âmbito maior, ligada por 
laços históricos, geográficos e culturais. Por isso, cabe a ele ordenar aos presbíteros que 
constituem com ele uma personalidade corporativa no governo da igreja local e, assim, presidem 
em nome do bispo, as pequenas parcelas dessa Igreja local (as paróquias).
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sacerdócio no judaísmo.

O único escrito do Novo Testamento que descreve Jesus como sacerdote é a Carta aos 
Hebreus. E o faz para negar que Jesus seja um sacerdote no sentido do sacerdócio ritual aarônico. 
O autor da Carta aos Hebreus quer mostrar como, depois de Cristo, não há mais necessidade de 
sacerdotes. E ele o faz no estilo próprio da reflexão teológica judaica, comparando a vida de Cristo 
com a ação do Sumo Sacerdote judeu no Dia da Expiação (Yom Kipur), o único dia do ano em que 
ele atravessava o véu do templo e entrava no Santo dos Santos. Jesus, através de sua morte, 
atravessou o véu e entrou no verdadeiro Santuário do céu, onde vive eternamente, para interceder 
por nós (Hb 7,25). Jesus exerce seu sacerdócio através de sua vida, morte e ressurreição (cf. Hb 
9-10). Seu sacerdócio não é ritual, mas existencial (Hb 10,4-10); seu sacrifício não é realizado 
em um local sagrado, mas no profano, fora dos muros da Cidade Santa de Jerusalém (cf. Hb 13, 
11-13); não precisa ser repetido, pois adquiriu uma redenção eterna (Hb 9,12).

Assim, é preciso dizer que Cristo é o fim do sacerdócio (cf. as palavras de Paulo: Cristo é o 
"fim da lei", Rm 10,4). Fim significa, ao mesmo tempo, término, desaparecimento do fenômeno 
em questão, e culminação, objetivo, aquilo ao que algo tende. Cristo é o fim e o cumprimento de 
todo sacerdócio. O propósito dos sacerdotes nas religiões era mediar entre Deus e a humanidade. 
Mas a distância entre Deus e a humanidade foi abolida em Cristo. Em primeiro lugar, porque, 
como homem e Deus (cf. DH 301-302), ele une definitiva e escatologicamente os dois polos 
entre os quais os sacerdotes deviam mediar. Ele é, em sua própria pessoa, o único e perene 
mediador (cf. 1Tm 2,5). Mas, além disso, tendo dado a nós o Espírito Santo, pelo qual o ser 
humano pode viver na presença imediata de Deus, ele dispensa ulteriores sacerdotes. Pelo 
Espírito, constituímos um povo sacerdotal (cf. 1Pd 2,5, Ap 1,6; 5,10), temos constantemente 
acesso ao Pai (cf. Hb 4,16), clamamos Abba (cf. Gl 4,6; Rm 8, 15), somos ensinados pelo próprio 
Deus (Jo 6,45). Nossa proximidade a Deus no Espírito torna dispensável o sacerdócio (fim do 
sacerdócio) e Cristo é, portanto, o único sacerdote (realização plena do sacerdócio), porque ele 
nos permitiu, de uma vez por todas, o acesso constante e permanente a Deus. Esse acesso só 
existe no Espírito de Cristo (e não pela natureza humana). É por isso que a Igreja é o povo 
sacerdotal, por sua atividade missionária que continua a missão de Cristo (cf. Jo 20,21; 1Pd 2,9).

Fonte: Francisco Taborda, “Orden (Sacramento del)” : 
http://theologicalatinoamericana.com/?p=1428
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CP.  Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito 
Santo.

CP.  A graça e a paz da parte de Deus nosso 
Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.

Aproximando-se a hora de enterro, todos se 
reúnem ao redor do caixão. Pode-se entoar um 
cato ou refrão contemplativo.

Ritos Iniciais

Quem preside diz:

T.  Amém.

T.  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

Quem preside convida à oração com estas 
ou outras palavras;

CP.  Convido os familiares e todos aqui 
presentes, para entregarmos aos cuidados da 
misericórdia de Deus nosso(a) irmão(ã) N. O 
senhor da vida nos console em nossa tristeza e 
confirme nossa esperança de encontrar-nos 
todos, um dia, na pátria celeste.

Oração

CP.  Ó Pai, eterno Deu, a vós pertencem o 
tempo e a eternidade, sede misericordioso com 
este (a) nosso (a) irmão (ã) que chamaste deste 
mundo. Acolhei este(a) nosso(a) irmão(ã) na 
alegria eterna de vossa casa. Criado(a) à vossa 
imagem e semelhança e feito(a) participante da 
morte e ressurreição de Cristo pelo Batismo, 
possa participar da comunhão de vossos 
santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

T.  Amém.

3. Senhor, nesta hora da passagem de N., 
confortai seus familiares na dor da separação. 
Nós vos pedimos:

Ou outras leituras indicadas no ritual

1.  Senhor, em vossa misericórdia, conce-
dei o perdão e a paz a este(a) nosso(a) irmão(ã)

Breve homilia

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
cípulos: “Não se perturbe o vosso coração. 
Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. 
Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim 
não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um 
lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos 
um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de 
que onde eu estiver estejais também vós. E para 
onde eu vou, vós conheceis o caminho”. Tomé 
lhe diz: “Senhor não sabemos para onde vais. 
Como podemos conhecer o caminho?” Diz-               
lhe Jesus: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.”                        
-Palavra da Salvação.

T.  Senhor, vós sois a ressurreição e a 
vida!

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

Evangelho - Jo 14,1-6

N.  Nós vos pedimos:

Preces

CP. Irmãos e irmãs, rezemos por N., por seus 
familiares e por toda a comunidade e digamos 
confiantes:

2.  Senhor, concedei o descanso eterno a 
todos os falecidos de nossa comunidade. Nós 
vos pedimos:

1RITO DE EXÉQUIAS - ENCOMENDAÇÃO

1 CNBB, Igreja em oração. 
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2 CNBB, Igreja em oração. 

4.  Senhor, diante do mistério da morte, 
au-mentai em nós a fé e a esperança na vida 
eterna. Nós vos pedimos:

CP.  Inclinai, Senhor, vosso ouvido às pre-
ces, que brotam de osso coração, ao implo-
rarmos vossa misericórdia para com vosso(a) 
filho(a) 

T. Amém.

Oração de despedida

5.  Senhor, fazei que sejamos encontrados 
vigilantes quando chegar nossa hora. Nós vos 
pedimos:

(Outras intenções)

N.  Acolhei-o(a) com ternura no convívio 
de todos os vossos santos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

CP.  Com fé e esperança a vida eterna, reco-
mendamos ao Pai de misericórdia este(a) 
nosso(a) irmão(ã) que morreu a Paz de Cristo.

E continua:

T.   E brilhe para ele(a) a vosso luz.

T.   Amém.

CP.  Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos 
entregamos este(a) nosso(a) irmão(ã), N., na 
firme esperança de que ele(a) ressuscitará no 
último dia com todos os que no Cristo ador-
meceram. Abri para ele(a) as portas do paraíso; 
e a nós, que aqui ficamos, consolai-nos com a 
certeza de que um dia nos encontraremos todos 
em vossa casa. Por Cristo, nosso Senhor.

T.  Amém.

Rezemos o Pai-Nosso

CP. Santos de Deus, vinde em seu auxílio; 
Anjos do Senhor, recebei na glória eterna 
este(a) servidor(a) N.. Cristo, nosso Senhor, te 
chamou. Ele te acolha o paraíso para o descanso 
eterno.

T.   Amém.

Quem preside pode aspergir o corpo com 
água benta e incensá-lo. Em seguida diz:

CP.  Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno.

CP.  Descase em paz.

2
CELEBRAÇÃO DA COMUNHÃO DOS ENFERMOS

O ministro depondo o Sacramento sobre a 
mesa, adora-o com todos os presentes.

M.  A paz esteja nesta casa e com todos os 
seus habitantes.

Ritos Iniciais

(Sugerimos que, na sala ou no quarto, haja 
uma mesa com vela, cruz e Bíblia para a cele-
bração)

M.  Irmãos, reconheçamos os nossos peca-
dos, para participarmos dignamente desta santa 
celebração;

T.  Amém.

Após um momento de silêncio, fazem todos 
a confissão:

T.  Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, que pequei muitas vezes por pensamentos 
e palavras, atos e omissões, e, batendo no peito 
dizem: por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos 
e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a 
Deus, nosso Senhor.

E o ministro conclui:

M.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
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Breve leitura da Palavra de Deus

T.  Amém.

de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

Sagrada Comunhão

O ministro, com estas palavras introduz a 
oração do Senhor:

M.  Agora, todos juntos, rezemos a Deus, 
como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou:

Pai osso que estais nos céus, santificado 
seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino, 
seja feita a vossa vontade, assim na terra como 
no céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não 
nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do 
mal.

Se for conveniente, poderá ser lido por um 
dos presentes ou pelo próprio ministro o 
Evangelho do dia.

O ministro apresenta o Santíssimo Sacra-
mento, dizendo:

M.  Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.

O ministro aproxima-se do doente, apresenta-
lhe o Sacramento e diz:

O doente e os que forem comungar dizem 
uma só vez:

M.  O Corpo de Cristo.

O doente responde: Amém. Depois da distri-
buição da comunhão o ministro faz a purificação 
de costume. Se for conveniente, observe-se o 
silêncio sagrado por algum tempo.

O ministro conclui com a oração:

M.  Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos 
de todo mal e nos conduza à vida eterna.

Ritos Finais

Oremos: Senhor, Pai Santo, Deus todo-
poderoso, nós vos pedimos confiantes que o 
sagrado Corpo de vosso Filho, nosso Senhor 
Jesus Cristo, seja para nosso irmão (nossa 
irmã) remédio de eternidade, tanto para o corpo 
quanto para a alma. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. T. Amém

T.  Amém.

T.  Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entrei em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a).

Senhor, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, nós vos bendizemos e vos agradecemos pela 
nossa família, que quer viver unida no amor. Nós vos oferecemos as alegrias e as dores da 

nossa vida e vos apresentamos nossas esperanças para o futuro. Ó Deus, fonte de todo bem, 
dai-nos o pão de cada dia, conservai-nos com saúde e na harmonia, guiai os nossos passos 
nos caminhos do amor, da verdade, da justiça e da paz. Fazei que, após viver felizes neste lar, 
possamos nos encontrar, um dia, na vossa Casa, Pai misericordioso, na eternidade. Amém. 

ORAÇÃO DA FAMÍLIA UNIDA
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