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Rezemos para que as famílias de hoje se-
jam acompanhadas com amor, respeito e 
conselho.

Universal: As nossas famílias

Dia 12 -  15º Domingo do Tempo Comum

Dia 15 -  São Boaventura

Dia 17 -  Bv. Inácio de Azevedo e Compa-
nheiros

Dia 22 -  Santa Maria Madalena

Dia 03 -  São Tomé
Dia 05 -  14º Domingo do Tempo Comum
Dia 09 -  Santa Paulina do Coração Agoni-

zante de Jesus
Dia 11 -  São Bento

Dia 14 -  São Camilo de Lélis

Dia 16 - Nossa Senhora do Carmo

Dia 19 -  16º Domingo do Tempo Comum

Dia 25 -  São Tiago Maior
Dia 26 -  17º Domingo do Tempo Comum
Dia 29 -  Santa Marta 
Dia 31 -  Santo Inácio de Loyola

Liturgia de julho

Rito da missa da comunidade

Cantos para a Liturgia do mês

ABC da Liturgia

ABC do cristianismo
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01 QUARTA-FEIRA DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O exorcismo, que narra o Evangelho de hoje, 
devolve o ser humano a si mesmo, à sua liber-
dade, à vida. O exorcismo é parte essencial da 
atividade de Jesus. O mal não é mais uma fata-
lidade: é possível vencê-lo. Sempre estaremos 
expostos ao mal, e ele nos amedrontará. Temos, 
porém, a responsabilidade de enfrentá-lo. Uma 
coisa é ter medo – o que é normal; outra coisa é 
ser possuído pelo medo – o que é mal e sinal de 
que alguma coisa muito séria não está nada 
bem. 

Antífona da entrada - Sl 46,2

14 Buscai o bem, não o mal, para terdes mais 
vida, só assim o Senhor Deus dos exércitos vos 

15assistirá, como tendes afirmado.  Odiai o mal, 
amai o bem, restabelecei a justiça no julga-
mento, talvez o Senhor Deus dos exércitos se 

21compadeça do resto da tribo de José.  "Abor-
reço, rejeito vossas festas, diz o Senhor, não me 

Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 
brados de alegria.

Leitura - Am 5,14-15.21-24

Leitura da Profecia de Amós 

Oração do dia

Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos 
da luz. Concedei que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas 
a luz da vossa verdade. 3.  Porque as feras da floresta me perten-

cem e os animais que estão nos montes aos 
milhares. Conheço os pássaros que voam pelos 
céus e os seres vivos que se movem pelos 
campos. R.

Salmo responsorial - Sl 49(50),7.8-
9.10-11.12-13.16bc-17(R/. 23b)

R. A todos que procedem retamente, 
eu mostrarei a salvação que vem de Deus.

1.  "Escuta, ó meu povo, eu vou falar; ouve, 
Israel, eu testemunho contra ti: Eu, o Senhor, 
somente eu, sou o teu Deus! R.

22agradam vossas assembleias de culto.  Se me 
oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas 
oblações e não farei caso de vossos gordos 

23animais de sacrifício.  Livra-me da balbúrdia 
dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas 

24liras.  Que a justiça seja abundante como           
água e a vida honesta, como torrente perene".             
- Palavra do Senhor.

2.  Eu não venho censurar teus sacrifícios, 
pois sempre estão perante mim teus holo-
caustos; não preciso dos novilhos de tua      
casa nem dos carneiros que estão nos teus 
rebanhos. R.

5.  Como ousas repetir os meus preceitos e 
trazer minha Aliança em tua boca? Tu que 
odiaste minhas leis e meus conselhos e deste 
as costas às palavras dos meus lábios! R.

4.  Não te diria, se com fome eu estivesse, 
porque é meu o universo e todo ser. Porventura 
comerei carne de touros? Beberei, acaso, o 
sangue de carneiros? R.
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Aclamação ao Evangelho - Tg 1,18

V Deus nos gerou pela palavra da verdade 
como as primícias de suas criaturas. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 8,28-34

Preces dos fiéis

Naquele tempo:  Quando Jesus chegou à 28

outra margem do lago, na região dos gadarenos, 
vieram ao seu encontro dois homens possuídos 
pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão 
violentos, que ninguém podia passar por aquele 
caminho.  Eles então gritaram: "O que tens a 29

ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para 
nos atormentar antes do tempo?"  Ora, a certa 30

distância deles, estava pastando uma grande 
manada de porcos.  Os demônios suplicavam-31

lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a mana-
da de porcos."  Jesus disse: "Ide." Os demô-32

nios saíram, e foram para os porcos. E logo toda 
a manada atirou-se monte abaixo para dentro do 
mar, afogando-se nas águas.  Os homens que 33

guardavam os porcos fugiram e, indo até à 
cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos 
possuídos pelo demônio.  Então a cidade toda 34

saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, 
pediram-lhe que se retirasse da região deles.             
- Palavra da Salvação.

Os exorcismos realizados por Jesus são um 
sinal que antecipa na história presente seu 
reinado universal, total e definitivo no fim dos 
tempos. Invoquemos o seu auxílio, dizendo:              
R. Livrai-nos, Senhor Jesus.

4.  Senhor Jesus, amigo dos que sofrem, 
animai pelo vosso Espírito os que choram e 
estão tristes e escutai a oração dos pobres. R.

1.  Senhor Jesus, vencedor do mal, livrai a 
vossa Igreja das ciladas do inimigo e ensinai-
nos a expulsar o mal pela força da oração. R.

2.  Senhor Jesus, vencedor do pecado, 
ajudai os cristãos a ser fortes, a fugir da tentação 
e a aderir totalmente a vós por uma fé viva. R.

3.  Senhor Jesus, Salvador do homem todo 
e de todos os homens, curai os que sofrem de 
doenças no corpo, na alma e no espírito. R.

5.  Senhor Jesus, Pastor das comunidades, 
guiai-as pelos caminhos do bem e da unidade 
na fé, na esperança e na caridade. R.

Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas, 
não deixeis que nos afastemos de vós, livrai-nos 
de todo mal e dai-nos a vossa paz. Vós que sois 
Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos 
vossos sacramentos, concedei que o povo 
reunido para vos servir corresponda à santidade 
dos vossos dons. 

Antífona da comunhão - Sl 102,1

Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 
meu ser, seu santo nome!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
que oferecemos em sacrifício e recebemos em 
comunhão, nos transmitam uma vida nova, para 
que, unidos a vós pela caridade que não passa, 
possamos produzir frutos que permaneçam. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 8,28-34

E
ste é o primeiro exorcismo do Evangelho de Mateus. Depois de acalmar a tempestade, 
que apavora os discípulos, Jesus vence a própria raiz do medo, o diabo. A libertação que 
Jesus opera atinge aquele que detém o poder da morte e, assim, liberta os que, por medo 

da morte, eram escravos a vida toda (cf. Hb 2,14ss.).
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-  Somos escravos do medo na medida em que não cremos; à medida que cremos, nos 
libertamos do medo. Medo e fé se opõem como trevas e luz, morte e vida. O exorcismo é uma luta 
entre desconfiança e confiança. Dura a vida toda. Só se concluirá quando nos confiarmos ao Pai da 
Vida. 

-  O exorcismo – no seu significado mais profundo – restitui o ser humano a si mesmo, à sua 
liberdade, à vida. O exorcismo é parte essencial da atividade de Jesus. O mal não é mais uma 
fatalidade: é possível vencê-lo. Sempre estaremos expostos ao mal, e ele nos amedrontará. Temos, 
porém, a responsabilidade de enfrentá-lo. Uma coisa é ter medo – o que é absolutamente normal e 
sinal de normalidade; outra coisa é ser possuído pelo medo – o que é mal e sinal de que alguma 
coisa não está nada bem. 

-  Os endemoninhados não são livres, senhores de si, mas “possuídos”, escravos. 
Simbolizam a realidade humana em maior ou menor grau “possuída” pelo desconhecimento da 
verdade. Estamos, em algum nível, divididos da realidade, mais ou menos estranhados de tudo e de 
todos. Feitos para a vida e a liberdade, os seres humanos – uns mais, outros menos – encontram-se 
habitados pela morte e mortos na sua liberdade. Nos “possuídos”, o mal se apresenta em seu 
estado agudo. É mais fácil vê-lo, diagnosticá-lo, atacá-lo. O mal crônico, corriqueiro, quotidiano – 
talvez o da maioria de nós – pode, entretanto, ser até mais insidioso, pois se mascara, se camufla, 
tem duas caras.

-  Jesus exorciza com a palavra. Sua força é a Palavra. A Palavra é a casa da verdade. A Palavra 
é a própria verdade. Ela tem o poder de desmentir e desmascarar a mentira, que nos engana na 
profundidade do nosso ser (cf. Gn 3,1-7). Enquanto a incredulidade nos torna filhos do pai da 
mentira, a fé nos faz filhos e filhas do Pai da Vida. 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Arquitetura. Dia Nacional do Revendedor de 
Refrigeração. Dia Nacional do SESI. Dia dos Antepassados. Dia da Vacina BCG. Festa Nacional do 
Canadá. 

Santos do dia: Teodorico de Reims (+ 533). Rumbold (+ 755). Inácio Falzon (1813 – 1875). 

Memória histórica: Primeira Olimpíada, em Olímpia, Grécia (776 a.C.). Instituição do “real” 
como unidade monetária no Brasil (1994). Entrada em ação do Tribunal Penal Internacional (2002). 

Testemunhas do Reino: John Mason Neale (1818-1866).Túlio Maruzzo e Luiz Navarrete 
(Guatemala, 1981). Mariano Delaunay (Haiti, 1990).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Os muitos nomes do espírito do mal. João Guimarães Rosa usa uma infinidade de palavras 
para nomear o “espírito do mal”: Anhangão, Aquele, Barzabu, Belzsebu, Bute, Capiroto, Ele; o 
Arrenegado, o Austero, o Azarape, o Bode-preto, o Cabrobó, o Canho, o Cão, o Careca, o Carocho, o 
Coisa-Má, o Coisa-Ruim, o Coxo, o Cramulhão, o Cujo, o Danador, o Das Trevas, Dê, o Debo, o Demo, o 
Demônio, o Diá, Diabo, Diogo, Dos Fins, o Drão, o Dubá, o Dubá-Dubá, o Ele, o Grão Tinhoso, o Homem, 
o Indivíduo, o Mafarro, o Mal-encarado, o Maligno, o Morcegão, o Não-sei-que-diga, o O, o Ocultador, o 
Outro, o Pé-de-Pato, o Pé-preto, O Que-diga, O-que-não-existe, o Que-Não-Há, o Rapaz, o Satanão, o 
Sem-gracejos, o Severo-mor, o Solto, o Sujo, o Temba, o Tendeiro, o Tentador, o Tisnado, o Tristonho, o 
Tunes, O-que-nunca-ri, Xu (cf. N. S. Martins, O léxico de Guimarães Rosa, p. 169). A Bíblia também usa 
vários termos para se referir a essa realidade misteriosa: demônio, diabo, inimigo, satanás, tentador, 
espírito imundo, espírito do mal, espírito das trevas, etc. Não é fácil determinar o sentido de cada uma 
delas, sobretudo considerando os contextos (históricos e literários) em que são usados. Simplificando 
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bastante, porém, pode-se dizer o seguinte. “Demônios” são forças espirituais presentes por toda parte 
que ameaçam o ser humano em formas e níveis muito diversificados. “Diabo”, em grego, significa 
“aquele que divide”; no Antigo Testamento, é potência caótica que ameaça a criação e destrói a vida dos 
seres humanos; às vezes, é o acusador oficial do ser humano diante do juízo de Deus; ano decaído 
devido à sua desobediência e que, agora, instiga os seres humanos à desobediência; ameaça à 
comunidade. “Satanás”, em hebraico, é o adversário e o inimigo dos seres humanos, mas é também o 
acusador (uma espécie de ministério público, procurador) diante de Deus. 

02 QUINTA-FEIRA DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos 
da luz. Concedei que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas 
a luz da vossa verdade. 

Leituras - Am 7,10-17

Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 
brados de alegria.

Leitura da Profecia de Amós 

10Naqueles dias,  Amasias, sacerdote de 
Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: 
"Amós conspira contra ti, dentro da própria casa 
de Israel; o país não consegue evitar que se 

11espalhem todas as suas palavras.  Ele anda 
dizendo: 'Jeroboão morrerá pela espada, e Israel 
será deportado de sua pátria, como escravo'".          
12 Disse depois Amasias a Amós: "Vidente, sai e 

Oração do dia

Os mestres da Lei estão fechados a uma 
nova revelação de Deus. Escandalizam-se 
quando Jesus diz ao paralítico: “Os teus pe-
cados estão perdoados.” De fato, é inima-
ginável, não se espera, surpreende, mas o Filho 
do Homem tem na terra poder de perdoar os 
pecados. Por que será que queremos enquadrar 
Deus nos nossos esquemas e não vivemos 
abertos à sua imprevisível novidade?

Antífona da entrada - Sl 46,2

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

procura refúgio em Judá, onde possas ganhar 
13teu pão e exercer a profecia;  mas em Betel não 

deverás insistir em profetizar, porque aí fica o 
14santuário do rei e a corte do reino."  Respondeu 

Amós a Amasias, dizendo: "Não sou profeta nem 
sou filho de profeta; sou pastor de gado e cultivo 

15sicômoros.  O Senhor chamou-me, quando eu 
tangia o rebanho, e o Senhor me disse: 'Vai pro-

16fetizar para Israel, meu povo'".  E agora ouve a 
palavra do Senhor. Tu dizes: 'Não profetizes 
contra Israel e não insinues palavras contra a 

17casa de Isaac'.  Pois bem, isto diz o Senhor: 
'Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e 
filhas morrerão pela espada, tuas terras serão 
tomadas e loteadas; tu mesmo morrerás em 
terra poluída, e Israel será levado em cativeiro 
para longe de seu país'" - Palavra do Senhor.

R. Os julgamentos do Senhor são cor-
retos e justos igualmente.

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

Salmo responsorial - Sl 18(19),8.9.10. 
11(R/. 10b)

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

4.  Mais desejáveis do que o ouro são eles, 
do que o ouro refinado. Suas palavras são mais 
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V. Em Cristo, Deus reconciliou consigo 
mesmo a humanidade; e a nós ele entregou esta 
reconciliação. R.

Evangelho - Mt 9,1-8

Preces dos fiéis

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 5,19

Naquele tempo:  Entrando em um barco, 1

Jesus atravessou para a outra margem do lago e 
foi para a sua cidade.  Apresentaram-lhe, então, 2

um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé 
que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: 
"Coragem, filho, os teus pecados estão perdoa-
dos!"  Então alguns mestres da Lei pensaram: 3

"Esse homem está blasfemando!"  Mas Jesus, 4

conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por 
que tendes esses maus pensamentos em 
vossos corações?  O que é mais fácil, dizer: 5 'Os 
teus pecados estão perdoados', ou dizer: 

 6'Levanta-te e anda'?  Pois bem, para que saibais 
que o Filho do Homem tem na terra poder para 
perdoar pecados, - disse, então, ao paralítico - 
"Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua 

7casa".  O paralítico então se levantou, e foi para 
8a sua casa.  Vendo isso, a multidão ficou com 

medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder 
aos homens. - Palavra da Salvação.

doces que o mel, que o mel que sai dos favos. R.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

A cena do Evangelho nos mostra que Jesus 
veio salvar o homem todo, corpo e alma, cora-
ção e consciência, inteligência e vontade. Peça-

1.  Pela Igreja, para que continue a obra de 
Cristo, que veio para salvar e não para condenar, 
para servir e não para ser servido, oremos. R.

2.  Pelos discípulos missionários do Brasil, 
para que se deixem reconciliar com Deus e se 
reconciliem com todos e todas, oremos. R.

3.  Pelos doentes que têm dificuldade de se 
movimentar, para que possam ter acesso a um 
tratamento adequado e eficiente, oremos. R.

4.  Pelos fiéis aqui reunidos em assembleia, 
para que sejamos libertados de todo pecado e 
de toda paralisia física e espiritual, oremos. R.

mos ao Pai que amplie os nossos horizontes                  
e nos dê a mesma sensibilidade, dizendo:                 
R. Ouvi-nos, Senhor.

Antífona da comunhão - Sl 102,1

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos 
vossos sacramentos, concedei que o povo 
reunido para vos servir corresponda à santidade 
dos vossos dons. 

Oração sobre as oferendas

Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 
meu ser, seu santo nome!

Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
que oferecemos em sacrifício e recebemos em 
comunhão, nos transmitam uma vida nova, para 
que, unidos a vós pela caridade que não passa, 
possamos produzir frutos que permaneçam. 

Pai de infinita bondade e rico em misericór-
dia, atendei as súplicas que vos apresentamos   
e vinde em nosso socorro com vosso poder 
salvador. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 9,1-8

O
 paralítico simboliza o ser humano impedido de caminhar para a sua meta. Somos seres a 
caminho. Não estamos em casa onde estamos. Sentimo-nos estranhos em todo lugar, 
porque nenhum lugar é nossa pátria. Nossa verdadeira pátria é outro lugar. A cidade 
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-  Sua função é passageira: como pedagogo, deve conduzir a Jesus, o mestre perfeito. Quem 
se encontra com Jesus encontra-se com alguém que assume a lei e vai muito além dela, pois é o 
Caminho, a Verdade, a Vida (cf. Jo 14,6). A lei mostra o caminho, mas não ajuda a entrar na casa. 

-  A lei condena, mas só Cristo perdoa. Uma vez perdoado – porque misericordiosamente 
amado – o paralítico torna-se capaz de caminhar. “Caminhar” é, aqui, o modo concreto – e correto 
– de comportar-se. Agora, o paralítico é capaz de carregar a cama (a lei) que, antes, o levava. Quem 
é amado é perdoado e quem é mais perdoado, amará mais (Lc 7,42ss.). Além disso, como ensina o 
Apóstolo, o amor é o pleno cumprimento da Lei (Rm 13,10).

-  Os escribas, diante da palavra de Jesus, pensam logo em blasfêmia, mas Jesus não se 
enquadra em suas categorias. Acusado de blasfêmia, ele será julgado, condenado e justiçado. O 
pecado é justamente isso: errar o alvo, não atingir a meta! na cruz. Do alto da cruz, ele absolve a 
todos, perdoa e liberta: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”! Será a máxima 
manifestação do poder, quer dizer, do amor de Deus. 

-  Jesus perdoa os pecados porque pode perdoar. Não é nenhuma ousadia humana. Não é 
nenhuma pretensão indevida. Se perdoa – e perdoar é algo que só Deus pode fazer – ele está se 
“fazendo” igual a Deus, o único que perdoa. E perdoa sem condições: não porque nos 
convertemos, mas para que possamos nos converter.

terrestre não é a nossa cidade. Estamos em busca da cidade futura (Hb 13,13ss.). Somos da família 
de Deus e temos saudades de nosso verdadeiro lar (Ef 2,19). Nossa vocação é nos tornarmos 
perfeitos como o Pai (Mt 5,48). Só nele atingiremos a finalidade para a qual fomos criados, a nossa 
casa, no amor mútuo, onde um habita no outro (cf. Jo 14,23ss.). A meta da nossa estrada é estar em 
Deus como Deus está em nós, sendo um casa para o outro! 

-  O paralítico, além disso, está de cama. A paralisia crava o paralítico no leito. É o símbolo da 
lei. Ela é boa em si, mas pode virar uma prisão para quem não a pratica. A sua função é mostrar o 
bem como bem e o mal como mal. 

-  O Filho do Homem, ao invés de julgar, absolve; ao invés de condenar, perdoa; ao invés de 
punir, expia os nossos pecados; ao invés de nos manter paralisados nos nossos pecados, afasta os 
nossos pecados para longe de nós. Manda embora os nossos fracassos, jogando longe de nós todo 
o mal que fazemos e carregamos dentro de nós como uma gosma pegajosa, que nos imobiliza por 
dentro e por fora. 

-  O pecado, porém, impede caminhar. É uma paralisia interior que nos torna imóveis. 
Imobilizados, não conseguimos atingir o alvo, chegar à própria meta. Na Bíblia, a palavra mais 
usada para designar o pecado significa “errar o alvo”. O pecado é justamente isso: errar o alvo, não 
atingir a meta! 

Datas comemorativas: Dia Nacional do Bombeiro. Dia Nacional do Hospital. Independência da 
Bahia (1823). Morte de Giuseppe Garibaldi, “herói dos dois mundos” (1882). Nascimento de 
Lumumba (1925). 

Memória histórica: Rebelião dos tupinambás (1617). 1ª Conferência legal do Congresso 
Nacional Africano, depois de 30 anos (1991).

Santos do dia: Processo e Martiniano (+ 70). Swithun (800-863). Ruzo (Rugo) de Kempten 
(século X). Swithun (+ 863). Leto de Provins (1155-1169). Pedro de Luxemburgo (1369-1387). 
Bernardino Realino (1530-1616). Jacó Frederico Bussereau (1863-1919). 

“E aquela gente gritava, exigiam saúde expedita, rezavam alto, discutiam uns com outros, 
desesperavam de fé sem virtude – requeriam era sarar, não desejavam Céu nenhum.” (J. G. Rosa)
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03 SEXTA-FEIRA - SÃO TOMÉ APÓSTOLO - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo do Comum dos Apóstolos e próprio)

Seu nome hebraico é “toâm”. Em grego, 
esse nome tornou-se ‘Thomâs”, embora sua 
tradução seria “Dídymos”, que quer dizer 
“gêmeo”. Tomé é um dos Doze (Mt 10,3; Mc 
3,18; Lc 6,15; Jo 11,16; 14,5; 20,24-28; 21,2; 
At 1,13). No Evangelho de João, Tomé aparece 
como o tipo do discípulo que crê depois de ter 
duvidado (o que corresponde perfeitamente à 
caminhada humana da fé) ou depois de ter visto 
e tocado (o que, salvo o caso da ressurreição de 
Jesus para os discípulos históricos, seria a 
própria negação da fé) (cf. Jo 20,24-28). 

Comentário inicial - Celebramos hoje a 
festa do Apóstolo São Tomé. Tomé é nosso 
conhecido por causa da fé. Ele não estava 
quando Jesus apareceu aos discípulos fechados 
no Cenáculo. Não crê que Jesus lhes tenha 
aparecido, primeiro, porque não acredita no 
testemunho dos seus irmãos e, segundo, 
porque quer ver Jesus com os próprios olhos, 
tocá-lo com suas mãos. Por isso, Jesus elogia 
os que, como nós, creem por ter ouvido e sem 
ter visto. Mas Tomé também nos ensina que               
é possível responder à dúvida e chegar à                   
fé!

Antífona da entrada - Sl 117,28

Deus todo-poderoso, concedei-nos cele-
brar com alegria a festa de São Tomé, para que 
sejamos sempre sustentados por sua proteção  
e tenhamos a vida pela fé no Cristo que ele 
reconheceu como Senhor. 

Oração do dia

Vós sois o meu Deus e eu vos dou graças; 
vós sois o meu Deus e eu vos exalto: eu vos dou 
graças porque sois o meu Salvador.

Irmãos:  Já não sois mais estrangeiros nem 19

migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois 
da família de Deus.  Vós fostes integrados no 20

edifício que tem como fundamento os apóstolos 
e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como 
pedra principal.  É nele que toda a construção 21

se ajusta e se eleva para formar um templo santo 
no Senhor.  E vós também sois integrados 22

nesta construção, para vos tornardes morada de 
Deus pelo Espírito. - Palavra do Senhor.

Leitura - Ef 2,19-22

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Salmo responsorial - Sl 116(117),1-2 
(R/. Mc 16,15)

R. Ide, por todo o mundo, a todos pre-
gai o Evangelho.

1.  Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes, povos todos, festejai-o! R.

2.  Pois comprovado é seu amor para co-
nosco, para sempre ele é fiel! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 20,29

Evangelho - Jo 20,24-29

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Acreditaste, Tomé, porque me viste. 

Felizes os que creem, sem ter visto. R.

24 Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 
doze, não estava com eles quando Jesus veio.   
25 Os outros discípulos contaram-lhe depois: 
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Unidos a toda a Igreja, ao celebrar a festa de 
São Tomé, o Apóstolo que caminhou da dúvida 
razoável à fé consciente, apresentemos ao Pai as 
nossas súplicas, pela Igreja e pelo mundo, 
dizendo: R. Senhor, atendei a nossa prece.

3.  Pelas Igrejas da Oceania, da Ásia e da 
África, para que sejam fermento de renova-    
ção da Igreja dispersa por todo o mundo, 
rezemos. R.

1.  Pela Igreja toda e pelos cristãos indivi-
dualmente, para que vivamos cada dia com  
mais convicção a fé e o amor dos Apóstolos, 
rezemos. R.

"Vimos o Senhor!". Mas Tomé disse-lhes: "Se eu 
não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu 
não puser o dedo nas marcas dos pregos e não 

26puser a mão no seu lado, não acreditarei"  Oito 
dias depois, encontravam-se os discípulos 
novamente reunidos em casa, e Tomé estava 
com eles. Estando fechadas as portas, Jesus 
entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz 

27 esteja convosco". Depois disse a Tomé: "Põe o 
teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a 
tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas 

28 incrédulo, mas fiel". Tomé respondeu: "Meu 
29Senhor e meu Deus!"  Jesus lhe disse: "Acre-

ditaste, porque me viste? Bem-aventurados os 
que creram sem terem visto!" - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

2.  Pelo Papa e pelos bispos, para que, com 
seu testemunho de fé, encham de esperança           
e alegria todo o santo povo fiel de Deus, reze-
mos. R.

5.  Pelos fiéis que acreditam em Jesus 
baseados apenas na palavra de outros, para que 
cheguem a uma fé consciente e pessoal, 
rezemos. R.

4.  Pelos que não conhecem Cristo e seu 
Evangelho, para que possam aproximar-se dele 
e viver a alegria do Evangelho, rezemos. R.

Oração sobre as oferendas

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor 
eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o 
guardais constantemente pela proteção dos 
Apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos 
mesmos pastores que pusestes à sua frente 
como representantes de vosso Filho, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cele-
bram a vossa grandeza e os santos proclamam 
vossa glória. Concedei também a nós associar-
nos aos seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

Acolhei, Pai celeste, as preces da vossa 
Igreja, que recorda hoje o testemunho de São 
Tomé, que, tendo vencido a desconfiança e a 
vida, confessou sua fé, dizendo com comovida 
convicção: “Meu Senhor e meu Deus!”. 

Oração depois da comunhão

Antífona da comunhão - Jo 20,27

Estende tua mão, toca o lugar dos cravos, 
não sejas incrédulo, mas fiel.

Ó Deus, nós vos oferecemos este sacrifício 
de louvor, celebrando a profissão de fé de São 
Tomé, vosso apóstolo, e, rendendo-vos o nosso 
culto de servos, pedimos que conserveis em 
nós os vossos dons. 

Prefácio dos Apóstolos, I
Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

Ó Pai, recebemos neste sacramento o Corpo 
do vosso Filho único; concedei que proclame-
mos o Cristo em nossa vida e em nossas ações, 
reconhecendo nele nosso Deus e Senhor, como 
o apóstolo São Tomé. 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,24-29

-  Por outro lado, para nós, foi um bem essa ausência de Tomé. A sua ausência dá-nos a 
possibilidade de compreender melhor a natureza da fé. Os primeiros discípulos tiveram a graça de 
ver Jesus em sua condição histórica e em sua condição gloriosa, ressuscitada. Essa graça é única, 
irrepetível, transferível sob alguns aspectos, intransferível sob outros. Mas a fé não está presa nem 
àquela experiência dos discípulos (os que pregaram Jesus na cruz também o viram e tocaram, mas 
não creram) nem à nossa situação atual (quem não vê não necessariamente crê). A fé consiste em 
ver o invisível, em tocar o intangível, em compreender o incompreensível, pelo dom do Espírito 
Santo. O “olho” do Espírito é que permite ler como sinal da Glória aquilo que os olhos da carne 
veem como objetos e fatos da história. A fé é um ver e um tocar interiores. Sob este aspecto – que é 
a essência da fé – nós e os discípulos históricos de Jesus estamos num terreno comum. 

-  A insistência de Tomé em “ver”, “tocar”, “colocar” os dedos nas chagas tem a função de 
mostrar a identidade entre o Ressuscitado e o Crucificado. O Ressuscitado não é um outro. O 
Ressuscitado é o mesmo Crucificado. A Ressurreição tem como ponto de partida o Morto na cruz e 
não um qualquer cuja vida não desembocou na Cruz. O Ressuscitado é como o fruto da semente 
que, caindo na terra, morreu. Sem a Cruz, não há ressurreição; sem Ressurreição, a cruz seria o 
mais trágico fracasso.

-  Além de dúvidas sobre o Ressuscitado, Tomé exclui o valor do testemunho. A 
evangelização cristã, que se apoia sobre o testemunho, experimenta seu segundo fracasso. O 
primeiro foi o de Maria Madalena: “os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres 
contavam e não acreditaram nelas” (Lc 24,11). O segundo é esse, dos apóstolos em relação a 
Tomé, que não crê na palavra dos irmãos (cf. Jo 20,25). A questão é séria, pois não aceitar o 
testemunho dos outros destrói toda relação e toda possibilidade de transmissão de conhecimento. 
Sem confiança razoável na palavra de outro, adeus humanidade, adeus comunidade, adeus Igreja!

-  Tomé não estava e sucumbe à tentação de não acreditar no testemunho dos seus irmãos. 
Quer ver Jesus com seus próprios olhos, tocá-lo com suas próprias mãos. Ele terá essa 
oportunidade, não, porém, sem a participação “da” comunidade e “na” comunidade. A fé é 
pessoal, mas não individual. A fé é sempre pessoal e comunitária. Por isso, Jesus censura Tomé por 
não ter acreditado no testemunho dos outros e elogia os que haverão de crer sem ver. 

T
omé, também chamado Dídimo (= gêmeo), não estava quando Jesus ressuscitado 
apareceu aos discípulos naquele mesmo lugar em que garantira que não os deixaria 
órfãos, que voltaria (Jo 14,18), para dar-lhes a sua paz (Jo 14,27) e a sua alegria (Jo 

16,20.22).

Memória histórica: Dia da Criação do Ministério da Justiça no Brasil (1822). O Congresso 
brasileiro aprovou a Lei 1.390, conhecida como Lei Afonso Arinos, que transformou em contravenção 
penal qualquer prática resultante de preconceito de raça ou cor (1951). Criação da Organização 
Tratado de Cooperação Amazônica pelos oito países amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) (Brasília, 1978). 

Testemunhas do Reino: Tomás Zavaleta (Nicarágua, 1987).

Datas comemorativas: Dia do Juiz de Paz. Dia dos Não-Crentes. Dia Nacional do Combate à 
Discriminação Racial. Dia do Algodão. 

Santos do dia: Tomé, apóstolo (século I). Anatólio de Laodiceia (+ 280). Heliodoro de Altino 
[perto de Veneza] (340-405). Leão II (+683). Raimundo Lullo de Palma de Mallorca (1232-1316). 
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04 SÁBADO DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Leitura - Am 9,11-15

Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos 
da luz. Concedei que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas 
a luz da vossa verdade. 

11Assim diz o Senhor:  Naquele dia, reergue-
rei a tenda de Davi, em ruínas, e consertarei seus 
estragos, levantando-a dos escombros, e 

  reconstruindo tudo, como nos dias de outrora; 
12 deste modo possuirão todos o resto de Edom e 
das outras nações, que são chamadas com o 

  meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. 
13 Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se 
seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que 
pisa as uvas e o que lança a semente; os mon- 
tes destilarão vinho e as colinas parecerão 

14liquefazer-se.  Mudarei a sorte de Israel, meu 
povo, cativo; eles reconstruirão as cidades 

Leitura da Profecia de Amós 

Oração do dia

Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 
brados de alegria.

Antífona a entrada - Sl 46,2

Jejuar é privar-se de algo para obter um bem 
maior: a compaixão pelos famintos, a resistência 
diante do sofrimento, o perdão dos próprios 
pecados. Os discípulos não têm por que jejuar, 
pois experimentam, por pura graça, o maior de 
todos os bens: a presença do Profeta entrevisto 
por Moisés, do Messias prometido, do Esposo 
que a filha do povo esperava para a nova e 
eterna Aliança. É festa. Alegria perfeita. O vinho 
melhor foi guardado para o fim. O jejum ainda 
será necessário... mas pode esperar. 

devastadas, e as habitarão, plantarão vinhas e 
tomarão o vinho, cultivarão pomares e comerão 

15seus frutos.  Eu os plantarei sobre o seu solo             
e eles nunca mais serão arrancados de sua           
terra, que eu lhes dei", diz o Senhor teu Deus.           
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84(85),9.11-12. 
13-14 (R/. 9)

R. O Senhor anunciará a paz para o 
seu povo.

1.  Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a 
paz que ele vai anunciar; a paz para o seu povo e 
seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu 
coração. R.

Evangelho - Mt 9,14-17

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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

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

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

14Naquele tempo,  os discípulos de João 
aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Por 
que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, 

15mas os teus discípulos não?"  Disse-lhes 
Jesus: "Por acaso, os amigos do noivo podem 
estar de luto enquanto o noivo está com eles? 

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:07



D
ia

 0
4 

de
 J

ul
ho

 -
 S

áb
ad

o 
da

 1
3ª

 S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

13

Preces dos fiéis

Dias virão em que o noivo será tirado do meio 
16deles. Então, sim, eles jejuarão.  Ninguém 

coloca remendo de pano novo em roupa velha, 
porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica 

17maior ainda.  Também não se coloca vinho 
novo em odres velhos, senão os odres se arre-
bentam, o vinho se derrama e os odres se per-
dem. Mas vinho novo se coloca em odres no-
vos, e assim os dois se conservam". - Palavra 
da Salvação.

1.  Para que a Igreja, fiel ao Evangelho da 
salvação que lhe foi confiado, saiba convidar 
cada ser humano à alegria do Evangelho, 
rezemos. R. 

Ao Senhor da vida e da alegria, que cada dia 
nos convida ao banquete das núpcias do seu 
Filho, revelando o jejum que lhe agrada, apre-
sentemos a nossa invocação, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

3.  Para quem espera dias menos tristes e 
dolorosos, para que a esperança sustente sua 
caminhada e o amor dos irmãos, seus passos, 
oremos. R. 

2.  Pelo povo judeu, para que, conhecendo 
as promessas feitas aos pais, olhe para Jesus 
com simpatia e abertura de mente e de coração, 
oremos. R. 

4.  Para que as cidades devastadas pelas 
guerras voltem a ser habitadas pelos que as 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
que oferecemos em sacrifício e recebemos em 
comunhão, nos transmitam uma vida nova, para 
que, unidos a vós pela caridade que não passa, 
possamos produzir frutos que permaneçam. 

Oração depois da comunhão

Antífona da comunhão - Sl 102,1

Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos 
vossos sacramentos, concedei que o povo reu-
nido para vos servir corresponda à santidade 
dos vossos dons. 

Senhor, que quereis o jejum dos grilhões 
iníquos, das cordas do jugo, de toda opressão, 
do dedo acusador, da conversa maligna, sede 
nossa força e nossa alegria, sede nosso guia e 
nosso alimento, neste tempo em que o vosso 
Filho, o noivo Jesus, nos foi tirado. 

5.  Por nós que celebramos esta eucaristia, 
para que nos deixemos renovar pela graça de 
Deus e sejamos testemunhas de vida nova, 
oremos. R. 

Bendize, ó minha, alma ao Senhor e todo o 
meu ser, seu santo nome!

deixaram e aí ressurjam a vida, a paz e a alegria, 
oremos. R. 

MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)
(Missa: santos das obras de misericórdia - MR, 778)

SANTA ISABEL DE PORTUGAL, Leiga

reconciliar os desunidos, concedei-nos, por 
sua intercessão, trabalhar pela paz, para que 
possamos ser chamados filhos de Deus.

Oração do dia

Ó Deus, autor da paz e da caridade, que 
destes a Santa Isabel de Portugal a graça de 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 9,14-17

-  Durante o ministério público, Jesus e os discípulos não jejuam. Por que será que não 
jejuam? É a pergunta que intriga os discípulos de João – o austero pregador do deserto – e os 
discípulos dos fariseus – os rígidos cumpridores da Lei – e as pessoas religiosas em geral. Os 
discípulos de João jejuam porque, para eles, a vida é espera do futuro; os fariseus porque, para 
eles, a vida está na observância do passado; para as almas religiosas, o presente (esse vale de 
lágrimas) é sempre jejum, e a vida está no passado (saudades do que já foi) ou no futuro (desejo 
que será). 

-  A resposta de Jesus é essencial: “O esposo está com eles” (Mt 9,5). O esposo é Jesus. 
Com Jesus acabou o jejum e começou a festa de casamento. Não é à toa que o evangelho de João 
(cf. Jo 2,1ss.) começa justamente assim: Jesus, numa festa de casamento, transformando a água 
em vinho, de modo que o Noivo possa servir, por último, o melhor vinho! O milagre de Caná não 
está aí para dizer que Jesus abençoa o casamento ou para mostrar o companheirismo de Jesus, que 
salvou os noivos do apuro. Não. Caná é um símbolo, um símbolo da Aliança que Jesus veio realizar 
com a humanidade toda. Em Jesus, Deus quer casar-se com a humanidade!

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

-  Estamos acostumados a pensar Deus como pai (ou, ultimamente, também como mãe), 
que representam aquele amor necessário, indispensável, mas não escolhido, de que todos temos 
necessidade para nascer, viver e crescer. Mas Deus é também esposo, amor livre, que, se 
correspondido, nos torna semelhantes a ele, seus parceiros. 

-  A vida cristã, porém, nos limites deste mundo e da nossa história individual e coletiva, 
ainda não é plena. O casamento aconteceu: foi consumado na cruz. Mas o noivo agora está ausente; 
foi glorificado e não é visível aos nossos olhos. Dispomos apenas de sinais de sua presença: a 
palavra, os sacramentos, os pobres (cf. Mt 25,35ss.), onde ele está disponível ao nosso amor. Ele 
se revela, e se vela; se des-vela, e se vela. É neste regime que vivemos entre a Ascensão e a Parusia: 
o regime dos “sinais”. O regime da fé!

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

velho ao homem novo muitas vezes exige violência, ou, pelo menos, disciplina, renúncia, escolha. 
O jejum é uma escola!

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

-  O jejum que ele espera de nós não é só a nossa privação, mas também o nosso dom: dividir 
o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o nu, quebrar as cadeias que aprisionam os 
mutilados dessa guerra que é a história da humanidade, desfazer todo jugo (cf. Is 58,6ss.). Assim, 
encontrando hoje o irmão não-homem, vamos encontrar, depois, o Esposo, que se fez homem, que 
se fez o menor, o mais apagado, o último e servo de todos (cf. Mt 25,40).
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Santos do dia: Berta de Blangy (+725). Hatto (+985). Ulrico de Augsburg (890-973). Werner 
de Wiblingen (+ 1127). Isabel de Portugal (1271-1336). 

Memória histórica: Suicídio, na prisão, em Ouro Preto, de Cláudio Manuel da Costa, poeta 
inconfidente (1769). Condenação de dois militares implicados no assassinato de Dom Angelelli 
(Argentina, 2014).

Datas comemorativas: Dia da Independência dos Estados Unidos. Dia Internacional do 
Cooperativismo. Morte do escritor Monteiro Lobato (1948).

Testemunhas do Reino: Antonio Llido Mengua (Chile, 1974). Alfredo Kelly, Pedro Dufau, 
Alfredo Leaden, Salvador Barbeito e José Barletti (Argentina, 1976).

ABC DO CRISTIANISMO

[2] O JEJUM QUE AGRADA A DEUS. "' 3 Por que temos jejuado e tu não o vês? Temos mortificado 
as nossas almas e tu não tomas conhecimento disso?' A razão está em que, no dia mesmo do vosso 
jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorais os vossos trabalhadores; 4 a razão está em que 
jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar 
como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas! 5 Por acaso é este o jejum que escolhi, 
um dia em que o homem mortifique a sua alma? Por acaso a esse inclinar de cabeça como um junco, a 
esse fazer a cama sobre pano de saco e cinza, acaso é a isso que chamas jejum e dia agradável a Iahweh? 
6 Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi: em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as 
ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? 7Não consiste em 
repartires o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires 
aquele que vês nu e em não te esconderes daquele que é tua carne? 8 Se fizeres isto, a tua luz romperá 
como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente e a glória de 
Iahweh irá à tua retaguarda. 9 Então clamarás e Iahweh responderá, clamarás por socorro e ele dirá: "Eis-
me aqui!" Isto, se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua; 10se tu te 
privares para o faminto, e se tu saciares o oprimido, a tua luz brilhará nas trevas, a escuridão será para ti 
como a claridade do meio-dia. 11Iahweh será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, 
mesmo em terra árida; ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte 
borbulhante cujas águas nunca faltam. 12Os teus escombros antigos serão reconstruídos; reerguerás 
os alicerces dos tempos passados e serás chamado Reparador de brechas, Restaurador de estradas, 
para que se possa habitar.” (Is 58,3-12)

“Isaías se posiciona contra uma religiosidade toda de ritos e práticas sem nenhuma 
preocupação com o ser humano... Mas Deus quer uma coisa muito diferente... O que 

agrada a Deus são as nossas atitudes em relação ao ser humano... O Deus dos 
profetas não cessa de nos surpreender: ao invés de preocupar-se, em primeiro lugar, 
do que os seus fiéis fazem por ele, este Deus se preocupa, antes de tudo, do que os 

seus fiéis fazem pelos outros seres humanos” (B. Maggioni). 
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Comentário inicial - A Eucaristia é louvor e 
ação de graças, bênção e bendição. Neste 
domingo, louvamos a Deus, com Jesus, pelos 
frutos da missão. Há uma ida e uma volta, mo-
mentos de preparação e momentos de avaliação, 
momentos de ação e momentos de contem-
plação. Uns e outros são ocasiões de encontro 
com Deus e de ação de graças pelo bem feito 
com os dons recebidos. Eucaristia é isto: bendizer 
a Deus por suas bênçãos; ação de graças a Deus 
pelo dom maior do seu próprio Filho, revelador do 
Pai, salvador dos homens. Igreja em saída e Igreja 
eucarística têm o mesmo Espírito, o de Jesus.

Antífona da entrada - Sl 47,10-11

Oração do dia

Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho 

Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no 
meio do vosso templo. Vosso louvor se estende, 
como o vosso nome, até os confins da terra; toda 
a justiça se encontra em vossas mãos.
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05 14º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos 
filhos e filhas de tanta alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado o gozo das 
alegrias eternas. 

Leitura - Zc 9,9-10

Leitura da Profecia de Zacarias 

1.  Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu 
Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. 
Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de 
louvar o vosso nome para sempre. R. 

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

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

Assim diz o Senhor:  Exulta, cidade de Sião!  9

Rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu 
rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva; é 
humilde e vem montado num jumento, um 
potro, cria de jumenta.  Eliminará os carros de 10

Efraim, os cavalos de Jerusalém; ele quebrará o 
arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. 
Seu domínio se estenderá de um mar a outro 
mar, e desde o rio até aos confins da terra.                
- Palavra do Senhor.

 

Salmo responsorial - Sl 144(145 ), 1-2. 
8-9.10-11.13cd-14 (R/. 1b)

R. Bendirei, eternamente, vosso nome, 
ó Senhor!

2.   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. 
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25Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer:  "Eu 
te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas coisas aos sábios e entendi-

26dos e as revelaste aos pequeninos.  Sim, Pai, 
27porque assim foi do teu agrado.  Tudo me foi 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Uma oração de louvor e agradecimento 
brota do coração feliz de Jesus. Ele proclama – 
quer dizer, reconhece publicamente – o dom do 
Pai aos pequenos, pobres e pecadores. Dança 
de alegria por aqueles e aquelas que acolhem a 
Palavra. Estamos diante de um ponto alto do 
Evangelho: o Filho de Deus se alegra com a 
mesma alegria do Pai, porque os filhos partici-
pam dos movimentos interiores de Deus.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

Leitura - Rm 8,9.11-13

V. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, 
Senhor da terra; os mistérios do teu Reino aos 
pequenos, Pai, revelas! R.

Irmãos:  Vós não viveis segundo a carne, 9

mas segundo o espírito, se realmente o Espírito 
de Deus mora em vós. Se alguém não tem o 
Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.  E, se 11

o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre 
os mortos mora em vós, então aquele que 
ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivi-
ficará também vossos corpos mortais por meio 
do seu Espírito que mora em vós.  Portanto, 12

irmãos, temos uma dívida, mas não para com a 
carne, para vivermos segundo a carne.  Pois, 13

se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se, 
pelo espírito, matardes o procedimento carnal, 
então vivereis. - Palavra do Senhor.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 11,25-30

entregue por meu Pai, e ninguém conhece o 
Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, 
senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 

28revelar.  Vinde a mim todos vós que estais 
cansados e fatigados sob o peso dos vossos 

29fardos, e eu vos darei descanso.  Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou 
manso e humilde de coração, e vós encontrareis 

30descanso.  Pois o meu jugo é suave e o meu 
fardo é leve. - Palavra da Salvação.

3. Nós vos pedimos, Senhor, por todos os 
que estão sobrecarregados e oprimidos: encon-
trem em Jesus repouso e consolação, e verão 
renovar-se as suas vidas. R.

Irmãos e irmãs, rezemos com fé ao Pai das 
misericórdias e Deus de toda consolação, 
dizendo: R. Consolai-nos, Senhor!

4. Nós vos pedimos, Senhor, por todos os 
que encontram Jesus Cristo: tomem sobre si o 
seu jugo suave e a sua carga leve, e descobrirão 
nele o sentido da sua vida. R.

Preces dos fiéis

1. Nós vos pedimos, Senhor, pelos doentes 
no corpo ou na alma: encontrem em Jesus o 
médico das suas enfermidades e chegarão a 
fazer da sua doença um caminho de amor.  R.

2. Nós vos pedimos, Senhor, por todos os 
que vivem sós ou marginalizados: encontrem 
em Jesus o amigo fiel e o irmão sempre pró-
ximo, e voltarão a esperar a beleza da comunhão 
fraterna. R.

5. Nós vos pedimos, Senhor, por todos os 
que vêm à igreja para encontrar-vos: alimentem-
se com o corpo do vosso Filho, e serão condu-
zidos por ele. R. 

Pai misericordioso, ouvi as preces que se 
elevam dos nosso corações e chegam ao vosso 
trono sagrado, de modo que, cumulados de 
vossas bênçãos, jamais cesse o nosso louvor. 

Sugestão: Oração eucarística X para 
missa com crianças II
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Possamos, ó Deus, ser purificados pela 
oferenda que vos consagramos; que ela nos 
leve, cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. 

Oração sobre as oferendas

Vinde a mim, vós todos os que sofreis e es-

Antífona da comunhão - Mt 11,28

tais curvados sob os vossos fardos, e eu vos 
aliviarei, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
cidos por tão grande dádiva, possamos colher 
os frutos da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 11,25-30

J
esus louva a Deus porque n'Ele todos podem conhecer o Pai (Mt 11,25-27). O verdadeiro 
alimento é conhecer a Deus como Pai e nos reconhecer como filhos e filhas. À medida que 
as pessoas buscam conhecê-lo, Ele se dá como misericórdia abundante, que dá alento para 

a alma. Esse é o dom do Espírito, que nos comunica uma vida filial e fraterna, raiz da nova Lei, a lei 
da liberdade do Filho.

-  : Jesus inicia um discurso de “bênção”, uma Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra
“bendição” ou “bendizer”. Através de uma '  suave e terna - típica oração hebraica “berakah”'*
geralmente iniciada pelas palavras “bendito sejas tu, ó Deus” – Jesus proclama, isto é, reconhece 
publicamente que o Pai é o senhor de tudo: do céu e da terra. Jesus exulta de alegria por aqueles e 
aquelas que acolhem a Palavra. Estamos diante de um ponto alto do Evangelho: o Filho se alegra 
com a mesma alegria do Pai porque os filhos participam dos movimentos interiores de Deus.

-  : Os Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos
sábios e inteligentes buscam a revelação mediante os conhecimentos religiosos e estudos 
prolongados; os pequenos e os discípulos se deixam instruir por Jesus. O Apóstolo Paulo, dirá aos 
coríntios que os pobres e fracos sabem mais que os inteligentes porque acreditaram em Jesus 
crucificado e ressuscitado, ao contrário daqueles que só buscam a Deus pela sabedoria (1Cor 
1,17-31; 3,18-23). Só Jesus pode revelar o verdadeiro rosto e o projeto do Pai, pois Ele vem do Pai 
e conhece o que transmite. A revelação aos pequenos, isto é, aos pobres, como os destinatários 
principais da mensagem de Jesus, não significa que os pequenos sabem mais, mas que eles 
acolhem melhor. 

-  : Jesus se relaciona com o Pai dando a si o título de Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado
Filho, para mostrar a sua distinção e, ao mesmo tempo, a dependência do Pai. Ele revela o mistério 
do Pai. O Pai conhece o Filho, assim como o Filho conhece o Pai. Há uma sintonia entre o agir de 
Deus e o agir do Filho. O Pai age com amor e bondade e foi desta forma que o povo entendeu o agir 
misericordioso e bondoso de Jesus. Por isso, o Filho “conhece os gostos” do Pai, sabe o que é que 
lhe agrada.

-  : Se antes Jesus glorifica a Deus porque o Pai revelou tudo a Ele em uma íntima Vinde a mim
relação de amor, agora Jesus mostra o caminho para que toda a comunidade participe desta nova 
relação. É preciso um esforço de busca por parte das pessoas, que devem se aproximar de Jesus 
para sentir-se filhos, amados pelo Pai.

- : Assim como os animais, as pessoas também   Cansados e fatigados sob o peso dos fardos
carregavam seus fardos como sinal de sua escravidão (Ex 6,6; Is 10,27). De fato, a Lei, que havia 
sido proposta como um caminho de vida para proteger a vida em comum e orientar os homens a 
viverem junto com Deus, havia sido transformada por alguns grupos desde a época pós-exílica em 
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um legalismo infértil e sem caridade. Muitas vezes, era usada para legitimar o poder de um grupo 
sobre a maioria pobre da população que não tinha condições de se adequar a todas as exigências 
legais. Os que não conseguiam cumprir a Lei frequentemente eram vistos como infiéis e distantes 
dos desígnios de Deus. O povo que não conhecia a Lei era chamado de “maldito” (Jo 7,49). 
Certamente, um fardo pesado para se carregar!

- : Todo o que quer interpretar a Lei deve, então, olhar para Jesus. Ele  Aprendei de mim
mostra como ela é com seu testemunho de vida. Se Jesus é o reflexo de Deus aos homens (Mt 
11,25-27), então todos podem perceber nele como viver em plenitude uma relação de intimidade 
com Deus: tendo um coração manso e humilde. 

- : Jesus usa a imagem da sabedoria, na qual os homens também   Encontrareis descanso
podem encontrar descanso (Eclo 6,28; 51,27) da opressão do mundo legalista no qual vivia, que 
tornava a religião um capricho de um grupo dominante. O amor é livre não porque transgride a lei – 
quem transgride a lei é escravo rebelde da Lei! – mas porque dele brota tudo e só o que é bom. 
Quem ama não é mais escravo da Lei, mas é súdito do amor, monarca absoluto, verdadeiramente 
autônomo!

O caminho do Reino de Deus não se esgota na encarnação. É preciso um esforço do homem 
para se aproximar de Deus, o que não pode ser resumido em um processo de culpa-castigo, em 
que é preciso obedecer normas morais para que Deus ajude a ser feliz. Este é um peso grande 
demais! Ser cristão significa entrar na íntima relação de amor que existe entre Jesus e Deus, sendo 
continuamente transformado em sua forma de ver o mundo e vivê-lo, tornando-se, com Cristo, 
manso e humilde de coração. É tempo de ir ao encontro de Jesus que nos acolhe e nos livra dos 
fardos pesados que a vida moderna nos impõe.

-  : Jesus não veio abolir a Lei, mas para dar-lhe o pleno cumprimento Eu vos darei descanso
(Mt 5,17). Jesus quer lembrar à humanidade qual é o núcleo que permite viver bem a Lei: praticar o 
amor! O amor, fruto maior do dom do Espírito, é pleno cumprimento da Lei (Rm 13,8.10; Mt 7,12; 
22,34-40). Só o amor é e contém aquela “justiça excessiva” que introduz no Reino (Mt 5,20) e 
ensina a ser misericordioso em todas as situações.

Chama muito a minha atenção a confiança com que as crianças creem! Também nas ocasiões 
mais trágicas como a morte de uma pessoa querida, conseguem captar o aspecto consolatório 
com muita liberdade: “Foi para o Céu!” Jesus, no Evangelho deste domingo, nos fala dos 
pequenos, porém sabemos que não alude só aos pequenos de estatura.

 AS REVELASTE AOS PEQUENINOS”

R. Oliva

“ESCONDESTE ESTAS COISAS AOS SÁBIOS E ENTENDIDOS E

Mas a qual mistério alude hoje o evangelista? Ao Reino de Deus – pregado pelo próprio Jesus 
no magnífico capítulo 5 – do qual fazem parte os pequenos, os pobres, os excluídos e os 

Poucos versículos antes, o Evangelista Mateus nos recorda a amargura que Jesus sente diante das 
cidades que não reconheceram os seus prodígios, mas quem está pronto a reconhecê-los faz parte do 
mundo dos pequenos. Os manos e os pobres que aos olhos do mundo não “entendem” nada, têm os 
olhos capazes de re-conhecer Deus. Literalmente, Mateus os chama “infantes”, isto é, não capazes de 
falar, todavia a eles é revelado o mistério. Não sabem falar, mas sabem ver onde cresce o Reino!
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A lei que vigora neste Reino, porém, é um jugo leve, não pesado. O jugo, no judaísmo, era a lei 
de Deus, que, no mundo 'virado de ponta-cabeça' de Jesus, equivale ao amor recíproco e universal. 
A sabedoria dos poderosos do mundo, porém, não pode praticá-la, se continua fechada na sua 
autossuficiência. Os pequenos, ao invés, têm o coração terno predisposto a amar e a deixar-se 
amar. Os pequenos sabem que amar nunca pesa, mas alivia da tristeza e do vazio da vida. De fato, 
só no amor o Reino de Deus torna-se carne em meio a um mundo ainda necessitado de ser 
inundado pela ternura.

Este domingo, peçamos ao Senhor a graça da pequenez, para que possamos acolher com 
alegria todo pequeno gesto de afeto e fazer-nos veículo do amor de Deus através de uma obra de 
caridade concreta.

sofredores. Um reino que finalmente inverte as lógicas corruptas e traiçoeiras deste mundo, para 
tornar felizes os últimos que sofreram ofensas e humilhações.

Santos do dia: Guilherme de Hirsau (+1091). Antônio Maria Zaccaria (1502-1539).

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

Memória histórica: Assinatura da ata da Independência da Venezuela em relação à Espanha 
(1811). Na Bolívia, é decretada a entrega da terra aos “nativos” (1920). Início da Coluna Prestes 
(1924). Rafael Videla, líder do golpe de estado de 1976, é condenado a 50 anos de prisão pelo roubo 
de bebês (Argentina, 2012).

Datas comemorativas: Edu Chaves realiza, em 6 horas, a uma velocidade de 80 km/h, o 
primeiro voo de São Paulo ao Rio de Janeiro (1914).

"Ser criança é ainda não atribuir a si própria as virtudes praticadas, acreditando-se capaz de 
alguma coisa; é reconhecer que o bom Deus coloca este tesouro na mão de sua criancinha 
para que ela se sirva dele quando precisar; mas é sempre o tesouro do bom Deus. Enfim, é 
nunca desanimar por causa de seus erros, pois as crianças caem com frequência, porém 

são pequenas demais para se machucar muito." (Santa Teresinha do Menino Jesus)

Jesus exulta, dança de alegria porque os únicos que podem receber a graça da salvação são os 
pecadores, os necessitados, os “vazios” (que não têm nada a perder)... Onde há a necessidade, há o 
desejo; onde há o desejo, há o dom; onde há o dom, há Deus. Porque Deus é só dom, e ele não pode 
não se dar a quem se reconhece puro desejo.” 

(P. Scquizzato, Ogni storia è storia sacra. Il Vangelo secondo Matteo. Pagine scelte. Milano: 
Paoline, 2019, p. 75)

JESUS “DANÇOU” DE ALEGRIA

“Jesus, de acordo com a tradução literal da passagem paralela de Lucas (Lc 10,21-22), dança 
de alegria (egalliássato) porque, finalmente, o Pai encontrou alguém que se tornou disponível a 
deixar-se atingir pelo seu amor.
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06 SEGUNDA-FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 47,10-11

Temos dois milagres no Evangelho de hoje: o 
da mulher com hemorragia, e o da filha de um 
chefe que admirava Jesus. Mas o tema dos dois 
milagres é um só: a fé, que é um aproximar-se de 
Jesus, um encontro com ele, uma entrega total.

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

Oração do dia

Leitura - Os 2,16.17b-18.21-22

R. Misericórdia e piedade é o Senhor.

Assim fala o Senhor:  Eis que eu a vou 16

seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao 
coração;  e ela aí responderá ao compromis-17b

so, como nos dias de sua juventude, nos dias da 
sua vinda da terra do Egito.  Acontecerá nesse 18

dia, diz o Senhor, que ela me chamará 'Meu 
marido', e não mais chamará 'Meu Baal.'  Eu te 21

desposarei para sempre; eu te desposarei 
conforme as sanções da justiça e conforme as 
práticas da misericórdia. Eu te desposarei para 22 

manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor.                  
- Palavra do Senhor.

Leitura da Profecia de Oseias 

Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho 
reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos 
filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado o gozo das 
alegrias eternas. 

Salmo responsorial - Sl 144(145),2-3. 
4-5.6-7.8-9(R/. 8a)

Evangelho - Mt 9,18-26

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.

18 Enquanto Jesus estava falando, um che-  
fe aproximou-se, inclinou-se profundamente 
diante dele, e disse: "Minha filha acaba de 
morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela 

19viverá".  Jesus levantou-se e o seguiu, junto 
20com os seus discípulos.  Nisto, uma mulher 

que sofria de hemorragia, há doze anos, veio por 
21trás dele e tocou a barra do seu manto.  Ela 

pensava consigo: "Se eu conseguir ao menos 
22tocar no manto dele, ficarei curada".  Jesus 

voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha! A 
tua fé te salvou". E a mulher ficou curada a partir 

23daquele instante.  Chegando à casa do chefe, 
Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão 

2.  Uma idade conta à outra vossas obras e 
publica os vossos feitos poderosos; proclamam 
todos o esplendor de vossa glória e divulgam 
vossas obras portentosas! R.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10  

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

4.  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.

3. Narram todos vossas obras poderosas, e 
de vossa imensidade todos falam. Eles 
recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó 
Senhor, vossa justiça. R.

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

24alvoroçada,  e disse: "Retirai-vos, porque a 
menina não morreu, mas está dormindo". E 

25começaram a caçoar dele.  Quando a multidão 
foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela 

26mão, e ela se levantou.  Essa notícia espalhou-
se por toda aquela região. - Palavra da 
Salvação.

Porque um pai lhe pediu, Jesus ressuscitou 
sua filha; porque uma mulher o tocou, Jesus a 
curou de doença crônica. Peçamos a Deus, para 
nós, a fé de ambos, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que os cristãos e as cristãs, como 
este pai e esta mulher do Evangelho, se 
aproximem de Jesus com fé esclarecida e 
profunda, oremos. R.

3.  Para que os enfermos, os aflitos e os 
pecadores recorram a Jesus e recebam do Deus 
da vida remédio para os seus males, oremos. R.

4.  Para que os membros desta assembleia 
não se esqueçam de que a meta para a qual 

2.  Para que o amor de Deus por Israel 
estimule os casais e as comunidades a crescer 
na dedicação, no cuidado e na comunhão, 
oremos. R.

Antífona da comunhão - Mt 11,28

Deus da vida, que cuidais igualmente do 
nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, 
ouvi as nossas humildes preces e ajudai-nos a 
ter para com a nossa vida e a dos nossos irmãos 
e irmãs o mesmo cuidado que tendes conosco. 

Jesus Cristo nos aponta é a vida com Deus e 
com os irmãos aqui e na eternidade, oremos, 
irmãos. R.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Deus, ser purificados pela 
oferenda que vos consagramos; que ela nos 
leve, cada vez mais, a viver a vida do vosso 
reino. 

Vinde a mim, vós todos os que sofreis e 
estais curvados sob os vossos fardos, e eu vos 
aliviarei, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que, enriqueci-
dos por tão grande dádiva, possamos colher os 
frutos da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 9,18-26

-  O que é “tocar”? “Tocar” é a primeira e a última forma do conhecer. É ir além do próprio 

T
emos aqui dois milagres – o da mulher com hemorragia e o da filha de um chefe que 
admirava Jesus – mas o tema é um só: o “toque” que salva. No primeiro caso, a mulher faz 
questão de tocar Jesus; no segundo, Jesus toca a menina. O primeiro fato mostra o que é a 

fé; o segundo mostra o que a fé dá. A fé é “tocar” Jesus; seu dom é fazer passar da morte para a vida.

(Missa: mártires - MR. 745; ou virgens - MR, 767)

SANTA MARIA GORETTI, VIRGEM E MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

a graça do martírio, e a coroastes no combate 
pela virgindade, dai-nos, por sua intercessão, 
guardar sempre os vossos mandamentos. Ó Deus, fonte de inocência e pureza, que 

ornastes Maria Goretti, ainda adolescente, com 

Oração do dia 
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-  A fé é “tocar” o Senhor da vida e ser “tocados” por ele, cujo toque é o próprio dom da Vida. 
Não se pode evitar a morte, mas, justamente nela, somos tocados e tomados pela mão daquele 
que, sendo a ressurreição e a vida (Jo 11,25), nos desperta. Agora – pois a ressurreição já está 
presente na vida das pessoas e da comunidade libertada do medo paralisante da morte – e na hora 
da nossa morte!

-  Jesus não nos salva “da” morte, mas nos salva “na” morte. Pela fé e pelo batismo, fomos 
mortos com ele, sepultados com ele e ressuscitados com ele. Por isso, já agora, podemos viver a 
mesma vida radicalmente nova Daquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou por nós (Rm 6,1-
11; Cl 2,12-15). Ele nos toma pela mão. Podemos sair do luto do jejum e entrar na festa do 
casamento! O noivo está aqui. Jesus nos liberta da sombra da morte (Mt 4,16; Is 9,1ss.). A Igreja – 
que somos nós – é representada pelas duas mulheres: uma toca o Senhor; a outra, Ele toma pela 
mão.

limite. É fazer uma troca com o outro. É entrar em comunhão com algo ou – propriamente – com 
alguém.

-  Cada um de nós é chamado a experimentar esse “toque” de Jesus, o Deus-que-salva. Esse 
“toque” é o Espírito Santo, o dedo de Deus, que escreve em nosso coração o nome de Deus (2Cor 
2,3), ferindo-o com seu amor (Ct 5,8). É a fé que nos faz amar como somos amados, fazendo-nos 
viver em comunhão com ele, tanto na vigília como na morte (1Ts 5,10).

Santos do dia: Goar (495-575). Sexburga (+699). Godeleva (+1070). Pedro da Cruz 
(+1522). Maria Teresa de Ledóchowska (1863-1922). Maria Goretti (1890-1902). 

Testemunhas do Reino: João Huss (Checoslováquia, 1415). Nazaria Ignacia March Mesa 
(Argentina). (1943). Rodrigo Rojas (Chile, 1986). 

Datas comemorativas: Morte de Castro Alves, poeta abolicionista (1871). Aplicação da 
primeira vacina contra hidrofobia (raiva), por Pasteur (1885). Criação do IBGE (1932). 

07 TERÇA-FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no 
meio do vosso templo. Vosso louvor se estende, 

Mateus faz um resumo poderoso da atividade 
de Jesus na Galileia: “Jesus percorria todas as 
cidades e povoados, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e 
curando todo tipo de doença e enfermidade.” 
Especificamente, no Evangelho de hoje, Jesus, 
devolve a fala a um mudo, compadece-se da 
multidão e motiva os discípulos a pedirem ao Pai 
reforço para a missão. 

Antífona da entrada - Sl 47,10-11
Leitura - Os 8,4-7.11-13

como o vosso nome, até os confins da terra; 
toda a justiça se encontra em vossas mãos.

Leitura da Profecia de Oseias 

Oração do dia

Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho 
reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos 
filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado o gozo das 
alegrias eternas. 

4Assim fala o Senhor:  Eles constituíram reis 
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Salmo responsorial - Sl 113B(115),3-4. 
5-6.7ab-8.9-10(R/. 9a)

2.  Têm boca e não podem falar, têm olhos e 
não podem ver; têm nariz e não podem cheirar, 
tendo ouvidos, não podem ouvir. R.

4.  Confia, Israel, no Senhor. Ele é teu 
auxílio e escudo! Confia, Aarão, no Senhor. Ele é 
teu auxílio e escudo! R.

sem minha vontade; constituíram príncipes sem 
meu conhecimento; sua prata e seu ouro ser-

5viram para fazer ídolos e para sua perdição.  Teu 
bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão; minha 
cólera inflamou-se contra eles. Até quando 

6ficarão sem purificar-se?  Esse bezerro provém 
de Israel; um artesão fabricou-o, isso não é um 
deus; será feito em pedaços esse bezerro de 

7Samaria.  Semeiam ventos, colherão tempes-
tades; se não há espiga, o grão não dará farinha; 

11e, mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim 
ergueu muitos altares em expiação do pecado, 
mas seus altares resultaram-lhe em pecado.               
12 Eu lhes deixei, por escrito, grande número de 
preceitos, mas estes foram considerados coisa 

13que não lhes toca.  Gostam de oferecer sacrifí-
cios, imolam carnes e comem; mas o Senhor 
não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus 
pecados e castiga suas culpas: eles deverão 
voltar para o Egito. - Palavra do Senhor.

R. Confia, Israel, no Senhor!

1.  É nos céus que está o nosso Deus, ele     
faz tudo aquilo que quer. São os deuses pa-    
gãos ouro e prata, todos eles são obras huma-
nas. R.

3.  Têm mãos e não podem pegar, têm pés e 
não podem andar; Como eles serão seus 
autores, que os fabricam e neles confiam. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou o bom pastor, conheço minhas 

ovelhas e elas me conhecem, assim fala o 
Senhor. R.

Evangelho - Mt 9,32-38

Naquele tempo:  Apresentaram a Jesus    32

um homem mudo, que estava possuído pelo 
demônio.  Quando o demônio foi expulso, o 33

mudo começou a falar. As multidões ficaram 
admiradas e diziam: "Nunca se viu coisa igual 
em Israel".  Os fariseus, porém, diziam: "É pelo 34

chefe dos demônios que ele expulsa os demô-
nios".  Jesus percorria todas as cidades e po-35

voados, ensinando em suas sinagogas, pre-
gando o Evangelho do Reino, e curando todo 
tipo de doença e enfermidade.  Vendo Jesus as 36

multidões, compadeceu-se delas, porque 
estavam cansadas e abatidas, como ovelhas 
que não têm pastor. Então disse a seus discípu-
los:  "A Messe é grande, mas os trabalhadores 37

são poucos.  Pedi, pois, ao dono da messe  38

que envie trabalhadores para a sua colheita!"             
- Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

O Evangelho de hoje faz um resumo da 
atividade de Jesus na Galileia: “percorria todas 
as cidades e povoados, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o Evangelho do Reino,            
e curando todo tipo de doença e enfermida-   
de”. Elevemos ao Pai a nossa oração, dizendo:                   
R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.

1. Para que a Igreja continue a missão de 
Jesus, anunciando a Boa Nova do Reino de 
Deus, rezemos ao Senhor. R.

3. Para que a Igreja continue a missão de 
Jesus, ajudando os necessitados a sair de seus 
males, rezemos ao Senhor. R.  

2. Para que a Igreja continue a missão de 
Jesus, ensinando em todos os lugares pos-
síveis, rezemos ao Senhor. R.

4. Para que a Igreja continue a missão de 
Jesus, instando o governo a atuar pelo bem 
comum, rezemos ao Senhor. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus
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5. Para que a Igreja reunida para a eucaris-
tia se sinta enviada a continuar a missão de 
Jesus, rezemos aio Senhor. R.

Senhor, que nos libertais para a vida e a 
liberdade dos filhos de Deus, fazei que a vossa 
Igreja, fiel à missão que lhe destes, colabore 
convosco pelo anúncio da Palavra em todas as 
suas formas e pelo testemunho do serviço onde 
estre for mais urgente e necessário.  

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Deus, ser purificados pela 
oferenda que vos consagramos; que ela nos 

Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
cidos por tão grande dádiva, possamos colher 
os frutos da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. 

Antífona da comunhão - Mt 11,28

Oração depois da comunhão

Vinde a mim, vós todos os que sofreis e 
estais curvados sob os vossos fardos, e eu vos 
aliviarei, diz o Senhor.

leve, cada vez mais, a viver a vida do vosso 
reino. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 9,32-38

-  Esquematicamente, podemos dizer que a fé é “visão” e “palavra”. A vida nova que Jesus 
nos traz é a iluminação que, fazendo-nos ver a nossa realidade (e, com outros olhos, a realidade ao 
redor de nós), nos torna também capazes de exprimi-la. “Ver” é um novo nascimento, é um vir à luz, 
como dizemos do ato humano de nascer. A fé nos faz vir à luz como filhos e filhas, e, 
consequentemente, como irmãos e irmãs.

-  O milagre do mudo – precedido pela cura de dois cegos (vv. 27-31) – é o último da série de 
dez milagres que aparecem nessa seção de Mateus. Se a incredulidade é cegueira, a fé é visão. E 
quem vê fala o que está vendo. Zacarias, pela incredulidade, não podia falar, mas, pela fé, recuperou 
a fala (Lc 1,20).

-  A palavra dá sentido à realidade. Sem ela, é o não-senso, o sem-sentido, o caos. A palavra 
é luz. No princípio do mundo, a primeira realidade que a Palavra criou foi justamente a luz (Gn 1,3). 
Nós recebemos luz da palavra e nos tornamos a palavra que ouvimos. O mudo sofre de um curto-
circuito da palavra: não a ouve e, por não a ouvir, não pode dizê-la. No âmbito da experiência cristã, 
a iluminação pela fé empurra a comunicação da fé. A visão se faz fala. A intimidade se torna missão. 
Discípulos, tornamo-nos missionários!

O
 Evangelho de hoje divide-se em três partes bem distintas. A primeira é a cura de um 
homem mudo. A segunda é a reação das multidões e, na contramão, a dos fariseus. A 
terceira, finalmente, é um resumo da atividade messiânica de Jesus.

-  A reação da multidão é de maravilha e admiração. Aponta para o alto. A dos fariseus é de 
endurecimento e rejeição. Aponta para o abismo, onde os demônios habitam. Querem ser pastores 
(guias) do povo, mas são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não os reconhecem (cf. Jo 10).

-  A menção à missão de Jesus e à necessidade da súplica pela missão encerra o Evangelho 
de hoje. A missão da Igreja se engata na missão de Jesus, que consiste no anúncio do Reino (9,35), 
que tem sua fonte na compaixão (9,36), que está maduro para a colheita e não se pode perder por 
falta de mão-de-obra (9,37). É preciso, portanto, orar para entrar em comunhão com o Pai, para 
tornar-se filhos e ser enviados aos irmãos (9,38). Só quem tem coração de filho – o coração do 
Filho – pode ser enviado a comunicar o Pai aos irmãos.
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08 QUARTA-FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Oração do dia

Leitura da Profecia de Oseias 

Antífona da entrada - Sl 47,10-11

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

Começa, com o Evangelho de hoje, o dis-
curso de Jesus sobre a missão. A palavra e a 
ação do Filho tornam-se fonte da palavra e da 
ação dos irmãos e irmãs. A missão da Igreja – a 
nossa missão – não é outra que a missão do 
Filho. O que ele disse e fez, devemos continuar a 
dizer e fazer, na força do Espírito do Ressus-
citado. Afinal, somos discípulos missionários do 
Filho amado enviado pelo Pai.

Leitura - Os 10,1-3.7-8.12

Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho 
reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos 
filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado o gozo das 
alegrias eternas. 

1 Israel era uma vinha exuberante e dava 
frutos para seu consumo; na medida de sua pro-
dução, erguia os numerosos altares; na medida 

    da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. 

R. Buscai constantemente a face do 
Senhor!

Salmo responsorial - Sl 104(105),2-3. 
4-5.6-7(R/. 4b)

1.  Cantai, entoai salmos para ele, publicai 
todas as suas maravilhas! Gloriai-vos em seu 
nome que é santo, exulte o coração que busca a 
Deus! R.

2.  Procurai o Senhor Deus e seu poder, 
buscai constantemente a sua face! Lembrai as 
maravilhas que ele fez, seus prodígios e as 
palavras de seus lábios! R.

3.  Descendentes de Abraão, seu servidor, e 
filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o 
Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em 
toda a terra. R.

2 Com o coração dividido, deve agora receber 
castigo; o Senhor mesmo derrubará seus 

3 altares, destruirá os seus simulacros. Decerto, 
dirão agora: "Não temos rei; não temos medo  

                               do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós?" 
7 Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando 

 8como palha em cima da água.  Será des-
mantelada a idolatria dos lugares altos, pecado 
de Israel; ali crescerão espinhos e abrolhos 
sobre seus altares; então se dirá aos montes: 

12"Cobri-nos!" e às colinas: "Caí sobre nós!"  Se-
meai justiça entre vós, e colhereis amor; des-
bravai uma roça nova. É tempo de procurar o 
Senhor, até que ele venha e derrame a justiça 
em vós". - Palavra do Senhor.
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Datas comemorativas: Dia do Pacificador. Dia das Paneleiras. Dia do Voluntário Social. 
Atentado terrorista no metrô de Londres (2005).

Memória histórica: Inauguração da Estrada de Ferro Rio de Janeiro - São Paulo (1877).

Santos do dia: Etelburga (+645). Willibaldo (700-787). 

Testemunhas do Reino: Arturo Bernal (Paraguai, 1976). Carlos Bonilla (México, 1991). 
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R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Aclamação ao Evangelho - Mc 1,15

V. Convertei-vos e crede no Evangelho, 
pois o Reino de Deus está chegando! R.

1.  Para que o santo povo fiel de Deus 
continue a proclamar o Evangelho com o mesmo 
ardor dos Apóstolos, rezemos ao Senhor. R.

 

Evangelho - Mt 10,1-7

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

Naquele tempo:  Jesus chamou os doze 1

discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os 
espíritos maus e para curarem todo tipo de 
doença e enfermidade.  Estes são os nomes dos 2

doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, 
e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e 
seu irmão João;  Filipe e Bartolomeu; Tomé e 3

Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de 
Alfeu, e Tadeu;  Simão, o Zelota, e Judas 4

Iscariotes, que foi o traidor de Jesus.  Jesus 5

enviou estes Doze, com as seguintes recomen-
dações: "Não deveis ir aonde moram os pagãos, 
nem entrar nas cidades dos samaritanos!  Ide, 6

antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel!  Em 7

vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está 
próximo'.- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Enquanto Igreja, escolhida por Deus para 
ser, no mundo, sinal da sua misericórdia, diri-
jamos nossa oração ao Pai, dizendo: R. Santi-
ficai o vosso povo, Senhor.

2.  Para que entre os discípulos de Jesus 

não haja traidores que enfraqueçam o Evan-
gelho e barateiem a salvação, rezemos ao   
Senhor. R.

3.  Para que os que o Senhor chama a 
segui-lo tenham o dom de acompanhar outras 
pessoas em sua busca de Cristo, rezemos ao 
Senhor. R.

4.  Para que o povo de Deus não se cor-
rompa, adorando os ídolos do ter, do poder e da 
mundanidade espiritual, rezemos ao Senhor. R.

5.  Para que os membros das nossas comu-
nidades sejam fermento que leveda a massa            
e façam crescer a solidariedade, rezemos ao 
Senhor. R.

Senhor, nosso Deus, que amais a vossa 
Igreja, ensinai os evangelizadores e os pastores 
a anunciar que o Reino de Deus se aproxima da 
humanidade sempre que buscamos a verdade, 
a justiça e a fraternidade.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Deus, ser purificados pela ofe-
renda que vos consagramos; que ela nos leve, 
cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. 

Antífona da comunhão - Mt 11,28

Vinde a mim, vós todos os que sofreis e 
estais curvados sob os vossos fardos, e eu vos 
aliviarei, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
cidos por tão grande dádiva, possamos colher 
os frutos da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. 

(Missa: diversos mártires - MR, 741
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

S. AGOSTINHO ZHAO RONG, Presbítero, e Companheiros, Mártires

Agostinho Zhao Rong e Companheiros a graça 
de sofrer pelo Cristo, ajudai também nossa 
fraqueza, para que possamos viver firmes em Deus todo-poderoso, que destes aos Santos 

Oração do dia 
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nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 10,1-7

I
nicia-se, com o Evangelho de hoje, o discurso de Jesus sobre a missão. A palavra e a ação 
do Filho tornam-se fonte da palavra e da ação dos irmãos e irmãs. A missão da Igreja não é 
outra senão a missão do Filho: o que ele disse e fez, ela deve continuar a dizer e a fazer. 

Como a fonte e o rio; como os ramos e a semente.

-  A missão tem sempre a ver com o nome que lhe dá origem: Moisés (= salvo das águas) 
salvará o povo das águas do Mar Vermelho; Elias (= o meu Deus é Javé) testemunhará a todos que 
só Javé é Deus; Jesus (= Deus salva) salvará o povo dos seus pecados e opressões. O nome é a 
missão, e a missão, o nome!

-  A missão, na verdade, é única: a do Pai que manda o Filho aos irmãos e irmãs, para que, 
vivendo a fraternidade, se tornem filhos e filhas. Os discípulos e discípulas prolongam a missão do 
Filho, enviado pelo Pai: “Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês” (Jo 20,21).

-  Esquematicamente, temos aí: a vocação e o nome dos Doze (vv. 1-4) e as instruções para 
que se dirijam às ovelhas perdidas de Israel (vv. 5-6); para que anunciem o Reino (v. 7); para que 
devolvam o ser humano a si mesmo (v. 8); para que o façam gratuita e pobremente (vv. 8b-10); para 
que comuniquem a paz (shalom) messiânica (vv. 11-13); senão, o juízo (vv. 14-15).

-  Mateus reúne num único discurso o que os outros sinóticos falam, aqui e acolá, da vocação 
e da missão dos discípulos. Para ele – e, na realidade, assim é – a vocação a ser filhos se realiza 
plenamente na missão aos irmãos e irmãs.

-  É um momento importante da gênese – do surgimento progressivo – da Igreja. A Igreja tem 
nos Doze – que representam Israel – a raiz que os une à verdadeira Terra prometida, Jesus. Ela é 
apostólica não só porque fundada nos apóstolos, mas porque feita de apóstolos, de filhos enviados 
aos irmãos e irmãs. Os Apóstolos dos inícios, de alguma forma, vivem nos apóstolos e apóstolas de 
hoje. 

-  Os Doze – que receberam o Sermão da Montanha (Mt 5-7) – recebem agora o Sermão da 
Missão (Mt 10,1-11,1). Os depositários do Sermão da Montanha são os destinatários do Sermão 
da Missão. Devem levar - agora às doze tribos, mais tarde, a todas as gentes - a palavra ouvida do 
Filho. Só pode levar quem recebeu; ninguém dá o que não tem.

-  A vocação e a missão são comunitárias. Os Doze representam as doze tribos, a totalidade 
de Israel; são chamados um em relação com outro; são citados em dupla e são enviados dois a dois 
(Mc 6,7). A comunidade – é bom dizê-lo aos superstars solitários – é o ponto de partida e o ponto 
de chegada da missão. A missão, com efeito, realiza a filialidade na fraternidade! Uma não se 
sustenta sem a outra. 

Santos do dia: Prisca (ou Priscila) e Áquila (século I). Disiboldo (século VII). Kilian e 
Companheiros (+689). Landrada (+ 690). Adriano III (+ 885). Edgar o Pacífico (944-975). Sunniva 
(século X). Eugênio III (+ 1153). Maria Lichtenegger (1906-1923). 

Testemunhas do Reino: Almagro (1538). Martín Ayala (El Salvador, 1991). 

Memória histórica: Primeira exibição de cinema no Rio de Janeiro (1897). Assassinato de 
Lampião e Maria Bonita (1938). Criação do imposto sindical (1940).

“Por que a missão? Porque é a vontade de Cristo.” (Henri de Lubac)
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09
QUINTA-FEIRA - SANTA PAULINA 

DO CORAÇÃO AGONIZANTE DE JESUS, Vg - Memória
(Cor branca - Ofício da memória) 

“Amabile Lucia Visintainer, em religião Madre 
Paulina do Coração Agonizante de Jesus, 
fundadora da Congregação das Irmãzinhas da 
Imaculada Conceição, nasceu em Vígolo 
Vattaro, Trento, naquela época sob o domínio 
austríaco, aos 16 de dezembro de 1865. Segun-
da de catorze filhos (9 homens e 5 mulheres) 
nascidos de pais pobres de bens materiais, mas 
ricos das virtudes de verdadeiros cristãos, 
Antonio Napoleone Visintainer e Anna Pianezer, 
foi batizada no dia seguinte ao nascimento e 
crismada em 1874. Com apenas 10 anos 
emigrou com seus pais e irmãos para o Brasil, 
em 1875, no atual Estado de Santa Catarina, 
onde logo nasceram vilas que, tendo como 
centro Nova Trento, tomaram os nomes das 
terras deixadas: Vigolo, Bezenello, Valsugana, 
etc. e onde a assistência religiosa, desde 1879, 
foi assegurada pelos Padres italianos da 
Companhia de Jesus. Recebida a Primeira 
Comunhão aos 12 anos, Amabile começou a 
participar da vida paroquial e foi encarregada do 
Catecismo às crianças, da visita aos doentes e 
da limpeza da Capela de Vigolo, localizada onde 
moravam os Visintainer. Numa região despro-
vida de casas religiosas e diante da necessidade 
de cuidar dos doentes, Amabile, aos 25 anos, 
com a permissão de seu pai e a aprovação do 
Pe. Marcello Rocchi,SJ, deixou a casa paterna e 
junto com uma companheira Virginia Nicolodi, 
passou a morar num casebre, em Vígolo, para aí 
cuidar de uma mulher cancerosa desamparada. 
Era o dia 12 de julho de 1890. Esta data é 
considerada como o dia da fundação da obra de 
Madre Paulina, que nos planos do Senhor 
constitui a primeira Congregação religiosa no 
Brasil. Em 1895, o pequeno grupo, que se 
formara em torno de Amabile em Vígolo e se 
havia transferido a Nova Trento, recebeu a 
aprovação do Bispo de Curitiba Dom José de 
Camargo Barros, com o nome de Filhas da 
Imaculada Conceição. Em dezembro do mesmo 
ano fizeram os votos religiosos e Amabile Lucia 

Visintainer, recebeu o nome de Irmã Paulina do 
Coração Agonizante de Jesus. O Instituto co-
meçou na extrema pobreza, pelo que as 
primeiras Irmãs, além do cuidado dos doentes e 
das órfãs e dos trabalhos da paróquia, para viver 
deviam trabalhar na roça (à meia) e na pequena 
indústria da seda, muito conhecida, segundo a 
tradição e capacidade trentinas. Depois da 
fundação das Casas de Nova Trento e Vígolo, em 
1903 Madre Paulina se transferiu para São 
Paulo, seguindo conselho e convite de Pe. Luigi 
Maria Rossi, SJ, que já fora Pároco de Nova 
Trento desde 1895 e naquele ano nomeado 
Superior da Residência de São Paulo. Pouco 
tempo depois, na colina do Ipiranga junto a uma 
Capela aí existente, iniciou a obra da "Sagrada 
Família" para abrigar os filhos de ex-escravos, e 
velhos ex-escravos, depois da abolição legal da 
escravidão em 1888. Nas vésperas da trans-
ferência para São Paulo, Pe. Rossi que possuía 
todas as faculdades para a direção das Filhas da 
Imaculada Conceição, cuidou da organização 
jurídica da Congregação com um Capítulo 
celebrado em fevereiro de 1903, no qual Madre 
Paulina foi eleita Superiora Geral "ad vitam". O 
governo de Madre Paulina durou 6 anos, 
durante os quais, com o afluir de vocações, a 
Fundadora pôde realizar a fundação de outras 
três Casas no Estado de São Paulo. No ano de 
1909 a Fundadora sofreu terrível prova. Por 
causa de dificuldades criadas pela intromissão 
de pessoas estranhas apoiadas por algumas 
religiosas e pela autoridade eclesiástica, Madre 
Paulina foi deposta num manobrado Capítulo 
Geral no mês de agosto de 1909. Foi-lhe 
reconhecido e conservado somente o título de 
"Veneranda Madre Fundadora". De 1909 a 1918 
viveu na casa por ela fundada em Bragança 
Paulista. Foram 9 anos de prova, de humi-
lhações materiais e da noite mística do espírito. 
Estes anos foram considerados pelo Pe. Rossi 
como clara permissão de Deus para que Madre 
Paulina se tornasse "vítima de amor e de 
reparação" pela santificação de suas filhas. Em 
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1918, Madre Paulina foi chamada à Casa Geral 
em São Paulo, com pleno reconhecimento de 
suas virtudes, para servir de exemplo às jovens 
vocações da Congregação, desde 1909 assu-
mira o nome de "Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição." No período que vai de 1918 a   
1938, distinguiu-se pela oração constante, pela 
amorosa e continua assistência às irmãs doen-
tes. Em 1938 começou a Via-sacra dos sofri-
mentos por causa da diabete: progressivas am-
putações, do braço direito, até a cegueira total. 
Aos 9 de julho de 1942 com a habitual jacu-
latória nos lábios: "Seja feita a vontade de Deus" 
morreu piamente no Senhor.” (Mons. R. M. 
Roxo, Retrato ou perfil de Madre Paulina. Fonte: 
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição - São Paulo - site www.ciic.org.br).

Deus e Salvador nosso, ouvi a nossa súplica, 
para que, alegrando-nos com a festa da virgem 
Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, 
aprendamos a vos servir com amor.

Antífona da entrada 

Oração do dia

Leitura da Profecia de Oseias 

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

1Assim fala o Senhor:  "Quando Israel era 

Comentário inicial - “Curai os doentes, 
ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, 
expulsai os demônios. De graça recebestes, de 
graça deveis dar!”, diz Jesus, no evangelho de 
hoje, ao enviar os discípulos em missão. Parece 
um retrato da vida e da obra da Madre Paulina 
Um belo evangelho para celebrar a vida 
entregue da Madre Paulina a Deus e aos ir- 
mãos, sobretudo os doentes, os pobres, os ex-
escravos e seus descendentes, os trabalha-
dores urbanos.

Leitura - Os 11,1-4.8c-9

Salmo responsorial - Sl 79(80),2ac.3b. 
15-16(R/. 4b)

2.  Voltai-vos para nós, Deus do universo! 
Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa 
vinha e protegei-a! Foi a vossa mão direita que         
a plantou; protegei-a, e ao rebento que firmas-
tes! R.

criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei 
2meu filho.  Quanto mais eu os chamava tanto 

mais eles se afastavam de mim; imolavam aos 
3Baals e sacrificavam aos ídolos.  Ensinei Efraim 

a dar os primeiros passos, tomei-o em meus 
braços, mas eles não reconheceram que eu 

4cuidava deles.  Eu os atraía com laços de hu-
manidade, com laços de amor; era para eles 
como quem leva uma criança ao colo, e 

8crebaixava-me a dar-lhes de comer.  Meu cora-
 ção comove-se no íntimo e arde de compaixão. 

9 Não darei largas à minha ira, não voltarei a 
destruir Efraim, eu sou Deus, e não homem; o 
santo no meio de vós, e não me servirei do 
terror".- Palavra do Senhor.

R. Sobre nós iluminai a vossa face e, 
então, seremos salvos, ó Senhor!

1.  Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós, 
que sobre os querubins vos assentais, despertai 
vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos 
trazer a salvação! R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 1,15

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Evangelho - Mt 10,7-15

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

8no dos Céus está próximo'.  Curai os doentes, 
ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, 

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

pois o Reino de Deus está chegando! R.
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Jesus Cristo, nosso Salvador, se revela ainda 
hoje como nosso irmão e companheiro de 
caminhada, intercedendo junto ao Pai por nós, 
seus discípulos missionários. No seu nome, 
rezemos ao Pai, dizendo: R. Nós vos pedimos, 
ouvi-nos.

2. Pelo povo hebraico, escolhido como 
depositário das promessas de Deus:  R.

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

10nem dinheiro nos vossos cintos;  nem sacola 
para o caminho, nem duas túnicas nem san-
dálias nem bastão, porque o operário tem direito 

11ao seu sustento.  Em qualquer cidade ou 
povoado onde entrardes, informai-vos para 
saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com 

12ele até a vossa partida.  Ao entrardes numa 
13casa, saudai-a.  Se a casa for digna, desça 

sobre ela a vossa paz; se ela não for digna, volte 
14para vós a vossa paz.  Se alguém não vos 

receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela 
casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos 

15vossos pés.  Em verdade vos digo, as cidades 
de Sodoma e Gomorra serão tratadas com 
menos dureza do que aquela cidade, no dia do 
juízo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

1. Pela Igreja, enviada a anunciar com 
humildade o evangelho do Reino: R.

3. Pelos que não sabem renunciar aos 
próprios bens por causa de Cristo: R.

4. Pelas famílias divididas por discórdias e 
incompreensões: R.

6. Pelos que se consagraram totalmente à 

5. Pelos povos que não respeitam os direitos 
humanos: R.

causa do Reino: R.

Oração sobre as oferendas

Senhor, vós nos destes o vosso próprio 
Filho, Jesus Cristo, para reconciliar-nos convos-
co, como filhos vossos e irmãos entre nós. Dai-
nos unir a nossa vida à sua oferta de amor, para 
darmos um louvor perfeito a vós, que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos.

Antífona da comunhão - Mt 25,6

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

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

9. Pelos que estão se preparando para algum 
ministério da Igreja: R.

8. Pelos que são capazes de perdoar os seus 
perseguidores: R.

10. Pelos que abandonaram a Igreja devido 
aos nossos pecados: R.

7. Pelos anunciadores e construtores de 
justiça e de paz: R.

11. Pelos que imitam Santa Paulina em seu 
serviço aos pobres: R.

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, fortalecidos pela 
participação nesta Eucaristia, fazei que, a 
exemplo de santa Paulina, nos esforcemos por 
servir unicamente a vós, trazendo em nosso 
corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 10,7-15

A
 missão é, por sua própria natureza, dinâmica. É ir ao encontro do outro. “É partir...”, diz 
Dom Hélder Câmara. É caminho e caminhada em busca dos irmãos e irmãs. É estrada 
sem fim, que parte do Pai e vai aos irmãos, desassossegada até que o último filho ou filha 

não se sente à mesa do Pai com os demais. 
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-  O Reino se manifesta nas mais variadas situações de diminuição da vida e de morte: 
enfermidade, morte, lepra, alienação, ‘possessão’. 

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

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

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

-  A palavra é uma mensagem. Os discípulos não levam uma ideologia, mas proclamam uma 
mensagem de alegria: o Senhor vem para salvar. Não o demonstram com argumentos racionais, 
mas o mostram com a vida. É Evangelho, não é sistema, não é ideologia, não é teoria.

-  Conteúdo do anúncio é o Reino. Reino que tem uma plenitude futura, mas é já uma 
realidade presente. Faz-se presente aqui e agora. O anúncio o torna consciente e presente.

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

-  O princípio não podia ser mais claro: “Vocês receberam de graça, deem também de graça!” 
(v. 8). As igrejas-empresas da atualidade (mas também de outros momentos da história da Igreja) 
negam, pela eficácia econômica, o que pregam da eficácia da graça. E as Igrejas tradicionais 
igualmente negam, pelo capital acumulado, o que pregam da renúncia aos bens deste mundo para 
se ficar com Deus somente (Teresa de Ávila) e seu Reino.

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

- Sendo pobre, o apóstolo, que dá o dom do Evangelho, pode receber o dom de ser acolhido. 
Uma troca de dons, uma troca de graças. Ele dá a quem o acolhe o grande tesouro de que é 
portador: tornar-se como Deus, que, em sua natureza mais íntima, é dom e acolhida. Por isso, a 
pobreza é determinante para o evangelizador: é a liberdade em relação ao deus desse mundo – o 
dinheiro – e a liberdade para o Deus do Reino – o amor. No seguimento de Jesus, Paulo faz questão 
de mostrar o seu próprio exemplo (1Cor 9,1ss.).

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

Santos do dia: Rosário de Chiquinquirá. Agilulfo (+ 752). Adriano e Jacó (+ 1572). Verônica 
Giuliani (1660-1727). Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus [Amabile Lucia Visintainer] 
(1865-1942). Nuestra Señora del Rosário de Chiquinquirá, padroeira da Colômbia. 

Testemunhas do Reino: Pedro Lessa (Brasil, 1920).

Memória histórica: Fundação, por Joaquim Nabuco, da Sociedade Brasileira contra a Escravidão 
(1880). Nascimento, em Oliveira, MG, de Carlos Chagas, médico e cientista, pesquisador e sanitarista 
(1879-1934). 2º Encontro Mundial dos Movimentos Populares com o papa Francisco (2015).

Datas comemorativas: Dia do Truco. Dia do Protético. Dia do Sonhador. Dia da Revolução e do 
Soldado Constitucionalista (São Paulo, 1932). Independência da Argentina (1816). Independência 
do Peru (1821). Aniversário de Boa Vista, RR. 
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10 SEXTA-FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Oração do dia

Leitura da Profecia de Oseias 

A missão, que visa ao seguimento de Jesus e 
à comunicação da Vida, cruza, mais cedo ou 
mais tarde, com a incompreensão e a per-
seguição. A palavra de Jesus é clara: “eu envio 
vocês como ovelhas no meio de lobos” (Mt 
10,16). O autêntico discípulo missionário é 
associado ao destino do Cordeiro, que o merce-
nário abandona, e o ladrão e o lobo atacam e 
matam. 

Leitura - Os 14,2-10

 2Assim fala o Senhor:  Volta, Israel, para o 
Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu 

3pecado.  Vós todos, encontrai palavras e voltai 
para o Senhor; dizei-lhe: "Livra-nos de todo o 
mal e aceita este bem que oferecemos; o fruto de 

4nossos lábios.  A Assíria não nos salvará; não 
queremos montar nossos cavalos, não chamare-
mos mais 'Deuses nossos' a produtos de nossas 

                   mãos; em ti encontrará o órfão misericórdia". 
5 "Hei de curar sua perversidade e me será fácil 

6amá-los, deles afastou-se a minha cólera.  Serei 
como orvalho para Israel; ele florescerá como o 

Antífona da entrada - Sl 47,10-11

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

Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho 
reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos 
filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado o gozo das 
alegrias eternas. 

4.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Abri meus 
lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca 
anunciará vosso louvor! R.

2. Mas vós amais os corações que são 
sinceros, na intimidade me ensinais sabedo- 
ria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais 
branco do que a neve ficarei. R.

Salmo responsorial - Sl 50(51),3-4.8-9. 
12-13.14.17(R/. 17b)

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

lírio e lançará raízes como plantas do Líbano.                 
7 Seus ramos hão de estender-se; será seu es-
plendor como o da oliveira, e seu perfume como 

8o do Líbano.  Voltarão a sentar-se à minha 
sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a 
videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. 
9 Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu 
que o atendo e que olho por ele. Sou como o 
cipreste sempre verde: de mim procede o teu 

10fruto.  Compreenda estas palavras o homem 
sábio, reflita sobre elas o bom entendedor! São 
retos os caminhos do Senhor e, por eles, anda-
rão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e 
caem". - Palavra do Senhor.

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

V.  Quando o Paráclito vier, o Espírito da 

R.  Minha boca anunciará vosso louvor!

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Aclamação ao Evangelho - Jo 16,13a; 
14,26d
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verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, 
lembrar-vos á de tudo o que eu tenho falado. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Preces dos fiéis

O poder de Deus vem em socorro da nossa 
fraqueza e da fragilidade da nossa fé, sobretudo 
quando forças do mal se opõem ao projeto de 
Deus, à missão de Jesus e à atuação da Igreja. 
Por isso, rezemos com confiança, dizendo:                
R. Aumentai, Senhor, a nossa fé.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "Eis que eu vos envio como ovelhas 16

no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes 
como as serpentes e simples como as pombas. 
17 Cuidado com os homens, porque eles vos 
entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas 
suas sinagogas.  Vós sereis levados diante de 18

governadores e reis, por minha causa, para dar 
testemunho diante deles e das nações.  Quan-19

do vos entregarem, não fiqueis preocupados 
como falar ou o que dizer. Então naquele 
momento vos será indicado o que deveis dizer. 
20 Com efeito, não sereis vós que havereis de 
falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que 
falará através de vós.  O irmão entregará à 21

morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os 
filhos se levantarão contra seus pais, e os 
matarão.  Vós sereis odiados por todos, por 22

causa do meu nome. Mas quem perseverar até o 
fim, esse será salvo.  Quando vos perseguirem 23

numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos 
digo, vós não acabareis de percorrer as cidades 
de Israel, antes que venha o Filho do Homem.     
- Palavra da Salvação.

1.  Pelas comunidades que sofrem perse-
guição, para que continuem confiando no poder 
do nome de Jesus, que cumpre tudo o que 

Evangelho - Mt 10,16-23

prome-te, rezemos. R.

5.  Pelos responsáveis das nossas comuni-
dades, para que ensinem a vencer o mal com o 
bem e a não ceder à tentação de vingança, reze-
mos. R.

Senhor, nosso Deus, não permitais que          
os discípulos missionários de Jesus esqueçam 
as suas recomendações de como portar-se          
em meio aos lobos que ameaçam, atacam e            
até matam as testemunhas do vosso Filho. Ele 
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

2.  Pelos discípulos e discípulas enviados 
pelo mundo afora, para que sejam simples 
como as pombas, mas jamais ingênuos e 
desavisados, rezemos. R.

Possamos, ó Deus, ser purificados pela ofe-
renda que vos consagramos; que ela nos leve, 
cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. 

3.  Pelos que não se orgulham do bem que 
fazem e o atribuem à onipotência da graça, para 
que sintam a presença de Deus em suas vidas, 
rezemos. R.

4.  Pelos que fecham seus ouvidos à voz       
de Deus, para que o Espírito de Deus os con-
vença da insensatez da escolha que fizeram, 
rezemos. R.

Antífona da comunhão - Mt 11,28

Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
cidos por tão grande dádiva, possamos colher 
os frutos da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. 

Oração depois da comunhão

Vinde a mim, vós todos os que sofreis e 
estais curvados sob os vossos fardos, e eu vos 
aliviarei, diz o Senhor.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 10,16-23

-  É lei fundamental da história que o ser humano constrói: o mal é carregado por quem não o 
faz; quem não faz o mal – levando-o sem devolvê-lo – o vence. No livro de Isaías, temos a 
misteriosa figura do Justo, do Servo de Deus, que nos salva do mal, não o fazendo, mas o 
assumindo: ele carrega os nossos sofrimentos (Is 53,11); cumpre, assim, a vontade de Deus (Is 
53,10), que é a salvação dos pecadores (53,12); por suas chagas, somos curados (Is 53,5).

-  O Cordeiro imolado é o único em condições de abrir os sete selos do rolo escrito por dentro 
e por fora (Ap 5,1-13). A Cruz, na verdade, é a chave que dá acesso ao mistério de Deus e ao 
mistério do mundo, como explica o misterioso Peregrino aos dois de Emaús (Lc 24,25-27.46). Só 
o Cordeiro imolado decifra o enigma da história: o mal perde vencendo, enquanto o bem ganha 
perdendo (Fausti)! 

-  Não é à toa que, segundo Paulo, a sabedoria está sintetizada na “palavra da Cruz”. Paulo, de 
fato, não pretende saber outra coisa senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado (cf. 1Cor 1,18; 
2,2). Em Jesus crucificado, podemos ver a realidade do nosso mal e a verdade do amor de Deus, 
que carrega sobre si o nosso mal. A Cruz não é sinal de um Deus vingador nem fetiche de um Deus 
mágico, mas a Glória – Glória do Filho único do Pai, que é amor – que entra nesse mundo e nos 
salva.

-  O mistério do Mestre prossegue no mistério do discípulo e da discípula. Por medo de sofrer 
e de morrer, encapsulamo-nos em nós mesmos e nos defendemos, atacando e agredindo. O 
problema não é sofrer e morrer – essa pode ser a solução; o problema é fazer sofrer e morrer – esse 
é o mal, isso é o que faz mal.

-  O mal que se faz provoca, numa reação em cadeia, o mal que está no outro, que vai em 
frente até não encontrar pela frente um ‘mais forte’ – quer dizer, uma pessoa boa – capaz de 
devolver mal com bem. Nessa luta, que é a vida, não há muita escolha: ou nos sacrificamos ou 
sacrificamos o outro. A primeira atitude é divina; a segunda é desumana, pois não nos humaniza 
nem humaniza ninguém.

A
 missão, que visa ao seguimento, cruza, mais cedo ou mais tarde, com a perseguição. A 
palavra de Jesus é clara: “eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos” (Mt 10,16). O 
discípulo missionário – que nem sempre é totalmente ovelha, que, muitas vezes, ainda 

tem garras e presas de lobo – é associado ao destino do Cordeiro, que o lobo ataca e mata (Jo 10). A 
agressividade do mal, que domina o mundo, se descarrega sobre ele, que, com Jesus, carrega o 
pecado do mundo (Jo 1, 29).

- As dificuldades, as reações contra o Evangelho e as perseguições não nos devem assustar. 
É o preço que se paga pela vitória do bem. É sinal da destruição do mal. É necessário que o mal 
apareça, mostre a cara, para ser vencido... pelo bem.

Santos do dia: Alexandre e Irmãos (+ 165). Etto (600-670). Amália de Maubeuge (+ 690). 
Amalberga de Gent (século VIII). Landfrido (séculos VIII/IX). Knud da Dinamarca (1040-1086), Érico 
da Suécia (+ 1160) e Olavo da Noruega (995-1030). Pacífico delle Marche (+ 1230). Engelberto 
Kolland (1827-1860). Antônio Kowalczyk (1866-1947). Testemunhas do Reino: Testemunhas do 
Reino: Faustino Villanueva (Guatemala, 1980). Joseph Lafontant (Haiti, 1988). Rafael Maroto Perez 
(Chile, 1993).

Datas comemorativas: Dia Mundial da Lei. Dia da Saúde Ocular. Dia da Pizza.

Memória histórica: Nascimento, na França, de João Calvino (1509). Independência das Bahamas 
(1973). Descoberta, no Chade, de um crânio de um hominídeo de 6 a 7 milhões de anos (2001)
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11 SÁBADO - SÃO BENTO, Abade - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Comentário inicial - O medo pode ser um 
bem quando nos alerta para o perigo. Mas pode 
ser um mal quando nos paralisa ou nos leva a 
buscar no dinheiro ou no poder a segurança que 
só Deus pode dar. Remédio para o medo é 
colocar a vida nas mãos de Deus, vivendo para 
ele e para os irmãos e irmãs. O sentido da vida é 
dar a vida! O sentido da vida é dar vida! A Regra 
de São Bento diz: “Tendo atingido todos estes 
graus da humildade, o monge chegará logo 
àquela caridade, que, quando é perfeita, expulsa 
o temor; por meio dela, começará, então, a 

A melhor fonte para conhecê-lo é Gregório 
Magno, que lhe reservou todo o capítulo II dos 
seus Diálogos Nasceu em 480 em Norcia 
(Núrsia), na Úmbria, Itália, de uma família rica. 
Foi educado em Roma. Ao completar 20 anos, 
foi viver como eremita nas gargantas rochosas 
de Subiaco, a leste de Roma. Seguiram-no 
tantos discípulos que ele teve que organizá-los 
em várias comunidades. Ao todo, formaram-se 
12 comunidades com 12 monges cada, cada 
uma com o seu próprio abade, no vale do Rio 
Aniene. Por volta de 530 (529?), instalou-se 
com alguns deles em Montecassino, entre 
Roma e Nápoles. Aí fundou um mosteiro sobre 
as ruínas de antigo templo pagão e elaborou a 
famosa Regra – grandemente inspirada na 
Regula Magistri – que serviu de base ao mo-
naquismo ocidental. A comunidade idealizada 
por São Bento funda-se sobre a autoridade do 
abade (= pai), ao qual são submetidos os 
monges, vinculados pelo voto de estabilidade 
no próprio mosteiro. Na espiritualidade bene-
ditina, são essenciais a celebração do Ofício 
Divino, o equilíbrio entre oração e trabalho (“ora 
et labora”), entre trabalho manual e intelectual, a 
humildade, e, antes de tudo, o retorno a Deus 
por meio da obediência sob a guia de Cristo, que 
deve ser amado acima de tudo. Morreu prova-
velmente em 547. 

guardar sem nenhum esforço e quase natural-
mente, graças ao hábito, tudo o que antes obser-
vava com certo medo; em outras palavras, não 
mais por medo do inferno, mas por amor de 
Cristo, pelo mesmo bom hábito e pelo gosto da 
virtude. São estes os frutos que, por obra do 
Espírito Santo, o Senhor se dignará tornar 
manifestos no seu servo, agora purificado dos 
vícios e do pecado” (VII, 67-70).

Antífona da entrada - Sl 23,5-6

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes o abade São Bento 
preclaro mestre na escola do vosso serviço, 
concedei que, nada preferindo ao vosso amor, 
corramos de coração dilatado no caminho dos 
vossos mandamentos. 

Leitura - Is 6,1-8

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Estes são os Santos que receberam a bên-
ção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu 
Salvador. É a geração dos que buscam a Deus.

1 No ano da morte do rei Ozias, vi o Senhor 
sentado num trono de grande altura; o seu 

2manto estendia-se pelo templo.  Havia Serafins 
de pé a seu lado; cada um tinha seis asas, duas 
cobriam-lhes o rosto, duas, os pés e, com duas, 

3eles podiam voar.  Eles exclamavam uns para 
os outros: "Santo, santo, santo é o Senhor dos 
exércitos; toda a terra está repleta de sua glória". 
4 Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer 
as portas em seus gonzos e o templo encheu-se 

5de fumaça.  Disse eu então: "Ai de mim, estou 
perdido! Sou apenas um homem de lábios 
impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o 

6Senhor dos exércitos".  Nisto, um dos serafins 
voou para mim, tendo na mão uma brasa, que 
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Salmo responsorial - Sl 92(93),1ab.1c-
2.5(R/. 1a)

2.  Vós firmastes o universo inabalável, vós 
firmastes vosso trono desde a origem, desde 
sempre, ó Senhor, vós existis! R.

3.  Verdadeiros são os vossos testemunhos, 
refulge a santidade em vossa casa, pelos sé-
culos dos séculos, Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - 1Pd 4,14

R. Reina o Senhor, revestiu-se de es-
plendor.

V. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados, 
por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o 
Espírito de Deus. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 10,24-33

7retirara do altar com uma tenaz,  e tocou minha 
boca, dizendo: "Assim que isto tocou teus 
lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está 

8perdoado".  Ouvi a voz do Senhor que dizia: 
"Quem enviarei? Quem irá por nós?" Eu res-
pondi: "Aqui estou! Envia-me". - Palavra do 
Senhor.

1.  Deus é Rei e se vestiu de majestade, 
revestiu-se de poder e de esplendor! R.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
24cípulos:  "O discípulo não está acima do 

                      mestre, nem o servo acima do seu senhor. 
25 Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, 
e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao 
dono da casa eles chamaram de Belzebu, 

26quanto mais aos seus familiares!  Não tenhais 
medo deles, pois nada há de encoberto que não 
seja revelado, e nada há de escondido que não 

27seja conhecido.  O que vos digo na escuridão, 
dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do 

28ouvido, proclamai-o sobre os telhados!  Não 

5. Por nós aqui reunidos. Que cresçamos 
sempre na fé, que aumente a nossa esperança e 
seja verdadeira nossa caridade. Oremos. R.

Preces dos fiéis

Na festa de São Bento, patrono da Europa, 
elevemos a nossa oração ao Pai, para que os 
povos europeus evangelizados pelos monges 
deem novo vigor à fé que receberam dos 
Apóstolos, dos missionários e dos monges que 
os evangelizaram. Oremos, dizendo: R. Senhor, 
reavivai a nossa fé.

1. Por toda a Igreja. Que, seguindo o exem-
plo de São Bento, busque a Deus na oração, no 
trabalho e na acolhida dos irmãos. Oremos. R.

2. Pelos povos da Europa. Que renasça com 
vigor a fé em Deus e a fraternidade com os po-
bres, especialmente os imigrantes. Oremos. R.

4. Pelos monges e monjas da família bene-
ditina. Que vivam sua vocação com muita alegria 
e sejam um estímulo para todos. Oremos. R.

tenhais medo daqueles que matam o corpo, 
mas não podem matar a alma! Pelo contrário, 
temei aquele que pode destruir a alma e o corpo 

29no inferno!  Não se vendem dois pardais por 
algumas moedas? No entanto, nenhum deles 
cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. 
30 Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão 

31todos contados.  Não tenhais medo! Vós valeis 
32mais do que muitos pardais.  Portanto, todo 

aquele que se declarar a meu favor diante dos 
homens, também eu me declararei em favor 

                           dele diante do meu Pai que está nos céus. 
33 Aquele, porém, que me negar diante dos 
homens, também eu o negarei diante do meu 
Pai que está nos céus. - Palavra da Salvação.

Escutai, Pai misericordioso, a nossa oração, 
e derramai a vossa graça sobre todos os ho-
mens e mulheres do mundo, para que, trans-
formados por vós, se tornem testemunhas de 
vosso Reino.  

3. Pelos cristãos da Europa. Que sintam o 
apelo a converter-se e se tornem testemunhas 
fiéis da Boa Nova de Jesus Cristo. Oremos. R.
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, olhai com bondade as oferendas 
que vos apresentamos na festa de hoje para que, 
procurando-vos, como São Bento, encontremos 
em vosso serviço os dons da unidade e da paz.

Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 

Antífona da comunhão - Sl 33,9

Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós 
vos suplicamos, ó Deus, que, seguindo os 
ensinamentos de São Bento, vos sirvamos 
fielmente na oração e amemos os irmãos com 
caridade ardente.

quem nele encontra seu refúgio.

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Mt 10,24-33

-  O medo, sendo o primeiro motor do agir humano, provoca muitos desatinos, quando 
deveria ser apenas um freio, justamente evitando esses desatinos.

-  O medo da morte não pode ser nossa filosofia de vida; nossa sabedoria é a cruz de Cristo, 
escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Essa loucura, porém, é a sabedoria do amor; 
esse escândalo (= aqui, ‘pedra’ que nos lança para frente) tem seu fundamento no amor. 

-  Evitar os problemas, os perigos, os sofrimentos não é, em si, errado. Só não pode se tornar 
preocupação tão grande e absorvente que nos desvie de toda ocupação. Na verdade, o instinto de 
autoconservação não é suficiente para viver; mais importante que ele, é a confiança no bem. Sem 
confiança, não damos um passo: podemos não cair no precipício, mas também não chegamos a 
lugar nenhum. 

O
 tema do Evangelho de hoje é o medo que o mal provoca e a coragem que a certeza do               
bem inspira no coração do discípulo que, como ovelha, segue o caminho do Cordeiro 
imolado.

-  É preciso dosar, encontrar o equilíbrio, o meio-termo – diria Aristóteles – entre o medo e a 
ousadia. Precisamos tanto de medo quanto de confiança. Na prática, porém, há inflação de medo e 
escassez de confiança. É preciso aumentar a ‘produção’ de confiança na ‘economia’ do amor!

-  O Senhor quer despertar em nós uma tal confiança nele que nos livre do medo da morte, 
que é não só o último inimigo do homem (1Cor 15), mas – justamente por isso – o inimigo que nos 
escraviza ao longo de toda a vida (Hb 2,15). 

-  Diz Fausti bela e adequadamente: “A morte é um evento natural: não é um mal, apesar de, 
por causa do pecado, a vivermos mal! É correto não buscá-la; mas é demoníaco recusá-la. Somos 
mortais; mas o nosso limite não é o fim de nós mesmos, como teme o nosso egoísmo, mas o início 
do Outro e da nossa comunhão com ele”.

-  Na verdade, não precisamos tanto ter consciência da morte, mas daquilo que está no 
princípio e no fim da nossa vida, onde não está a morte, de que temos tanto medo, mas o Pai, que 
nos ama. À medida que amamos, expulsamos o temor: o perfeito amor expulsa o temor (1Jo 4,18). 

-  Não podemos nos deixar guiar pelo temor – que, enquanto vivermos, sempre vai habitar 
em nós – mas pelo Espírito de Jesus, que, vencendo o temor, deu a vida por nós (2Cor 5,14).

-  Se o Evangelho de hoje insiste tanto em “não temer”, é justamente porque estamos 
paralisados pelo medo. Precisamos reconhecê-lo para começarmos a nos libertar. É o primeiro 
passo de uma caminhada. O último se chama confiança, ponto aonde somos convidados a                
chegar. 
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Comentário inicial - Celebramos hoje 
Jesus, semeador da Palavra, ele próprio Palavra 
viva de Deus, ele próprio semente. Celebramos 
a vida de todos aqueles e aquelas, que, tendo 
recebido a palavra do Evangelho, a recusam ou 
a acolhem de maneiras diferentes. Uns, de 
coração aberto e generoso, produzem frutos 
abundantes e saudáveis; outros, deixando-se 
afogar pelas paixões, não permitem que a 
Palavra cresça em suas vidas; outros a recebem 
com entusiasmo, mas a deixam morrer porque 
ela não se enraíza em suas mentes e corações. 
Que a semente da Palavra continue a ser lançada 
por toda parte: que encontre corações abertos 
para acolhê-la; que seus frutos sejam úteis para 

12 15º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Leitura - Is 55,10-11

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

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

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

Salmo responsorial - Sl 64

Contemplarei, justificado, a vossa face; e serei 
saciado quando se manifestar a vossa glória.

Oração do dia 

Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos 
que erram para retornarem o bom caminho, dai a 
todos os que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno 
deste nome. 

Antífona da entrada - Sl 16,15

R. A semente caiu em terra boa e deu 
fruto.

a vida do mundo.

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
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Datas comemorativas: Fundação do Movimento Índio dos Estados Unidos (1968). Dia 
Mundial da População. Dia do Mestre de Banda. Dia Nacional dos Trabalhadores Telefônicos. Dia do 
Rondonista. 

Santos do dia: Pio I (+155). Bento de Núrsia (Norcia) (480-547); Sigisberto de Disentis 
(séculos VII/VIII). Hildulfo de Trier (+707); Plácido (+720); Olga (Helga) (890-970); Olivério 
Plunket (1629-1681).

Testemunhas do Reino: Carlos Ponce de León (Argentina, 1977). 
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 4.  As colinas se enfeitam de alegria, e os 
campos, de rebanhos; nossos vales se revestem 
de trigais: tudo canta de alegria! R.

1.  Visitais a nossa terra com as chuvas, e 
transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do 
céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. R.

 2.  É assim que preparais a nossa terra: vós 
a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva 
amoleceis e abençoais as sementeiras. R.

 3.  O ano todo coroais com vossos dons, os 
vossos passos são fecundos; transborda a far-
tura onde passais, brotam pastos no deserto. R.

Leitura - Rm 8,18-23

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  Eu entendo que os sofrimentos do 18

tempo presente nem merecem ser comparados 
com a glória que deve ser revelada em nós.  De 19

fato, toda a criação está esperando ansiosa-
mente o momento de se revelarem os filhos de 
Deus.  Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não 20

por sua livre vontade, mas por sua dependência 
daquele que a sujeitou;  também ela espera ser 21

libertada da escravidão da cor-rupção e, assim, 
participar da liberdade e da glória dos filhos de 
Deus.  Com efeito, sabe-mos que toda a criação, 22

até ao tempo presente, está gemendo como que 
em dores de parto.  E não somente ela, mas nós 23

também, que temos os primeiros frutos do 
Espírito, estamos interiormente gemendo, aguar-
dando a adoção filial e a libertação para o nosso 
corpo. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,11

V. Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o 
semeador; todo aquele que o encontra, vida 
eterna encontrou! R.

Evangelho - Mt 13,1-23 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

A parábola do semeador é das mais belas do 
Evangelho. Jesus usa uma linguagem à nossa 
altura, simples, envolvente. Ele próprio, Palavra 

1 Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi 
2sentar-se às margens do mar da Galileia.  Uma 

grande multidão reuniu-se em volta dele. Por 
isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, 

3enquanto a multidão ficava de pé, na praia.  E 
disse-lhes muitas coisas em parábolas: "O 

4semeador saiu para semear.  Enquanto semea-
va, algumas sementes caíram à beira do ca-
minho, e os pássaros vieram e as comeram. 
5Outras sementes caíram em terreno pedregoso, 
onde não havia muita terra. As sementes logo 

6brotaram, porque a terra não era profunda.  Mas, 
quando o sol apareceu, as plantas ficaram 
queimadas e secaram, porque não tinham raiz.            
7 Outras sementes caíram no meio dos espi-
nhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as 

8plantas.  Outras sementes, porém, caíram em 
terra boa, e produziram à base de cem, de ses-

9senta e de trinta frutos por semente  Quem tem 
10ouvidos, ouça!" Os discípulos aproximaram-se 

e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em 
11parábolas?"  Jesus respondeu: "Porque a vós 

foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino 
12dos Céus, mas a eles não é dado.  Pois à pes-

soa que tem, será dado ainda mais, e terá em 
abundância; mas à pessoa que não tem, será 

13tirado até o pouco que tem.  É por isso que eu 
lhes falo em parábolas: porque olhando, eles 
não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem 

14compreendem.  Deste modo se cumpre neles a 
profecia de Isaías: ‘Havereis de ouvir, sem   

                          nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. 
15 Porque o coração deste povo se tornou 
insensível. Eles ouviram com má vontade e 
fecharam seus olhos, para não ver com os 

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

eterna de Deus, se fez carne, exatamente por 
isso e para isso. Ele é a parábola de Deus por 
excelência. Na parábola do semeador, ele faz 
um balanço da sua atividade e retoma, com 
firmeza e serenidade, a escolha feita no batismo. 
Ele não tem dúvida: a semente é boa. Os 
terrenos onde ela cai é que nem sempre a 
acolhem como deviam. Mas é preciso semear o 
terreno todo!
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olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compre-
ender com o coração, de modo que se conver-

16tam e eu os cure'.  Felizes sois vós, porque 
vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem.              
17 Em verdade vos digo, muitos profetas e justos 
desejaram ver o que vedes, e não viram, dese-

18jaram ouvir o que ouvis, e não ouviram.  Ouvi, 
19portanto, a parábola do semeador:  Todo aque-

le que ouve a palavra do Reino e não a compre-
ende, vem o Maligno e rouba o que foi semeado 
em seu coração. Este é o que foi semeado à 

20beira do caminho.  A semente que caiu em 
terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e 

21logo a recebe com alegria;  mas ele não tem 
raiz em si mesmo, é de momento: quando chega 
o sofrimento ou a perseguição, por causa da 

22palavra, ele desiste logo.  A semente que caiu 
no meio dos espinhos é aquele que ouve a 
palavra, mas as preocupações do mundo e a 
ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá 

23fruto.  A semente que caiu em boa terra é 
aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse 
produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro 
trinta." - Palavra da Salvação.

Ou: Mt 13,1-9 (mais breve)

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs. Rezemos, louvando ao Pai 
por Jesus, sua Palavra, semente lançada no solo 
do mundo. Rezemos, agradecendo a Deus 
pelos que lançaram esta semente em nossas 
vidas. Rezemos para que nós também sejamos 
semeadores da Palavra. R. Senhor, escutai a 
nossa prece.

1.  Senhor, vós nos dais com abundância a 
vossa Palavra: ajudai-nos a resistir ao Maligno, 
que quer tirá-la do nosso coração, e ela colocará 
raízes profundas em nós. Rezemos. R.  

2.  Senhor, vós entrais em aliança conosco 
através vossa Palavra: fazei que sejamos per-
severantes em escutá-la, e ela haverá de fazer 
morada em nossas vidas. Rezemos. R.  

Antífona da comunhão - Jo 6,57

Senhor, abri os nossos ouvidos para a escuta 
da Palavra; dai-nos um coração bom, grande e 
profundo, para que a vossa Palavra possa 
produzir em nós e no mundo os frutos com que 
desejais alegrar a vida dos vossos filhos e filhas. 

Oração sobre as oferendas

Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos 
pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa 
salvação cada vez que celebramos este mistério. 

5.  Senhor, vós sempre nos alimentais com 
o Pão da Palavra e com o Pão da Carne: ajudai-
nos a acorrer a elas com a mesma fé, pois 
ambas são Pão para a nossa vida. Rezemos. R.  

Quem come a minha carne e bebe o meu san-
gue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em oração, e fazei crescer em santidade 
os fiéis que participam deste sacrifício. 

3.  Senhor, vós vindes em nossa ajuda com 
a vossa Palavra: ajudai-nos a lutar contra a 
mundanidade espiritual, e a Palavra crescerá em 
nós no silêncio da noite. Rezemos. R.   

4.  Senhor, vós enviais aos quatro cantos da 
terra semeadores da vossa Palavra: fazei que 
não semeiem as suas ideias ou a si mesmos, 
mas a Palavra do Evangelho. Rezemos: R. 

Sugestão: Oração eucarística VI - D

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,1-23

Estamos diante de uma das parábolas mais belas e conhecidas do Evangelho. Jesus é o 
Mestre que ensina não como os doutores da Lei, mas com autoridade e de um jeito 
simples. Ensinar através de parábolas era falar do Reino utilizando elementos da vida do 
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povo. Um jeito simples que o povo podia entender. A parábola do semeador está dividida em três 
partes: a) a parábola propriamente dita (13,1-9); b) os critérios para sua leitura (13,10-17); c) a 
leitura da parábola na própria vida (13,18-23).

-  : Não é um semeador qualquer, mas “o semeador”, um personagem bem O semeador
preciso, é aquele que conhece o trabalho que faz.

-  Se cumpre neles profecia de Isaías: É dura a rejeição de grande parte do povo de Deus, mas 
isto não significa necessariamente falência. Antes, é cumprimento do que predisseram os 
profetas, e, desta rejeição, Deus pode tirar resultados por nós imprevistos e imprevisíveis (cf. At 
4,28). 

-  Felizes sois vós: Para aqueles que abrem os ouvidos, os olhos e o coração para o Senhor, 

-  À beira do caminho: algumas sementes caem sem intenção na beira do caminho. Ali não 
há espaço propício para se desenvolver, então logo são devoradas pelos pássaros.

-  Os espinhos: Os espinhos podem referir-se à terra que não está arada e ainda tem as 
marcas da colheita anterior. Ao final, três insucessos marcam a semeadura. No fundo, aqui está 
uma grande preocupação dos seguidores de Jesus. O Reino dos Céus também contempla 
insucessos?

- : Este semeador não jogou a semente aleatoriamente entre as pedras e os  Saiu a semear
espinhos. Ele cumpre o seu trabalho de bom operário, segundo os métodos e com os instrumentos 
da sua época. No semear, deve ter-se afadigado muito, teve perdas, mas apesar disso seu esforço 
foi recompensado.

-  A semente é das melhores. Quando encontra terra boa, multiplica-se em A terra boa: 
abundância. A parábola mostra que o problema, em nenhum modo, está na semente, ela é perfeita. 
Se ela não dá frutos, é necessário olhar sempre para o tipo de campo que a acolhe...

-  Olhando, eles não veem: Mateus lembra a grande rejeição que Israel tem a uma mensagem 
messiânica que não prega o triunfalismo militar ou uma grande chegada real de Deus no mundo. 
Até mesmo dentro da comunidade, há aqueles que podem decidir oferecer a Deus outra coisa que 
não uma terra boa para semear.

-  A eles não é dado: Os discípulos, diferentemente das multidões, aproximam-se de Jesus, 
o seguem, falam com ele, escutam suas parábolas e explicações. As multidões, ao contrário, não 
se aproximam dele, não o seguem, não lhe dirigem a palavra, não escutam sua proposta. Na 
verdade, não entraram no mistério do conhecimento do Filho, não são da sua família, não só não 
estão com ele, mas posicionam-se contra ele (12,30).

-   Deus quer que todos se salvem e cheguem ao Por que tu falas ao povo em parábolas?
conhecimento da verdade (1Tm 2,4). Mateus mostra que o interesse por entender o que Jesus fala 
não está no povo, mas nos discípulos. Assim, lembra que nem todos os judeus estão perto de Deus 
simplesmente por sua condição de judeu. A raça ou lugar de nascimento não garantiam a 
conversão, mas sim, a busca sincera por Jesus.

-  Em terreno pedregoso: A realidade geográfica de Israel não é a mais propícia para o 
plantio. Por isso, aproveitava-se todos os espaços para semear, como as rochas que eram 
encapadas por uma pequena camada de terra. Mais uma vez, não era possível que a semente se 
desenvolvesse e o sol logo vem e mata as plantas sem raiz.

-  : Jesus, quando se comunicava com os pequenos, E disse-lhe muitas coisas em parábolas
usava uma linguagem à sua altura, concreta, simples, humana. As parábolas de ensinamento ao 
povo falavam de elementos da natureza que o povo conhecia (diferentes são as parábolas contra os 
adversários, estas quase sempre contêm pessoas). Ele próprio, Palavra eterna de Deus, se fez 
carne, exatamente por isso e para isso. Jesus, na verdade, é a parábola de Deus.
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aproximam-se de Jesus, dispostos a reconhecer a dureza e as resistências do próprio coração, a 
parábola é uma bem-aventurança. O resultado é uma vida bonita e feliz.

-  A parábola do semeador, na verdade, expõe as dificuldades indesejadas no caminho 
missionário de Jesus – e da Igreja – e o sucesso inesperado que a Palavra acaba tendo. 

-  Não tem raiz em si mesmo, é de momento: As comunidades cristãs vivem em constantes 
perseguições pelo Evangelho. Muitos não suportam e decidem deixar a proposta de Jesus. Mateus 
lembra o ensinamento da parábola do semeador para animar todo aquele que precisa de força e 
esperança para seguir lutando.

-  As preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a Palavra: Não basta escutar a 
palavra ou lutar contra as tribulações. O esforço para vivê-la é a marca do cristão. Se não 
mergulhamos na riqueza da proposta de Jesus, tudo o que está à nossa volta brilha mais e parece 
mais precioso.

-  Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes: Para aqueles que acolhem Jesus como 
a verdadeira realização das profecias messiânicas, a novidade do Evangelho transforma a vida e dá 
sentido até mesmo para as frustrações de uma semeadura sem frutos.

-  Todo aquele que ouve a palavra do Reino e não a compreende: Não basta escutar a Palavra 
de Deus. É preciso internalizá-la, colocar a vida na escuta, para que a luz do Evangelho, de fato, 
ilumine a existência. As preocupações diárias não podem crescer tanto a ponto de tornar-nos 
insensíveis à Palavra. 

-  Aquele que ouve a palavra e a compreende: Os frutos de uma vida nova passam por essas 
duas etapas. A primeira é uma atitude de escuta consciente e sincera. A segunda, é a busca por 
entrar nos mistérios de Cristo e para entender de maneira profunda a proposta do Reino dos Céus.

A parábola do semeador descreve a aventura da Palavra em cada um de nós. É a aventura de 
Jesus, o Filho do Homem que entra no coração da terra. O ser humano é para a semente aquilo que 
a terra é para o ser humano: é mãe, que o acolhe e lhe dá vida. O que Jesus encontrou – e a Igreja 
encontra – no anúncio da Palavra, é o que a Palavra encontra em cada um de nós: resistências de 
todos os tipos e, depois, queira Deus, rendição fecunda.

OS MEUS PENSAMENTOS NÃO SÃO OS VOSSOS PENSAMENTOS

B. Maggioni

A primeira leitura, tirada do livro de Isaías (55,10-11), se limita à comparação da chuva e da 
neve; todavia, para captar bem o sentido desta breve parábola, é necessário alargar o olhar ao 
contexto precedente. 

Três aspectos da palavra de Deus são iluminados pelo profeta. Antes de tudo, a parábola da 
chuva e da neve pretende ilustrar, mediante uma comparação muito expressiva tirada da natureza, a 
eficácia da palavra de Deus na história. A Bíblia atribui ao termo “palavra” um significado muito 
mais amplo do atual. A palavra de Deus não é simplesmente um instrumento para fazer conhecer 

(Não costumamos propor comentários à primeira leitura, mas vamos fazer uma exceção. 
Sendo que a parábola da semente lançada em tipos diferentes de solo é bastante conhecida e de 
mais fácil interpretação, propomos aqui uma reflexão sobre Is 55,10-11 (primeira leitura de hoje), 
que, aprofundando alguns aspectos do tema da “palavra” no Antigo Testamento, pode ser muito útil 
a uma compreensão mais rica da parábola do semeador (Mt 13,1-23), proclamada hoje). 
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alguma coisa, mas muito mais: é uma força criadora, uma promessa que quer chegar ao seu 
cumprimento. A palavra de Deus, em suma, é criadora, eficaz, é força de vida e guia a história.

A palavra de Deus aponta sempre para um projeto, é fonte de esperança e de estímulo, 
movimento. Medita sobre o passado porque lá encontra a prova do amor inabalável de Deus e o 
modelo a ser vivido: quer que o homem se encaminhe para um mundo novo, e não se obstine a 
conservar o que tem e, pior ainda, a reproduzir o que foi. Pois bem, sublinha o profeta com muita 
vivacidade: Israel fique sabendo que a palavra de Deus jamais fracassa: sempre produz o que foi 
estabelecido, alcança sempre o escopo que se estabeleceu.

É preciso, porém, recordar – e este é o segundo aspecto – que esta palavra é soberana e 
misteriosa: “Quanto os céus estão acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos 
vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos” (v. 9). A palavra de Deus 
vem do Alto, não do profeta ou do homem. Daí a sua eficácia, mas também a sua possibilidade de 
percorrer caminhos que o homem não pode sequer imaginar: “Os meus pensamentos não são os 
vossos pensamentos, e vossos caminhos não são os meus caminhos” (v. 8), justamente porque a 
palavra de Deus percorre estradas que ao ser humano parecem um beco sem saída, donde 
frequentemente se tem a impressão de ineficácia e de falência, como acontece diante da cruz de 
Cristo. A palavra de Deus tem recursos insuspeitáveis. É esta, sem dúvida, a mensagem central do 
trecho do profeta.

Há, porém, um terceiro aspecto que não deve ser transcurado: “Que o malvado abandone seu 
mau caminho, que o homem perverso mude seus planos, cada um se volte ao Senhor” (v. 7). A 
palavra de Deus é eficaz e obtém sempre o que quer, como a chuva e a neve que caem do céu. É 
necessário, todavia, que o homem se converta, mude as próprias avaliações e retorne para o 
Senhor. Só assim, com efeito, a palavra de Deus continua palavra de salvação; senão, é ainda 
eficaz, mas se transmuda em palavra de julgamento. Aquilo de que o homem deve preocupar-se 
diante das situações nas quais se encontra, mesmo as mais desesperadas, não é a eficácia da 
palavra de Deus (esta é real), mas da própria conversão e do retorno ao Senhor.

Confiança inabalável na palavra do Senhor e ao mesmo tempo vontade de conversão, eis a 
mensagem do profeta. Uma mensagem de esperança, de compromisso, mas, sobretudo, de 
consolação dirigida a pessoas desencorajadas, em exílio. É este, de fato, o contexto histórico da 
nossa passagem. A comunidade exilada corre o risco de perder a própria confiança na eficácia da 
palavra de Deus e corre o risco de se deixar fascinar pelas religiões estrangeiras: Por que o Senhor 
se cala? Por que as suas promessas não se verificam? Isaías responde que a palavra de Deus é fiel e 
que o seu modo de cumprir-se é diferente dos nossos projetos.

Santos do dia: Jason (I século); Nabor e Félix (III século); Hermágoras e Fortunato (+305); 
Jovino de Trento (IV século); Ansbaldo de Prüm (+305); João Gualberto (995-1073); Leão I de La 
Cava (990-1079). Uguzo (Lúcio) de Cavargna (século XII); André (Andrezinho) de Rinn (1459-
1462).

Testemunhas do Reino: Aurelio Rueda (Colômbia, 1976).

Datas comemorativas: Dia do Engenheiro Florestal. 

Memória histórica: Criação da República da Grande Colômbia (1821). Greve geral e 
insurreição em São Paulo (1917).
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13 SEGUNDA-FEIRA DA 15ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos 
que erram para retornarem o bom caminho, dai a 
todos os que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno 
deste nome. 

Antífona da entrada - Sl 16,15

Com o Evangelho que ouviremos hoje, 
termina a longa proclamação do discurso 
missionário de Jesus. Completa-se a imagem 
do discípulo que Jesus envia para levar, até os 
confins do mundo, a missão que teve início no 
seio do Pai. O discípulo missionário tem que 
trazer em si os traços do Filho, que é o reflexo do 
Pai, para poder dar testemunho da missão de 
Jesus. 

Oração do dia 

10 Leitura do Livro do Profeta Isaías - Ouvi a 
palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, 
prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, 

11povo de Gomorra.  Que me importa a abundân-
cia de vossos sacrifícios? - diz o Senhor. Estou 
farto de holocaustos de carneiros e de gordura 
de animais cevados; do sangue de touros, de 

12cordeiros e de bodes, não me agrado.  Quando 
entrais para vos apresentar diante de mim, quem 

13vos pediu para pisardes os meus átrios?  Não 
continueis a trazer oferendas vazias! O incenso é 
para mim uma abominação! Não suporto lua 
nova, sábado, convocação de assembleia: ini-

14quidade com reunião solene!  Vossas luas 
novas e vossas solenidades, eu as detesto!    

Leitura - Is 1,10-17

Contemplarei, justificado, a vossa face; e 
serei saciado quando se manifestar a vossa 
glória.

3.  Diante disso que fizeste, eu calarei? 
Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que 
te acuso e repreendo e manifesto essas coisas 
aos teus olhos. R.

1.  Eu não venho censurar teus sacrifícios, 
pois sempre estão perante mim teus holocaus-
tos; não preciso dos novilhos de tua casa nem 
dos carneiros que estão nos teus rebanhos. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,10 

4.  Quem me oferece um sacrifício de 
louvor, este sim é que me honra de verdade. A 
todo homem que procede retamente, eu 
mostrarei a salvação que vem de Deus". R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

R. A todo homem que procede reta-
mente, eu mostrarei a salvação que vem 
de Deus.

Salmo responsorial - Sl 49(50),8-9. 
16bc-17.21 e 23 (R/. 23b) 

Elas são para mim um peso, estou cansado de 
 15suportá-las.  Quando estendeis as vossas 

mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda 
que multipliqueis a oração, eu não ouço: Vossas 

16mãos estão cheias de sangue!  Lavai-vos, 
purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações 

17de minha frente. Deixai de fazer o mal!  Apren-
dei a fazer o bem! Procurai o direito, corrigi o 
opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a 
viúva. - Palavra do Senhor.

2.  "Como ousas repetir os meus preceitos e 
trazer minha Aliança em tua boca? Tu que odias-
te minhas leis e meus conselhos e deste as cos-
tas às palavras dos meus lábios! R.

V Felizes os que são perseguidos, por 
causa da justiça do Senhor, porque o reino dos 
céus há de ser deles! R.
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Evangelho - Mt 10,34-11,1

1. Senhor, Deus ciumoso, lembrai-vos da 
vossa Igreja. Que ela saiba testemunhar, com a 
palavra e a vida, o amor total e fiel ao seu 
Esposo, Jesus, nós vos pedimos. R.

2. Senhor, Deus de justiça, lembrai-vos dos 

Preces dos fiéis

A palavra de Deus nos convida a fazer uma 
opção radical de seguimento de Jesus, para 
podermos amar como ele amou. Peçamos ao 
Pai a graça de ser fiéis à vocação batismal que 
recebemos, respondendo a vós no nosso dia a 
dia. R. Acolhei, Senhor, a nossa prece.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Não penseis que vim trazer paz à 34

terra; não vim trazer a paz, mas sim a espada.               
35 De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha 
de sua mãe, a nora de sua sogra.  E os inimigos 36

do homem serão os seus próprios familiares.              
37 Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a 
mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho 
ou sua filha mais do que a mim, não é digno de 
mim.  Quem não toma a sua cruz e não me 38

segue, não é digno de mim.  Quem procura 39

conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde 
a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la.                   
40 Quem vos recebe, a mim recebe; e quem me 
recebe, recebe aquele que me enviou. Quem 41 

recebe um profeta, por ser profeta, receberá a 
recompensa de profeta. E quem recebe um 
justo, por ser justo, receberá a recompensa de 
justo.  Quem der, ainda que seja apenas um  42

copo de água fresca, a um desses pequeninos, 
por ser meu discípulo, em verdade vos digo: não 
perderá a sua recompensa".  Quando Jesus 11,1

acabou de dar essas instruções aos doze 
discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar 
nas cidades deles. - Palavra da Salvação.

3. Senhor, Deus fiel, lembrai-vos dos 
nossos jovens. Que eles deixem germinar em 
seus corações o desejo de entregar-se total-
mente a vós. Jesus, nós vos pedimos. R. 

que vos procuram. Que eles vos prestem o culto 
que vos é agradável, servindo-vos nos peque-
nos. Jesus, nós vos pedimos. R. 

4. Senhor, Deus de amor, lembrai-vos de 
nossas famílias. Que o afeto dos esposos, dos 
filhos e dos amigos seja sinal e revelação do 
vosso amor. Jesus, nós vos pedimos. R. 

5. Senhor, Deus da paz, lembrai-vos dos 
que reunis ao redor desta mesa. Que aprenda-
mos que a verdadeira paz é paixão pela liber-
dade e a verdade. Jesus, nós vos pedimos. R. 

Ó Deus, amor, bondade e misericórdia, 
acolhei a nossa oração e mandai o vosso 
Espírito transformador, para que, seguindo o 
vosso Filho, nos tornemos na história sinal da 
vossa paz. Vós que sois bendito nos séculos dos 
séculos.

Antífona da comunhão - Sl 83,4-5

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em oração, e fazei crescer em santidade 
os fiéis que participam deste sacrifício.

Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa 
casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para 
nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó 
Senhor, Deus do universo! Vossos altares, ó 
meu Rei e meu Senhor! Felizes os que habitam 
vossa casa; para sempre haverão de vos louvar!

Oração sobre as oferendas

Oração depois da comunhão

Alimentados pela vossa Eucaristia, nós            
vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a 
vossa salvação cada vez que celebramos este 
mistério. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 10,34 - 11,1

-  Jesus exige dos discípulos um amor total, pleno, absoluto. É o Senhor, que deve ser amado 
de todo o coração (Dt 6,5ss.). À sua paixão por mim – o seu “ ” (= “amor louco”) eros manikós
(Cabasilas) – deve corresponder a minha paixão por ele. Paulo o entendeu muito bem: amo Cristo, 
minha vida (Fl 1,21), que me amou primeiro e deu a vida por mim (Gl 2,20). Fui conquistado por 
Cristo e, agora, corro para conquistá-lo (Fl 3,12). João o entendeu como o discípulo do amor: “O 
amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou, e nos 
enviou o seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados” (1Jo 4,10). Aquele poema de amor 
que é o Cântico dos Cânticos – espelho do amor humano, parábola do amor divino – mostra que o 
amado torna-se a vida de quem o ama: “O meu amado é meu e eu sou dele” (Ct 2,16; 6,3; 7,11). 
Para ser digno dele – expressão que é várias vezes repetida na perícope de hoje – preciso ser como 

-  É preciso fazer uma fina distinção – que passa pelo coração e clareia as relações – pois a 
experiência mostra que os inimigos do homem são os seus próprios familiares. O Filho veio entre 
os “seus”, e os “seus” não o receberam (Mt 13,53-58; Mc 3,20ss.; Jo 1,11). Foi traído, vendido, 
renegado e abandonado por seus próprios discípulos. O seu povo – articulado com um não-povo 
(os ocupantes romanos) – o condenou como blasfemo e subversivo, mandando-o como um 
amaldiçoado (Dt 21,23) ao suplício da cruz. De fato, foi rejeitado por aqueles que ele não teve 
vergonha de chamar de irmãos (Hb 2,11).

-  Jesus veio trazer a paz dos filhos de Deus (Mt 5,9). Essa paz, porém, não é uma paz 
qualquer. É uma paz que desafia o mal, que enfrenta lutas difíceis e traz à tona duras contradições, 
para construir-se sobre a verdade, a liberdade, a fraternidade e a justiça (cf. João XXIII, Pacem in 
terris). Não é a paz perniciosa, que se adapta ao mal; é a paz do Cordeiro, que vence o mal pelo bem. 
É a paz do Reino, que só os “violentos” arrebatam (Mt 11,12). Jesus faz referência à espada, mas a 
espada que ele usará não é a de Pedro (Mt 26,51ss.), mas a da confiança na palavra do Pai, que 
corta dos dois lados (Sl 149,6).

-  Com o envio do Filho ao mundo – essa é a missão primeira, fundamental, mãe de todas as 
outras – chegou à terra o juízo divino (vv. 34-36). A salvação é um amor maior do que o maior amor 
desse mundo (vv. 37-39), que nos torna semelhantes ao Filho no seu amor pelo Pai e por nós. 
Quem acolhe o discípulo enviado acolhe o Filho enviado e se torna como o Filho que acolhe o Pai 
(vv. 40-42). Ao término do Sermão apostólico ou missionário, a missão prossegue; Jesus, porém, 
não está mais sozinho, mas pode contar com a companhia de seus discípulos (Mt 11,1).

C
om os versículos do Evangelho de hoje, completa-se a imagem do missionário, do 
discípulo ou discípula que Jesus envia para estender (a todas as ovelhas perdidas e, 
depois, até os confins da terra) a missão que teve início no seio do Pai, ao enviar o Filho seu 

ao mundo. O apóstolo tem que espelhar em si o Filho, que é o reflexo do Pai.

SANTO HENRIQUE, LEIGO

(Missa: santos - MR, 771)
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

admirável das preocupações do governo ter-
restre às coisas do céu, concedei, por suas pre-
ces, que vos busquemos de todo o coração 
entre as vicissitudes deste mundo. 

Oração do dia

Senhor Deus, que cumulastes de graça o 
imperador santo Henrique, elevando-o de modo 
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14 TERÇA-FEIRA DA 15ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Jesus tem falas de extrema ternura, mas  
não deixa de ser duro quando necessário. 
Preparemo-nos para ouvir hoje um duro dis-
curso de Jesus. As suas palavras são as 
mesmas com as quais Javé ameaça os que 
rejeitam a sua ação. A palavra de Jesus é 
julgamento sobre aqueles que O conhecem e 
não O aceitam. Vamos abrindo o coração para 
ouvi-lo.

Comentário inicial - O manso e humilde 
Jesus, quando necessário, tem atitudes duras e 
palavras fortes. O Evangelho de hoje traz um 
desses discursos contundentes de Jesus. As 
suas palavras são as mesmas com as quais Javé 
ameaça os que rejeitam a sua ação. A palavra de 

Contemplarei, justificado, a vossa face; e 
serei saciado quando se manifestar a vossa 
glória.

Jesus é julgamento sobre aqueles e aquelas que 
O conhecem e não O aceitam. “Ai de ti, Corazim! 
Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Cafarnaum!”

Antífona da entrada - Sl 16,15

Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos 
que erram para retornarem o bom caminho, dai a 
todos os que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno 
deste nome. 

Oração do dia 
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Ele, que é Amor. O Pai é, de fato, o Amor amante; o Filho, o Amor amado; o Espírito Santo, o amor 
mútuo, dado e recebido (segundo a “analogia do amor” de Santo Agostinho, explorada sabiamente 
por Bruno Forte em sua obra sobre a Trindade).

-  Carregar a “sua” cruz faz parte da imagem do discípulo missionário cristão como carregar   
a “nossa” cruz faz parte da imagem do missionário Cristo. Quando carregamos a nossa cruz, 
podemos ter a certeza de não estarmos sozinhos. Jesus caminha à nossa frente e diante de                  
nós. Carregamos a sua cruz, que, na verdade, é a nossa. Ajudado por algum Cireneu, mas, 
geralmente, sozinho. Ele leva a parte mais pesada, sobre a qual será crucificado. A mais leve está 
nas nossas costas. Sobre ela escorrerá o seu sangue, que, expressão de amor, mais uma vez nos 
salvará. 

-  “Possuir” a vida (no sentido de agarrar-se a ela) é tudo o que queremos, mas é tudo o que 
não devemos fazer. À medida que o conseguimos, a perdemos, pois tornamo-nos egoístas e 
matamos a vida filial e fraterna. A vida é como o amor. É para ser dada. Só assim, sobrevive. 

Memória histórica: Chegada do Pe. José de Anchieta ao Brasil (1553). Nascimento de Juana 
Fernández Solar (Santa Teresa de los Andes, 1900). A Corte Suprema da Argentina declara nulos os 
indultos aos repressores durante a ditadura militar (2007).

Testemunhas do Reino: Fernando Hoyos e Chepito (Guatemala, 1982). Riccy Mabel Martínez 
(Honduras, 1991). Rodolfo Ricciardelli (2008).

Datas comemorativas: Dia dos Cantores e Compositores Sertanejos; Dia do Engenheiro 
Sanitarista.

Santos do dia: Silas (Silvano) (século I); Arno de Würzburg (+892). Henrique II (973-1024). 
Cunegunda (980-1033/1039); João Höver (1816-1864). Clélia Barbieri (1847-1870).
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2.  Monte Sião, no extremo norte situado, és 
a mansão do grande Rei! Deus revelou-se em 
suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. R.

R. O Senhor estabelece sua cidade 
para sempre.

Salmo responsorial - Sl 47(48),2-3a. 
3b-4.5-6.7-8(R/. 9d)

Leituras - Is 7,1-9

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

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de 
Ozias, rei de Judá, aconteceu que Rason, rei da 
Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, 
puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, 
mas não conseguiram conquistá-la.  Foi dada a 2

notícia à casa de Davi: "Os homens da Síria 
estão acampados em Efraim". Tremeu o coração 
do rei e de todo o povo, como as árvores da 
floresta diante do vento.  Então disse o Senhor a 3

Isaías: "Vai ao encontro de Acaz com teu filho 
Sear-Iasub (isto é, 'um resto voltará') até a ponta 
do canal, na piscina superior, na direção da 
estrada do Campo dos pisadores;  e dirás ao rei: 4

Procura estar calmo; não temas nem estremeça 
o teu coração por causa desses dois pedaços de 
tição fumegantes, diante da ira furiosa de Rason 
e da Síria, e do filho de Romelias,  por terem a 5

Síria, Efraim e o filho de Romelias conjurado 
contra ti, dizendo:  'Vamos atacar Judá, enchê-6

lo de medo e conquistá-lo para nós, e nomear 
novo rei, o filho de Tabeel'.  Isto diz o Senhor 7

Deus: Este plano fracassará, nada disso se 
realizará!  Que seja Damasco a capital da Síria e 8

Rason o chefe de Damasco; dentro de sessenta 
e cinco anos deixará Efraim de ser povo;  que 9

seja a Samaria capital de Efraim e o filho de 
Romelias chefe de Efraim. De resto, se não 
confiardes, não podereis manter-vos firmes'.              
- Palavra do Senhor.

4.  Como as dores da mulher sofrendo par-
to, uma angústia os invadiu; semelhante ao 
vento leste impetuoso, que despedaça as naus 
de Társis. R.

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

Evangelho - Mt 11,20-24

3.  Pois eis que os reis da terra se aliaram, e 
todos juntos avançaram; mal a viram, de pavor 
estremeceram, debandaram perturbados. R.

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

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Preces dos fiéis

Naquele tempo:  Jesus começou a censu-20

rar as cidades onde fora realizada a maior parte 
de seus milagres, porque não se tinham conver-
tido.  "Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! 21

Porque, se os milagres que se realizaram no 
meio de vós, tivessem sido feitos em Tiro e 
Sidônia, há muito tempo elas teriam feito 
penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se 
de cinza.  Pois bem! Eu vos digo: no dia do 22

julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com 
menos dureza do que vós.  E tu, Cafarnaum! 23

Acaso serás erguida até o céu? Não! Serás 
jogada no inferno! Porque, se os milagres que 
foram realizados no meio de ti tivessem sido 
feitos em Sodoma, ela existiria até hoje!  Eu, 24

porém, vos digo: no dia do juízo, Sodoma     
será tratada com menos dureza do que vós!"                  
- Palavra da Salvação.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

A palavra de Deus nos chama constante-
mente à conversão, dando-nos a alegria de 
entrar cada vez mais na relação filial de Jesus 
com o Pai. Com coração de filhos e filhas, 
possamos rezar, dizendo: R. Escutai-nos, 
Senhor.

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:16



D
ia

 1
4 

de
 J

ul
ho

 -
 T

er
ça

-f
ei

ra
 d

a 
15

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

50

Senhor, nosso Deus, ajudai-nos a ser no 
mundo anunciadores da salvação do vosso 
Filho, Jesus Cristo, e instrumentos dóceis do 

4. Para que nas comunidades cristãs não 
faltem pessoas sábias, capazes olhar a vida e os 
acontecimentos com profundidade e dizer 
palavras de luz e esperança, rezemos. R.

3. Para que os povos envolvidos em guer-
ras possam quanto antes voltar a experimentar 
dias de sossego e segurança, paz e prosperida-
de, rezemos.R.

1. Para que os que presidem as Igrejas na 
caridade se sintam chamados a um verdadeiro 
processo de reconciliação rumo à unidade de 
todos os cristãos, rezemos. R.

5. Para que a eucaristia que estamos cele-
brando abra os nossos corações aos apelos de 
Deus e nos deixemos transformar pela sua 
misericórdia, rezemos. R.

2. Para que todos os que trabalham nas 
instituições internacionais busquem incansavel-
mente a paz entre todos os povos e os grupos 
humanos, rezemos. R.

Espírito que atua sobre a face da terra para 
edificar o vosso Reino. 

Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos 
pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa 
salvação cada vez que celebramos este mis-
tério. 

Antífona da comunhão - Sl 83,4-5

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em oração, e fazei crescer em santidade 
os fiéis que participam deste sacrifício.

Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa 
casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para 
nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó 
Senhor Deus do universo! Vossos altares, ó meu 
Rei e meu Senhor! Felizes os que habitam vossa 
casa; para sempre haverão de vos louvar!

Oração sobre as oferendas

Oração depois da comunhão

MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)
(Missa: santos que praticaram obras de misericórdia - MR, 778)

SÃO CAMILO DE LÉLLIS, Presbítero

enfermos, dai-nos o vosso espírito de amor, 
para que, servindo-vos em nossos irmãos e 
irmãs, possamos partir tranquilos ao vosso 
encontro na hora de nossa morte.

Oração do dia

Ó Deus, que inspirastes a São Camilo de 
Lellis extraordinária caridade para com os 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 11,20-24

 discurso endurece. As palavras de Jesus – “ai de ti...” – são as palavras duras com as Oquais Deus, no Antigo Testamento, ameaça os que refutam a sua ação. Para reforçar a sua 
consternação, Jesus compara as cidades por ele nomeadas (Corazim, Betsaida, Tiro, 

Sidônia, Cafarnaum) com as cidades pagãs do Antigo Testamento e com Sodoma, símbolo da 
corrupção.

-  A crise está instaurada. A palavra de Jesus exprime um juízo – um julgamento – sobre 
quem O conhece e não O aceita. Estabelece uma correspondência entre conhecimento e 
responsabilidade, entre responsabilidade e culpa, entre culpa e punição. Nem parece a linguagem 
de Jesus. A crise é séria.

-  O estilo, na verdade, é o estilo profético. É uma ameaça clara contra o endurecimento no 
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15 QUARTA-FEIRA - SÃO BOAVENTURA, BDr - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Seu nome de batismo era Giovanni Fidanza. 
Nasceu em Bagnoreggio, perto de Viterbo, na 
Itália. Estudante em Paris, encontrou a espiritua-
lidade de São Francisco de Assis, defendeu os 
ideais franciscanos e o novo tipo de vida 
consagrada que ele introduzira na Igreja. Em 
1243, ingressou na Ordem. Menos de quinze 
anos depois, em 1257, foi eleito ministro geral 

da Ordem. Em 1273, tornou-se cardeal e bispo 
de Albano, perto de Roma. Faleceu enquanto 
trabalhava em prol do II Concílio de Lião. Con-
solidou a Ordem, promovendo um modelo de 
vida franciscana acessível a todos. Fê-lo tão 
sabiamente que era respeitado até pelos mais 
rigoristas entre os franciscanos. Foi brilhante 
teólogo, unindo, em seus escritos, a penetração 
da inteligência e a unção da mística. O Vaticano 
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-  Por isso, Jesus condena o mal, não o malfeitor. Condenar o malfeitor seria contrariar o 
mandamento de amar os inimigos, que ele mesmo ensinou. Mais. Estaria em aberta contradição 
com a dinâmica de sua vida e o sentido de sua morte, dada pelos pecadores. A palavra profética – 
palavra de Deus em palavra humana lançada diante dos nossos olhos – faz a verdade: declara o mal 
com todas as letras, apontando todas as suas consequências negativas. É como a palavra da mãe, 
que, diante dos desatinos do filho, joga-lhe na cara as consequências (que ela evidentemente nem 
prevê nem deseja) de suas atitudes. “Mamãe quer-lhe o maior bem desse mundo. Mas, se você 
continuar assim, você vai ver!”

mal. Um convite a abrir os olhos para sair da cegueira. Estamos no limite, só compreensível no 
horizonte de um amor que não aceita perder o amado e de um amado que não consegue perceber 
as consequências do seu fechamento.

-  A linguagem dura desse texto nos permite ver o tema fundamental, não só do Evangelho, 
mas de toda religião digna desse nome (religião vem de ' ligar de novo e mais fortemente): religare', 
nosso destino de felicidade – ou infelicidade – está nas mãos de cada um de nós. É o que inquieta o 
coração do homem... e de Deus!

-  Os conceitos principais que aí aparecem são os de: (uma estratégia para acordar ameaça 
quem ainda não entendeu que o mal faz mal!); (não vem de alguém, mas do próprio mal: o punição 
mal faz mal); (o desejo fundamental do ser humano, que tem consciência de ser limitado felicidade 
e mortal);  (o fracasso total, o não conseguimento da salvação);  (Deus é justo inferno justiça
porque, de um lado, não quer, não tolera e não faz a injustiça; a sua justiça, de outro, é graça, e o seu 
juízo é perdão); (consiste em amar superabundantemente e salvar a todos)liberdade de Deus ; a 
liberdade do ser humano (consiste em dizer “sim” a esse amor e, assim, ser salvo). 

Santos do dia: Donaldo (+716); Gumberto (+790); Regiswindis (século VII). Higino de 
Augsburg (1065-1120); Rosália de Palermo (1100-1160); Ceslau de Bretslávia (1180-1242); 
Boaventura de Bagnoreggio (1218-1274); Pompílio Maria de S. Nicolau [Domenico Perrotti] (1710-
1766). 

Testemunhas do Reino: Héctor Jurado (Uruguai, 1972). Rodolfo Lukenbein e Lourenço Simão 
(Brasil, 1976). Misael Ramírez (Colômbia, 1981). Júlio Quevedo Quezada (Guatemala, 1991). 

Datas comemorativas: Dia Internacional da Família (ONU). Dia Nacional dos Clubes. Dia 
Internacional do Homem. 400 anos do nascimento de Rembrandt (Leiden, Holanda, 1606-1669). 
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Comentário inicial - “Tudo me foi entre-
gue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, 
senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o 
Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”, 
reza Jesus agradecido na volta dos discípulos 
missionários. Nesta oração, Jesus abre seu 
coração e abre uma janela para o coração de 
Deus, íntima comunhão do Pai com o Filho. São 
Boaventura, o santo cuja memória celebramos 
hoje, orienta-nos em nossa busca de Deus: 
“interroga a graça, não a doutrina; o desejo, não 
o intelecto; o gemido da oração, não a leitura 
atenta; o esposo, não um mestre; Deus, não um 
homem; a neblina, não a clareza; não a luz, mas 
o fogo que tudo queima e tudo transporta     
para Deus com o êxtase da piedade e o amor 
ardentíssimo”. 

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

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

II, no decreto Optatam totius sobre a formação 
presbiteral, cita justamente São Boaventura 
quando diz que a teologia deve tornar-se ali-
mento da vida espiritual: “Ninguém creia que lhe 
baste a leitura sem a unção, a especulação sem 
a devoção, a investigação sem a admiração, a 
atenção sem a alegria, a atividade sem a 
piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência 
sem a humildade, o estudo sem a graça divina, a 
pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por 
Deus” (S. Boaventura, Itinerário da mente a 
Deus, Prólogo, n. 4). Graças à sua habilidade 
teológica, deu fundamentação e organicidade à 
espiritualidade franciscana. Seus principais 
escritos são: O itinerário da mente a Deus 
(1295); a Ciência de Cristo; o Brevilóquio. 

Oração do dia

Concedei-nos, Pai todo-poderoso, que, 
celebrando a festa de São Boaventura, aprovei-
temos seus preclaros ensinamentos e imitemos 
sua ardente caridade. 

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

Leitura - Is 10,5-7.13-16

Assim fala o Senhor:  Ai de Assur, vara de 5

minha cólera, bastão em minhas mãos, ins-
trumento de minha indignação!  Eu o envio 6

contra uma nação ímpia e ordeno-lhe, contra 
um povo que me excita à ira, que o submeta à 
pilhagem e ao saque, que o calque aos pés 
como lama nas ruas.  Mas ele assim não pen-7

sava, seu propósito não era esse; pelo contrário, 
sua intenção era esmagar e exterminar não 
poucas nações.  Pois diz o rei da Assíria: "Rea-13

lizei isso pela força da minha mão e com minha 
sagacidade, pois tenho experiência; aboli as 
fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, e 
derrubei de golpe os ocupantes de altos postos; 
14 minha mão empalmou como um ninho a 
riqueza dos povos; e como se apanha uma 
ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da 
terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse 
o bico e desse um pio".  Mas acaso gloria-se o 15

machado, em detrimento do lenhador que com 
ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador 
que a maneja? Como se a vara movesse quem a 
levanta e um bastão erguesse aquele que não é 
madeira.  Por isso, enviará o Dominador, 16

Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes 
guerreiros o raquitismo; e abalará sua glória 
com convulsões que queimam como fogo.                   
- Palavra do Senhor.

R. O Senhor não rejeita o seu povo.

2.  Eles dizem: "O Senhor não nos vê e o 
Deus de Jacó não percebe!" Entendei, ó estultos 
do povo; insensatos, quando é que vereis? R.

3.  O que fez o ouvido, não ouve? Quem os 
olhos formou, não verá? Quem educa as nações, 
não castiga? Quem os homens ensina, não 

Salmo responsorial - Sl 93(94),5-6.7-
8.9-10.14-15(R/. 14a)

1.  Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e 
humilham a vossa herança; estrangeiro e viúva 
trucidam, e assassinam o pobre e o órfão! R.
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Evangelho - Mt 11,25-27

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

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.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Oremos ao Pai misericordioso, fonte de toda 
a verdade e sabedoria, para que nos dê um 
coração iluminado e bondoso, dizendo, cheios 
de fé: R. Dai-nos, Senhor, um coração bom e 
generoso.

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que não 
lhe faltem a palavra e o ensino fiel de pensa-
dores e sábios como São Boaventura, oremos, 
irmãos. R.

4.  O Senhor não rejeita o seu povo e não 
pode esquecer sua herança: voltarão a juízo as 
sentenças; quem é reto andará na justiça. R.

sabe? R.

25 Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: "Eu 
te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas coisas aos sábios e enten-
didos e as revelaste aos pequeninos.  Sim, Pai, 26

porque assim foi do teu agrado.  Tudo me foi 27

entregue por meu Pai, e ninguém conhece o 
Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, 
senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

3.  Pelos cristãos que ensinam ou estudam, 
para que o Espírito os ajude a reconciliar a 
verdadeira ciência e a verdadeira fé, oremos, 
irmãos. R.

4.  Por todos os membros da família fran-
ciscana, para que ajudem a humanidade a trilhar 
os passos do itinerário para Deus, oremos, 
irmãos. R.

5.  Pelos que estamos aqui, para que o 
testemunho do Doutor Seráfico nos apaixone 
ainda mais pela vida do Santo de Assis, oremos, 
irmãos. R.

Chegue até vós, Senhor, a humilde oração 
desta comunidade, e dignai-vos ouvi-la com 
bondade, não em atenção aos nossos méritos, 
mas à vossa infinita misericórdia. 

Oração sobre as oferendas

2.  Pela educação em nosso país, para que 
comprometa a todos, chegue a todos, tenha quali-
dade e mude a nossa pátria, oremos, irmãos. R.

Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que 
vamos oferecer em vosso altar na festa de são 
Boaventura, para que, alcançando-nos o 
perdão, glorifique o vosso nome. 

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.

Oração depois da comunhão

Alimentados pela Eucaristia, nós vos pedi-
mos, ó Deus, que, seguindo o exemplo de são 
Boaventura, procuremos proclamar a fé que 
abraçou e praticar a doutrina que ensinou.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 11,25-27

A
o duro discurso da ‘maldição’ (“ai de ti...”) segue o terno discurso da ‘bênção’. Uma 
‘“ ”’ suave e inspirada escorre dos lábios de Jesus. Ele proclama – reconhece berakah
publicamente – o dom do Pai. É a dança por quem acolhe a Palavra. Estamos diante de 

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:17



D
ia

 1
6 

de
 J

ul
ho

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 -

 N
os

sa
 S

en
ho

ra
 d

o 
C

ar
m

o 
- 

Fe
st

a

54

um ponto alto do Evangelho: o Filho se alegra com a mesma alegria do Pai porque os filhos 
participam dos movimentos interiores de Deus.

-  Os filhos e filhas participam do conhecimento e do amor – ou seja, da própria vida – que 
existe entre o Pai e o Filho. Em Deus, esse mútuo conhecimento é por natureza; em nós, que dele 
participamos, é por graça. O Espírito – que é o amor circulante entre o Pai e o Filho – faz brotar em 
nosso coração e florescer em nossos lábios a mesma palavra que, desde sempre e para sempre, o 
Filho diz, definindo-se e definindo sua Fonte: “Abbá”!, que quer dizer pai, papai, paizinho. Assim, 
através do conhecimento e do amor, entramos na Trindade, da qual saímos e à qual somos 
chamados a voltar. 

-  Sábios e inteligentes enquadram-se na segunda hipótese. Esses procuram um Deus sábio 
e prudente. Mas não conseguem admirar-se nem com o poder nem com a sabedoria de Jesus. 
Pequenos e pobres, porém, enquadram-se na primeira classe. Só esses encontram a sabedoria e o 
poder de Deus onde de verdade está: na in-sipiência e fragilidade de Jesus. E só eles têm – graça 
sobre graça – o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus (Jo 1,12). A humanidade de Jesus é a 
porta de comunicação entre Deus e nós, entre o Pai e os filhos. A humanidade de Jesus é a escada 
de Jacó, que une o céu e a terra (Gn 28,10-17; Jo 1,51).

-  A missão de Jesus atinge, assim, o seu objetivo: compartilhar com os irmãos e irmãs a vida 
íntima do Filho e, através dele, o seio do Pai. Essa é a nossa salvação, o fim para o qual fomos 
criados: tornamo-nos filhos no Filho, participando do seu mesmo conhecimento e amor!

-  Desta forma, a criação atinge a sua finalidade, que, na verdade, é a sua fonte. São as 
núpcias entre a criatura e o Criador, o casamento anunciado no Jardim da criação e que só será 
consumado no Jardim da cruz. Os filhos, acolhendo o irmão, acolhem o Filho. Acolher Jesus é a 
salvação do homem, criado para ser filho, perdido se não chega a sê-lo. Na sua carne esconde-se a 
glória; acolher a sua carne é acolher a glória; unir-se a ela é unir-se à glória. Felizes aqueles para 
quem a carne do Filho do Homem não é escândalo, mas acesso para a glória. Ai daqueles para 
quem na carne do Filho do Homem não transparece a glória, mas aparece tão somente a corriqueira 
e absolutamente normal história do carpinteiro de Nazaré.

Santos do dia: Donaldo (+716); Gumberto (+790); Regiswindis (século VII). Higino de 
Augsburg (1065-1120); Rosália de Palermo (1100-1160); Ceslau de Bretslávia (1180-1242); 
Boaventura de Bagnoreggio (1218-1274); Pompílio Maria de S. Nicolau [Domenico Perrotti] (1710-
1766). 

Testemunhas do Reino: Héctor Jurado (Uruguai, 1972). Rodolfo Lukenbein e Lourenço Simão 
(Brasil, 1976). Misael Ramírez (Colômbia, 1981). Júlio Quevedo Quezada (Guatemala, 1991). Arturo 
Paoli (Luca, 2015).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Família (ONU). Dia Nacional dos Clubes. Dia 
Internacional do Homem. 400 anos do nascimento de Rembrandt (Leiden, Holanda, 1606-1669).

QUINTA-FEIRA - NOSSA SENHORA DO CARMO - Festa
(Cor branca - GLÓRIA - Ofício festivo do Comum de Nossa Senhora)

No século XII, um grupo de leigos começou  
a viver como eremitas no Monte Carmelo* 

(Palestina), tendo como modelo inspirador o 
profeta Elias. Aqueles eremitas estavam dis-
postos a dedicar-se dia e noite ao serviço de 
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Comentário inicial - A família de Jesus é a 
família de seus discípulos e discípulas. Nela 
Maria não só não está excluída, mas ocupa o 
primeiro lugar, pois é a primeira discípula de seu 
próprio Filho e perfeita cumpridora da vontade 
do Pai. O discípulo missionário não perde a 
família humana em que nasceu, cresceu e vive; 
ele ganha uma família muito maior, cuja cabeça 
é Cristo, cuja condição é a liberdade dos filhos 
de Deus, cuja lei é o mandamento do amor. Um 
dos seus símbolos é o Monte Carmelo.

Antífona da entrada (Sedúlio)

Venha, ó Deus, em nosso auxílio a gloriosa 
intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para 

Oração do dia

Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz 
o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos 
eternos.

Jesus Cristo (“in obsequio Jesu Christi”), sob o 
patrocínio de Maria. O Patriarca Alberto, de 
Jerusalém, deu-lhes a Regra ou “fórmula de 
vida”. Essencialmente a Regra carmelitana é um 
projeto de vida evangélico, simples e unificado, 
tendo como centro Jesus Cristo e a comunhão 
eclesial. O Papa Honório III reconheceu a Ordem 
em 1226. Na tradição carmelitana, Maria é vista 
como mãe, patrona, irmã e modelo. A ela foi 
dedicada a primeira capela do Monte Carmelo. 
Daí o nome “Nossa Senhora do Carmo”. O 
Escapulário – peça de tecido, colocada sobre os 
ombros, que desce sobre a frente e as costas do 
devoto – é um sinal da consagração ao Pai e de 
doação aos irmãos, “em obséquio de Jesus 
Cristo servindo-o lealmente com coração puro e 
boa consciência” (Regra, prólogo). A Ordem 
Carmelitana deu grandes santos e santas à 
Igreja e ao mundo: Santa Teresa de Jesus, São 
João da Cruz, Santa Teresa de Lisieux, São Tito 
Brandsma, Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith 
Stein). No dia 12 de setembro de 2001, o Papa 
João Paulo II coroou a imagem da Virgem do 
Carmo. 

5.  Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu 
amor, como havia prometido aos nossos pais, em 
favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. R.

R. O Poderoso fez por mim maravilhas, 
e Santo é o seu nome.

Ou: 

2.  Pois ele viu a pequenez de sua serva, 
desde agora as gerações hão de chamar-me de 
bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e 
Santo é o seu nome! R.

que possamos, sob sua proteção, subir ao mon-
te que é Cristo. 

14 'Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que 
venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor.            
15 Muitas nações se aproximarão do Senhor, 
naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no 
meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos 
me enviou a ti.  O Senhor entrará em posse de 16

Judá, como sua porção na terra santa, e 
escolherá de novo Jerusalém.  Emudeça todo 17

mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-
se de sua santa habitação'. - Palavra do 
Senhor.

1.  A minh'alma engrandece ao Senhor, e se 
alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. R.

3.  Seu amor, de geração em geração, che-
ga a todos que o respeitam. Demonstrou o poder 
de seu braço, dispersou os orgulhosos. R.

Leitura da Profecia de Zacarias 

4.  Derrubou os poderosos de seus tronos e 
os humildes exaltou. De bens saciou os famin-
tos e despediu, sem nada, os ricos. R.

Leitura - Zc 2,14-17

Cântico evangélico - Lc 1,46-.48-49.50-
51.52-53.54-55(R/. 49)

R. Bendita sejais, ó Virgem Maria, trou-
xestes no ventre a Palavra eterna!

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:17



D
ia

 1
6 

de
 J

ul
ho

 -
 Q

ui
nt

a-
fe

ira
 -

 N
os

sa
 S

en
ho

ra
 d

o 
C

ar
m

o 
- 

Fe
st

a

56

Evangelho - Mt 12,46-50

V. Feliz quem ouve e observa a palavra de 
Deus! R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo,  enquanto Jesus estava 46

falando às multidões, sua mãe e seus irmãos 
ficaram do lado de fora, procurando falar com 
ele.  Alguém disse a Jesus: "Olha! Tua mãe e 47

teus irmãos estão aí fora, e querem falar 
contigo".  Jesus perguntou àquele que tinha 48

falado: "Quem é minha mãe, e quem são meus 
irmãos?"  E, estendendo a mão para os 49

discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus 
irmãos.  Pois todo aquele que faz a vontade do 50

meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe". - Palavra da 
Salvação.

1. Pela Igreja, para que, à semelhança da 
Virgem sempre fiel, dê testemunho de amor e 
fidelidade, rezemos. R.

A Mãe de Jesus não abandona o filho, que 
partiu para a missão recebida do Pai. Discípula 
missionária do próprio filho, ela acompanha 
também hoje os que saem para a missão. 
Unidos a Maria, sob o título do Carmelo, invo-
quemos o Deus único, dizendo: R. Escutai-
nos, ó Pai.

2. Por todos os povos, para que a justiça se 
sobreponha à desigualdade e a paz se estabe-
leça, rezemos. R.

3. Pelos que cuidam dos doentes, para  

Preces dos fiéis

que sejam um sinal vivo do amor de Cristo pelos 
humildes, rezemos. R.

5. Pelos devotos do Carmo, para que, ins-
pirados no Profeta Elias, sirvam ao Deus único, 
rezemos. R.

6. Por esta nossa assembleia, para que a 
intercessão da Virgem do Carmo nos guarde até 
o fim, rezemos. R.

Senhor, que fizestes do Monte Carmelo um 
símbolo da fidelidade do profeta Elias e um lugar 
de encontro com o vosso povo, escutai, por 
intercessão da Virgem Mãe do vosso Filho, as 
súplicas que fervorosamente vos dirigimos.

4. Pela família Carmelitana, para que 
caminhe para Deus como os peregrinos para o 
Carmelo, rezemos. R.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, tendo entrado em comunhão 
convosco ao celebrar a festa da Virgem Maria, 
nós vos pedimos a graça de participar do eterno 
convívio.

Antífona da comunhão - Lc 1,48

Oração depois da comunhão

Todas as gerações me chamarão bem-
aventurada porque Deus olhou a humildade de 
sua serva.

Prefácio de Nossa Senhora, I ou II

Festejando com alegria a Mãe de Deus,    
nós vos oferecemos, ó Pai, a hóstia de louvor. 
Concedei-nos, por este sacrifício, progredir no 
caminho da salvação.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 12,46-50

O
 ponto alto do Evangelho de hoje é a palavra de Jesus: “Eis minha mãe e meus irmãos...”. É 
a palavra que Jesus diz, apontando sua mão para aqueles que estenderão a mão para 
comer do seu pão, que é fazer a vontade de Deus (cf. Jo 4,34).

-  Em cada um desses versículos se fala de mãe e irmão, enquanto, no último, se fala também 
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-  O tom de Marcos – seria interessante ler Mc 3,20-25, para poder comparar – refere o 
episódio com outro tom de voz: é o ponto culminante da crise. Mateus faz outra leitura do mesmo 
episódio: é a conclusão positiva de dois capítulos de crise.

-  Jesus nos leva ao conhecimento e ao amor recíprocos entre Pai e Filho (Mt 11,25-30). O 
dom sublime que nos contagia supera toda expectativa, inclusive a do Batista (Mt 11,2-25). A sua 
geração não o entende (Mt 11,16-24), os fariseus tomam a decisão de eliminá-lo (Mt 12,14), 
acusam-no de cumplicidade com satanás (12,24) e exigem sinais (12,38ss.). Até os “seus” 
(parentes, familiares e, ampliando o sentido, compatriotas) consideram-no louco (Mc 3,21). 
Mateus, o escriba que medeia entre opostos extremismos (“tira de seu tesouro coisas novas e 
velhas”!), despreza esse particular negativo e mostra positivamente quem é discípulo de Jesus: 
alguém que faz parte da família de Jesus, não por ser consanguíneo ou patrício, mas por fazer a sua 
vontade!

-  Com essa operação, os dois capítulos se encerram com uma abertura positiva: Jesus não 
está mais sozinho. Os parentes carnais são substituídos por parentes espirituais. À parentela da 
carne sucede a parentela do Espírito. À geração da carne seguiu-se a geração do (no) Espírito.

de irmã de Jesus. Falam de mãe e irmão o narrador Mateus, um personagem anônimo, e – três 
vezes – o próprio Jesus. Tudo conflui e deságua no tema da “consanguinidade” com Jesus, assunto 
que deve ter sido muito importante nos primórdios do cristianismo.

-  Duas décadas depois da morte de Jesus, o escriba Paulo vai universalizar o episódio: 
“Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim” 
(2Cor 5,16). Fica para trás a família da Lei; nasce a família do Filho, com nova mãe, irmãs e irmãos. 
Se, em Marcos, tinha-se a impressão que até a mãe ficava fora (para preocupação dos devotos e 
dos teólogos de Maria), aqui, na nova família, embora nomeada por último (v. 50), a Mãe ocupa o 
primeiro lugar (cf. dois primeiros capítulos do Evangelho). É a primeira a ser chamada, a primeira a 
dizer “sim”, a primeira a acolher Jesus em sua vida, a primeira a adorá-lo, a primeira a protegê-lo da 
fúria de Herodes e a reconduzi-lo a Nazaré.

Santos do dia: Valentim de Trier (280-350); Reinelda (630-670); Fulrad de Saint-Dénis (710-
784). Hermengarda de Buchau (830-866); Milop de Thérouanne (1080-1159). Estêvão Harding 
(1059-1134); Elvira de Öhren (séculos XI-XII). Maria Madalena Postel (1756-1846).

Testemunhas do Reino: José Gumilla (Venezuela, 1750). Elsa M. Chaney americana, 
antropóloga], doutora em Ciência Política, professora na Universidade de Iowa: dedicou sua vida à 
causa da mulher trabalhadora (1930-2002).

Datas comemorativas: Início da Primeira Viagem Tripulada à Lua (1969). Dia do Comerciante.

IMPOSIÇÃO DO ESCAPULÁRIO POR UM MINISTRO ORDENADO

(Asperge o Escapulário com água benta).

(Imposição) - Recebe este santo hábito para que, trazendo-o com devoção, te defenda do mal, e 
te conduza à vida eterna. - Amém. 

- Senhor Jesus Cristo, Salvador dos homens, † abençoai este hábito de Nossa Senhora de 
Carmo, que, como sinal de Consagração a Maria, vai ser imposto ao vosso servo, para que, pela 
intercessão de Maria Santíssima, possa alcançar maior plenitude de graça. 
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(Asperge o fiel com água benta). 

Coloca-o ao pescoço de cada pessoa). 

- Participas desde este momento de todos os bens espirituais, de que gozam os religiosos do 
Carmo, em Nome do Pai † e do Filho e do Espírito Santo. R. - Amém. 

- O Senhor que se dignou admitir-te entre os confrades do Carmo, † te abençoe; e mediante este 
sinal de Consagração, te faça forte na luta desta vida, e te conduza à felicidade eterna. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo. - Amém. 

17
SEXTA-FEIRA - BV. INÁCIO DE AZEVEDO E 

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

Inácio de Azevedo nasceu na cidade do  
Porto (Portugal) em 1526. Era de família ilustre. 
Em 1548, entrou na Companhia de Jesus 
(Jesuítas), onde foi ordenado presbítero em 
1553. Foi, em seguida, mandado como missio-
nário ao Brasil. Tendo avaliado, nos anos em que 
atuou no Brasil, a extensão e os desafios da 
missão, viajou a Portugal em busca de refor- 
ços. Conseguiu atrair inúmeros colaboradores. 
Quando se dirigia para o Brasil com esses novos 
missionários, o navio em que viajavam foi inter-
ceptado por corsários anticatólicos nas proximi-
dades das Ilhas Canárias. Aí, nos dias 15 e 16 de 
julho de 1570, foram martirizados. Com ele, 

Comentário inicial - “Se tivésseis com-
preendido o que significa: 'Quero a misericórdia 
e não o sacrifício', não teríeis condenado os 
inocentes. De fato, o Filho do Homem é senhor 
do sábado." Palavras claras e firmes de Jesus no 
Evangelho de hoje. Quanto estamos longe de 
Jesus e do Evangelho quando, ao invés de 
manter o foco no coração da vida cristã, que é o 
amor e a misericórdia, supervalorizamos o que é 
secundário, muitas vezes totalmente desneces-
sário! Os santos missionários viveram o amor e 

somavam 40 missionários, sendo 31 portu-
gueses (32, com ele) e 8 espanhóis. O Papa Pio 
IX os declarou bem-aventurados em 1854. 

ABC DO CRISTIANISMO

[3] Monte Carmelo. A palavra de origem hebraica “carmelo” significa jardim ou pomar, lugar, 
portanto, onde se cultivam flores e frutas. O “Carmelo”, do ponto de vista geográfico, é uma encosta 
montanhosa, formada por muitas colinas verdejamtes, entre o Mar Mediterrâneo e a bela e fértil planície 
de Jezreel (literalmente, “Deus planta”), com muitos bosques e grutas. O Monte Carmelo como tal 
constitui a porta de acesso ao Vale de Jezreel (Esdrelon), com uma bela vista sobre a costa, estando a 
uma altitude de aproximadamente 170 metros sobre o atual porto de Haifa. Uma área estratégica, 
portanto, sob vários pontos de vista. O Carmelo foi habitado muito cedo e possuía um antigo santuário 
de Baal. Nesta área, no século IX a.C., o Profeta Elias combateu o culto a Baal e Aserá e seus respectivos 
profetas 1Rs 16ss; 2Rs 2,1-18). Opondo-lhes a fé e o culto a Javé, defendendo sem compromissos a 
adoração exclusiva de Javé, e ensinando o povo a discernir os eventos contemporâneos à luz de Javé, 
Elias consolidou em Israel a religião javista. A Ordem do Carmo (ou Ordem dos Carmelitas), 
originalmente chamada Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, é uma 
ordem religiosa católica que surgiu no final do século XI, na região do Monte Carmelo. 
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Oração do dia

por ele morreram. 

Antífona da entrada - Fl 2,10.11

Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no 
céu, na terra e nos abismos; e toda língua 
proclame, para glória de Deus Pai, que Jesus 
Cristo é Senhor!

Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo 
e seus trinta e nove companheiros para regarem 
com seu sangue as primeiras sementes do 
Evangelho lançadas na Terra de Santa Cruz, 
concedei-nos professar constantemente, para 
vossa maior glória, a fé que recebemos de 
nossos antepassados. 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 Naqueles dias, Ezequias foi acometido de 
uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta 
Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: "Isto diz o 
Senhor: Arruma as coisas de tua casa, pois vais 
morrer e não viverás".  Então Ezequias virou o 2

rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: 
3 "Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho 
caminhado em tua presença, com fidelidade e 
probidade de coração, e tenho praticado o bem 
aos teus olhos". Ezequias prorrompeu num 
grande choro.  A palavra do Senhor foi dirigida a 4

Isaías: "Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, 5 

Deus de Davi, teu pai: 'Ouvi a tua oração, vi as 
tuas lágrimas; eis que vou acrescentar à tua vida 
mais quinze anos,  vou libertar-te das mãos do  6

rei da Assíria, junto com esta cidade, que ponho 
sob minha proteção'.  Então, Isaías ordenou 21

que fizessem uma cataplasma de massa de 
figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele 
ficaria bom.  Perguntou Ezequias: "E qual é o 22

sinal de que hei de subir à casa do Senhor?"             
7 "Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele 
cumprirá a promessa que fez:  Eis que farei 8

recuar dez graus a sombra dos graus que já 

Leitura - Is 38,1-6.21-22.7-8

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

4.  Ó Senhor, meu coração em vós espera; 
por vós há de viver o meu espírito; curai-me e 
conservai a minha vida. R.

1 Naquele tempo, Jesus passou no meio de 
uma plantação num dia de sábado. Seus 
discípulos tinham fome e começaram a apanhar 

2espigas para comer.  Vendo isso, os fariseus 
disseram-lhe: "Olha, os teus discípulos estão 
fazendo, o que não é permitido fazer em dia de 

3sábado!" Jesus respondeu-lhes: "Nunca lestes 
o que fez Davi, quando ele e seus companheiros 

 4sentiram fome?  Como entrou na casa de Deus e 
todos comeram os pães da oferenda que nem a 
ele nem aos seus companheiros era permitido 

5comer, mas unicamente aos sacerdotes?  Ou 

3.  Minha morada foi à força arrebatada, 
desarmada como a tenda de um pastor. Qual 
tecelão, eu ia tecendo a minha vida, mas agora 
foi cortada a sua trama. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus 

2.  Eu dizia: "Não verei o Senhor Deus sobre 
a terra dos viventes nunca mais; nunca mais 
verei um homem neste mundo!" R.

Evangelho - Mt 12,1-8

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

desceu no relógio solar de Acaz". De fato, a 
marca do sol recuara dez graus dos que ela tinha 
descido. - Palavra do Senhor.

Cântico - Is 38,10.11.12.16(R/. cf. 17b) 

R. Vós livrastes minha vida do sepul-
cro, a fim de eu não deixar de existir.

1.  Eu dizia: "É necessário que eu me vá no 
apogeu de minha vida e de meus dias; para a 
mansão triste dos mortos descerei, sem viver o 
que me resta dos meus anos". R.
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Preces dos fiéis

Na memória dos santos mártires Beatos 
Inácio de Azevedo e Companheiros, assas-
sinados nas Ilhas Canárias, a caminho da 
missão no Brasil, oremos a Deus Pai todo-
poderoso, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor. 

2.  Para que o sangue de Jesus, nosso 
Senhor e Salvador, alimente a nossa genero-
sidade e nos alcance a vida eterna, rezemos. R.

nunca lestes na Lei, que em dia de sábado, no 
Templo, os sacerdotes violam o sábado sem 

6contrair culpa alguma?  Ora, eu vos digo: aqui 
 7está quem é maior do que o Templo.  Se ti-

vésseis compreendido o que significa: 'Quero a 
misericórdia e não o sacrifício', não teríeis 
condenado os inocentes. De fato, o Filho do 
Homem é senhor do sábado." - Palavra da 
Salvação.

3.  Para que o sangue dos mártires glo-
riosos obtenha a conversão dos perseguidores e 
confirme a fé dos cristãos, rezemos. R.

1.  Para que a Igreja, cheia do Espírito que 
jorrou da Páscoa de Cristo, viva a alegria 
prometida aos mártires, rezemos. R.

4.  Para que, por intercessão dos mártires, o 
Senhor conceda a glória dos céus aos que lhe 
foram fiéis no sofrimento, rezemos. R.

Oração depois da comunhão

5.  Para que esta celebração torne nossa 
comunidade mais disposta a seguir Jesus na 
alegria e na dor, na saúde e na doença, reze-
mos. R.

Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei 
que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício 
que sustentou no martírio o bem-aventurado 
Inácio e seus companheiros.

Oração sobre as oferendas

Deus eterno e onipotente, vinde em auxílio 
da nossa fraqueza e, com o exemplo dos 
gloriosos mártires Inácio de Azevedo e seus 
Companheiros, aumentai o em nós o espírito 
missionário e o vigor da fé. 

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

Antífona da comunhão - Jo 12,24

Tendo participado, ó Deus, do mistério 
pascal à mesa da Eucaristia, fazei-nos fiéis ao 
vosso serviço, a exemplo dos quarenta mártires 
que deram por vós a sua vida.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 12,1-8

A
 questão é o sábado, mas, evidentemente, vai muito além do sábado. Se fosse só o 
sábado, já seria um tema de peso, pois foi árdua conquista da humanidade, 
sobressaindo, entre todos os povos, os judeus, que o reconheceram como lei divina. Está 

no Decálogo (Ex 20,8-11; Dt 5,12-15). Mas vai além, estando aí embutido o tema da lei, sua 
origem, seu sentido, sua obrigatoriedade, sua interpretação.

-  Os discípulos consideram-se no “repouso” de Deus. Por isso, podem, sem culpa, fazer de 
sábado o que só aos sacerdotes é permitido. Sentem fome e, naturalmente, começam a colher 
espigas para comer! Mais que isso, eles sentem-se o povo messiânico, livre e sacerdotal. A 
celebração dominical da Eucaristia atravessa a narração de ponta a ponta (levante-se o vocabulário 
alusivo). 

-  O capítulo 12 é todo tecido pelo conflito entre a sabedoria velha e a sabedoria nova, a 
primeira, representada por escribas e fariseus, a segunda introduzida escandalosamente por Jesus 
(Mt 11,6). Mais radicalmente, opõem-se, nessa contenda, carne e Espírito, morte e vida.
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18 SÁBADO DA 15ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 16,15

Contemplarei, justificado, a vossa face; e serei 
saciado quando se manifestar a vossa glória.

No Evangelho que será proclamado hoje, 
Jesus mostra, ao mesmo tempo, a sua fide-
lidade e a sua sabedoria. Ele entrega a sua vida 
livremente, mas não estupidamente. É por isso 
que, desprezado e atacado pelos chefes, 
dedica-se a uma atividade mais discreta junto 
aos seus discípulos. Ele morrerá, mas seu 
testemunho e sua palavra ficam.

Oração do dia 

Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos 
que erram para retomarem o bom caminho, dai a 
todos os que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno 
deste nome. 

Leitura da Profecia de Miqueias 

Leitura - Mq 2,1-5

1 Ai dos que tramam a iniquidade e se 
ocupam de maldades ainda em seus leitos! Ao 
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-  Os fariseus – que, entre os sábios, são os mais inteligentes, pois não só conhecem a lei, 
como os escribas, mas a cumprem – acusam Jesus e os discípulos de estarem desrespeitando a 
lei, uma vez que estão fazendo uma das 39 obras proibidas de sábado. 

-  Jesus responde, primeiro, com argumentos tirados da Escritura (vv. 3.5.7). Jesus recorre 
às Escrituras para mostrar que a lei – mesmo a mais sagrada como a do sábado – é para o homem e 
não o contrário. A lei não pode ser norma para a vida se, antes, a vida não for norma para a lei. 
Assumir a lei como princípio último é sacrificar a vida: é matar e morrer. Quem assume o amor do 
Pai e dos irmãos como princípio goza da vida de Deus e come de sábado!

-  Depois, Jesus faz uma revelação, sobre si mesmo e sobre a lei: “o Filho do Homem é 
senhor do sábado” (v. 8). A revelação sobre si mesmo: Jesus é o Filho do Homem. A revelação 
sobre a lei: Jesus é senhor do sábado, que, no contexto, representa a lei. No Evangelho de Mateus, 
Jesus ora se apresenta ora é apresentado como Messias, sacerdote, profeta, Senhor do sábado, o 
Emanuel (1,23), Deus-conosco para sempre (28,17), que os magos vieram no início adorar 
(2,2.11) e que os discípulos adoram no fim (28,17). Maior que o Templo, é o Senhor que vem ao 
seu Templo para o julgamento – e o seu julgamento é a misericórdia (cf. Os 6,6). 

-  Por tudo isso – mas será que seria necessário tudo isso? – é senhor do sábado. O Filho do 
Homem é mais que o Templo; por isso, é senhor do sábado, dia do Senhor. Jesus, na verdade, ao 
mostrar-se livre diante de uma lei divina – como é caso do sábado – está fazendo valer uma 
pretensão divina. Só Deus pode questionar o que Deus estabeleceu. Aos fariseus e escribas só 
restava – não acolhendo sua pretensão divina – pensar em eliminá-lo.

Santos do dia: Marina (IV/V século); Aléxio de Edessa (IV/V século); Leão IV (790-855); 
Edviges da Polônia (1374-1399). 

Datas comemorativas: Dia da Proteção às Florestas.

Testemunhas do reino: Bartolomeu de las Casas, bispo de Chiapas, México (+ Madrid, 1566). 
Operários do Engenho Ladesma (Argentina, 1976).
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3.  Só há maldade e violência em sua boca, 
em sua língua, só mentira e falsidade. Arma 
emboscadas nas saídas das aldeias, mata 
inocentes em lugares escondidos. R. 

amanhecer do dia, executam tudo o que está em 
poder de suas mãos.  Cobiçam campos, e  2

tomam-nos com violência, cobiçam casas, e 
roubam-nas. Oprimem o dono e sua casa, o 
proprietário e seus bens.  Isto diz o Senhor: "Eis  3

que tenciono enviar sobre esta geração perversa 
uma desgraça de onde não livrareis vossos 
pescoços; não podereis andar de cabeça ergui-
da, porque serão tempos desastrosos.  Naquele 4

dia, sereis assunto de uma alegoria, de uma 
canção triste que diz: 'Fomos inteiramente de-
vastados; a parte de meu povo que passou a 
outro por ninguém lhe será restituída; os nossos 
campos são repartidos entre infiéis'.  Por isso, 5

não terás na assembleia do Senhor quem meça 
com cordel as porções consignadas por sorte". 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 9b(10),1-2.3-
5.7-8.14(R/. 12b)

R. O Senhor não se esquece do clamor 
dos aflitos.

1.  Ó Senhor, por que ficais assim tão longe, 
e, no tempo da aflição, vos escondeis, enquanto 
o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai 
no laço do malvado? R.

2.  O ímpio se gloria em seus excessos, 
blasfema o avarento e vos despreza; em seu 
orgulho ele diz: "Não há castigo! Deus não 
existe!" É isto mesmo que ele pensa. R.

4.  Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento, 
vós olhais e tomais tudo em vossas mãos! A vós 
o pobre se abandona confiante, sois dos órfãos 
vigilante protetor. R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 5,19

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

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Preces dos fiéis

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Os fariseus saíram e 14

fizeram um plano para matar Jesus.  Ao saber 15

disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões 
o seguiram, e ele curou a todos.  E ordenou-16

lhes que não dissessem quem ele era,  para se 17

cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías:  "Eis o 18

meu servo, que escolhi; o meu amado, no qual 
coloco a minha afeição; porei sobre ele o meu 
Espírito, e ele anunciará às nações o direito.                  
19 Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém 
ouvirá a sua voz nas praças.  Não quebrará o 20

caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda 
fumega, até que faça triunfar o direito.  Em seu 21

nome as nações depositarão a sua esperança".  
- Palavra da Salvação.

A Paixão de Jesus começa a aparecer no 
horizonte, mas ele prossegue o seu caminho 
com coragem e simplicidade. Rezemos ao Pai, 
por nós e por todos, dizendo: R. Ouvi-nos, Pai 
santo.

1.  Para que o Espírito, que repousou sobre 
Jesus, torne os pastores e ministros da Igreja 
ousados, mas prudentes como o seu Mestre, 
oremos ao Senhor. R. 

Evangelho - Mt 12,14-21

2.  Para que o Espírito, que repousou sobre 
Jesus, dê aos discípulos que amam e seguem o 
Senhor, a graça de o escutarem e serem cura-
dos, oremos ao Senhor. R. 

4.  Para que o Espírito, que repousou sobre 
Jesus, desperte em todos os homens deste 
mundo um grande respeito pelos emigrantes, 
oremos ao Senhor.  R. 

5.  Para que o Espírito, que repousou so-  

3.  Para que o Espírito, que repousou sobre 
Jesus, leve os cristãos a não quebrar a cana fen-
dida nem a apagar a mecha que ainda fumega, 
oremos ao Senhor. R. 
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Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em oração, e fazei crescer em santidade 
os fiéis que participam deste sacrifício. 

bre Jesus, faça nascer em todas as paróquias               
e comunidades da nossa diocese o desejo                
de celebrar o mistério pascal, oremos ao             
Senhor.  R.  

Oração sobre as oferendas

Senhor, nosso Deus, fazei que o vigor do 
Espírito Santo nos torne fortes e generosos na 
caridade. Por Cristo, nosso Senhor.

Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa 
casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para 
nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó 
Senhor, Deus do universo! Vossos altares, ó 
meu Rei e meu Senhor! Felizes os que habitam 
vossa casa; para sempre haverão de vos louvar!

Antífona da comunhão - Sl 83,4-5

Oração depois da comunhão

Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos 
pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa 
salvação cada vez que celebramos este mistério. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 12,14-21

esus entrega a sua vida livremente, mas não estupidamente. É por isso que, desprezado e Jatacado pelos chefes, se entrega a uma atividade mais secreta. Não é uma falência, mas um 
cumprimento da Escritura. A figura do “servo de Deus”, descrita pelo profeta Isaías (cf. Is. 

42-52), ajuda a comunidade de Mateus, o próprio Mateus e a todos nós, a entendermos o que está 
acontecendo. Na verdade, uma mesma realidade pode ter muitas interpretações, que, em última 
análise, se reduzem a duas: a do homem e a de Deus. A Escritura não despreza – aliás, 
normalmente, a tem em conta – a interpretação do homem, mas, no fundo e no fim, nos apresenta e 
nos dá de presente a de Deus.

-  A decisão que os chefes tomaram de matar Jesus leva Jesus a retirar-se. A sua obra, 
porém, ainda que de maneira escondida, continua de maneira até mais eficaz. Na verdade, Jesus 
cura a “todos” e manda que não digam nada a “ninguém” (v. 15). O seu messianismo é muito 
diferente daquilo que seus conterrâneos e contemporâneos esperavam. No ambiente farisaico, o 
mais popular antes do ano 70 a.C., esperava-se um messias-rei que, ao mesmo tempo, teria um 
papel religioso. Com o afastamento do domínio dos pagãos ímpios da Palestina, o messias-rei 
tornaria possível a observância integral da lei e a pureza do culto. Nos ambientes sacerdotais, onde 
predominavam os saduceus, a ideologia messiânica não gozava de muitas simpatias por suas 
características insurrecionais e desestabilizadoras em relação ao Templo, cuja sobrevivência 
dependia da cumplicidade com o poder ocupante romano. Entre os essênios do Mar Morto*, 
conviviam diversos messianismos: o profético escatológico (cf. Dt 18,15-19), em que o messias é 
identificado com o mestre de justiça (CD VI, 11); o régio, à espera do “messias de Israel”; e, 
finalmente, o sacerdotal, que nutre a expectativa de um “messias de Aarão”. Nos ambientes 
essênios, aliás, vige certa hierarquia entre os vários messias: o messias régio ungido de Israel tem 
uma função política, subordinada à do messias sacerdotal ungido de Aarão (1QS IX, 10-11; 1Qsa II, 
11). Mesmo o Batista, ao menos em parte, se equivocou a respeito do messias (cf. Mt 11,3). 
Todos, porém, esperavam a restauração religiosa, social e política de Israel, cujo modelo é o reino 
davídico e cujo pivô é um mediador histórico da ação de Deus que reproduz os traços de Davi, o 
soberano idealizado desde o Antigo Testamento. O messianismo de Jesus de Nazaré, porém, 
mesmo quando contemple algum aspecto do quadro acima, passa pela fragilidade e loucura da 
cruz, sabedoria e potência de Deus-Amor (cf. 1Cor 1,18). 
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-  Jesus, de fato, é Filho do Pai enquanto é servo dos irmãos e irmãs, especialmente dos 
pequenos, pobres e pecadores. É o eleito, não porque as massas querem fazê-lo rei, mas porque 
tem o Espírito do próprio Deus. Não é briguento, nem violento, nem espetacular; ao contrário, é 
atento às pessoas, às suas fraquezas e incertezas. Assim, pelos caminhos da pobreza e da 
humildade, faz triunfar na terra a justiça de Deus e abre espaços de esperança para todos.

-  Depois da condenação, há pouco decidida, tudo fica claro. O bem nunca fica impune, 
mas, justamente assim, conquista a sua vitória. É a justiça superior (Mt 5,20) do Pai, que faz chover 
a sua misericórdia sobre todos, inclusive os injustos e maus (Mt 5,43-48). 

-  As primeiras comunidades cristãs e os evangelistas, que nelas buscaram informações e 
interpretações do acontecido em Jesus e com Jesus, recorreram não só à sua memória recente (os 
curtos anos que Jesus viveu na Palestina), mas também à sua memória passada (os longos anos 
que JHWH viveu entre eles, de Abraão a Miqueias) para colherem o significado profundo da pessoa 
e da obra de Jesus de Nazaré. Um dos referenciais preferidos são, fora de dúvida, os cantos do 
Servo de Deus do livro de Isaías. No Evangelho de hoje, a longa citação – tirada de Is 42,1ss., início 
dos Cânticos do Servo – explicita a última, já colocada na conclusão do primeiro dia de milagres 
de Jesus segundo Mateus, interpretando a ação de Jesus à luz da figura do bode expiatório, que 
carrega sobre si os nossos males (Mt 8,17 = Is 53,5; Jo 1,29). 

Memória histórica: Morte de Benito Juárez (México, 1872).

Datas comemorativas: Dia Mundial dos Veteranos de Guerra. Dia Nacional da Espanha. Dia do 
Trovador. 

Santos do dia: Sinforosa e seus Sete Filhos (I século); Arnulfo de Metz (582-640); Arnoldo de 
Arnoldsweiler (VIII século); Frederico de Utrecht (780-838). Answer de Ratzeburg (1035-10066). 
Bruno de Segni (1047-1123); Simão de Lipnica (1438-1482).

Testemunhas do Reino: Carlos de Dios Murias e Gabriel Longueville (Argentina, 1976).

SEJAMOS SÓBRIOS E VIGILANTES

“O Senhor declara abertamente ser o semedor da boa semente, que, neste mundo, como num 
campo, não pára de semear nos corações das pessoas a Palavra de Deus, como uma boa 

semente, a fim de que cada um de nós, em proporção à semente semeada em si mesmo por 
Deus, produza frutos celestes e espirituais. Mas ele ensina também que o inimigo, o diabo, 

para sufocar em nós a semente de Deus, semeia aí o joio da maldade e da injustiça. Diz, com 
efeito: “Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo, e foi 

embora.” (Mt 13,25)... O Senhor mostra que o diabo semeia o joio sobre as pessoas que 
dormem, isto é, em cima daqueles que por negligência, oprimidos pela sua infidelidade bem 

como pelo sono da inércia, dormem em relação aos preceitos divinos... Por isso, quem, tendo 
expulsado para longe de si o sono da infidelidade, for sempre e fielmente vigilante para o 
Senhor, não poderá ser surpreendido por tal semeador noturno.” (Cromácio de Aquileia) 
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Comentário inicial - No mesmo campo 
em que cai a boa semente jogada pelo mestre 
Jesus, entram também maus desejos, maus 
pensamentos, más inclinações. Nossa tentação 
é, muitas vezes, com a maior boa vontade do 
mundo, arrancar o mal para que cresça só o 
bem. Jesus nos alerta que isto não dá certo e 
nos proíbe de fazê-lo. Não é hora de arrancar o 
mal, mas de semear o bem, com entusiasmo, 
coragem, determinação. O dono do campo, 
quando for fazer a colheita, no fim dos tempos, 
saberá separar o bom trigo da palha e das ervas 
daninhas. A tarefa de separar é dele: não 
julgueis! Nossa tarefa é semear: ide, anunciai o 
Evangelho a toda criatura!

Antífona da entrada - Sl 53,6.8

É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o coração 
hei de vos oferecer o sacrifício, e dar graças ao 
vosso nome, porque sois bom.
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19 16º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Oração do dia

Ó Deus, sede generoso para com os vossos 
filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fielmente os vossos 
mandamentos. 

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

2.  As nações que criastes virão adorar e 
louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis 
maravilhas: vós somente sois Deus e Senhor! R.

3.  Vós, porém, sois clemente e fiel, sois 

R. Ó Senhor, vós sois bom, sois cle-
mente e fiel!

Leitura do Livro da Sabedoria 

Leitura - Sb 12,13.16-19 

Salmo responsorial - Sl 85(86),5-6.9-
10.15-16a (R/. 5a)

13 Não há, além de ti, outro Deus que cuide de 
todas as coisas e a quem devas mostrar que teu 
julgamento não foi injusto.  A tua força é prin-16

cípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos 
te faz para com todos indulgente.  Mostras a 17

tua força a quem não crê na perfeição do teu 
poder; e nos que te conhecem, castigas o seu 
atrevimento.  No entanto, dominando tua pró-18

pria força, julgas com clemência e nos governas 
com grande consideração: pois quando 
quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu 
poder.  Assim procedendo, ensinaste ao teu 19

povo que o justo deve ser humano; e a teus 
filhos deste a confortadora esperança de que 
concedes o perdão aos pecadores. - Palavra 
do Senhor.
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V. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, 
Senhor da terra: os mistérios do teu Reino aos 
pequenos, Pai, revelas! R.

amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai 
para mim! Confirmai com vigor vosso servo. R.

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  Também, o Espírito vem em so-26

corro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos 
o que pedir, nem como pedir; é o próprio 
Espírito que intercede em nosso favor, com 
gemidos inefáveis.  E aquele que penetra o 27

íntimo dos corações sabe qual é a intenção do 
Espírito. Pois é sempre segundo Deus que             
o Espírito intercede em favor dos santos.                  
- Palavra do Senhor.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 13,24-43 

Leitura - Rm 8,26-27

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

24Naquele tempo:  Jesus contou outra pará-
bola à multidão: "O Reino dos Céus é como um 
homem que semeou boa semente no seu 

25campo.  Enquanto todos dormiam, veio seu 
inimigo, semeou joio no meio do trigo, e foi 

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

A parábola do joio e do trigo – contada por 
Jesus hoje – nos ensina que o bem não existe 
sozinho, separado, em estado puro. O mal 
mistura-se a ele e, muitas vezes, no concreto da 
vida, fica até difícil perceber a diferença entre os 
dois. A nossa tentação é arrancá-lo imediata-
mente. Jesus, porém, pede paciência e deixa o 
julgamento final ao Pai, que, na hora certa, aco-
lherá em seu Reino os que O tiverem acolhido. A 
Igreja não é uma seita de puros, mas casa de 
todos, porque amados por Deus. 

26embora.  Quando o trigo cresceu e as espigas 
começaram a se formar, apareceu também o 

 27joio.  Os empregados foram procurar o dono e 
lhe disseram: 'Senhor, não semeaste boa 
semente no teu campo? Donde veio então o 
joio?'  O dono respondeu: 'Foi algum inimigo 28

que fez isso'. Os empregados lhe perguntaram: 
'Queres que vamos arrancar o joio?'  O dono 29

respondeu: 'Não! pode acontecer que, arrancan-
do o joio, arranqueis também o trigo.  Deixai 30

crescer um e outro até a colheita! E, no tempo da 
colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai 
primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser 
queimado! Recolhei, porém, o trigo no meu 
celeiro!'"  Jesus contou-lhes outra parábola: "O 31

Reino dos Céus é como uma semente de 
mostarda que um homem pega e semeia no seu 
campo.  Embora ela seja a menor de todas as 32

sementes, quando cresce, fica maior do que as 
outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo 
que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus 
ramos."  Jesus contou-lhes ainda uma outra 33

parábola: "O Reino dos Céus é como o fermento 
que uma mulher pega e mistura com tres 
porções de farinha, até que tudo fique fermen-
tado."  Tudo isso Jesus falava em parábolas às 34

multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, 
35 para se cumprir o que foi dito pelo profeta: 
'Abrirei a boca para falar em parábolas; vou 
proclamar coisas escondidas desde a criação 
do mundo'.  Então Jesus deixou as multidões e 36

foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se 
dele e disseram: "Explica-nos a parábola do 
joio!"  Jesus respondeu: Aquele que semeia a 37

boa semente é o Filho do Homem.  O campo é 38

o mundo. A boa semente são os que pertencem 
ao Reino. O joio são os que pertencem ao 
Maligno.  O inimigo que semeou o joio é o 39

diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cei-
fadores são os anjos.  Como o joio é recolhido 40

e queimado ao fogo, assim também acontecerá 
no fim dos tempos:  o Filho do Homem enviará 41

os seus anjos e eles retirarão do seu Reino todos 
os que fazem outros pecar e os que praticam o 
mal;  e depois os lançarão na fornalha de fogo. 42

Ali haverá choro e ranger de dentes.  Então os 43

justos brilharão como o sol no Reino de seu   
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Pai. Quem tem ouvidos, ouça." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Ou: Mt 13,24-30 (mais breve)

Irmãos e irmãs, unamos os nossos corações 
e as nossas vozes para pedir ao Senhor a vinda 
do seu Reino, dizendo: R. Venha a nós o vosso 
Reino, Senhor!

2.  Ficamos escandalizados com a peque-
nez do grão de mostarda. Arrancai dos nossos 
corações os pensamentos de grandeza mun-
dana, Senhor, e ensinai que os vossos caminhos 
não são os nossos caminhos. R.

3.  Desconfiamos da força do fermento invi-
sível. Arrancai dos nossos corações os obstá-
culos à vossa ação, Senhor, e dai-nos confiar na 
vossa força, não nos nossos meios. R.

4.  Perdemos o foco atraídos por muitas 
palavras. Colocai em nós um coração capaz de 
escutar-vos, Senhor, e fazei-nos descobrir na 
vossa Palavra o alimento para a nossa vida. R.

5.  Fraquejamos na esperança diante das 
tantas sementes de destruição. Purificai o mun-
do dos seus erros, Senhor, curai as doenças, 
afastai a fome, acabai as guerras e trazei a     

1.  Gostaríamos de arrancar a erva daninha 
antes do tempo. Arrancai dos nossos corações o 
excesso de zelo, Senhor, e mostrai que fazeis o 
sol surgir sobre os bons e sobre os maus. R. 

paz. R.

Senhor, que conheceis como ninguém o 
trigo por vós foi semeado no coração de cada 
ser humano, não deixeis que ele seja sufocado 
pelo joio que o inimigo semeia quando dormi-
mos.

Oração depois da comunhão

Oração sobre as oferendas

Antífona da comunhão - Sl 110,4-5

O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o 
alimento aos que o temem.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias, VI - C 

Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da 
Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o 
nosso sacrifício, para que os dons que cada um 
trouxe em vossa honra possam servir para a 
salvação de todos. 

Ó Deus, permanecei junto ao povo que ini-
ciastes nos sacramentos do vosso reino, para 
que, despojando-nos do velho homem, pas-
semos a uma vida nova. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,24-43 

ateus apresenta uma série de parábolas após a do semeador, ensinando de maneira Msimples sobre o Reino de Deus: a do joio no meio do trigo (13,24-30); a do grão de 
mostarda (13,31-32); a do punhado de fermento (13,33). Segue-se a elas um texto 

sobre a necessidade das parábolas (13,34-35), tudo terminando com a explicação da parábola do 
joio (13,36-43).

a) A parábola do joio e do trigo

-  Semeou boa semente no campo: Mateus faz questão de mostrar que tudo aquilo que sai da 
mão do semeador é bom. Com isso, virá a surpresa na colheita: se tudo o que foi plantado foi bom, 
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-  O Reino dos Céus é como o fermento: Mais uma comparação continua ensinando o que é o 
Reino pregado por Jesus, usando uma imagem muito característica do povo da época, o fermento.

-  Os pássaros vêm e fazem ninhos: É típico do mundo judaico a imagem dos pássaros como 
os povos estrangeiros. Nos tempos messiânicos, eles viriam aprender a doutrina de Deus no monte 
Sião (Is 2,3), buscando refúgio na salvação dada por Deus.

porque há então fruto mal? O semeador também teria plantado sementes ruins?

-  Aos que cortam o trigo: A obra de separação das sementes não será feita pelos próprios 
servidores, mas por ceifadores. Isso é essencial para a compreensão da parábola, como veremos a 
seguir.

-  Queres que vamos arrancar o joio? Os empregados querem ocupar o papel dos 
trabalhadores do campo e eles mesmos separar o joio do trigal. Querem seguir o processo natural 
da agricultura: retirar as plantas ruins, que servirão de alimento para os animais ou deixá-las 
intactas até o final da colheita do trigo.

-  Não! pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo: A resposta do 
semeador é inusitada. Não seguirá os padrões de plantio do mundo judaico. Mas sua preocupação 
não está no que foi plantado pelo inimigo, mas na semente boa que saiu de suas mãos.

-  Uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo: A literatura 
judaica (Mishná) considera a mostarda negra como uma planta silvestre. Por isso, o começo da 
parábola é curioso. Por que alguém vai semear somente uma semente de mostarda em seu campo? 
Tudo indica que a narração tem outro sentido...

-  Quando cresce, fica maior que outras plantas: os ouvintes da parábola devem ter ficado 
desconcertados. Estavam acostumados a escutar o Reino de Deus ser comparado, por exemplo, 
com um majestoso  cedro (Ez 17,22-24), entre tantas outras imagens triunfantes que saem do 
Antigo Testamento. 

-  Que uma mulher pega e mistura: O que geralmente traduz-se por “misturar”, no grego, 
aproxima-se mais de “esconder”. A parábola não desenha um pão sovado, mas sim, quer que os 
ouvintes notem que o fermento age sem que ninguém veja, às escondidas.

-  Embora seja a menor das sementes...: A mostarda negra ia de 1mm de diâmetro a uma 
planta de 2 a 3 metros de altura na região de Israel.

-  Semeou joio no meio do trigo: O judeu conhece bem o trigo, mas também conhece muito 
bem o joio, abundante no Oriente Próximo, um tipo de trigo degenerado. O joio muitas vezes era 
tóxico, porque nele frequentemente se desenvolvia um fungo. As duas plantas são muito 
semelhantes enquanto muda, mas no início do crescimento, suas folhas já se diferenciam.

-  Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo: Logo, o leitor de Mateus já pode saber a origem 
do mal: nunca vem do semeador, mas daqueles que estão contra ele. O inimigo não está só do lado 
de fora, mas muitas vezes vem causar confusão dentro do campo do próprio semeador. 

-  Ser queimado: este tipo de comparação era típico do judaísmo, que olhava para as nações 
estrangeiras e pensava que, no final dos tempos, elas seriam punidas por não se comportar de 
acordo com a lei de Israel. Veremos que a interpretação mateana provavelmente é diferente.

b) A parábola da semente de mostarda e do fermento na massa

-  A colheita: Naturalmente, a parábola vai levando o foco para a colheita, onde não haverá 
dúvidas sobre a natureza das plantas do campo. Ali, serão separados joio e trigo. O trigo irá para os 
celeiros do dono da plantação. O joio, ao contrário, terá fim drástico: não servirá de alimento, mas 
será queimado.
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-  Três porções de farinha: Jesus mostra novamente que não está falando de arte culinária. A 
quantidade de farinha serviria para um pão de 50 kg! Ou seja, um pouquinho de fermento tem a 
capacidade de fazer crescer muita, muita quantidade de massa.

-  Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo: Jesus mostra o sentido de 
suas imagens para que as pessoas entrem no mistério do Reino. Para fermentar o mundo, devem 
descobrir o fermento escondido, olhar para a pequena semente enterrada no campo. Ou seja, 
devem mergulhar na verdade que Jesus mostra com sua vida e com sua pregação. É a escuta 
atenta, que traz as palavras para dentro do coração, que faz de alguém verdadeiro discípulo de 
Jesus, capaz de entrar no mistério do Reino revelado aos pequenos.

c) A explicação da parábola do joio e do trigo

-  O semeador: O Filho do Homem é Jesus, que anuncia a palavra do Reino (13,19). Na 
verdade, a Palavra é Ele mesmo, que se torna sinal definitivo ao tornar-se semente sepultada por 
três dias no coração da terra (Mt 12,40).

-  A boa semente: São os filhos e filhas do Reino, aqueles que escutam a Palavra com o 
coração belo e bom, e dão fruto. Nas comunidades mateanas, havia muita competição e conflitos. 
Eram comunidades mistas, com cristãos vindos de muitas partes e alguns grupos, especialmente 
os que tinham origem judaica, tentavam dominar os demais. 

-  O diabo. Significa “divisor, divididor”. Seu propósito e intento é dividir o ser humano da 
Palavra. Ele o faz com a mentira. Ele rouba a verdade do homem, que está na Palavra.

-  Os ceifadores. Os justos perseguidos e que sofrem devem encher-se de esperança. Deus 
fará o juízo, por meio dos seus anjos (que significa “mensageiros”). O tempo presente é o da 
paciência – nossa, dos outros e de Deus – para que possamos chegar à conversão e à salvação 
(2Pd 3,9).

-  O campo, a boa semente e o joio. Não é a origem de alguém ou o cargo que ocupa na 
comunidade que demonstra se pertence ou não a Deus. Os filhos de Deus são aqueles que 
mostram, com seus frutos, com sua vida, que são dignos de estar nos celeiros do Pai. Nós nos 
tornamos filhos de quem nós escutamos. Quem escuta a Palavra, torna-se filho de Deus; quem dá 
ouvidos ao Maligno, que “troca” a Palavra de Deus por uma bonita mentira, não se comporta como 
membro do Reino dos Céus. 

-  A colheita. É o julgamento de Deus, no final dos tempos. Será uma bonita colheita para 
aqueles que vão para os celeiros de Deus, cheios de alegria e fartura. Para os membros da 
comunidade que queriam dominar, filhos da mentira, receberiam a consequência das suas más 
ações. Mateus ensina que o mal tem consequências!

A parábola do joio nos ensina que a Palavra sempre encontra obstáculos, que atrapalham ou 
impedem seu desenvolvimento. A nossa vida e a vida do mundo são um campo de batalha: onde 
Deus semeia o bem, o inimigo semeia o mal, muitas vezes, dentro da nossa própria comunidade. 
Devemos lutar para arrancar o mal em nós e nos outros. O triunfo definitivo do bem será no fim, por 
obra de Deus. Agora, é tempo de paciência, compreendendo que a Igreja não é uma reunião de 
perfeitos, mas casa de todos. Deus permite que o joio cresça para nós O conhecermos como graça; 
assim, tornamo-nos filhos e filhas que recebem e dão amor gratuito! No fim, restará só o amor, que 
nunca terá fim (1Cor 13,8). A palha do nosso egoísmo será queimada; só o que é precioso resistirá 
(1Cor 3,12-14). É preciso, portanto, viver o presente com responsabilidade em relação ao tempo e 
com misericórdia em relação aos irmãos!

As parábolas do grão de mostarda e a do fermento misturado na massa nos convidam a abrir o 
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coração para Deus, que fala conosco dia a dia e nos convida a entrar em seu mistério. A fé não pode 
ser vivida somente quando tudo vai bem e a religião é triunfante e poderosa. Quando, no meio dos 
problemas humanos, gente de bom coração luta para fazer o bem, o esforço pequeno como o grão 
de mostarda ou escondido como o fermento sempre têm como resposta a ação amorosa de Deus, 
que transforma todas as realidades!

É preciso ser integrais. Senão, seremos sempre integralistas.

P. Scquizzato

INTEGRAIS, NÃO INTEGRALISTAS

Ser integrais significa abraçar o mundo que nos habita, na sua inteireza: o bem e o mal, a luz e a 
treva, o branco e o preto. Não é necessário mutilar-nos e ferir-nos para extirpar a nossa sombra. 
Somos unitotalidade. O joio, a erva má e infestante, é parte integrante de nós.

Do ponto de vista de Deus, existe outra maneira de tratar o mal, uma modalidade que, para a 
mentalidade dos fervorosos cristãos de sempre, parece pelo menos absurda: deixá-lo crescer (v. 
30)! Arrancar o joio, destruir o mal dentro e fora de nós, é só ocasião de outro mal, de outra 
violência, de outro ódio. O único modo de vencer o mal é contrastá-lo com o bem: “Não pagueis o 
mal com mal, nem ofensa com ofensa, mas, ao contrário, abençoai” (1Pd 3,9).

Deus é assim no momento em que me perdoa, ou seja, entra dentro do meu mal. De alguma 
maneira, Deus tem necessidade do meu mundo doente, do meu pecado, para manifestar o seu ser vida 
e salvação: “Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de 
Deus seja glorificado por ela.” (Jo 11,4). As nossas doenças existenciais e as dos outros não devem se 
tornar ocasiões de morte, mas lugar em que o amor e, portanto, a vida possam se manifestar.

Paulo procurou a vida toda destruir o espinho que considerava enfiado na sua carne (2Cor 
12,7-8), mas Deus lhe revelou: “Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força se realiza 
plenamente”. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo 
habite em mim” (2Cor 12,9).

A pergunta por detrás desta passagem é: “Mas se vós, Senhor, sois o Bem, por que o mal, e, 
sobretudo, o meu mal?”.

Jesus no Evangelho não gasta uma palavra sobre a origem do mal, sobre o seu porquê, e não 
toma jamais as defesas de Deus para justificá-lo diante do mysterium iniquitatis (2Ts 2,7). Dá antes 
indicações sobre como tratar o mal. E, alargando-nos não pouco, nos sugere não o arrancar nem o 
destruir a todo custo. Nós pensamos que ser discípulos signifique empreender um lento caminho 
de limpeza no próprio terreno interior e, sobretudo, no ambiente no qual se vive, de modo que, no 
fim, fique uma espécie de perfeito prado inglês, bem podado, com nem sequer um pequeno fiapo 
de mato infestante. Quereríamos uma comunidade feita de puros e predestinados, livre do mal e 
dos maus. Mas isto não é santidade, é ideologia. 

O mal não pode fazer fracassar o projeto de bem de Deus a meu respeito e a respeito do mundo, 
mas antes pode acelerá-lo e cumpri-lo. Daí uma pergunta: interessa-nos mais nos descobrir 
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“É preciso aceitar tudo, cada coisa, sem exceção alguma, em si e fora de si, em todo o 
universo, com o mesmo grau de amor; o mal enquanto mal, o bem enquanto bem” (Simone Weil).

esplêndidos prados ingleses, desinfestados, limpos, “santos”, ou antes histórias que, embora 
sujas e insípidas, têm em si a esplêndida oportunidade de fazer experiência de um Amor que – 
justamente porque somos assim – vem nos visitar revelando a sua e a nossa verdade?

Mas, finalmente, a colheita, de qualquer modo, acontecerá. O juízo divino se fará. E o que 
acontecerá naquele momento? O joio será destruído, consumido, queimado. Mas atenção, será 
destruído só o mal que está presente no homem e não o homem que fez o mal! No nosso trecho não 
é repreendido o homem que encontrou o joio na própria plantação. Ele não pode nada com isso. 
Mas o joio é queimado. Ou seja, o mal que tivermos feito, a nossa falta de misericórdia, o não ter 
conseguido nos configurar ao amor do Pai: tudo isto será destruído pelo amor de Deus, que tudo 
salva (1Cor 3,11-15).

Datas comemorativas: Dia da Caridade. Dia Nacional do Futebol. Dia da Junta Comercial.

Testemunhas do Reino: Yamilet Sequiera Cuarte (Nicarágua, 1983). 

Santos do dia: Justa e Rufina de Sevilha (século III); Arsênio Magno do Egito (355-445); 
Bernoldo de Utrecht (+1054). 

Memória histórica: Fuzilamento do imperador Itúribe (México, 1824).

SEGUNDA-FEIRA DA 16ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

1 Ouvi o que diz o Senhor: "Levanta-te, 
convoca um julgamento perante os montes e 

2faze que as colinas ouçam tua voz".  Ouvi, 
montes, as razões do Senhor em juízo, escutai-
o, fundamentos da terra; a pendência do Senhor 
é com seu povo, ele disputa em juízo contra 

3Israel.  "Povo meu, que é que te fiz? Em que te 
4fui penoso? Responde-me.  Eu te retirei da terra 

do Egito e te libertei da casa de servidão, e pus à 
6tua frente Moisés, Aarão e Maria".  "Que oferta 

farei ao Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me 

filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fielmente os vossos 
mandamentos. 

Leitura - Mq 6,1-4.6-8

Leitura da Profecia de Miqueias 

20

É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o coração 
hei de vos oferecer o sacrifício, e dar graças ao 
vosso nome, porque sois bom.

Ó Deus, sede generoso para com os vossos 

Escribas e fariseus querem um sinal. Um sinal 
divino que os faça crer. Isso Deus não fará jamais. 
Ele é livre; nós somos livres; e a fé é um ato livre. 
Aliás, sinais não faltam. Para quem é capaz de ler, 
tudo é sinal de Deus; para quem não sabe ler o 
livro da natureza e o livro da história, a Sagrada 
Escritura é paciente escola de leitura; mas, para 
quem não quer ver, nenhum sinal é suficiente. 

Oração do dia

Antífona da entrada - Sl 53,6-8
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Evangelho - Mt 12,38-42

Naquele tempo:  Alguns mestres da Lei e 38

fariseus disseram a Jesus: "Mestre, quere-   
mos ver um sinal realizado por ti".  Jesus 39

respondeu-lhes: "Uma geração má e adúltera 
busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será 
dado, a não ser o sinal do profeta Jonas.  Com 40

efeito, assim como Jonas esteve três dias e três 
noites no ventre da baleia, assim também o 
Filho do Homem estará três dias e três noites no 
seio da terra.  No dia do juízo, os habitantes de 41

Nínive se levantarão contra essa geração e a 
condenarão, porque se converteram diante da 
pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do 
que Jonas.  No dia do juízo, a rainha do Sul se 42

levantará contra essa geração, e a condenará, 
porque veio dos confins da terra para ouvir a 
sabedoria de Salomão. E aqui está quem            
é maior do que Salomão". - Palavra da 
Salvação.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Preces dos fiéis

O maior sinal da ação de Deus na história é a 
ressurreição de Jesus, messias vencido por 
judeus e romanos, Filho de Deus com poder 
pela ressurreição. Peçamos ao Pai que ilumine e 
fortaleça nossa fé na ressurreição do seu bem-
amado Filho, dizendo: R. Sede a nossa força,  
Senhor.

1.  Senhor, lembrai-vos da vossa Igreja: 
ajudai-a a crescer na fraternidade, nós vos pe-
dimos. R. 

3.  Senhor, dai-nos olhos para que veja-
mos nas pessoas a vossa imagem, nós vos 
pedimos. R. 

4.  Senhor, dai aos fiéis de cada tradição 
religiosa discernir o que verdadeiramente vos 
agrada.  R.

2.  Senhor, ajudai-nos a construir uma 
sociedade justa, livre e solidária, nós vos 
pedimos. R. 

diante do Deus altíssimo? Acaso oferecerei 
7holocaustos e novilhos de um ano?  Acaso 

agradam ao Senhor carneiros aos milhares, e 
torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu o meu 
primogênito, por um crime meu, o fruto do meu 

8sangue pelos pecados da minha vida?"  Foi-te 
revelado, ó homem, o que é o bem, e o que o 
Senhor exige de ti: principalmente praticar a 
justiça e amar a misericórdia, e caminhar so-
lícito com teu Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 49(50),5-6.8-9. 
16bc-17.21.23(R/. 23b)

R. A todo homem que procede reta-
mente, eu mostrarei a salvação que vem 
de Deus.

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

3.  "Como ousas repetir os meus preceitos e 
trazer minha Aliança em tua boca? Tu que 
odiaste minhas leis e meus conselhos e deste 
as costas às palavras dos meus lábios! R.

4.  Diante disso que fizeste, eu calarei? 
Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que 
te acuso e repreendo e manifesto essas coisas 
aos teus olhos. R.

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

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

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

5. Quem me oferece um sacrifício de lou-
vor, este sim é que me honra de verdade. A todo 
homem que procede retamente, eu mostrarei a 
salvação que vem de Deus". R.

2.  Eu não venho censurar teus sacrifícios, 
pois sempre estão perante mim teus holo-
caustos; não preciso dos novilhos de tua casa 
nem dos carneiros que estão nos teus reba-
nhos. R.
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O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o 
alimento aos que o temem.

Ó Deus, permanecei junto ao povo que 
iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para 
que, despojando-nos do velho homem, pas-
semos a uma vida nova. 

Antífona da comunhão - Sl 110,4-5

Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o 
nosso sacrifício, para que os dons que cada um 
trouxe em vossa honra possam servir para a 
salvação de todos. 

Oração depois da comunhão

6.  Senhor, transformai a nossa vida, dando-
nos uma fé firme na ressurreição do vosso   
Filho. R.  

Acolhei, Deus vivo e verdadeiro, a nossa 
oração e dai-nos seguir o Senhor Jesus, vosso 
Filho e nosso Irmão, para formar ao redor dele 
uma única família, sedenta de conhecer vosso 
rosto paterno, bendito nos séculos dos séculos. 

Oração sobre as oferendas

5.  Senhor, dai às nossas famílias viver 
aquela união baseada no vosso amor e na vossa 
lei. R.

Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 12,38-42

E
scribas e fariseus querem ver um sinal. Querem um sinal do céu, claro, inquestionável, 
incontrastável (Mc 8,11). Afinal, um sinal divino (como eles o entendem!) que os obrigue 
a crer. Isso Deus não fará jamais. Deus é livre, e nós, sua imagem, somos livres também. 

Deus não obriga ninguém, pois a fé é um ato de suprema liberdade. Aliás, sinais não faltam. Para 
quem é capaz de ler, tudo é sinal de Deus; para quem não sabe ler (na natureza e na história), a 
Escritura é paciente escola de leitura; agora, para quem não quer ler, nenhum sinal é suficiente.

-  Já Israel, no deserto, pedira um sinal, para saber se “o Senhor está ou não no meio de nós” 
(Ex 17,7). Pedir sinais é sinal de desconfiança no outro e de insegurança em si próprio. E 
multiplicar os sinais nunca é suficiente para vencer a desconfiança ou a insegurança. É como beber 
água salgada: quanto mais você bebe, mais sede você tem. As atitudes, as ações e as palavras de 
Jesus são claras para quem é bem disposto. Para quem, porém, é indisposto, são claros motivos 
para recusá-lo ainda mais. Por isso, quem pede sempre mais sinais, sem acolher o que eles 
significam, é como alguém que, em viagem, vai recolhendo os sinais estradais ao invés de seguir 
as suas indicações. É preciso ir além dos sinais, colhendo o significado e acolhendo a fonte dos 
sinais!

SANTO APOLINÁRIO, BISPO, MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: mártires - 744 s.)

martírio, e fazei com que nós, graças à sua 
intercessão, perseveremos de tal modo nos 
vossos mandamentos que mereçamos ser com 
ele coroados. 

Dirigi os vossos fiéis, ó Deus, para o cami-
nho da eterna salvação, que o bem-aventurado 
bispo Apolinário mostrou pela doutrina e pelo 

Oração do dia
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-  Deus se compraz em dar sinais a quem não os procura nem os pretende, mas procura a Ele 
de coração sincero: “Pois ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam, e se manifesta para 
aqueles que não recusam acreditar nele” (Sb 1,2). Seus sinais não são gestos de poder e grandeza 
(Jo 4,1-11), que não levariam a Ele, mas de fraqueza e pequenez, como convém ao amor. Ao 
nascer, mostrou-se aos pastores como “menino” pequeno, enfaixado, friorento (Lc 2,12); ao 
morrer, mostrou-se no “sinal do Filho do Homem” (Lc 24,30), amaldiçoado, entre criminosos, 
abandonado por todos. É próprio do amor se tornar como o amado. O amor se abaixa para acolher e 
ser acolhido. O amor não se levanta, para não ser abatido. Por isso, quem procura sinais 
imponentes – grandiosos, fascinantes, tremendos (Dn 2,31) – não está procurando Deus; está 
construindo um ídolo!

-  O sinal de Jonas é extremamente conveniente para a revelação de Jesus. Jonas é profeta 
em dois sentidos: revela a resistência do homem a Deus e a misericórdia de Deus por todos. A 
quem não aceita o seu dom e lhe tira a vida, o Senhor dá como sinal o dom de si, a própria vida. A 
cruz torna-se sinal. A cruz é o “Seu” sinal. É a resposta divina à provocação humana. O 
levantamento da cruz é o abaixamento de Deus! Na cruz, Deus se “ex-prime”, quer dizer, espreme 
para fora (perdoem os hifens e os excessos explicativos!) a sua essência escondida. Deus – essa é a 
mensagem que a Cruz anuncia – é só e totalmente Amor que se doa e se entrega sem condições.

- Jonas, que fica três dias e três noites no ventre do peixe, é profecia do Filho do Homem, que 
entrou no ventre da terra. Quem não crê em Jesus, quem não abre a mão para acolher o seu dom, 
quem não quer reconhecê-lo apesar de toda evidência, acaba eliminando-o (v. 14) e, com isso, 
pecando contra o Espírito Santo (v. 31ss.), mas justamente para este – que não aceita nenhum dos 
sinais – Jesus dá o sinal de Jonas: a sua vida. Em Jesus, está alguém que é maior que Jonas: se 
Jonas é o profeta da misericórdia, Jesus é a própria misericórdia.

Testemunhas do Reino: Massacre de Coyá (trezentos mortos, entre mulheres, idosos e 
crianças) (Guatemala, 1981).

Memória histórica: Carta Real ordena pôr em liberdade todos os índios vendidos como 
escravos na Península Ibérica (1500). Independência da Colômbia (1810). Assassinato de Doroteo 
Arango (Pancho Villa, México, 1923). Chegada dos Primeiros Homens à Lua (1969).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Amizade. Dia do Amigo. 

Santos do dia: Elias (século IX a.C.). Margarete (Marina) de Antioquia (+305). Lucano de 
Säben (IV/V século). Wulmar de Samer (+710). Bernardo de Hildesheim (1090-1153). 

21 TERÇA-FEIRA DA 16ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A relação de Jesus com sua mãe não é tão 
simples como, às vezes, parece. Mãe, discípula, 
irmã? Durante o ministério público de Jesus, vai 
se formando uma nova família. Maria não está 
fora, ao contrário. É Mãe porque filha obediente 
do Pai; é discípula do seu próprio filho; é irmã de 

todos os que pela fé são gerados no Filho. 

Antífona da entrada - Sl 53,6-8

É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o coração 
hei de vos oferecer o sacrifício, e dar graças ao 
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Ó Deus, sede generoso para com os vossos 
filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fielmente os vossos 
mandamentos. 

Leitura - Mq 7,14-15.18-20 

Oração do dia

Leitura da Profecia de Miqueias 

1.  Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, 
libertastes os cativos de Jacó. Perdoastes o 
pecado ao vosso povo, encobristes toda a falta 
cometida; retirastes a ameaça que fizestes, 
acalmastes o furor de vossa ira. R.

R. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bon-
dade.

vosso nome, porque sois bom.

14 Apascenta o teu povo com o cajado da 
autoridade, o rebanho de tua propriedade, os 
habitantes dispersos pela mata e pelos campos 
cultivados; que eles desfrutem a terra de Basã e 
Galaad, como nos velhos tempos.  E, como foi 15

nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-
nos ver novos prodígios.  Qual Deus existe, 18

como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o 
pecado daqueles que são resto de tua proprie-
dade? Ele não guarda rancor para sempre, o que 
ama é a misericórdia.  Voltará a compadecer-19 

se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lan-
çará ao fundo do mar todos os nossos pecados. 
20 Tu manterás fidelidade a Jacó e terás com-
paixão de Abraão, como juraste a nossos pais, 
desde tempos remotos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84(85),2-4.5-6. 
7-8(R/. 8a)

2.  Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, 
esquecei a vossa mágoa contra nós! Ficareis 
eternamente irritado? Guardareis a vossa ira 
pelos séculos? R.

3.  Não vireis restituir a nossa vida, para que 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

em vós se rejubile o vosso povo? Mostrai-nos, ó 
Senhor, vossa bondade, concedei-nos também 
vossa salvação! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,23

V. Quem me ama, realmente, guardará 
minha palavra e meu Pai o amará e a ele nós 
viremos. R 

Evangelho - Mt 12,46-50 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

Naquele tempo:  Enquanto Jesus estava 46

falando às multidões, sua mãe e seus irmãos 
ficaram do lado de fora, procurando falar com 
ele.  Alguém disse a Jesus: "Olha! Tua mãe e 47

teus irmãos estão aí fora, e querem falar con-
tigo".  Jesus perguntou àquele que tinha 48

falado: "Quem é minha mãe, e quem são meus 
irmãos?"  E, estendendo a mão para os 49

discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus 
irmãos.  Pois todo aquele que faz a vontade    50

do meu Pai, que está nos céus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus não corta os laços familiares, mas 
chama mãe e irmãos aos que fazem a vontade 
de seu Pai que está nos Céus. Peçamos a graça 
de ser e viver como filhos e filhas do Pai mise-
ricordioso, dizendo: R. Deus de bondade, 
ouvi-nos.

1.  Pela Igreja, que o Senhor nos deu por 
mãe e por aqueles a quem ele chama seus 
irmãos e irmãs por fazerem a vontade do Pai, 
rezemos. R.

2.  Pelos que têm autoridade, pelos que 
trabalham pela paz e pela concórdia e respeitam 
a vida humana em seu ciclo natural, rezemos. R.

3.  Pelos pastores que apascentam o reba- 

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:37



D
ia

 2
1 

de
 J

ul
ho

 -
 T

er
ça

-f
ei

ra
 d

a 
16

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

76

nho do Senhor e pelos que aprendem a fazer     
a vontade do Pai e a ensiná-la aos demais, 
rezemos. R.

4. Pelos índios e negros que sofreram e 
sofrem injustiças e pelas vítimas das novas for-
mas de manipulação, submissão e escravidão, 
rezemos. R.

Deus, nosso Pai, que em Jesus, vosso Filho, 
nos chamais filhos e filhas, fazei-nos viver cada 
dia a vossa santa vontade e dar-vos graças em a 
vossa santa assembleia. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 

5. Pela comunidade na qual estamos inse-
ridos, pelos que estão crescendo na fé através 
da catequese, e pelos pais e catequistas, reze-
mos. R.

Antífona da comunhão - Sl 110,4-5

Oração depois da comunhão

Ó Deus, permanecei junto ao povo que 
iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para 
que despojando-nos do velho homem, pas-
semos a uma vida nova. 

perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da 
Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o 
nosso sacrifício, para que os dons que cada um 
trouxe em vossa honra possam servir para a 
salvação de todos. 

O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o 
alimento aos que o temem.

SÃO LOURENÇO DE BRÍNDISI, PRESBÍTERO, DOUTOR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: pastores - p. 756; ou doutores - p. 764)

o espírito de conselho e fortaleza, concedei-
nos, pelo mesmo espírito, conhecer o que 
devemos praticar e, por suas preces, realizá-lo.Ó Deus, que, para a vossa glória e a salvação 

dos homens, destes a são Lourenço de Bríndisi 

Oração do dia

A SEMENTE NA TERRA - Mt 12,46-50

O
 clímax do Evangelho de hoje é a palavra de Jesus: “Eis minha mãe e meus irmãos...”. É a 
palavra que Jesus diz, apontando sua mão para aqueles que estenderão a mão para comer 
do seu pão, que é fazer a vontade de Deus (cf. Jo 4,34).

-  Em cada um desses versículos se fala de mãe e irmão, enquanto, no último, se fala também 
de irmã de Jesus. Falam de mãe e irmão o narrador Mateus, um personagem anônimo, e – três 
vezes – o próprio Jesus. Tudo conflui para o tema da “consanguinidade” com Jesus, assunto que 
deve ter sido importante nos primórdios do cristianismo.

- O tom de Marcos – seria interessante ler Mc 3,20-25 – refere o episódio com outro tom de 
voz: é o clímax da crise. Mateus faz outra leitura do mesmo episódio: é a conclusão positiva de dois 
capítulos de crise.

-  Jesus nos leva ao conhecimento e ao amor recíprocos entre Pai e Filho (Mt 11,25-30). O 
dom sublime que nos contagia supera toda expectativa, inclusive a do Batista (Mt 11,2-25). A sua 
geração não o entende (Mt 11,16-24), os fariseus tomam a decisão de eliminá-lo (Mt 12,14), 
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22 QUARTA-FEIRA - SANTA MARIA MADALENA - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício próprio da memória)

É sempre a primeira a ser mencionada nas 
listas das mulheres discípulas (cf. Mc 15,40-
41.47; 16,1; Mt 27,55-56.61; 28,1; Lc 8,2-3; 
24,10). Parece estar à frente de um grupo de 
mulheres que seguiram e serviram a Jesus 
desde o início do ministério público, e que não 
se dispersaram depois. Mateus e Marcos só 
falam delas depois da morte de Jesus, mas 
Lucas menciona a sua existência, ao lado do 
grupo dos Doze, durante o ministério na Galileia 
(cf. Lc 8,1-3). A Madalena – originária da cidade 
de Magdala – era uma das mulheres que 
assistiam Jesus com seus próprios bens e que 
tinham sido “curadas de espíritos maus e de 
enfermidades”. Por isso, Marcos vai dizer que 
dela tinham saído “sete demônios” (cf. Mc 
16,2). Foi testemunha da morte de Jesus (cf. Mc 
15,40-41.47; Mt 27,55-56.61; Lc 23,49.55-56; 
Jo 19,25) e do túmulo vazio (cf. Mc 16,1-6. Mt 

28,1.6; Lc 24,1-3.10; Jo 20,1-20). Recebe a 
mensagem do anjo após a ressurreição (cf. Mc 
16,6-7; Mt 28,5-9; Lc 24,4-10). Segundo João, 
Maria Madalena é testemunha da primeira 
aparição do Ressuscitado (cf. Jo 20,11-18; v. 
17.18). Em alguns apócrifos (Evangelho de 
Felipe, por exemplo), é descrita como um 
apóstolo e compete com ninguém menos que 
Pedro em receber de Jesus ressuscitado as 
revelações a serem transmitidas aos demais 
discípulos. Na Idade Média, essas mulheres – 
Madalena à frente – são chamadas de 
“apóstolas dos apóstolos”. Vieira, nosso célebre 
orador colonial, ainda o testemunha: “E se eu 
agora dissesse que nesta conquista, assim 
como os homens fazem ofício de apóstolos na 
campanha, assim o podem fazer as mulheres 
em suas casas? Diria o que já disseram grandes 
autores: eles na campanha trazendo almas para 
a Igreja fazem ofício de apóstolos; e elas em 
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-  Com essa operação, os dois capítulos se encerram com uma abertura positiva: Jesus não está 
mais sozinho. Os parentes carnais são substituídos por parentes espirituais. À parentela da carne 
sucede a parentela do Espírito.

acusam-no de cumplicidade com satanás (12,24) e exigem sinais (12,38ss.). Até os seus 
consideram-no louco (Mc 3,21). Mateus, o escriba que medeia entre opostos extremismos, despreza 
esse particular negativo e mostra positivamente quem é discípulo de Jesus: alguém que faz parte da 
família de Jesus, por fazer a sua vontade!

-  Duas décadas depois da morte de Jesus, o escriba Paulo vai universalizar o episódio: “Ainda 
que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim” (2Cor 5,16). 
Fica para trás a família da Lei; nasce a família do Filho, com mãe, irmãs e irmãos. Se, em Marcos, 
tinha-se a impressão que até a mãe ficava fora, aqui, na nova família, embora nomeada por último (v. 
50), a Mãe ocupa o primeiro lugar (cf. dois primeiros capítulos do Evangelho). É a primeira a ser 
chamada, a primeira a dizer “sim”, a primeira a acolher Jesus em sua vida, a primeira a adorá-lo, a 
primeira a protegê-lo da fúria de Herodes e a reconduzi-lo a Nazaré. 

Testemunhas do Reino: Wilson de Souza Pinheiro (Brasil, 1980). Sérgio Alejandro Ortiz 
(Guatemala, 1984). Alejandro Labaca e Inés Arango (Equador, 1987).

Datas comemorativas: Dia dos Mortos da Marinha. Dia Nacional da Bélgica.

Santos do dia: Daniel (século VII/VI a.C.); Praxedes e Prudenciana (século I-II); Arbogasto de 
Estrasburgo (+618); Stilla (Estela) de Abenberg (século XI-XII); Lourenço de Bríndisi (1559-1619).
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suas casas, doutrinando seus escravos e es-
cravas, fazem ofícios de apóstolas. Não é o 
nome nem a gramática minha; é do doutíssimo 
Salmeirão, o qual chamou às Marias: Apos-
tolorum apostolae: apóstolas dos Apóstolos. E 
por quê? Porque lhes anunciaram o mistério da 
Ressurreição de Cristo”(A. Vieira, Sermão do 
Espírito Santo). Maria Madalena, aliás, não tem 
nada a ver com a pecadora que lavou os pés de 
Jesus na casa de Simão e o enxugou com seus 
cabelos (cf. Lc 7,36ss.) nem com Maria de 
Betânia (Lc 10,39-42). Nos Evangelhos, há 
muitas Marias e é necessário distinguir bem 
uma da outra – o que nem sempre é fácil – 
sobretudo quando o perfume provoca maresia 
na cabeça dos leitores! Os Apócrifos – que 
certamente têm algo a oferecer também para 
nos ajudar a compreender a figura da Madalena 
- e o sexismo contribuíram para confundir as 
coisas. A celebração de Santa Maria Madalena 
existia já no Missal Romano como “memória” 
obrigatória; no dia 3 de junho de 2016, o papa 
Francisco a tornou mais solene, elevando-a ao 
mesmo grau das “festas” que celebram os 
apóstolos, para sublinhar a importância da 
primeira testemunha da ressurreição e o papel 
da mulher na vida e na missão da Igreja. 

Comentário inicial - Das várias mulheres 
de que falam os Evangelhos, depois da Mãe de 
Jesus, Maria Madalena é a maior. De acordo 
com o Evangelho de São João, a Madalena foi a 
única a quem Jesus apareceu. Ela se torna, 
assim, figura do perfeito discípulo de Jesus. 
Esteve aos pés da Cruz, a árvore onde o Esposo 
a despertou. A Madalena é a Esposa, cativada 
pelo amor apaixonado do Esposo. Depois que O 
viu levantado na cruz, O procura no seio da terra. 
O Jardim onde O puseram é, agora, a sua casa. É 
aí que Ele vem ao seu encontro e faz dela o 
primeiro Apóstolo. A discípula foi transformada 
em missionária. 

Antífona da entrada - Jo 20,17

O Senhor disse a Maria Madalena: Vai a 
meus irmãos e anuncia-lhes: Subo a meu Pai e 

vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus.

Oração do dia

Salmo responsorial - Sl 62(63),2.3-4.5-
6.8-9 (R/. 2b)

Ó Deus, o vosso Filho confiou a Maria 
Madalena o primeiro anúncio da alegria pas-  
cal; dai-nos, por suas preces e a seu exemplo, 
anunciar também que o Cristo vive e contemplá-
lo na glória de seu reino. 

Eis o que diz a noiva:  Em meu leito, durante 1

a noite, busquei o amor de minha vida: procurei-
o, e não o encontrei.  Vou levantar-me e per-2

correr a cidade, procurando pelas ruas e praças, 
o amor de minha vida: procurei-o, e não o 
encontrei.  Encontraram-me os guardas que 3

faziam a ronda pela cidade. "Vistes por ventura o 
amor de minha vida?"  E logo que passei por 4a

eles, encontrei o amor de minha vida. - Palavra 
do Senhor.

Leitura do Livro do Cântico dos Cânticos 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Ou: Leitura - 2Cor 5,14-17

R. A minh'alma tem sede de vós, Senhor!

Leitura - Ct 3,1-4a 

Irmãos:  O amor de Cristo nos pressiona, 14

pois julgamos que um só morreu por todos, e 
que, logo, todos morreram.  De fato, Cristo 15

morreu por todos, para que os vivos não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou.  Assim, doravante, 16

não conhecemos ninguém conforme a natureza 
humana. E, se uma vez conhecemos Cristo 
segundo a carne, agora já não o conhecemos 
assim.  Portanto, se alguém está em Cristo, é 17

uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. 
Tudo agora é novo. - Palavra do Senhor.
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Das várias mulheres de que falam os 
Evangelhos, depois da Mãe de Jesus, Maria 
Madalena é a maior. De acordo com João, a 
Madalena foi a única a quem Jesus apareceu. 
Ela se torna, assim, figura do perfeito/a dis-
cípulo/a de Jesus. Esteve aos pés da Cruz, a 
árvore onde o Esposo a despertou. A Madalena 
é a Esposa, cativada pelo amor apaixonado do 
Esposo. Depois que O viu levantado na cruz, O 
procura no seio da terra. O Jardim onde O 
puseram é, agora, a sua casa. É aí que Ele vem 
ao seu encontro e faz dela o primeiro Apóstolo.

3.  Quero, pois vos louvar pela vida, e elevar 
para vós minhas mãos! A minh'alma será sa-
ciada, como em grande banquete de festa; can-
tará 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 em vós; com poder vossa mão me 
sustenta. R.

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.

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.

Evangelho - Jo 20,1-2.11-18

V.  Responde-nos, ó Maria no teu caminho 
o que havia? "Vi Cristo ressuscitado, o túmulo 
abandonado!" R.

Aclamação ao Evangelho 

1  No  primeiro  dia  da  semana,  Maria 
Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de 
madrugada, quando ainda estava escuro, e viu 
que a pedra tinha sido retirada do túmulo.                 
2 Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Iluminados pelo testemunho de Santa Maria 
Madalena, a quem Jesus ressuscitado apare-
ceu em primeiro lugar, e a Igreja chamou de 
“Apóstola dos Apóstolos”, elevemos as nossas 
preces até Deus, dizendo: R. Dai-nos, Senhor, 
o vosso Espírito.

Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus 
amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do 

                             túmulo, e não sabemos onde o colocaram". 
11 Maria estava do lado de fora do túmulo, 
chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e 

12olhou para dentro do túmulo.  Viu, então, dois 
anjos vestidos de branco, sentados onde tinha 
sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e 

13outro aos pés.  Os anjos perguntaram: "Mulher, 
por que choras?" Ela respondeu: "Levaram o 

14meu Senhor e não sei onde o colocaram".  Ten-
do dito isto, Maria voltou-se para trás e viu 

                       Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. 
15 Jesus perguntou-lhe: "Mulher, por que cho-
ras? A quem procuras?" Pensando que era o 
jardineiro, Maria disse: "Senhor, se foste tu que 
o levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei 

16buscar".  Então Jesus disse: "Maria!" Ela 
voltou-se e exclamou, em hebraico: "Rabunni" 

17(que quer dizer: Mestre).  Jesus disse: "Não me 
segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas 
vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do 

               meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus". 
18 Então Maria Madalena foi anunciar aos dis-
cípulos: "Eu vi o Senhor!", e contou o que Jesus 
lhe tinha dito. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

1.  Para que a Igreja, animada pelo Espírito 
Santo, saiba acolher, como Jesus, as mulheres, 
abrindo-lhes espaço em suas comunidades e 
instituições, rezemos. R.

2.  Para que as mulheres que seguem  
Jesus e o servem, a exemplo de Santa Maria 
Madalena, saibam sentar-se, como ela, em 
frente do sepulcro, rezemos. R. 

3. Para que o Pai do Céu faça surgir, na Igre-
ja, homens e mulheres que façam a experiência  
do grande amor que a Madalena tinha por 
Jesus, rezemos. R.
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4.  Para que o Filho de Deus e de Maria, que 
confiou a Madalena o anúncio da alegria pas-
cal, nos faça contemplar no Céu a Sua glória, 
rezemos. R.

Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apre-
sentamos na festa de santa Maria Madalena, 
cuja demonstração de amor vosso Filho aco-
lheu com misericordiosa bondade. 

Apóstola dos Apóstolos

5.  Para que os membros da nossa assem-
bleia não fujam, como os Apóstolos, mas per-
maneçam junto à cruz como Maria Madalena, 
rezemos. R.

Deus, Pai todo-poderoso, que fizestes de 
Santa Maria Madalena a primeira testemunha da 
ressurreição, dai-nos a graça de anunciar, como 
ela, a alegria pascal e de nos dedicarmos ao 
serviço da ressurreição e da vida.

Oração sobre as oferendas

Prefácio de Santa Maria Madalena

Pai onipotente e rico em misericórdia, é 

verdadeiramente digno e justo, nosso dever e 
salvação, louvar-vos sempre e em todo lugar por 
Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Aparecendo 
Jesus a Maria Madalena no jardim, ela que tanto 
o amara quando era vivo, ela que o viu morrer na 
cruz e o procurou no sepulcro, e foi a primeira a 
adorá-lo depois de ressuscitar dos mortos. 
Diante dos Apóstolos foi honrada com a missão 
do apostolado, para que o alegre anúncio da 
vida nova chegasse até aos confins da terra. Por 
isso, com todos os Anjos e Santos, nós vos 
louvamos, cantando (dizendo) com alegria:

Antífona da comunhão - 2 Cor 5,14-15

O amor de Cristo nos impele, para que os 
que vivem já não vivam para si mesmos, mas 
para aquele que por eles morreu e ressuscitou.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, a comunhão nos vossos mistérios 
infunda em nós aquele amor perseverante que 
levou Maria Madalena a jamais separar-se do 
Mestre. Que vive e reina para sempre.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,1-2.11-18

Os Evangelhos falam de algumas mulheres a quem o Ressuscitado apareceu (cf. Mc 16,1). 
João fala só de Maria de Magdala – por isso, Madalena – e faz dela a figura típica do(a) 
discípulo(a). Segundo João, ela esteve aos pés da cruz (19,25; cf. Mc 15,40), a árvore 

onde o Esposo a despertou (Ct 8,5b). O seu nome – Maria – lembra Maria de Betânia, a irmã de 
Lázaro, que viu a glória de Deus e ungiu com perfumes o corpo de Jesus (11,2; 12,1-8). A 
Madalena é a Esposa, cativada pelo amor apaixonado do Esposo. Agora, depois que o viu levantado 
na cruz, o procura no seio da terra. Ela não pode abandonar o lugar em que ele, no seu amor sem 
limites, chegou. O Jardim onde o puseram é, agora, a sua casa. Segundo Lucas, dela saíram sete 
demônios (Lc 8,2): purificada (“exorcizada”) pelo amor, ninguém melhor que ela tem olhos para 
ver.

- Ela vem de manhãzinha ao túmulo. Na hora da aurora. Na alvorada do dia. É a hora em que 
há luz e trevas. O sol já ilumina o céu, mas ainda não ilumina a terra. Um belo símbolo do mundo 
interior da esposa à procura do Esposo: iluminada pela luz do amor, tem medo de não ver o amado.

-  Ele foi posto no sepulcro (19,42). No sepulcro, fora posto também o amigo Lázaro, irmão 
das irmãs de Betânia, Marta e a outra Maria (11,34). Todo ser humano ou já foi posto no túmulo ou, 
um dia, será posto. Com esta certeza, todos os homens vivem; desta certeza, alguns caem 
paralisados. O sepulcro é obra do afeto de quem vive pela pessoa e pelas obras de quem morre. No 
mundo dos vivos, resta dos mortos só a recordação de quem os ama.
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-  A pedra tinha sido retirada. Aquele Jesus que mandara retirar a pedra do sepulcro de 
Lázaro (11,39.41), colocado ele próprio no sepulcro, tira definitivamente a pedra que nos separa 
da Vida. João, diferentemente de Marcos e Mateus, não diz que essa pedra foi colocada no 
sepulcro. Só fala dela agora, quando foi misteriosamente retirada. 

-  Ela vê a pedra rolada. O texto grego insinua a possibilidade de uma progressão na qualidade 
do olhar. Nos versículos 1 e 5, aparece o verbo “ ” (que significa o ato material de 'olhar'); nos blépo
versículos 6, 12 e 14, aparece “ ” (que significa olhar detidamente, 'contemplar'); já nos theoréo
versículos 8, 18, 18, 25, 17 e 29, o verbo é “ ” (que é o 'ver' próprio da fé). João sugere que há oráo
uma educação dos sentidos – quer dizer, do homem na fragilidade da sua natureza – para ver o 
Ressuscitado. Passa-se do olhar ao contemplar, e do contemplar ao ver. É toda uma caminhada da 
percepção interior que, finalmente, desemboca na fé.

-  Maria já não está só. Com Pedro, que aparece primeiro (porque experimentou por primeiro 
que o que faz um discípulo não é outra coisa senão a fidelidade do Senhor às nossas infidelidades), 
João (o discípulo amado: quem viu o amor do Senhor na Cruz e correspondeu a este amor pode 
encontrar e ver o Ressuscitado) e Maria (que continua de pé, como aos pés da cruz: lá, recebendo o 
amor extremo; aqui, correspondendo ao amor extremo), está a se formar o núcleo da primeira 
comunidade que, vendo o Ressuscitado, ressuscita com Ele. A formação da Igreja atravessa um 
limiar (= soleira) decisivo.

-  Maria corre, pois a pedra retirada retira dela a única certeza. Onde termina a procura, 
começa a expectativa. O sepulcro vazio é a morte da morte. Não há mais o que procurar. Só se pode 
aguardar que apareça o Senhor da vida onde desapareceu. Se o grão de trigo jogado na terra 
arrebentou a casca que o protegia, há que germinar, levantar-se, crescer, florescer e frutificar neste 
mesmo chão!

Datas comemorativas: Dia do Cantor Lírico.

Santos do dia: Maria de Betânia (século I); Maria Madalena (século I); Wando (600+668).

Testemunhas do Reino: Jorge Oscar Adur, Raúl Rodríguez e Carlos di Pietro (Argentina, 1980).

ABC DO CRISTIANISMO

[4] VOCÊ PODE DIZER QUE CONHECE BEM SANTA MARIA MADALENA? 

Lucetta Scaraffia *

Maria Madalena é mais a pecadora ou a apóstola?

Por que este olhar dúplice sobre Maria Madalena?
Maria Madalena é uma figura forte desde os inícios do cristianismo. Mas, numa sociedade 

patriarcal, que Jesus ressuscitado tenha aparecido em primeiro lugar a uma mulher, confiando-lhe a 
missão de anunciar aos apóstolos a sua ressurreição – a mais alta missão possível! – foi um problema 

Gostaria de começar com uma recordação pessoal. Quando era jovem, em Milão, depois do Maio 
de 1968, muitas mulheres nos ambientes feministas italianos chamavam as suas filhas de “Madalena”. 
Para elas era claramente em antítese de Maria [a mãe de Jesus]: tratava-se de contrapor à figura da 
mulher obediente a da dona livre e pecadora. Foi então que comecei a interessar-me por Maria 
Madalena, que penso ter sido uma das figuras mais manipuladas da história. Da parte quer da Igreja quer 
das feministas, entre outros.
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para os homens do seu tempo.

Se Jesus tivesse tido relações sexuais com mulheres, ter-se-ia sabido! Nos Evangelhos, ouvem-se as 
críticas dos fariseus porque comia e bebia juntamente com publicanos e pecadores (cf. Mt 9, 11), pelo 
que se pode muito bem imaginar que, se tivesse tido uma mulher, saber-se-ia. Todavia não penso que 
para ele a ausência de uma mulher exprimisse antes de tudo uma recusa radical da sexualidade. Havia, 
porém, o risco de uma família hereditária. Se tivesse tido uma criança, a identidade de Filho de Deus seria 
posta em perigo e isto teria marcado o fim do cristianismo. De resto, são conhecidas as dificuldades, no 
seio da Igreja primitiva, entre os que vinham do paganismo e os judeu-cristãos agrupados em torno da 
família natural de Jesus. Não, realmente, se Jesus tivesse tido filhos, ter-se-ia sabido!

 

A questão das relações familiares é, em todo caso, importante porque o fato de Jesus, após a sua 
ressurreição, ter escolhido aparecer a Madalena em primeiro lugar, e não à sua mãe, está efetivamente 
em contraste com as tradições familiares da época. Daí nasceu toda uma série de lendas segundo as 
quais Jesus teria aparecido antecipadamente e em segredo a Maria e só depois a Madalena; era uma 
forma de salvaguardar as relações familiares tradicionais. Mas essas narrativas não estão reportadas nos 
textos canônicos. Quando penso que se os Evangelhos, escritos por homens – e por homens daquele 
tempo, em que a mulher era considerada como tendo uma dignidade inferior – conservaram a tradição 
da aparição de Jesus a Madalena em primeiro lugar, é verdadeiramente porque não podiam fazer de 
outra forma!

 

Começou a assimilar-se a figura de Madalena à de outras duas Marias presentes no Evangelho: a 
irmã de Marta (cf. Lc 10,38-41) e a prostituta que lhe lavou os pés com as suas lágrimas (Lc 7,36-50). 
Maria de Betânia, irmã de Marta, é também irmã de Lázaro, o amigo de Jesus (cf. Jo 11,1-45); é, por 
isso, uma figura quase de família que permite tornar menos perigosa e menos inquietante a sua 
proximidade a Jesus. Quanto à prostituta, é fácil lançar sobre ela um véu de suspeição e permitir assim a 
Maria Madalena estar menos em competição com a figura de Maria.

Por outro lado, deve sublinhar-se que as tradições do Oriente e do Ocidente sobre este ponto entram 
em oposição: o Oriente cristão festeja separadamente Maria de Betânia e Maria de  [daí, Maria Magdala
Madalena], enquanto que o Ocidente, a partir do século IV, misturou-a com a prostituta na figura de Maria 
Madalena. Esta escamoteação transformou Maria Madalena em mulher arrependida que chora pelos 
seus pecados e por isso deixa de ser a missionária encarregada de anunciar a notícia da ressurreição.

 

Isto traduziu-se de várias formas: por exemplo, no gnosticismo, a primeira heresia cristã, que tinha 
grande interesse por Madalena. Os gnósticos pensavam que Cristo tinha transmitido um ensinamento 
secreto, recolhido na “ ” [obra fundamental do gnosticismo]. Madalena aparece como uma Pístis sophía
apóstola de pleno direito, que chega a opor-se a Pedro, a ponto de o vencer depois de se ter 
transformado num homem, ou melhor, uma espécie de ser andrógino.

Com Maria Madalena coloca-se a pergunta sobre a sexualidade de Jesus, verdadeiro filão de toda 
uma série de autores que apreciam o escândalo, a começar por Dan Brown…

Por quê esta escamoteação?
Escolher a imagem da pecadora arrependida permite ocultar a ligação de Jesus às mulheres, de 

quem, ao contrário, ele gostava muito. Mesmo aquelas com uma vida “irregular” são sempre muito 
importantes em todos os Evangelhos. Jesus vê que as mulheres amam mais que os homens, que 

Por que é que então se impôs a imagem de Maria Madalena como pecadora?

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:38



D
ia

 2
2 

de
 J

ul
ho

 -
 Q

ua
rt

a-
fe

ira
 -

 S
an

ta
 M

ar
ia

 M
ad

al
en

a 
- 

Fe
st

a

83

compreendem melhor do que os homens o amor. Assim é a samaritana, a primeira pessoa à qual 
anuncia que é o Messias (cf. Jo 4, 26). Mesmo se ela teve uma vida desregrada – o Evangelho relata que 
teve cinco maridos e aquele que agora tem não o é, diz-lhe Jesus –, é uma mulher que procura amor e 
para Jesus esta é a coisa mais importante.

Um exemplo é o dos numerosos institutos criados ao longo da história e destinados às pecadoras, 
às prostitutas, às jovens que tinham pecado e que, mais ou menos obrigadas, escolhiam arrepender-se 
numa vida de gênero religioso. Quase todas essas casas, que as convertiam numa boa vida de família, 
estavam sob a proteção de Maria Madalena, incluindo aquelas para as viúvas, por seu lado suspeitas 
porque conheciam o sexo. As virgens, ao contrário, iam para outras instituições, a maior parte sob a 
proteção de Maria.

 

 
Vem à mente o filme “Madalena” [2001] sobre a terrível condição das jovens nesses institutos do 

século XX na Irlanda…

Por que é que a figura de Maria Madalena como apóstola voltou ao primeiro plano?

Sim. Com exceção, talvez, da França, onde uma tradição popular se apropriou da figura de Maria 
Madalena, confundindo-a, possivelmente, com a figura de Santa Maria Egizíaca [aproximadamente 
344-421] a santa [venerada na Igreja católica, ortodoxa e copta] da Palestina que vive na luxúria antes de 
se retirar para uma gruta no deserto. Uma tradição refere que Maria Madalena teria chegado às costas da 
Gália e começado a evangelizá-la, antes de terminar os seus dias numa gruta no deserto, em Sainte-
Baume. Fazer de Maria Madalena a evangelizadora da Gália permitia à Igreja na França reivindicar uma 
origem apostólica a par com Roma (Pedro), Bizâncio (André) ou Espanha (Tiago), ainda que aqui se trate 
de uma mulher. É assim que a tradição popular a acolheu como apóstola, enquanto a Igreja a 
constrangia ao seu papel de pecadora.

Outro exemplo do desenvolvimento da figura de Maria Madalena como pecadora está na pintura. 
Ainda que a maior parte das modelos dos pintores eram prostitutas, em Roma era proibido representá-
las. Não se podia de fato admitir que houvesse prostitutas na cidade do papa! Pintavam-se por isso 
prostitutas “venezianas” [de Veneza] ou Maria Madalena como pecadora arrependida. 

Esta eliminação foi completa na Igreja?

Dizer que Madalena é uma prostituta é, portanto, uma maneira de a diminuir, mas mostra também a 
proximidade de Jesus a estas mulheres à procura de amor, mulheres que ele muito amou que são muitas 
vezes apagadas no Evangelho, significando o lugar que Jesus lhes dava. De resto, não se pode excluir 
que Jesus tenha tido outras relações próximas com mulheres não reportados pelos Evangelhos. Mas 
teria sido realmente impossível esconder Maria Madalena a partir do momento em que foi uma figura 
central na vida de Jesus. Assim, transformá-la em pecadora permitiu eliminar o seu papel de apóstola 
durante dois mil anos e bloquear o papel das mulheres na Igreja.

 
Na prática, como se expressou esse papel?

Nestes últimos anos, muitas mulheres exegetas [estudiosas da Bíblia] releram os Evangelhos e 
começaram a protestar. O seu trabalho permitiu compreender melhor as relações de Jesus com as 

Felizmente não havia só esses. Havia também muitos conventos em que as coisas funcionavam 
bem. Na Itália, em muitos deles, ensinava-se um ofício às mulheres ou até se lhes dava um dote para 
que se casassem. Só havia a preocupação de lhes oferecer uma vida familiar honesta e regular.
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Mas o mesmo vale para Maria [mãe de Jesus]: fez-se dela um exemplo de obediência de humildade 
que todas as mulheres deviam seguir. Mas Maria é antes de tudo um exemplo de coragem! Esta jovem 
aceita ficar grávida ainda antes de se casar, mesmo sabendo que arriscava a lapidação; precisou de uma 
coragem incrível. Mas, durante séculos, ninguém sublinhou este aspecto.

* Nascida aos 23 de junho de 1948, em Turim, Lucetta Scaraffia é uma historiadora e jornalista 
italiana. Professora de História contemporânea, colabora com os jornais Avvenire, Il Foglio, Corriere 
della Sera e L'Osservatore Romano, do Vaticano, onde dirige “Donne Chiesa Mondo” [Mulheres, Igreja, 
Mundo], suplemento mensal do jornal Osservatore Romano. 

mulheres, ver melhor o lugar dos vários personagens que compõem a figura atual de Maria Madalena e 
redescobrir o seu papel de apóstola. Restabelecer a verdade.

QUINTA-FEIRA DA 16ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o coração 
hei de vos oferecer o sacrifício, e dar graças ao 
vosso nome, porque sois bom.

‘Por que Jesus fala em parábolas às mul-
tidões?’, querem saber os discípulos. A resposta 
está na primeira carta de Paulo a Timóteo, 
capítulo dois, versículo quatro: “Deus quer que 
todos os homens se salvem e cheguem ao 
conhecimento da verdade” (1Tm 2,4). Mesmo 
assim, alguns não ouvem ou não entendem ou 
não acolhem a Palavra de Deus. Na verdade, é 
preciso aproximar-se de Jesus e pôr-se atrás 
dele como discípulos e discípulas, para captar o 
mistério do Reino e da vida. É só acolhendo 
Jesus que se pode acolher a sua palavra!

Oração do dia

Antífona da entrada - Sl 53,6.8

Ó Deus, sede generoso para com os vossos 
filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fielmente os vossos 
mandamentos. 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 A palavra do Senhor foi-me dirigida, di-
zendo:  "Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. 2

Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da 
jovem, do amor da noiva, de quando me seguias 
no deserto, numa terra inculta.  Israel, consa-3

grado ao Senhor, era como as primícias de sua 
colheita; todos os que dele comiam, pecavam; 
males caíam sobre eles", diz o Senhor.  "Eu vos 7

introduzi numa terra de pomares, para que 
gozásseis de seus melhores produtos, mas, 
apenas chegados, contaminastes o país e 
tornastes abominável minha herança.  Os 8

sacerdotes nem perguntaram onde está o 
Senhor. Os versados na Lei não me reconhe-
ceram, e os chefes do povo voltaram-me as 
costas, os profetas profetizaram em nome de 
Baal e correram atrás de coisas que para nada 
servem.  Ó céus, espantai-vos diante disso, 12

enchei-vos de grande horror", diz o Senhor.                 
13 "Dois pecados cometeu meu povo: abando-
nou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu 
cavar cisternas, cisternas defeituosas que não 
podem reter água". - Palavra do Senhor.

Leitura - Jr 2,1-3.7-8.12-13

23
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3.  Pois em vós está a fonte da vida, e em 
vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos 
fiéis vossa graça, e aos retos, a vossa justiça! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo 
11em parábolas?"  Jesus respondeu: "Porque a 

vós foi dado o conhecimento dos mistérios do 
12Reino dos Céus, mas a eles não é dado.  Pois à 

pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em 
abundância; mas à pessoa que não tem, será 

13tirado até o pouco que tem.  É por isso que eu 
lhes falo em parábolas: porque olhando, eles 
não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem 

 14compreendem.  Deste modo se cumpre neles  
a profecia de Isaías: ‘Havereis de ouvir, sem 

                         nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. 

2. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! 
Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a 
sombra das asas de Deus. Na abundância de 
vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós 
lhes dais de beber água viva, na torrente das 
vossas delícias. R.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

1.  Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, 
chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas 
montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor. R.

Salmo responsorial - Sl 35(36),6-7ab. 
8-9.10-11 (R/. 10a)

R. Em vós está a fonte da vida, ó 
Senhor!

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

da terra, pois revelaste os mistérios do teu Rei-
no aos pequeninos, escondendo-os, aos dou-
tores! R.

Evangelho - Mt 13,10-17 

Naquele tempo:  Os discípulos aproximaram-10

15 Porque o coração deste povo se tornou insen-
sível. Eles ouviram com má vontade e fecharam 
seus olhos, para não ver com os olhos nem ouvir 
com os ouvidos, nem compreender com o 
coração, de modo que se convertam e eu os 

16cure'.  Felizes sois vós, porque vossos olhos 
17veem e vossos ouvidos ouvem.  Em verdade 

vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver 
o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que 
ouvis, e não ouviram. - Palavra da Salvação.

1.  Deus dos nossos pais, ajudai os pastores 
da Igreja a proclamar com fé e competência a 
vossa Palavra, para que o coração das pessoas 
se abra à luz que liberta. Rezemos. R. 

2.  Deus de bondade, saciai com a água da 
vossa presença todos os que vos procuram, 
para que reconheçam que sois o único Senhor, 
fonte da vida e da liberdade. Rezemos. R. 

3.  Deus da esperança, concedei às crian-
ças que recebem o batismo a graça de serem 
iniciadas na fé, para que o germe da vossa vida 
produza frutos abundantes. Rezemos. R. 

Prece dos fiéis

O Senhor estabeleceu a sua Aliança, nos dá 
o seu Reino, cada dia nos oferece a possibili-
dade de fazer do encontro vivo com ele o centro 
da nossa vida. Guiados pelo seu Espírito, reze-
mos, dizendo: R. Abri, Senhor, o nosso cora- 
ção. 

4.  Deus de misericórdia, perdoai os que 
receberam a Boa Nova, mas não a acolheram, 
para que saibam que o vosso coração paterno é 
maior que a rejeição deles. Rezemos. R.

5.  Deus da nossa vida, dai-nos viver este 
dia na vossa presença, para que, nos acon-
tecimentos mais humildes e humilhantes, sin-
tamos o vosso amor. Rezemos. R.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que falastes 
aos homens pelos Profetas e por Jesus, vosso 
Filho, ensinai-nos a louvar-vos e a bendizer-vos 
com as palavras daquele que é a vossa Palavra 
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viva e verdadeira. Ele que convosco vive reina na 
unidade do Espírito Santo. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da 
Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o 
nosso sacrifício, para que os dons que cada um 
trouxe em vossa honra possam servir para a 
salvação de todos. 

Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz o 
homem que tem nele o seu refúgio!

Antífona da comunhão - Sl 33,9

Oração depois da comunhão

Ó Deus, permanecei junto ao povo que 
iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para 
que, despojando-nos do velho homem, passe-
mos a uma vida nova. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,10-17

A
 parábola do semeador tem três partes: a) a parábola propriamente dita (13,1-9); b)                      
os critérios para sua leitura (13,10-17); c) a leitura da parábola na própria vida (13,18-
23).

-  É preciso, de nossa parte, tomar consciência de que há alguma fantasia em relação à 
questão de “ver Jesus”. Tem gente que lamenta o fato de não ter sido contemporâneo de Jesus. 
Gostaria de tê-lo visto, ouvido, tocado. Como se o encontro com Jesus dependesse da presença 
física. Quem rejeitou sua pretensão e o condenou à morte, o viu, o ouviu e o tocou, mas, nem por 

-  Os critérios para a leitura da parábola do semeador é a questão do uso que Jesus faz da 
linguagem metafórica, em especial, da parábola. A motivar o discurso de Jesus, está a pergunta 
dos discípulos: “Por que usas parábolas para falar com eles?” (13,10).

-  Está presente na pergunta uma diferenciação no interior do Povo de Israel, o Povo de Deus. 
“Eles” são as multidões, às quais Jesus se dirige, mas que, na verdade, não aderem a Jesus. “Nós” 
– implícito na pergunta – são os discípulos e discípulas. Esses foram chamados por Jesus 
pessoalmente, seguem-no, dirigem a palavra a Jesus, escutam suas parábolas (e outras palavras) e 
suas explicações. São aqueles “vós” a quem foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus (v. 
11). Os seus olhos se embevecem na visão daquilo e dAquele que os profetas e os justos quiseram 
ver e não viram, ouvir e não ouviram.

-  “Eles” – isto é, os outros, no fundo, os que não reconheceram em Jesus a concretização 
das esperanças messiânicas de Israel – não se aproximam de Jesus. Não seguem Jesus. Não falam 
com Jesus, embora falem dele, e, por isso, não escutam a sua reposta. A graça não pôde entrar em 
seu coração para que eles pudessem entrar no mistério do Filho e do reino por ele anunciado. Não 
fazem parte da sua família, mesmo brigando para serem povo do seu Deus. A situação “deles” é até 
pior: não só não estão com ele (essa atitude seria até elogiável!), mas contra ele (Mt 12,30). 

MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)
(Missa: mulheres - MR, 781)

SANTA BRÍGIDA DA SUÉCIA, RELIGIOSA

Brígida os mistérios celestes, quando meditava 
a paixão do vosso Filho, concedei-nos exultar 
de alegria na revelação da vossa glória. 

Oração do dia

Senhor nosso Deus, que revelastes a Santa 
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24 SEXTA-FEIRA DA 16ª SEMANA TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A semente é boa, mas os terrenos em que ela 
cai nem sempre. Vida da gente, coração da 
gente, cabeça da gente é como água de rio; 
nunca é a mesma nem igual. Tem coração 
fechado como pedra. Tem coração estalando 
como fogo em roça de cana. Tem coração raso. 
Tem coração que é só fartura de coisa boa.    
Meu irmão, como é o teu, o meu, o nosso co-
ração?

Antífona da entrada - Sl 53,6-8

É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o coração 
hei de vos oferecer o sacrifício, e dar graças ao 
vosso nome, porque sois bom.

Leitura - Jr 3,14-17

14 "Convertei-vos, filhos, que vos tendes 
afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou 
vosso Senhor; vou tomar-vos, um de uma 
cidade e dois de uma família, e vos reconduzirei 

15a Sião;  eu vos darei pastores segundo o meu 

Ó Deus, sede generoso para com os vossos 
filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardaremos fielmente os vossos 
mandamentos.

Oração do dia

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
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-  Um elemento, porém, estabelece uma plataforma comum entre os dois grupos e é 
realmente decisivo: colher e acolher o significado do fato. Ver um fato é importante, mas pode ser 
trágico. É a situação dos que viram e não creram. Não ver um fato, mas crer no seu significado, é 
salvador. O mais importante no ser humano não é “ver”; o ser humano é alguém capaz de “ler” a 
realidade. Todo acontecimento é um sinal; todo sinal contém um significado; o sinal só é 
significativo para quem o entende. A fé é justamente essa leitura que, vendo e acolhendo o 
significado, acolhe o fato!

-  Por outro lado, é mais universal – e sempre mediada – a situação daqueles e daquelas que 
“creem sem ter visto”. O acontecimento passado – único e irrepetível – é tornado presente pela 
palavra de quem o testemunha. 

isso, creu. Muito pelo contrário, a fraca e frágil humanidade de Jesus foi para eles uma barreira 
intransponível para o passo da fé. 

-  Mas há, ao mesmo tempo, inegavelmente, uma graça única nessa contemporanei-              
dade. Cada acontecimento – único e irrepetível – só pode ser visto por quem está presente a ele,               
no espaço e no tempo. Essa foi a graça – também única e irrepetível – que os discípulos goza-                     
ram. 

Memória histórica: Inauguração da Iluminação Elétrica no Brasil (1883). Inauguração do 
Instituto Osvaldo Cruz, RJ (1900).Datas comemorativas: Aniversário de Paranaguá (1648). Morte de 
Santos Dumont (1932). Dia do Guarda Rodoviário.

Santos do dia: Brígida da Suécia (1303-1373).

Testemunhas do Reino: Mário Mujía Córdoba Guatemala, 1978). Pedro Ángel Santos (El 
Salvador, 1983). 
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R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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

coração, que vos apascentarão com clarivi-
16dência e sabedoria.  Quando vos tiverdes 

multiplicado e crescerdes na terra, naqueles 
dias, diz o Senhor, não se falará mais da 'arca da 
aliança do Senhor'; ela não virá à memória de 
ninguém, não se lembrarão dela, não a procu-

17rarão nem fabricarão outra.  Naquele tempo, 
chamarão Jerusalém Trono do Senhor, em torno 
dela se reunirão, em nome do Senhor, todos os 
povos; eles não se deixarão mais levar pelas 
inclinações de um coração mau". - Palavra do 
Senhor.

Cântico - 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 ale-
gria afluirão para as bênçãos do Senhor: R.

V. Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração, e que produzem muitos 
frutos, até o fim perseverantes! R.

Evangelho - Mt 13,18-23

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
18 19cípulos:  Ouvi a parábola do semeador:  Todo 

aquele que ouve a palavra do Reino e não a 
compreende, vem o Maligno e rouba o que foi 

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.

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.

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus 

5.  Tende piedade de nós, convidados para 
o vosso banquete, para que, confiantes na vossa 
providência, busquemos em primeiro lugar a 
vinda do Reino. Rezemos. R.

semeado em seu coração. Este é o que foi 
20semeado à beira do caminho.  A semente que 

caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a 
21palavra e logo a recebe com alegria;  mas ele 

não tem raiz em si mesmo, é de momento: 
quando chega o sofrimento ou a perseguição, 

22por causa da palavra, ele desiste logo.  A 
semente que caiu no meio dos espinhos é aque-
le que ouve a palavra, mas as preocupações do 
mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, 

23e ele não dá fruto.  A semente que caiu em                
boa terra é aquele que ouve a palavra e a 
compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, 
outro sessenta e outro trinta." - Palavra da 
Salvação.

1.  Tende piedade dos pastores da vossa 
Igreja, para que, livres da tentação do poder e do 
sucesso, apoiem as pessoas na escuta e 
compreensão da vossa Palavra. Rezemos. R. 

Preces dos fiéis

A palavra do Senhor é luz e alegria. Implo-
remos o seu perdão pela dureza do nosso 
coração em acolhê-la com generosidade, cer-
tos de que ele deseja transformar-nos em ter-
reno fértil e fecundo. R. Ouvi-nos, Senhor, e 
perdoai-nos. 

2.  Tende piedade das nações, para que, 
superados os egoísmos nacionais, busquem a 
paz e uma justa distribuição dos bens e dos 
recursos naturais e humanos. Rezemos. R.

3.  Tende piedade dos que deixam morrer 
em suas almas os germes da vossa graça, para 
que, perdoados por vosso amor, encontrem o 
caminho da conversão. Rezemos. R.

4.  Tende piedade dos que permanecem             
na superfície da vida e se deixam vencer pelas 
preocupações, para que, na força do Espírito, 
ressuscitem e vivam. Rezemos. R.

Senhor, nosso Deus, preparai os corações 
dos vossos filhos e filhos, de modo que a se-
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Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da 
Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o 
nosso sacrifício, para que os dons que cada um 
trouxe em vossa honra possam servir para a 
salvação de todos. 

mente da vossa Palavra neles semeada produza 
frutos para a vida do mundo e permaneçam para 
a vida eterna. 

Oração sobre as oferendas

O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o 
alimento aos que o temem.

Ó Deus, permanecei junto ao povo que 
iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para 
que despojando-nos do velho homem, pas-
semos a uma vida nova. 

Oração depois da comunhão

Antífona da comunhão - Sl 110,4-5

S. CHARBEL MAKHLUF, PRESBÍTERO

(Missa: Santos - MR, 771ss.)
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

bondades, concedei-nos, vos pedimos, que, 
transformados em imitadores da Paixão do 
Senhor, mereçamos ser participantes do seu 
Reino.

Oração do dia

Ó Deus, que chamastes o presbítero São 
Charbel ao extraordinário combate espiritual do 
deserto e o cumulastes com todo gênero de 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,18-23

-  “Quando escutamos a Palavra, em parte a ouvimos e em parte não a entendemos: os 
pensamentos habituais nos tornam impenetráveis à escuta. Em parte, a ouvimos e acolhemos com 
alegria, mas as pressões, internas e externas, impedem que se enraíze e cresça. Em parte, a 
deixamos também enraizar e crescer, mas, depois, fica sufocada pelas preocupações e pelo 

-  A parábola do semeador conta a aventura da Palavra em cada um de nós. Jesus é, ao 
mesmo tempo, semeador e semente. Ele semeia por sua presença, por suas atitudes, por suas 
palavras, pelos sinais que realiza, por seus silêncios. São as suas ‘palavras’, entre as quais 
destacamos, por sua expressividade, as palavras em sentido estrito. Aquilo que a terra é para a 
semente, o ser humano é para a Palavra. O ser humano é – para a Palavra – mãe, que a acolhe e que 
lhe dá vida. Ou ventre infecundo, que a recusa e nega-lhe vida.

Em Mt 13,18-23, temos um exemplo de explicação de parábola feita pelo próprio Jesus, 
revelando aos discípulos algum aspecto do mistério do Reino (13,11). Jesus, que contara 
a parábola da semente a “tantas multidões” (13,2), agora, em detalhada alegoria, vai 

mostrando aos discípulos – e a nós – o impacto da Palavra em nosso coração. 

-  A parábola do semeador é sempre atual. Aquilo que Jesus encontrou em seus 
contemporâneos e a Igreja encontra no anúncio a todas as gentes, em todo tempo e lugar, não é 
senão aquilo que a Palavra encontra em cada um (a) de nós: resistência de todo tipo e, depois de 
muita luta, rendição fecunda.

-  Os quatro tipos de terreno não são propriamente quatro tipos de pessoas (Jesus foge às 
classificações estanques), mas quatro ‘níveis’ ou, quem sabe, melhor, ‘dimensões’ de escuta – de 
reação – à Palavra que convivem em nós.
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25 SÁBADO - SÃO TIAGO (MAIOR), APÓSTOLO - Festa
(Cor vermelha - GLÓRIA - Ofício festivo dos Apóstolos e próprio)

É um dos filhos de Zebedeu e de Salomé (Mt 
4,21). O outro é João, com o qual aparece 
sempre junto no Evangelho. É o maior, o mais 
velho. Tiago e João foram chamados ao 
discipulado junto ao Lago de Genesaré. Fazem 
parte não só do grupo dos Doze (Mc 3,17par.), 
mas também do grupo dos discípulos mais 
íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João estão 
presentes na reanimação da filha de Jairo (Mc 
5,37), na transfiguração de Jesus (Mc 9,2ss.) e 
no Getsêmani (Mc 14,33ss.). São também 
chamados de filhos do trovão. A mãe deles (Mt 
20,20ss.) – ou eles próprios (Mc 10,35ss.) – 
ousou pedir a Jesus que, quando da instauração 
do reino, um de seus filhos se sentasse à direita 
e o outro à esquerda do rei. Deu ocasião a que 
Jesus ensinasse por palavra o que já vivia nos 
fatos: o poder é serviço! Presume-se que Tiago 
tenha sido executado no 44 pelo Rei Agripa I (At 
12,2ss. e Mc 10,35ss.). 

Oração do dia

Antífona da entrada  Mt 4,18.21-

Andando ao longo do Mara da Galileia, Jesus 
viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, 
que consertavam suas redes. E ele os chamou.

Comentário inicial - A sede de poder é 
uma das desgraças do mundo. Junto com a de 
riqueza e de fama, faz muito estrago. Os 
discípulos do Servo Jesus custaram a entender 
isso. Ao invés de olhar para Jesus, ficavam 
cegos pelos brilhos do mundo. A grandeza de 
Deus é outra. É simplicidade, é humildade, é 
serviço, é entrega, é cruz. Os santos foram 
tentados pelo ídolo do poder, mas lutaram contra 
ele, seguindo o exemplo e as palavras de Jesus.

Deus eterno e todo-poderoso, que pelo 
sangue de são Tiago consagrastes as primícias 
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engano da riqueza, que, como espinhos, sempre nos invadem. Em parte, porém, somos também 
terra boa, que produz fruto” (Fausti). Na verdade, como fazer para que a Palavra tenha mais espaço 
em nós – voltamos às imagens – senão arando a terra seca, afastando pedras, eliminando 
espinhos? Processo indispensável, difícil, que nunca acaba, mas que promete frutos.

-  Mais uma vez, atenção! Se a parábola fala do coração de cada um (a), ela fala também do 
coração da comunidade. Não é à toa que Jesus fale às multidões e explique aos discípulos. O plural 
aqui não é gratuito.

-  Os discípulos ouvem a explicação para que possam se reconhecer nos vários terrenos: as 
certezas que tornam as pessoas impenetráveis à escuta, os medos que petrificam o coração, os 
egoísmos que sufocam o amor da verdade e a verdade do amor. Só com esse diagnóstico – ou 
radiografia dos terrenos – se pode estabelecer o tratamento. 

-  Mas, atenção. Não é a parábola que deve ser lida à luz da explicação – sobretudo da nossa 
– mas a explicação que deve ser lida à luz da parábola. 

Testemunhas do Reino: Ezequiel Ramin (Brasil, 1985).

Santos do dia: Cristina de Bolsena (+304); Ursicino (VI século). Siglinde (VI/VII século). 
Cristina da Bélgica (1150-1224); Cunegunda da Polônia (1224-1292); Luísa de Savoia (1462-
1503). Charbel Makhluf (1828-1898). 

Datas comemorativas: Nascimento de Simão Bolívar, em Caracas, em 1783. (Dia do Calouro).
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Irmãos:  Trazemos esse tesouro em vasos de 7

barro, para que todos reconheçam que este 
poder extraordinário vem de Deus e não de nós.                
8 Somos afligidos de todos os lados, mas não 
vencidos pela angústia; postos entre os maiores 
apuros, mas sem perder a esperança;  per-9

seguidos, mas não desamparados; derrubados, 
mas não aniquilados;  por toda parte e sempre 10

levamos em nós mesmos os sofrimentos 
mortais de Jesus, para que também a vida de 
Jesus seja manifestada em nossos corpos.  De 11

fato, nós, os vivos, somos continuamente entre-
gues à morte, por causa de Jesus, para que 
também a vida de Jesus seja manifestada em 
nossa natureza mortal.  Assim, a morte age em 12

nós, enquanto a vida age em vós.  Mas, sus-13

tentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o 
que está escrito: "Eu creio e, por isso, falei", nós 
também cremos e, por isso, falamos,  certos 14

de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus 
nos ressuscitará também com Jesus e nos 
colocará ao seu lado, juntamente convosco.  E 15

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

Salmo responsorial - Sl 125(126),1-
2ab.2cd-3.4-5.6(R/. 5)

R. Os que lançam as sementes entre 
lágrimas, ceifarão com alegria.

1.  Quando o Senhor reconduziu nossos ca-
tivos, parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso 
nossa boca, nossos lábios, de canções. R.

2.  Entre os gentios se dizia: "Maravilhas   
fez com eles o Senhor!" Sim, maravilhas fez 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a 
vossa Igreja seja confirmada pelo seu teste-
munho e sustentada pela sua proteção. 

Leitura - 2Cor 4,7-15

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

3.  Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como 
torrentes no deserto. Os que lançam as se-
mentes entre lágrimas, ceifarão com alegria. R.

conosco o Senhor, exultemos de alegria! R.

4. Chorando de tristeza sairão, espalhando 
suas sementes; cantando de alegria voltarão, 
carregando os seus feixes! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16  

V. Eu vos designei, para que vades e deis 
frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o 
Senhor. R.

Evangelho - Mt 20,20-28

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

Naquele tempo:  A mãe dos filhos de 20

Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 
filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um 
pedido.  Jesus perguntou: "O que tu queres?" 21

Ela respondeu: "Manda que estes meus dois 
filhos se sentem, no teu Reino, um à tua direi-             
ta e outro à tua esquerda".  Jesus, então, 22

respondeu-lhes: "Não sabeis o que estais pe-
dindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu 
vou beber?" Eles responderam: "Podemos".          
23 Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis 
do meu cálice, mas não depende de mim 
conceder o lugar à minha direita ou à minha 
esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares 
àqueles para os quais ele os preparou".  Quan-24

do os outros dez discípulos ouviram isso, 
ficaram irritados contra os dois irmãos.  Jesus, 25

porém, chamou-os, e disse: "Vós sabeis que os 
chefes das nações têm poder sobre elas e os 
grandes as oprimem.  Entre vós não deverá ser 26

assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se 
vosso servidor;  quem quiser ser o primeiro,  27

seja vosso servo.  Pois, o Filho do Homem não 28

veio para ser servido, mas para servir e dar a       
sua vida como resgate em favor de muitos".                 
- Palavra da Salvação.
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Na festa do apóstolo São Tiago, que deu a 
sua vida por Jesus e pelos irmãos, apresen-
temos as nossas súplicas ao Pai, pela Igreja e 
pelo mundo, rezando, cheios de confiança:         
R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Igreja católica e apostólica, para 
que, por intercessão de São Tiago, primeiro 
Apóstolo mártir, dê testemunho da ressurreição 
de Cristo, rezemos.  R. 

Preces dos fiéis

2.  Pelo Papa Francisco, pelos bispos e 
presbíteros, para que exerçam o seu ministério 
como São Tiago e sejam luz e força na vida dos 
irmãos e irmãs, rezemos.  R. 

3.  Pelos que têm na pesca o seu ganha-
pão, para que, por intercessão de São Tiago, 
sejam livres dos perigos e regressem em paz às 
suas famílias, rezemos. R. 

4.  Pelos discípulos missionários, para que 
deem testemunho de Jesus como o Apóstolo 
São Tiago, e não recusem participar no cálice da 
sua paixão, rezemos.  R. 

5.  Por todos os homens e mulheres de boa 
vontade, para que se entreguem a Jesus de 
corpo e alma, buscando a verdade e vivendo a 
justiça e o amor, rezemos.  R. 

6.  Pela nossa comunidade de discípulos 
missionários, para que a Palavra semeada entre 
lágrimas dê abundantes frutos de alegria, reze-
mos ao Senhor.  R. 

Pai eterno e misericordioso, escutai o povo 
que vos invoca e, por intercessão do Apóstolo 
São Tiago, dai-nos a graça de abandonar as 
nossas redes e seguir os passos de Jesus como 
seus discípulos, missionários e profetas. 

Prefácio dos Apóstolos, I

Antífona da comunhão - Mt 20,22-23

Purificai-nos, ó Deus, pela participação na 
paixão do vosso Filho, para que, na festa de são 
Tiago, o primeiro dos apóstolos a beber o cálice 
do Senhor, ofereçamos um sacrifício que vos 
agrade. 

Beberam do cálice do Senhor e se tornaram 
amigos de Deus.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor 
eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o 
guardais constantemente pela proteção dos 
Apóstolos. E, assim a Igreja é conduzida pelos 
mesmos pastores que pusestes à sua frente 
como representantes de vosso Filho, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cele-
bram a vossa grandeza e os santos proclamam 
vossa glória. Concedei também a nós associar-
nos a seus louvores, cantando (dizendo) a uma 
só voz:

Oração sobre as oferendas

Ajudai-nos, Senhor nosso Deus, pela inter-
cessão do apóstolo são Tiago, em cuja festa 
recebemos com alegria os vossos dons sa-
grados. 

Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Mt 20,20-28

D
uas glórias se contrapõem no Evangelho de hoje. A de Jesus, que toma a firme decisão de 
ir a Jerusalém onde será entregue para entregar-se em favor de seus irmãos. A da mãe dos 
filhos de Zebedeu, preocupada em garantir uma posição de prestígio para seus dois 

meninos. A primeira consiste em entregar-se, servir, dar a vida; a segunda consiste em arrebatar, 
servir-se, ganhar a vida. Esquematicamente, mas realmente, uma luta entre o amor e o egoísmo. Os 
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-  O amor a Deus reconhece ao homem sua verdadeira dignidade e confere-lhe a glória que 
lhe é devida. O homem precisa ser visto, sim, para existir, mas precisa ser visto, antes de tudo, por 
Deus. Só Deus vê o homem como ele é. E Deus o vê como sua imagem e semelhança. Esta é a 
verdade do homem, fonte da sua dignidade e garantia da sua glória. A glória de Deus – revelada na 
existência histórica do Filho – é amar, servir, dar a vida. Essa glória pode ser contemplada no Filho 
(vv. 17-19). 

-  Numa linguagem mais estritamente religiosa, um confronto entre amor a Deus e amor aos 
ídolos. A idolatria – palavra que significa “culto da imagem” – é a busca de ser visto pelos homens, 
reduzindo a existência à pura aparência. O valor não está no ser, mas no parecer e aparecer. Nas 
garras da idolatria, o homem não procura tornar-se conforme à Glória, de que é imagem, mas 
corresponder à imagem que os outros fazem dele. Na realidade, os ídolos só trazem morte, 
tornando seus fabricantes semelhantes a eles (Sl 115,8). Prometem a glória, mas só dão a 
vanglória (em latim, “vana + gloria” = glória vazia). 

dois amores de sempre: o amor do outro até o sacrifício de si; o amor de si até o sacrifício do outro 
(Agostinho).

-  Cegados, porém, pelo poder, pela riqueza ou pelo prestígio, até discípulos e discípulas não 
conseguem ver a glória dos filhos e trocam-na pela glória dos homens. Símbolo dessa cegueira é a 
devota mãe dos filhos de Zebedeu. Ela adora e intercede, como tantas de nossas mães, que só 
conseguem ver o mundo em função dos filhos e, às vezes, com os olhos ambiciosos dos filhos. 
Uma oração piedosa na forma pode esconder um conteúdo ou um motivo perverso (vv. 20-24). 

Memória histórica: Invasão de Puerto Rico pelos Estados Unidos (1898). Estados Unidos 
impõem a Cuba a Emenda Platt, que autorizava os Estados Unidos a intervir naquele país a qualquer 
momento em que interesses recíprocos fossem ameaçados (1901).

Testemunhas do Reino: Wenceslao Pedernera (Argentina, 1976). Carlos Enrique Soto Arrivi - 
Arnaldo Dario Rosado (Puerto Rico, 1978). José Othomano Cáceres e seus 13 companheiros (El 
Salvador, 1980). Angel Martínez Rodrigo e Raul José Lager (Guatemala, 1981). Luís Calderón – Luís 
Solarte (Colômbia, 1983). 

Santos do dia: Tiago Maior (I século); Cristóvão (+250); Simeão, o Estilita (390-459); 
Wiliboldo (+1230); Tomás Hemerken de Kêmpis (1380-1471); João Soreth (1394-1471). 

Datas comemorativas: Dia do Motorista. Dia do Taxista. Dia do Carreteiro. Dia do Escritor. Dia 
do Colono. Dia Nacional da Agricultura. Dia dos Viajantes. Fundação de Jaraguá do Sul, SC (1876). 
Dia da Imigração Alemã ao Brasil (1826).

Muito venerado, o único dado histórico indiscutível sobre São Cristóvão é que foi mártir da 
fé, provavelmente sob a perseguição de Décio (250-251). Seu culto, porém, é muito antigo, 

pois, já em 452, existia em Calcedônia uma igreja consagrada a ele. É invocado como 
protetor nas tempestades, como padroeiro dos navegantes, viajantes e, depois da invenção 

dos veículos motorizados, como padroeiro dos motoristas. A Legenda Áurea de Tiago de 
Varaze (ou Voragine) fez de São Cristóvão um herói predileto. Seu nome, Christophóros, 

aquele que carrega Cristo, facilitou a piedade em torno das suas vitudes e ações.

São Cristóvão, padroeiro dos motoristas
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Antífona da entrada - Sl 67,6-7.36

Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus filhos em sua casa; é ele que dá força e 
poder a seu povo.

Ó Deus, sois o amparo dos que em vós 

Comentário inicial - Todos procuramos 
vida, realização, felicidade. Nem todos a 
encontram porque ela é infinitamente maior do 
que somos e de tudo o que buscamos. Ela é 
Deus em nós e nós em Deus. É o Reino de Deus: 
Deus mesmo reinando e, onde Deus reina, aí 
sim, há vida, felicidade, realização. O Reino, 
ensina Jesus no Evangelho deste domingo, é 
como uma pedra preciosa que, quando a gente 
encontra, vende tudo o que tem e a compra. Esta 
é a grande decisão que somos chamados a 
tomar: o que fazer da vida; o que realmente 
importa na vida; que sentido dar às grandes 
perguntas da vida: De onde vim? Para onde vou? 
O que devo fazer? 

Oração do dia
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26 17º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Salmo responsorial - Sl 118

esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é forte, 
ninguém é santo; redobrai de amor para conos-
co, para que, conduzidos por vós, usemos de tal 
modo os bens que passam, que possamos 
abraçar os que não passam. 

2.  Vosso amor seja um consolo para mim, 

Naqueles dias:  Em Gabaon o Senhor 5

apareceu a Salomão, em sonho, durante a noite, 
e lhe disse: "Pede o que desejas e eu to darei".  E 7

Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste 
reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. 
Mas eu não passo de um adolescente, que não 
sabe ainda como governar.  Além disso, teu 8

servo está no meio do teu povo eleito, povo tão 
numeroso que não se pode contar ou calcular.                   
9 Dá, pois, ao teu servo, um coração compreen-
sivo, capaz de governar o teu povo e de discernir 
entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá 
governar este teu povo tão numeroso?"  Esta 10

oração de Salomão agradou ao Senhor.  E Deus 11

disse a Salomão: "Já que pediste estes dons e 
não pediste para ti longos anos de vida, nem 
riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas 
sim sabedoria para praticar a justiça,  vou sa-12

tisfazer o teu pedido; dou-te um coração sábio e 
inteligente, como nunca houve outro igual antes 
de ti, nem haverá depois de ti. - Palavra do 
Senhor.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

1.  É esta a parte que escolhi por minha 
herança: observar vossas palavras, ó Senhor! A 
lei de vossa boca, para mim, vale mais do que 
milhões em ouro e prata. R.

R. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, 
vossa palavra!

Leitura - 1Rs 3,5.7-12 

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:41



D
ia

 2
6 

de
 J

ul
ho

 -
 1

7º
 D

om
in

go
 d

o 
Te

m
po

 C
om

um

95

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

4.  Maravilhosos são os vossos teste-
munhos, eis por que meu coração os observa! 
Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá 
sabedoria aos pequeninos. R.

conforme a vosso servo prometestes. Venha a 
mim o vosso amor e viverei, porque tenho em 
vossa lei o meu prazer! R. 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Leitura - Rm 8,28-30

3.  Por isso amo os mandamentos que nos 
destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro 
fino! Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, 
detesto todos os caminhos da mentira. R.

V.  Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, 
Senhor da terra: os mistérios do teu Reino aos 
pequenos, Pai, revelas! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

Irmãos:  Sabemos que tudo contribui para o 28

bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados para a salvação, de acordo com o 
projeto de Deus.  Pois aqueles que Deus 29

contemplou com seu amor desde sempre, a 
esses ele predestinou a serem conformes à 
imagem de seu Filho, para que este seja o 
primogênito numa multidão de irmãos.  E 30

aqueles que Deus predestinou, também os 
chamou. E aos que chamou, também os tornou 
justos; e aos que tornou justos, também os 
glorificou. - Palavra do Senhor.

Evangelho - Mt 13,44-52 

O Reino é como um “tesouro escondido” 
que vale mais do que todos os bens que o ser 
humano possa acumular. O Reino é como uma 
“pedra tão preciosa” que vale a pena vender 
tudo para obtê-la. O Reino pregado e tornado 
presente por Jesus não só é o centro de sua 
missão, mas deve ser também o centro de 
nossa vida. Poucos são capazes de dar este 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão:  "O 44

Reino dos Céus é como um tesouro escondido 
no campo. Um homem o encontra e o mantém 
escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende 
todos os seus bens e compra aquele campo.  O 45

Reino dos Céus também é como um comprador 
que procura pérolas preciosas. Quando 46 

encontra uma pérola de grande valor, ele vai, 
vende todos os seus bens e compra aquela 
pérola.  O Reino dos Céus é ainda como uma 47

rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo 
tipo.  Quando está cheia, os pescadores puxam 48

a rede para a praia, sentam-se e recolhem os 
peixes bons em cestos e jogam fora os que não 
prestam.  Assim acontecerá no fim dos 49

tempos: os anjos virão para separar os homens 
maus dos que são justos, e lançarão os maus 50 

na fornalha de fogo. E ai, haverá choro e ranger 
de dentes.  Compreendestes tudo isso?" Eles 51

responderam: "Sim." Então Jesus acrescentou: 52 

"Assim, pois, todo o mestre da Lei, que se torna 
discípulo do Reino dos Céus, é como um pai de 
família que tira do seu tesouro coisas novas e 
velhas." - Palavra da Salvação.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Ou: Mt 13,44-46 (mais breve)

passo e fazer esta opção. Se não escolhemos o 
Reino de Deus, somos parecidos com aqueles 
“peixes que não prestam” que são devolvidos às 
profundezas da morte. 

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs, maravilhados pelas palavras 
de graça ditas por Jesus, elevemos a Deus as 
nossas súplicas, na força do Espírito Santo, 
dizendo: R. Deus vivo, ouvi-nos! 

1.  Pela Igreja, para que que não caia na 
ilusão de se considerar o Reino já vindo, e aceite 
a missão de ser sua humilde mensageira e sua 
fiel testemunha, rezemos. R. 

2.  Pelos que apresentam a Palavra de Deus 

0

5

25

75

95

100

julho_final

segunda-feira, 20 de abril de 2020 16:04:42



D
ia

 2
6 

de
 J

ul
ho

 -
 1

7º
 D

om
in

go
 d

o 
Te

m
po

 C
om

um

96

5.  Pelos que encontraram a pedra preciosa 
que é Jesus, mas a menosprezaram, para que 
percebam o erro de sua escolha e revejam sua 
escala de valores, rezemos. R. 

aos irmãos e irmãs, para que saibam extrair do 
inestimável tesouro da Sagrada Escritura coisas 
antigas e novas, rezemos. R. 

3.  Pelos cristãos, para que, no seguimento 
de Jesus, não pensem no que renunciaram, mas 
reconhecem com alegria haver encontrado o 
supremo tesouro, rezemos. R. 

4.  Por todas as pessoas, para que, em sua 
busca do sentido da vida, cheguem ao encontro 
com Cristo, a pedra preciosa pela qual vale a 
pena perder tudo, rezemos. R. 

Deus Santo, olhai as preces que colocamos 
diante de vós; vede nosso desejo de amar-vos 
sobre todas as coisas e com todo o nosso ser; 
abri nossos olhos para que contemplemos 
vossa glória e nos enamoremos de vós, beleza 
infinita, verdade inefável, bem supremo. 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não 
esqueças nenhum de seus favores!

Recebemos, ó Deus, este sacramento, me-
morial permanente da paixão do vosso Filho; 
fazei que o dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa salvação. 

Antífona da comunhão - Sl 102,2

Oração depois da comunhão

Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que 
estes santos mistérios, pela força da vossa 
graça, nos santifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. 

Oração sobre as oferendas 

Sugestão: Oração Eucarística V 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,44-52 

-  Pérolas preciosas: a parábola seguinte fala de um comerciante de pérolas. As pérolas 
estavam na moda na época de Jesus, desde alguns séculos antes, com a dominação grega. 

-  O homem volta a enterrar o Vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo: 
tesouro. Poderia pedir dinheiro emprestado ou simplesmente roubar o tesouro – a parábola não 
está muito preocupada em mostrar a moralidade ou não das ações. Mais do que isso, o homem dá 
tudo o que tem, entrega todos os seus bens, porque entende a beleza do que possuirá.

S
ão duas duplas de parábolas, portanto, quatro parábolas: a do tesouro no campo (v. 44) e a 
da pérola preciosa (vv. 45-46); a da rede lançada ao mar (47-50) e a do dono da casa que 
tira de seu tesouro coisas novas e velhas (51-52). - Estas quatro parábolas completam o 

discurso de Jesus – que começa com a parábola do semeador (13,1-23), passa pelas da semente 
de mostarda e do fermento (13,31-35), e a da explicação da parábola da erva daninha (13,36-43) – 
com um apelo à decisão e à responsabilidade. A alegria é a força para decidir-se pelo Reino, 
tesouro que deve ser vivido com coerência e transmitido de forma adequada.

-  Em nossas histórias populares, o foco está na alegria de alguém Um homem o encontra: 
que encontra um bem precioso enterrado e, sobretudo, nas aventuras que faz para desenterrar o 
baú precioso e, ao final, na beleza dos bens encontrados.

-  O Reino dos Céus é como um tesouro escondido: Eram muito comuns na época de Jesus 
histórias que narravam a alegria de um felizardo que encontrava um grande tesouro. Também 
temos hoje histórias com lâmpada mágica ou mapas do tesouro.

-  Cheio de alegria: O homem da parábola também se alegra. Mas o foco não está no tesouro 
ou nas suas aventuras e, sim, em seu comportamento.
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-  Vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola: Mais uma vez, importa pouco a 
Mateus as negociações. O foco está em que, diante de um bem tão precioso como o Reino dos 
Céus, vale a pena entregar tudo o que se tem. A doação da vida é a marca daquele que sente a 
preciosidade do Reino que Jesus apresenta.

Representavam aquilo que havia de mais precioso e importante para alguém.

-  O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar: Outra parábola começa a 
descrever o Reino dos Céus, agora com sentido diferente das duas anteriores. A comparação 
também é típica do mundo de Jesus: as cidades eram organizadas ao redor de fontes de água, 
garantia de sobrevivência. Ali estava a vida!

Jesus é o tesouro escondido e a pérola preciosa, que são as lentes que dão à nossa história – 
presente, passado e futuro – uma nova cor. Ele se deixa encontrar por quem o procura (Is 66,6) e 
procura quem o encontra (Is 65,1). Ele é a própria Sabedoria que convida a uns e outros ao 
banquete da vida! É preciso procurar. Mas não basta procurar e encontrar. É preciso decidir. Não dá 
para ficar com um pé em cada canoa. O motivo da decisão é a paixão pelo tesouro, a “alegria” que 
sua posse provoca. A alegria de encontrá-lo é a força para tomar a decisão de levar o encontro até o 
fim. O amor a Jesus nos torna indiferentes a tudo o mais, que se torna absolutamente relativo e 
secundário. 

-  Haverá choro e ranger de dentes: A falsa justiça, legalista e excludente, não faz parte do 
Reino dos Céus. Não adiante fazer obras externas se o coração não luta pela conversão diária.

-  Os pescadores... sentam-se e recolhem os peixes bons... e jogam fora os que não prestam: 
O processo de separação de peixes é esperado e típico do mundo da pesca. Mas a parábola 
aproxima os pescadores da figura messiânica apresentada pelos profetas que, no dia do 
Julgamento de Deus, iriam separar bons e maus e permitir que cada um colhesse o fruto de suas 
ações.

-  Tira do seu tesouro coisas novas e velhas: O tesouro que aparece nas primeiras parábolas 
retorna. Ele implica as “coisas velhas”, ou seja, a tradição religiosa de Israel, tão presente no 
Antigo Testamento e memorizada por qualquer mestre da Lei. Contudo, ela já não pode mais ser 
lida sozinha. Precisa das “coisas novas”, quer dizer, o próprio Jesus. Ele dá o verdadeiro sentido 
das Escrituras e ensina como viver bem.

-  Separar os homens maus dos que são justos: O grande julgamento final, descrito no final 
do Evangelho de Mateus (caps. 23 e 24), mostra que Deus não compactua com a injustiça. Ele está 
do lado daqueles que estão preocupados em promover a dignidade humana para todos os que 
necessitem. 

-  Mestre da Lei: Eram os sábios do povo, que estudavam a Torá desde muito jovens, 
aprofundavam-se nos textos e desenvolviam comentários e explicações sobre eles. Justamente 
por isso, eram considerados intérpretes oficiais da Lei. Muitos deles usavam seu status social para 
“operacionalizar” as Escrituras, escolhendo o que seguir e ensinar de acordo com sua própria 
conveniência. Assim, condenavam aqueles que não viviam determinadas leis, sem olhar com 
cuidado para as dificuldades do povo.

TUDO PELO REINO

A. Vitali

Depois das parábolas do joio na plantação, do grão de mostarda e do fermento, Jesus continua 
a falar aos discípulos e à multidão a respeito do Reino de Deus com outras três parábolas.
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O tema, como sempre, é tirado da vida quotidiana e também por isso não se deve exagerar em 
buscar significados em cada detalhe: geralmente as parábolas querem transmitir uma só 
mensagem; às vezes até de modo audacioso. Quando, por exemplo, Jesus fala da vinda do Filho do 
Homem, dando o exemplo do ladrão que chega de improviso, de noite, para arrombar a casa, é 
evidente que não quer se comparar a um ladrão (Mt 24,43-44), mas convidar os interlocutores a 
estarem sempre preparados ao grande encontro, do qual não sabemos nem o dia nem a hora.

Igualmente, escutado estas parábolas, não devemos colocar-nos perguntas de ordem moral, 
do tipo: “É correto o comportamento do camponês que, tendo descoberto o tesouro, compra o 
campo escondendo do proprietário o que ele tem naquele terreno?”. Não é este o foco da parábola; 
ainda que seja de fato interessante notar a distância que nos separa da sensibilidade de Jesus.

Para nós, de fato, a religião é antes de tudo questão de moral, para ele é espera do encontro 
com Deus. Não que sejam coisas alternativas, mas, no primeiro caso, se corre o risco de reduzir a 
experiência de fé a simples filosofia de vida – ou pior, a religião civil – no segundo, a perspectiva do 
encontro dá sentido e suaviza até as fadigas do agir moral.

O que de verdade interessa a Jesus é chamar a nossa atenção para a importância primária que o 
reino deve ter na nossa vida. Quando diz “reino de Deus”, ele entende na verdade o plano de 
salvação de Deus, que consiste em reunir – mediante uma aliança nova e definitiva – a humanidade 
inteira sob o signo da sua paternidade. Todos os que o invocarão “Pai nosso” (Mt 6,9), se 
reconhecerão consequentemente irmãos e irmãs, e como tais deverão relacionar-se entre si.

Jesus, porém, não faz descontos para ninguém: é pegar ou deixar!

Dimensão pessoal e comunitária obviamente coincidem, a tal ponto que a comunidade se 
torna o lugar teológico e natural da relação pessoal com Deus. Por isso, a oferta de Deus em Jesus é 
por sua natureza totalizante: não pode dizer respeito a alguns aspectos da vida, tudo deve ser 
reorientado por e para ela.

A proposta é assim dirigida indistintamente a todos: pobres (o camponês que, trabalhando 
num terreno que não é seu, é um simples trabalhador braçal, talvez até um diarista) e ricos (o 
mercador de pedras preciosas). Claro, para estes será mais difícil vender tudo e desligar-se dos 
bens materiais: não só porque têm em abundância, mas também porque não estão habituados a 
satisfazer-se com o mínimo indispensável.

Apesar disso, justamente porque Jesus se dirige a todos, desde o início não faltaram também 
ricos que aceitaram separar-se dos seus bens para aderir a ele, colocando-se à disposição do 
próximo; entre outros, o próprio Mateus, ao qual é atribuído este Evangelho (Mt 9,9); Zaqueu (Lc 
19,8) e Lídia (At 16,16). Não cabe, portanto, à comunidade decidir a quem dirigir o anúncio e a 
quem não.

A rede utilizada tinha uma grande extensão e era instalada mediante pedaços de cortiça no alto 

Jesus o esclarece com a terceira parábola, talvez a mais familiar aos discípulos, que, em 
grande parte, eram pescadores. O exemplo lhe vem da pesca por arrasto.

Como o camponês e o mercador que vendem “tudo”: “Se queres ser perfeito, vai, vende o que 
tens, dando aos pobres e terás um tesouro no céu; e vem! Segue-me!” (Mt 19,21).
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É a pergunta que o Mestre dirige aos discípulos de sempre, não somente àqueles da primeira 
hora. Portanto, também a nós.

A imagem, já usada em sentido negativo pelo Profeta Habacuque (1,14s), alude claramente ao 
juízo e cria um paralelismo com a ação dos colhedores/anjos da parábola do joio (Mt 13,30.41).

A mensagem deveria ser clara, mas, como Jesus sabia por experiência, como nós também, 
que é sempre bom não supor nada, termina dizendo: “Compreenderam todas estas coisas?” (Mt 
13,51).

e pedras em baixo, Era, então, puxada por uma ou mais barcas, em direção à margem, retendo em 
seu interior todo tipo de peixes ou coisas que encontrasse pelo caminho. Por isso, uma vez em 
terra, os pescadores deviam “limpar as redes” (o que Pedro estava fazendo quando Jesus chegou a 
ele o chamado de Jesus: Lc 5,2) e separar os peixes bons dos não comestíveis ou proibidos pela 
Lei de Moisés, porque considerados impuros.

A conclusão é dada por uma última imagem: o escriba “instruído no reino dos céus” (tradução 
literal) que extrai do seu tesouro coisas novas e coisas antigas (Mt 13,52). Provável alusão ao autor 
do Evangelho, mas aplicável a qualquer um que tenha uma tarefa catequético-formativa na 
comunidade cristã. 

Jesus volta, então, a estabelecer uma nítida separação entre presente (o tempo da missão) e 
futuro (o tempo do juízo), como também ressalta as atribuições: discernir o bem e o mal, isto é, 
separar os justos dos maus, compete aos anjos (isto é, a Deus), não aos servos/pescadores, os 
discípulos.

Santos do dia: Joaquim e Ana (I século); Bartolomea Maria Capitanio (1807-1833). Tito 
Brandsma (1881-1942). 

Memória histórica: Destruição, pelo cacique Quibian, da cidade de Santa Maria, fundada por 
Colombo, no Panamá (1503). 

Datas comemorativas: Dia dos Avós. Dia do Detetive Particular. Elevação de Curitiba a Capital 
da Província do Paraná (1845). Morte de Luís Beltrame, poeta sem terra, com 107 anos de vida e 
poesia (Promissão, SP, 2016).

SEGUNDA-FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

O Reino tem a cara de Jesus, seu anun-
ciador. É pequeno como ele. É como a semen-
tinha de nada misturada ao pó do chão. E como 
o tiquinho de fermento que a cozinheira joga na 
farinha. Quem não entende estes falares sim-
ples, estas comparações luzeiras? O Reino fala 
da vida e a vida dá fala ao Reino.

Ó Deus, sois o amparo dos que em vós 

Antífona da entrada - Sl 67,6-7.36

Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus filhos em sua casa; é ele que dá força e 
poder a seu povo.

Oração do dia
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esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é forte, 
ninguém é santo; redobrai de amor para co-
nosco, para que, conduzidos por vós, usemos 
de tal modo os bens que passam, que pos-
samos abraçar os que não passam. 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 Isto disse-me o Senhor: "Vai comprar um 
cinto de linho e põe-no em torno da cintura, mas 
não o deixes molhar na água".  Comprei o cinto, 2

conforme a ordem do Senhor, e coloquei-o à 
cintura.  E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim 3

pela segunda vez, dizendo:  "Toma o cinto que 4

compraste e tens à cintura, levanta-te e vai ao 
Eufrates, esconde-o lá na fenda de uma pedra".    
5 Fui e o escondi perto do Eufrates, conforme 
mandara o Senhor.  Ora, ao cabo de muitos 6

dias, disse-me o Senhor: "Levanta-te, vai ao 
Eufrates, e retira de lá o cinto que te mandei 
esconder".  Fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto  7

do lugar, onde o tinha escondido; mas eis que o 
cinto tinha apodrecido tanto que não servia mais 
para nada.  E a palavra do Senhor dirigiu-se a 8

mim, dizendo:  "Isto diz o Senhor: Assim farei 9

apodrecer a grande soberba de Judá e de 
Jerusalém;  este povo perverso, que se recusa 10

a ouvir minhas palavras, convive com a maldade 
no coração, e vai atrás de deuses estrangeiros, 
prestando-lhes culto e prostrando-se diante 
deles, será como este cinto que não serve mais 
para nada.  Pois assim como o cinto se une à 11

cintura do homem, assim quis eu que toda a 
casa de Israel e toda a casa de Judá se unissem 
a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, hon-   
ra do meu nome, louvor e glória. Mas não 
ouviram". - Palavra do Senhor.

R. Esqueceram o Deus que os gerou.

Leitura - Jr 13,1-11

Salmo responsorial - Dt 32,18-19.20.21 
(R/. 18a)

1.  Da Rocha que te deu à luz, te esque-
ceste, do Deus que te gerou, não te lembraste. 

Vendo 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

3.  Com deuses falsos provocaram minha 
ira, com ídolos vazios me irritaram; vou 
provocá-los por aqueles que nem povo são, 
através de gente louca hei de irritá-los. R

Aclamação ao Evangelho - Tg 1,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V Deus nos gerou pela palavra da verdade 

como as primícias de suas criaturas. R.

Naquele tempo,  Jesus contou-lhes outra 31

parábola: "O Reino dos Céus é como uma 
semente de mostarda que um homem pega e 
semeia no seu campo.  Embora ela seja a 32

menor de todas as sementes, quando cresce, 
fica maior do que as outras plantas. E torna-se 
uma árvore, de modo que os pássaros vêm e 
fazem ninhos em seus ramos".  Jesus contou-33

lhes ainda uma outra parábola: "O Reino dos 
Céus é como o fermento que uma mulher pega e 
mistura com três porções de farinha, até que 
tudo fique fermentado".  Tudo isso Jesus falava 34

em parábolas às multidões. Nada lhes falava 
sem usar parábolas,  para se cumprir o que foi 35

dito pelo profeta: 'Abrirei a boca para falar em 
parábolas; vou proclamar coisas escondidas 
desde a criação do mundo'. - Palavra da 
Salvação.

Evangelho - Mt 13,31-35

Preces dos fiéis

O Pai celeste conhece melhor do que 
pensamos os desejos do nosso coração e aquilo 
de que temos necessidade em nossa cami-
nhada de discípulos missionários. Por isso, 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 
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5.  Por nós e pelos outros membros da 
nossa comunidade, para que alimentemos a 
certeza de que Deus é a alma que sustenta os 
nossos projetos, rezemos. R.

elevemos a ele as nossas preces, dizendo jun-
tos: R. Senhor, escutai a nossa prece. 

1.  Pela Igreja, para que seja uma presença 
viva e visível do reino de amor, de justiça e de paz 
que Jesus Cristo inaugurou em meio a nós, 
rezemos: R. 

2.  Pelos pastores da Igreja, para que 
confiem no poder da Palavra, que, como grão de 
mostarda, cresce entre fadigas, hostilidades e 
dores, rezemos. R.

3.  Pela sociedade civil, para que sempre 
tome a peito o respeito, a salvaguarda e a pro-
moção dos valores morais e espirituais de todo 
ser humano, rezemos. R.

4.  Pelos que se afastaram de Deus, para 
que possam redescobrir o Deus vivo como 
último fundamento, sentido último e Pai mise-
ricordioso, rezemos. R.

Pai, que a vossa graça venha em socorro da 

Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que 
estes santos mistérios, pela força da vossa 
graça, nos santifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. 

Bendize, ó minha alma ao Senhor; não es-
queças nenhum de seus favores!

nossa fraqueza; que a vossa luz mostre o ca-
minho a seguir e ilumine os nossos passos; que 
a contemplação do vosso reino não nos deixe 
desistir ou desanimar.

Oração sobre as oferendas

Antífona da comunhão - Sl 102,2

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, este sacramento, me-
morial permanente da paixão do vosso Filho; 
fazei que o dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa salvação. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,31-35

-  O trecho evangélico de hoje contém duas parábolas simétricas (13,31-32.33) e uma 
interpretação geral do uso de parábolas: revelação de Deus aberta e acessível a todos e todas 
(13,34-35).

-  A comparação do Reino com a semente de mostarda (vv. 31-32) e com o punhado de 
fermento (v. 33) não corresponde ao imaginário corrente do Reino. De modo geral, o Reino é 
imaginado como algo grande, triunfal, poderoso. Imagina-se o Reino como uma grande árvore: 
esquece-se que esta se desenvolve a partir de um galhinho ou de uma semente (Ez 17, 22s.; cf. Dn 
4,1ss.; Ez 31,1ss.). Imagina-se como uma conquista grandiosa do mundo (Is 49,23; 
60,1ss.):esquece-se de quando a Bíblia fala de um povo de pecadores exilados e do Servo de Deus 
humilhado. O imaginário de Israel submete-se à lei psicológica pela qual nossa memória 
consciente grava o positivo e 'deleta' o negativo.

O
 problema de fundo dessas duas parábolas está ligado a alguns dos interrogativos mais 
profundos do ser humano: por que o bem é tão “pequeno” (vv. 31-32) e até “imundo” (v. 
33)? Por que o Reino, iniciado com Jesus e em Jesus, recolheu em torno de si tão pouca 

gente e gente tão insignificante: pobres, marginalizados, pecadores? O que será de um reino que só 
pode contar com pessoas socialmente fracas e religiosamente desclassificadas?

-  Nessas duas parábolas, Jesus joga com o contraste entre a pequenez da semente e a 
grandeza da planta, entre o caráter impuro do fermento e sua capacidade de contaminar
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legítimas, desde que não anulem a linguagem da Cruz, que não foi um acaso, um acidente de 
percurso, mas o “sinal” do Filho do Homem (Mt 24,30). E não se pense que o futuro glorioso do 
Reino seja redutivamente intra-histórico, depois, quem sabe, de um novo Constantino, como outra 
Idade Média, sob algum Inocêncio III (1196-1216) e similares. Não, absolutamente. “Vade retro, 
satana”! (Mt 16,23)

-  Não convém aprisionar as duas parábolas numa interpretação única e definitiva. A 
parábola, por sua própria natureza – falamos da parábola em geral, não só as de Jesus – é sugestiva: 
indica, insinua, sugere interpretações diversas em situações diversas. Todas são

-  De fato - ensina Jesus - faz parte dos mistérios do Reino (Mt 13,11) esse contraste entre a 
insignificância atual e o esplendor futuro. Entre as duas situações, porém, há uma continuidade 
real, parecida com a que existe entre a semente e a planta, o fermento e a massa crescida. Paulo vai 
dizê-lo sem parábolas ao escrever à humanamente insignificante comunidade de Corinto: “Aquilo 
que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o que o 
mundo pensa que é importante” (1Cor 1,18). Segundo o Deuteronômio, Israel não foi escolhido 
por suas qualidades, mas justamente por ser “o menor dos povos da terra” (Dt 7,7). Manifestam-se 
aí a liberdade de Deus e a nossa libertação: liberdade de Deus, porque é amor, e o amor se faz 
pequeno e humilde; nossa libertação, porque somos pequenos e, assim, somos libertados de 
nossa mania de grandeza.

positivamente a massa toda. A insignificância da semente produzirá uma árvore grandiosa; um 
punhado de farinha 'apodrecido' fermenta o bom trigo.

Santos do dia: Pantaleão (+305); Meinrich de Trier (+596). Glodesindis (+610). Natália de 
Córdoba (+853); Bertoldo de Garsten (+1142). Conrado de Ottobeuren (+1227); Maria Madalena 
Martinengo di Barco (1687-1737).

Testemunhas do Reino:  Eliseo Castellano (Porto Rico, 1991).

Datas comemorativas: Dia do Despachante. Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de 
Trabalho. Dia do Motociclista. 

28 TERÇA-FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

A parábola do joio e do trigo – contada por 
Jesus hoje – nos ensina que o bem não existe 
sozinho, separado, em estado puro. O mal 
mistura-se a ele e, muitas vezes, no concreto da 
vida, fica até difícil perceber a diferença entre os 
dois. A nossa tentação é arrancá-lo imediata-
mente. Jesus, porém, pede paciência e deixa o 
julgamento final ao Pai, que, na hora certa, aco-
lherá em seu Reino os que O tiverem acolhido. A 
Igreja não é uma seita de puros, mas casa de 
todos, porque amados por Deus. 

Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus filhos em sua casa; é ele que dá força e 
poder a seu povo.

Antífona da entrada - Sl 67,6-7.36

Ó Deus, sois o amparo dos que em vós es-
peram e, sem vosso auxílio, ninguém é forte, 
ninguém é santo; redobrai de amor para conos-
co, para que, conduzidos por vós, usemos de tal 
modo os bens que passam, que possamos 

Oração do dia
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Leitura - Jr 14,17-22

Leitura do Livro do Profeta Jeremias

abraçar os que não passam. 

17 "Derramem lágrimas meus olhos, noite e 
dia, sem parar, porque um grande desastre feriu 
a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe 
terrível e violento.  Se eu sair ao campo, vejo 18

cadáveres abatidos à espada; se entrar na 
cidade, deparo com gente consumida de fome; 
até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo 
país".  Acaso terás rejeitado Judá inteiramente, 19

ou te desgostaste deveras de Sião? Por que, 
então, nos feriste tanto, que não há meio para 
nos curarmos? Esperávamos a paz, e não veio a 
felicidade; contávamos com o tempo de cura, e 
não nos restou senão consternação.  Reco-20

nhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os 
pecados de nossos pais, porque todos pecamos 
contra ti.  Mas, por teu nome, não nos faças 21

sofrer a vergonha suprema de levarmos a 
desonra ao trono de tua glória; lembra-te, não 
quebres a tua aliança conosco.  Acaso existem 22

entre os ídolos dos povos os que podem fazer 
chover? Acaso podem os céus mandar-nos as 
águas? Não és tu o Senhor, nosso Deus, que 
estamos esperando? Tu realizas todas essas 
coisas.- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 78(79),8.9.11. 
13(R/. 9bc)

R. Por vosso nome e vossa glória, 
libertai-nos!

1.  Não lembreis as nossas culpas do pas-
sado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, 
pois estamos humilhados em extremo. R.

2.  Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador! Por 
vosso nome e vossa glória, libertai-nos! Por 
vosso nome, perdoai nossos pecados! R. 

3.  Até vós chegue o gemido dos cativos: 
libertai com vosso braço poderoso os que fo-
ram condenados a morrer! Quanto a nós, vosso 

rebanho e vosso povo, celebraremos vosso 
nome para sempre, de geração em geração vos 
louvaremos. R.

Aclamação ao Evangelho 

Jesus compara o mistério do Reino a uma 
plantação onde crescem juntos trigo e joio. 
Celebrando o mistério da morte e da ressur-
reição de Jesus Cristo, unamos nossa oração à 
dele e de toda a Igreja, dizendo: R. Ouvi-nos,  
Senhor.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Naquele tempo:  Jesus deixou as multidões 36

e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-
se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do 
joio!"  Jesus respondeu: "Aquele que semeia a 37

boa semente é o Filho do Homem.  O campo é 38

o mundo. A boa semente são os que pertencem 
ao Reino. O joio são os que pertencem ao 
Maligno.  O inimigo que semeou o joio é o 39

diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cei-
fadores são os anjos.  Como o joio é recolhido 40

e queimado ao fogo, assim também acontecerá 
no fim dos tempos:  o Filho do Homem enviará 41

os seus anjos e eles retirarão do seu Reino todos 
os que fazem outros pecar e os que praticam o 
mal;  e depois os lançarão na fornalha de fogo. 42

Ali haverá choro e ranger de dentes.  Então os 43

justos brilharão como o sol no Reino de seu             
Pai. Quem tem ouvidos, ouça". - Palavra da 
Salvação.

V. A semente é de Deus a palavra, o Cristo é 
o semeador; todo aquele que o encontra, vida 
eterna encontrou. R.

1.  Para que as comunidades eclesiais aco-

Evangelho - Mt 13,36-43

Preces dos fiéis

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 
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5.  Pelos membros da nossa comunidade, 
para que não se cansem de rezar incessante-
mente, oremos, irmãos. R.

3.  Para que os pais saibam educar os filhos 
de modo que aprendam a distinguir o bem e o 
mal, oremos, irmãos. R.

Senhor, Deus da bondade e da vida, fazei-
nos reconhecer em cada acontecimento, triste 
ou alegre, a vossa mão, que, de modo misterio-
so, respeitando a liberdade humana, vai cons-
truindo a história da nossa salvação. 

lham e valorizam tudo o que é bom verdadeiro e , 
justo, oremos, irmãos. R.

2.  Para que os que os formadores de opi-
nião promovam os ideais da verdade, da justiça 
e da paz, oremos, irmãos. R.

4.  Para que não nos escandalizemos do 
mal que há no mundo, mas lutemos sempre 
pelo bem, oremos, irmãos. R. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-

queças nenhum de seus favores!

Recebemos, ó Deus, este sacramento, 
memorial permanente da paixão do vosso Filho; 
fazei que o dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa salvação. 

Antífona da comunhão - Sl 102,2

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que 
estes santos mistérios, pela força da vossa 
graça, nos santifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. 

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,36-43

E a explicação da parábola de Mt 13,24-30 em casa, i.é, na comunidade. A Igreja, de fato, 
corre dois riscos: tornar-se uma seita de justos que não tem misericórdia pelos outros, ou 
um bando de imorais que justifica a própria imoralidade pela misericórdia divina. A 

familiaridade com Jesus – os discípulos se “aproximam” – nos preservam do duplo risco.

- Terceiro. . É o mundo inteiro (Mt 28,18), não só a comunidade (1Cor 3,9).O campo

-  Quinto. . O inimigo tem vários nomes. Um deles, talvez o mais significativo, é O inimigo
“diabo”, que significa “divisor, divididor”. Seu propósito e intento é dividir o ser humano da 
Palavra. Ele o faz com a mentira. Ele rouba a verdade do homem, que está na Palavra.

-  Primeiro elemento simbólico. . O Filho do Homem é Jesus, que anuncia a O semeador
palavra do Reino (13,19). Na verdade, a Palavra é Ele mesmo, que se torna sinal definitivo ao tornar-
se semente sepultada por três dias no coração da terra (Mt 12,40).

- O juízo será no fim, não agora. Deus o fará, não nós. O tempo presente é o da paciência – 
nossa, dos outros e de Deus – para que possamos chegar à conversão e à salvação (2Pd 3,9).

-  A explicação, solicitada pelos discípulos (v. 36), divide-se em duas partes: a explicação 
dos sete símbolos (vv. 37-39); a apresentação do juízo de Deus (vv. 40-43).

-  Segundo. . São os filhos e filhas do Reino, aqueles que escutam com o A boa semente
coração belo e bom, e dão fruto. 

- Quarto. . Nós nos tornamos filhos de quem nós escutamos. Quem escuta As ervas daninhas
a Palavra, torna-se filho de Deus; quem dá ouvidos à mentira da serpente (Gn 3,1ss.), torna-se filho 
do Maligno. Não é que ele “faça” alguma coisa; ele simplesmente “rouba” a Palavra, trocando-a 
por uma palavra “verossímil”, quer dizer, parecida com a verdadeira, mas, na verdade, não-
verdadeira. Em nossa situação de peregrinos, temos essa dupla filiação: da semente boa e bonita e 
das ervas daninhas. 
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29 QUARTA-FEIRA - SANTA MARTA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

O nome “Marta” é de origem aramaica ou 
siríaca e significa “senhora”. Marta é uma das 
irmãs de Lázaro de Betânia, uma cidadezinha 
nas proximidades de Jerusalém. Maria, a irmã, 
Marta, e o irmão, Lázaro, eram amigos de Jesus 
(Jo 11,5). Por ocasião da ressurreição de 
Lázaro, Marta proclamou Jesus Messias e Filho 
de Deus (Jo 11,27). Lucas também fala de 
Marta e Maria. Em Lucas, porém, Marta é 
mulher totalmente voltada ao trabalho, enquanto 
Maria é mulher que fica aos pés de Jesus, 
ouvindo-o (Lc 10,38ss.). Mostra-se tão envol-
vida com os trabalhos da casa e a hospitalidade 
a Jesus que ‘despreza’ a escuta da Palavra e, por 
isso, é censurada por Jesus: “Marta, Marta! 
Você se preocupa e anda agitada com muitas 
coisas; porém, uma só coisa é necessária, 
Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe Jesus entrou numa aldeia e uma mulher 

Comentário inicial - A ressurreição de 
Lázaro, último milagre de Jesus no Evangelho de 
João, é o “sinal dos sinais”. Aponta ao mesmo 
tempo para a futura ressurreição de Jesus, para 
nossa ressurreição no final dos tempos e na vida 
presente, à medida que morremos para o pecado 
e renascemos para a vida nova dos filhos de 
Deus. Aquela Marta que, no Evangelho de Lucas, 
se ocupava de muitas coisas enquanto Maria se 
colocava aos pés de Jesus para ouvi-lo, no 
evangelho de hoje, reclama do atraso de Jesus e 
parece não crer que Jesus pode ressuscitar 
Lázaro agora. Mas, finalmente, deu o passo da fé. 

Antífona da entrada - Lc 10,38

será tirada.” (Lc 10,41b-42). 
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-  No fim, restará só o amor, que nunca terá fim (1Cor 13,8). A palha do nosso egoísmo 
será queimada; só o que é precioso resistirá (1Cor 3,12-14). É preciso viver o presente com 
responsabilidade em relação ao tempo e com misericórdia em relação aos irmãos!

-  Sexto. . É o fim do mundo. A palavra “fim” tem vários significados. “Fim” pode A colheita
significar destruição: aqui, não se trata disso; a destruição será um fenômeno natural. “Fim” pode 
significar meta, objetivo, alvo: a finalidade do mundo é a comunhão de tudo e todos com o Criador, 
que quer ser pai de seus filhos e filhas. “Fim” significa, aqui, realização final, completa, definitiva. 
Será quando Deus tiver realizado no mundo a sua obra, sua obra-prima: a imagem do Filho nos 
filhos e filhas. É como na colheita, quando a semente se torna pão e alegria. Só então acontecerá o 
julgamento.

-  Sétimo. . O juízo será feito pelos “anjos”, que quer dizer “mensageiros”. Os Os ceifadores
“anunciadores” da Palavra serão os juízes dos ouvintes da Palavra. Os “apóstolos” foram enviados 
(apóstolo quer dizer enviado!) para semear a Palavra e é com base na Palavra anunciada que 
seremos julgados. Não há nenhuma arbitrariedade e nenhuma surpresa. 

 Testemunhas do Reino: Johann Sebastian Bach (1750). Stanley Francisco Rother (Guatemala, 
1981). Yvan Leyvraz, Bernd Koberstein e José Fieux (Nicarágua, 1986).

Memória histórica: Proclamação da Independência do Peru (1821). Início da 1ª Guerra 
Mundial (1914). Massacre de 70 lavradores em San Juán Cotzal (Guatemala,1980).

Santos do dia: Vítor I (+199). Nazário e Celso (+304). Beato e Banto (VI-VII século). Benno II 
de Osnabrück (1020-1088). Raimundo Palmieri Zansogni (1140-1200).
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chamada Marta o recebeu em sua casa.

Pai todo-poderoso, cujo Filho quis hospe-
dar-se em casa de Marta, concedei por sua 
intercessão que, servindo fielmente a Cristo em 
nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por 
vós em vossa casa. 

Leitura da Primeira Carta de São João 

Oração do dia

7 Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor vem de Deus e todo aquele que 
ama nasceu de Deus e conhece Deus.  Quem 8

não ama, não chegou a conhecer Deus, pois 
Deus é amor.  Foi assim que o amor de Deus se 9

manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho 
único ao mundo, para que tenhamos vida por 
meio dele.  Nisto consiste o amor: não fomos 10

nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos 
amou e enviou o seu Filho como vítima de 
reparação pelos nossos pecados.  Caríssimos, 11

se Deus nos amou assim, nós também devemos 
amar-nos uns aos outros.  Ninguém jamais viu 12

a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus 
permanece conosco e seu amor é plenamente 
realizado entre nós.  A prova de que permane-13

cemos com ele, e ele conosco, é que ele nos 
deu o seu Espírito. E nós vimos, e damos  14 

testemunho, que o Pai enviou o seu Filho como 
Salvador do mundo.  Todo aquele que 15

proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus 
permanece com ele, e ele com Deus.  E nós 16

conhecemos o amor que Deus tem para conos-
co, e acreditamos nele. Deus é amor: quem 
permanece no amor, permanece com Deus,         
e Deus permanece com ele. - Palavra do 
Senhor.

R. Bendirei o Senhor Deus em todo o 

Salmo responsorial - Sl 33(34),2-3.4-5. 
6-7.8-9.10-11 (R/. 9a)

Leitura - 1Jo 4,7-16

5.  Respeitai o Senhor Deus, seus santos 
todos, porque nada faltará aos que o temem. Os 
ricos empobrecem, passam fome, mas aos que 
buscam o Senhor não falta nada. R.

Naquele tempo,  Muitos judeus tinham 19

vindo à casa de Marta e Maria para as consolar 
por causa do irmão.  Quando Marta soube que 20

Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria 
ficou sentada em casa.  Então Marta disse a 21

Jesus: "Senhor, se tivesses estado aqui, meu 
irmão não teria morrido.  Mas mesmo assim,  22

eu sei que o que pedires a Deus, ele to con-
cederá".  Respondeu-lhe Jesus: "Teu irmão 23

ressuscitará".  Disse Marta: "Eu sei que ele 24

ressuscitará na ressurreição, no último dia".               

1.  Bendirei o Senhor Deus em todo o tem-
po, seu louvor estará sempre em minha boca. 
Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam os 
humildes e se alegrem! R.

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

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Jo 11,19-27 

tempo!

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

4.  O anjo do Senhor vem acampar ao redor 
dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão 
suave é o Senhor! Feliz o homem que tem nele o 
seu refúgio! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12b

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

V.  Eu sou a luz do mundo; aquele que me 
segue, não caminha entre as trevas, mas terá a 
luz da vida. R.
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25 Então Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a 
vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, 
viverá.  E todo aquele que vive e crê em mim, 26

não morrerá jamais. Crês isto?"  Respondeu 27

ela: "Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és 
o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao 
mundo". - Palavra da Salvação.

No Evangelho de Lucas, Jesus é recebido 
duas vezes na casa de pecadores e duas em 
casa de fariseus. Os pecadores o recebem com 
alegria; os fariseus, com crítica. Na casa de 
Marta e Maria, tem-se a impressão que peca-
dores e fariseus se encontram – personificados 
por Maria e Marta – num misto de alegria e 
crítica. Maria simboliza o primado da fé; Marta, 
as obras, sem as quais a fé é morta! 

Elevemos ao Pai de Jesus as nossas sú-
plicas, para que, por intercessão de Santa 
Marta, irmã de Lázaro e de Maria de Betânia, 
caminhemos na santidade e na justiça, dizendo: 

Evangelho - Lc 10,38-42 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

Naquele tempo:  Jesus entrou num po-38

voado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-
o em sua casa.  Sua irmã, chamada Maria, 39

sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua 
palavra.  Marta, porém, estava ocupada com 40

muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: 
"Senhor, não te importas que minha irmã me 
deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que 
ela me venha ajudar!"  O Senhor, porém, lhe 41

respondeu: "Marta, Marta! Tu te preocupas e 
andas agitada por muitas coisas.  Porém, uma 42

só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor 
parte e esta não lhe será tirada." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Ou: 

R. Ouvi-nos, Senhor.

2. Por todas as famílias, para que recebam 
com alegria quem as visita, e vivam cada 
encontro como graça e salvação, rezemos. R.

5. Por todos nós aqui presentes em assem-
bleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, 
sejamos chamados à sua direita, rezemos. R.

Deus eterno e cheio de misericórdia, que nos 
chamastes a ser santos e santas, humildemente 
vos pedimos que, com o auxílio de Santa Marta, 
vivamos o mistério pascal do vosso Filho. Ele 
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao procla-
marmos vossas maravilhas em Santa Marta, e 
assim como vos agradou a sua solicitude, 
também vos agrade a nossa liturgia. 

1.  Pelas Igrejas do mundo inteiro, para que, 
vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas 
em todos os seus filhos e filhas, rezemos. R.

3. Pelas famílias da nossa diocese, para 
que Jesus tenha nelas um lugar, como teve em 
Betânia, casa de Marta e Maria, rezemos. v

4. Pelos que vivem absorvidos pelo traba-
lho, para que, encontrando o essencial, sentem-
se aos pés de Jesus para o ouvir, rezemos. R.

Oração depois da comunhão

Marta disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do 
Deus vivo, que vieste a este mundo.

Ó Pai, que a comunhão do Corpo e Sangue 
do vosso Filho nos desprenda das coisas 
perecíveis para que, a exemplo de Santa Marta, 
vos amemos sempre mais na terra e vos 
contemplemos eternamente no céu. 

Antífona da comunhão - Jo 11,27
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,38-42

-  Não se trata – como se fez tantas vezes – de contrapor Marta e Maria como ação e 
contemplação. O que o evangelista pretende é purificar a ação na contemplação. A fonte da ação de 
Maria é a escuta e a alegria do Esposo. Estando próxima a ele, será capaz de fazer o que ele faz e 
ensina: “Vai e faz o mesmo” (Lc 10,37). Aí está o fundamento do discipulado: não consiste no que 
fazemos – que, sem dúvida, é importante – mas em acolher o Senhor, demorar-se a assimilá-lo, 
beber de sua boca, ouvi-lo. 

N
o Evangelho de Lucas, Jesus é recebido duas vezes na casa de pecadores (Lc 5,27ss.; 
19,1ss.) e duas vezes em casa de fariseus (Lc 7,36ss.; 14,1ss.). Os primeiros o recebem 
com alegria; os segundos, com crítica. Na casa de Marta e Maria, tem-se a impressão 

que pecadores e fariseus se encontrem – personificados por Maria e Marta – num misto de alegria e 
crítica. Marta hospeda Jesus e até se dá ao trabalho por ele, mas a verdadeira acolhida vem de 
Maria, que Marta critica e Jesus defende (cf. Lc 7,36ss.). 

-  A caminho de Jerusalém, uma casa acolhe Jesus. Mas há duas maneiras de acolhê-lo. 
Uma é a de Marta; outra, a de Maria. Marta, a mais velha, simboliza um lado de Israel. Ocupada em 
fazer muitas ‘obras’ por aquele a quem chama “Senhor”, observa religiosamente os 613 preceitos 
para preparar-se para o encontro com ele. Vive tão atarefada no cumprimento da Lei que nem se 
apercebe que o Senhor chegou. Maria, a irmã mais nova, por outro lado, é aquela porção de Israel 
que conhece a visita do Senhor. Ao seu chamado, responde “eis-me aqui” e acolhe a Palavra. 
Interrompe os seus afazeres para fruir da presença do Esposo, cuja alegria consiste na alegria da 
esposa. Senta-se aos seus pés – como o típico discípulo – e bebe de suas palavras. Chegou o dia 
das núpcias (cf. Lc 5,34) e a discípula da Lei torna-se discípula do próprio Senhor.

-  Acolhido, Jesus acolhe e ensina o mistério da acolhida do Pai nos irmãos e irmãs, que são 
seus filhos e filhas. Aqui, na casa de Marta – enquanto casa de Maria! – Jesus revela o mistério do 
Pai e do Filho a quem o escuta. Cura-o com o bálsamo da sua presença, inebria-o com o vinho da 
sua palavra, para que possa segui-lo no caminho que ele abre e aponta a caminho de Jerusalém. 

- Esta Maria, que não é a Madalena, mas a irmã de Lázaro, é a mesma que, em Jo 12,3, unge 
Jesus em Betânia (cf. Mc 14,3-9; Mt 26,6-13). Poderia – mas nenhum texto o diz – ser a Maria de 
Lc 7,36ss., que banha os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Beija e 
perfuma os pés daquele que caminhou do céu à terra e caminhou a terra inteira para chegar até ela. 
Agora, reconciliada, oferece sua casa para acolher aquele que não tem uma pedra sequer onde 
reclinar a cabeça (Mt 8,20). Essa casa não é só aquela ‘hospedaria’ que ficava entre Jericó e 
Jerusalém (cf. Lc 10,35), mas ela mesma. Seus olhos engolem seu rosto, seus ouvidos 
escancaram-se à sua palavra. Maria está como que magnetizada por Jesus e delicia-se do seu 
amor. Nem nota o desapontamento de Marta aquela que, antes, não se importou com o de Simão, 
em cuja casa entrou com a soberana liberdade do amor. Pode ninguém aprová-la; não importa. 
Jesus a aprova, e isso lhe basta.

-  A presença de Jesus tem efeitos contrários nas duas. É alegria para Maria, é peso para 
Marta. As duas – que são irmãs – não estão em oposição. A contraposição só é ressaltada por 
aquela (Marta) que quer chamar a outra (Maria) ao dever. Diante da situação criada, Jesus também 
será chamado a posicionar-se. E o fará com a liberdade do amor. Convidará Marta a transformar-se 
em Maria, a lei a ceder o passo ao amor.

Datas comemorativas: Nascimento da Princesa Isabel (1846). Dia da Identificação. 

Santos do dia: Marta de Betânia (I século). Simplício, Faustino e Beatriz (+305). Lupus (Lobo) 
(383-479). Ladislau da Hungria (1040-1095). Urbano II (1040-1099). 
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30 QUINTA-FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada Sl 67,6-7.36 - 

Ó Deus, sois o amparo dos que em vós 
esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é forte, 
ninguém é santo; redobrai de amor para co-
nosco, para que, conduzidos por vós, usemos 
de tal modo os bens que passam, que pos-
samos abraçar os que não passam. 

Leitura - Jr 18,1-6

A rede é do tamanho do coração de Deus. E o 
coração de Deus não tem tamanho. É imensidão 
de perder de vista. Mas cabe passar a peneira 
para ver o que é bom e o que não presta. 
Compaixão não é vale-tudo. Misericórdia não é 
salvo-conduto para se comer da árvore do bem 
e do mal. Deus não é só coração. Ficando na 
metáfora, é também rim; sem filtro, muita água 
boa engana. 

Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus filhos em sua casa; é ele que dá força e 
poder a seu povo.

Oração do dia

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

1 Palavra dirigida a Jeremias, da parte do 
Senhor:  "Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali 2

te farei ouvir minhas palavras".  Fui à casa do 3

oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno; 
4 quando o vaso que moldava com barro se 
avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer 
com esse material um outro vaso, conforme 
melhor lhe parecesse aos olhos.  Fez-se em 5

mim a palavra do Senhor:  "Acaso não posso 6

fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? 
diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, 
assim sois vós em minha mão, casa de Israel".      

R. Feliz quem se apoia no Deus de 
Jacó!

1.  Bendize, minh'alma, ao Senhor!  +
Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu 
Deus sem cessar! R.

2.  Não ponhais vossa fé nos que mandam, 
não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o 
respiro ele volta  para a terra de onde saiu;  +
nesse dia seus planos perecem. R.

3.  É feliz todo homem que busca  seu +
auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a 
esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar 
e o que neles existe. R.

- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 145(146),1-2. 
3-4.5-6 (R/. 5a)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

47Naquele tempo, disse Jesus à multidão:  "O 
Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada 

                              ao mar e que apanha peixes de todo tipo. 
48 Quando está cheia, os pescadores puxam a 
rede para a praia, sentam-se e recolhem os 
peixes bons em cestos e jogam fora os que não 

49prestam.  Assim acontecerá no fim dos tem-
pos: os anjos virão para separar os homens 

50maus dos que são justos,  e lançarão os maus 
na fornalha de fogo. E aí, haverá choro e ranger 

51de dentes.  Compreendestes tudo isso?" Eles 

V. Abri-nos, ó Senhor, o coração, para ou-
virmos a palavra de Jesus! R.

Aclamação ao Evangelho - At 16,14b

Evangelho - Mt 13,47-53

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 
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52responderam: "Sim".  Então Jesus acrescen-
tou: "Assim, pois, todo mestre da Lei, que se 
torna discípulo do Reino dos Céus, é como um 
pai de família que tira do seu tesouro coisas 

53novas e velhas".  Quando Jesus terminou de 
contar essas parábolas, partiu dali. - Palavra 
da Salvação.

1.  Pela Igreja, para que seja na humanidade 
sinal da paciência ativa e da justiça benevolente 
de Deus, oremos. R.

Jesus compara o Reino de Deus a uma rede 
que apanha toda espécie de peixes, bons e 
maus; porém, só no juízo final, sob a autoridade 
de Deus, será realizada a perfeita separação 
entre maus e justos. Com fé e confiança, 
rezemos, dizendo: R. Venha o vosso Reino, 
Senhor. 

2.  Pelos que atuam na promoção humana, 
para que, a exemplo de Jesus, só valorizem o 
que é justo, oremos. R.

3.  Pelos que não conhecem Jesus, para 
que chegue a eles o anúncio da Boa Nova do 
Cristo Senhor, oremos. R.

Preces dos fiéis

5.  Por todos nós aqui reunidos, para que 
nunca desistamos de fazer o bem, custe o que 
custar, oremos. R.

4.  Pelos conselheiros e confessores, para 
que ajudem as pessoas a discernir entre o bem e 
o mal, oremos. R.

Pai de infinita bondade e de insondável 
sabedoria, purificai o nosso coração e guiai os 
nossos passos na direção da meta onde reinais 
glorioso com Jesus, vosso Filho e com o Espírito 
Santo, por todos os séculos dos séculos. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que 
estes santos mistérios, pela força da vossa 
graça, nos santifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. 

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, este sacramento, 
memorial permanente da paixão do vosso Filho; 
fazei que o dom da vossa inefável caridade pos-
sa servir à nossa salvação. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,47-53

S
e a primeira parábola é mais rural e a segunda, mais urbana, a terceira é mais pesqueira, e a 
última, de novo, mais urbana. Jesus, assim, fala a todos os ambientes e, a cada um, numa 
linguagem adaptada.

-  As duas parábolas de hoje – a da rede (vv. 47-50) e a do escriba (vv. 51-52) - versam sobre 
a responsabilidade pessoal. Cada um é chamado a viver em primeira pessoa o tesouro da vida filial 
(cf. Mt 13,24-30.36-43), e o escriba – quer dizer, o ministro habilitado a entender a Palavra – a 

SÃO PEDRO CRISÓLOGO, BISPO E DOUTOR DA IGREJA
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: bispos - MR, 754; doutores  MR, 764)-

encarnado, concedei-nos por suas preces 
meditar sempre os mistérios da salvação e 
anunciá-los em nossa vida.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes do bispo são Pedro 
Crisólogo egrégio pregador do vosso Verbo 
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31 SEXTA-FEIRA - S. INÁCIO DE LOYOLA, Presb - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Nasceu em Loyola, no País Basco, Espanha. 
Na infância, foi pajem na corte de um parente 
cavaleiro, onde aprendeu as maneiras nobres 
que sempre o acompanharam. Era soldado a 
serviço do vice-rei de Navarra quando, no 
assédio à fortaleza de Pamplona, foi gravemente 
ferido. Durante a prolongada convalescença, 
entregou-se à leitura da vida dos santos – 
sobretudo, a Legenda Áurea, de Jácopo da 
Voragine – que o despertaram para Deus. 
Encetou uma peregrinação à Terra Santa. Buscou 
orientação junto aos beneditinos de Montserrat. 
Fez um ‘retiro’ prolongado em Manresa – que foi 

matriz dos Exercícios Espirituais, que Inácio e os 
jesuítas difundirão por todo o mundo, até hoje – 
onde consolidou sua conversão e sua vocação 
ao presbiterado. Na universidade de Paris, com 
alguns colegas de estudos, em 1528, colocou as 
bases da sua Ordem religiosa, a Companhia de 
Jesus. Em Roma, fundou o Colégio Romano – 
futura Universidade Gregoriana – e o Colégio 
Germânico, para preparar sacerdotes para a 
Alemanha, que enfrentava a dura crise da 
Reforma luterana e da divisão. Sua Ordem foi 
aprovada pela Santa Sé em 1540. Inácio morreu 
em Roma em 1556. 
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transmiti-la com fidelidade, inteligência e completeza.
-  A parábola da rede ensina que a Igreja – diferentemente do que pensam aqueles santos que 

vão para o inferno – não é uma seita de justos. Ela é uma grande rede lançada à água (do lago, do rio 
ou do mar) para retirar os irmãos e as irmãs do abismo (cf. Mc 1,17). Ai de nós se não fosse assim! 
Por isso, quem obteve misericórdia deve viver a misericórdia em relação aos outros. A bondade 
salvadora de Deus é estímulo a corresponder a ela, e não desculpa para perder os irmãos. A nossa 
salvação é ser como ele (cf. 5,48). 

-  O ‘escriba’ – na estrutura ministerial da Igreja, o papa, os bispos e os presbíteros – tem a 
responsabilidade de entender tudo (v. 51) e transmiti-lo com fidelidade, respeitando a tradição e 
sendo aberto à inovação (v. 52). O escriba deve ser capaz de interpretar o novo (testamento) à luz do 
antigo (testamento), e o antigo à luz do novo, mostrando a verdade das promessas (AT) à luz de 
Jesus (NT), que é a sua realização. O modelo é o próprio Mateus, que procura mediar entre os 
“intransigentes” e os “liberais” da sua comunidade, mostrando como, no Nazireu (2,23), se 
cumprem as profecias, e, no profeta de Nazaré, se superam a Lei e a Aliança (Mt 5-7). 

-  A Igreja é feita por aqueles e aquelas que colocam Jesus – tesouro e pérola - no centro de 
suas vidas, relacionando-se com as coisas e as pessoas do jeito que agrada a Ele. Cada um é 
pessoalmente responsável por viver esse amor e conforme a esse amor. O escriba, sobretudo, tem a 
responsabilidade de transmitir sabiamente esse tesouro, antigo quanto o Jardim do Éden, novo 
como os novos céus e a nova terra!

Santos do dia: Abdon e Sennen (+ 304). Pedro Crisólogo (380-450). Bado (ou Bato ou Batho) 
de Frísia (X/XI século). Rufino de Assis (s.d.). Ingeborg (1180-1237). Leopoldo de Castelnuovo 
(1866-1942). Wiltrud de Hohenwart (+ 1081). 

Datas comemorativas: Nascimento de Mário de Miranda Quintana (1905), poeta gaúcho. 
Morte do Pe. Roberto Landell de Moura, grande inventor brasileiro, em Porto Alegre, RS (1928). 

Testemunhas do Reino: Miguel Hidalgo (México, 1811). 
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Comentário inicial - Celebramos hoje, 
último dia do mês de julho, um daqueles santos 
que deixaram marcas profundas na Igreja. Hoje 
é dia de Santo Inácio de Loyola, fundador da 
Companhia de Jesus. Os irmãos e presbíteros 
desta Ordem religiosa são chamados jesuítas. 
Santo Inácio criou os Exercícios Espirituais, um 
retiro de um mês voltado para o conhecimento 
de si mesmo e o encontro pessoal com Cristo, 
que tem transformado inumeráveis vidas e 
marcado a espiritualidade moderna. Os jesuítas 
têm sido presença importante na história do 
Brasil, com suas missões, seus colégios, seus 
centros de cultura e espiritualidade. Rezemos, 
hoje, especialmente, pelo Papa Francisco, 
primeiro papa jesuíta da história, primeiro latino-
americano papa, para que Deus o ilumine e 
fortaleça em sua missão. 

Antífona da entrada - Fl 2,10-11

Ao nome de Jesus todo joelho se dobre no 
céu, na terra e nos abismos, e toda língua 
proclame, para glória de Deus Pai, que Jesus 
Cristo é Senhor.

Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja 
santo Inácio de Loyola para proclamar a maior 
glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por 
ele, imitemos seu combate na terra, para 
partilharmos no céu sua vitória. 

1 No início do reinado de Joaquim, filho de 
Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do 

2Senhor, esta palavra, que dizia:  "Assim fala o 
Senhor: Põe-te de pé no átrio da casa do Senhor 
e fala a todos os que vêm das cidades de Judá, 
para adorar o Senhor no templo, todas as 
palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma 

3só palavra;  talvez eles as ouçam e voltem do 
mau caminho, e eu me arrependa da decisão de 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

Leitura - Jr 26,1-9 

Oração do dia

4castigá-los por suas más obras.  A eles então 
dirás: Isto diz o Senhor: Se não vos dispuserdes 

5a viver segundo a lei que vos dei,  a escutar as 
palavras dos meus servos, os profetas, que eu 
vos tenho enviado com solicitude e para vossa 
orientação, e que vós não tendes escutado, 
6farei desta casa uma segunda Silo e farei desta 
uma cidade amaldiçoada por todos os povos da 

7terra".  Os sacerdotes e profetas, e todo o povo 
presente ouviram Jeremias dizer estas palavras 

8na casa do Senhor.  Quando Jeremias acabou 
de dizer tudo e que o Senhor lhe ordenara falas-
se a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, 
os profetas e o povo, dizendo: "Este homem tem 

9que morrer!  Por que dizes, em nome do 
Senhor, a profecia:  'Esta casa será como Silo, 
e esta cidade será devastada e vazia de habi-
tantes?'" Todo o povo juntou-se contra Jeremias 
na casa do Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 68(69),5.8-10. 
14 (R/. 14c)

1.  Mais numerosos que os cabelos da 
cabeça, são aqueles que me odeiam sem 
motivo; meus inimigos são mais fortes do que 
eu; contra mim eles se voltam com mentiras! 
Por acaso poderei restituir alguma coisa que de 
outros não roubei? R. 

2.  Por vossa causa é que sofri tantos 
insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão; 
eu me tornei como um estranho a meus irmãos, 
como estrangeiro para os filhos de minha mãe. 
Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me 
devoram como fogo abrasador; e os insultos de 
infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles 
sobre mim! R.

3.  Por isso elevo para vós minha oração, 
neste tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-
me pelo vosso imenso amor, pela vossa sal-
vação que nunca falha! R.

R. Respondei-me, ó Senhor, pelo vos-
so imenso amor.

Aclamação ao Evangelho - 1Pd 1,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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Ficar admirado com o que Jesus faz e diz é 
um bom começo. O começo pequeno, simples 
e pobre da vida pública de Jesus, porém, pode 
ser o fim da fé de muita gente. Deus grande, 
onipotente, onisciente, onipresente, tudo isso 
cabe na nossa cabeça. Aceitar um Deus do 
tamanho de Jesus, se choca com a nossa 
imaginação!

V. A palavra do Senhor permanece eterna-
mente, e esta é a palavra que vos foi anuncia- 
da. R.

Evangelho - Mt 13,54-58

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Dirigindo-se para a sua 54

terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que 
ficavam admirados. E diziam: "De onde lhe vem 
essa sabedoria e esses milagres?  Não é ele o 55

filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama 
Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, 
Simão e Judas?  E suas irmãs não moram 56

conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso?"  E  57

ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, 
porém, disse: "Um profeta só não é estimado em 
sua própria pátria e em sua família!"  E Jesus 58

não fez ali muitos milagres, porque eles não 
tinham fé. - Palavra da Salvação.

Ao celebrar a memória de Santo Inácio de 
Loyola, movidos por seu amor a Jesus Cristo, 
Salvador da humanidade, oremos com toda a 
confiança a Deus, clamando: R. Pai Santo,  
escutai-nos. 

1.  Por toda a Igreja. Que viva cheia do amor 

Preces dos fiéis

2.  Pelos jesuítas. Que o Senhor os acom-
panhe em seus trabalhos e a memória de seu 
fundador os anime. Oremos. R.

4.  Pelas vítimas da fome e da guerra.            
Que encontrem a força e a solidariedade para 
libertar-se. Oremos. R.

3.  Pelos governantes. Que trabalhem pela 
justiça e façam que as riquezas cheguem a todos 
e todas. Oremos. R.

5.  Por nossa assembleia celebrante. Que, a 
exemplo de Santo Inácio, vivamos para amar e 
servir. Oremos. R.

Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, dai-
nos a graça de sempre ficar admirados com 
vossas palavras e com vossos milagres. Não 
permitais que nenhum de nós se escandalize 
com o que dissestes e fizestes. Vós que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos.

Disse o Senhor: Vim trazer o fogo à terra; só 
desejo que se acenda!

Oração depois da comunhão

Sejam do vosso agrado, Senhor nosso Deus, 
as oferendas que apresentamos na festa de 
santo Inácio, para que os sagrados mistérios, 
fonte de toda santidade, nos tornem verdadeira-
mente santos. 

Ó Deus, que este sacrifício de louvor, que 
vos oferecemos em ação de graças na festa de 
santo Inácio, nos leve a glorificar-vos eterna-
mente. 

Oração sobre as oferendas

de Deus e procure renovar-se e reformar-se 
constantemente. Oremos. R.

Antífona da comunhão - Lc 12,49

A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,54-58 

J
esus volta para a sua pátria. Sua pátria é Nazaré, o lugar para onde José, Maria e o menino se 
retiraram depois que voltaram do Egito (Mt 2,23). Por isso, às vezes, é chamado de 
“Nazareno” e se faz um jogo de palavras entre Nazareno e  (= homem “Nazireu”
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-  Em Nazaré, vai experimentar, de forma radical e exemplar, aquela rejeição (cf. Mc 6,1-6a; 
Lc 4,16-30) que experimenta na 'pátria' maior, que é a humanidade: “Estava no mundo e o mundo 
foi feito por meio dele; e o mundo não o reconheceu” (cf. Jo 1,10). 

-  Os nazarenos querem saber a origem da sabedoria e dos milagres de Jesus. Eles 
reconhecem a sabedoria e os milagres: são um fato inegável. Mas não estão dispostos a aceitar 
uma resposta que coloque em crise o que eles sabem. Excluem a  que a sabedoria e o poder de priori
Deus possam estar aqui, nesse “cara” de quem eles conhecem pai, mãe, irmãos, irmãs*, todas 
essas “coisas” que nos criam tanto problema até hoje!

especialmente consagrado a Deus: cf. Am 2,10s; Jz 13,5s; 16,17; 1Sm 1,11; Gn 49,26; Nm 6,1-
21; Dt 33,16, etc.).

-  Seu encontro com os compatriotas se dá na sinagoga. Ali ele aprendera a ler e a escrever. 
Ali ele aprendera a Palavra. Ali ele, agora, ensina aos seus o que tem a fama de ter ensinado a outros 
em outros lugares (Lc 4,23). O lugar do encontro, porém, se transformará no lugar do desencontro. 
(Mateus – olhando o passado a partir do presente – já o atualiza, quando diz a “sua” sinagoga, 
referindo-a exclusivamente aos judeus).

-  Diz Fausti: “Gostaríamos de ser semelhantes a Deus, como o imaginamos; mas não 
aceitamos um Deus semelhante a nós. Gostaríamos que tanto ele como nós fôssemos diversos do 
que somos – e a origem do mal é exatamente não aceitar a realidade”!

-  O escândalo não é nem a sabedoria nem os milagres, que são realidades divinas. O 
escândalo é que sabedoria e milagres estejam em Jesus, nesse “sujeito” aí, nesse “cara” que todos 
nós conhecemos muito bem! É mais fácil acreditar que Jesus seja Deus (como nós O imaginamos) 
do que aceitar que Deus seja Jesus (como o vemos). O escândalo é a humanidade de Jesus, que, na 
verdade, só pode ser adequadamente conhecida no Espírito Santo (cf. 2Cor 5,16). A encarnação, 
princípio da salvação, é o centro da fé. Contra todo gnosticismo, antigo ou moderno, é preciso 
repetir, com Santo Irineu de Lião, que , quer dizer, que a carne é a dobradiça da “cardo salutis caro”
salvação. Se Jesus não se encarnou, se Jesus não se tornou um de nós, se Jesus não assumiu a 
nossa humanidade, não nos salvou. A encarnação é o centro da nossa fé, pois sem ela a própria 
ressurreição – que a supõe como condição de possibilidade – cai por terra. E, positivamente, deve-
se dizer que a Palavra se fez carne (cf. Jo 1,14) e que, em Jesus, habita corporalmente a plenitude 
da humanidade (Cl 2,9).

-  A reação dos nazarenos é de admiração. O maravilhar-se – dizia-o já Aristóteles – é o início 
da sabedoria. De fato, quem não se maravilha não se abre ao novo e, fechado no que já possui, 
torna-se presa do prejuízo. 

Santos do dia: Germano de Auxerre / Ravenna (378-448). João Colombini (1300-1367). Inácio 
de Loyola (1491-1556). Justino de Jacobis (1800-1860). Elisabeth Afonsa Eppinger (1814-1867).

Testemunhas do Reino: Arlen Siu (Nicarágua, 1975). 

Datas comemorativas: Libertação dos Indígenas do Brasil (1609). Lançamento, por Gandhi, 
da campanha de desobediência civil, na Índia (1920). Massacre de Chota (Peru, 1979). 

ABC DO CRISTIANISMO

[5] Jesus teve irmãos e irmãs? - Vamos nos concentrar nos textos bíblicos. Vamos reconstruir, 
em primeiro, o que nos diz Marcos, que, de acordo com os estudiosos do Novo Testamento, é, 
cronologicamente, o primeiro Evangelho. “Jesus passa pela sua aldeia, Nazaré. É sábado e, bom hebreu 
que é, vai à sinagoga, onde faz um discurso que impressiona a todos. Despontam imediatamente as 
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Sempre no século II, um autor cristão de origem judaica, certo , nas suas Memórias, fala Hegesipo
de “parentes” de Jesus que foram processados pelos romanos sob o imperador Domiciano, portanto, 
no final do Século I. Esta tese foi acolhida pelo famoso tradutor latino da bíblia, são Jerônimo, que, nos 
“irmãos” e nas “irmãs” de Jesus, viu, na prática, os primos e primas, isto é, os membros do clã familiar 
de Maria. Ele defende esta tese na obra , polemizando asperamente contra certo De perpetua verginitate
Elvídio, seu contemporâneo (século IV), que afirmava tratar-se, ao contrário, de filhos tidos por Maria e 
José depois de Jesus, tese que é defendida também por alguns exegetas modernos. Um dos 
argumentos aduzidos era a frase do Evangelho de Lucas em que se diz que Maria “deu à luz o seu 
primogênito”, Jesus (2,7). Deve-se notar, porém, que o termo “primogênito”, de per si, tem, sobretudo, 
um valor jurídico e sublinha os direitos bíblicos ligados à primogenitura. De fato, curiosamente, num 
documento aramaico do século I, se fala de uma mãe (também de nome Maria) que morreu dando à luz 
“o seu filho primogênito”!

A este ponto, o que se deve concluir? Não há dúvidas sobre o fato que a fé antiga e a fé católica 
tenham afirmado a virgindade de Maria também depois da geração de Jesus. A discussão pode dizer 
respeito somente ao texto evangélico (e neotestamentário: veja-se, com efeito, At 1,14; 1Cor 9,5; Gl 
1,19) e a sua interpretação “científica”, isto é, histórico-crítica. Contentemo-nos com suas 
considerações. O vocábulo grego usado pelos Evangelhos, “ ”, de per si significa “irmão de adelphós
sangue”, ainda que, depois, na primeira cristandade, será aplicado a todos os que acreditavam em 
Cristo. Todavia, se se pensa no pano de fundo da língua usada pelos primeiros cristãos de origem 
judaica, isto é, o aramaico, se deve dizer que, naquela língua [o aramaico], o termo 'aha' (como o 
hebraico 'ah) indica tanto o irmão como o primo, como o sobrinho, como o aliado. De modo 
semelhante, no hebraico do Gênesis, Abraão chama o sobrinho Lot de “irmão” (Gn 13,8), como faz 
também Labão com o sobrinho Jacó (Gn 29,15).

No contexto cultural judaico, o termo “irmão”, portanto, não tem um sentido unívoco como no 
grego, onde existe um outro vocábulo para indicar primo: “ ”. Há, porém, uma segunda anépsios
consideração mais significativa. A expressão “irmãos do Senhor”, no Novo Testamento (At 1,14; 1Cor 
9,5) designa, na realidade, um grupo bem definido, aquele dos cristãos de origem judaica ligados ao clã 

reações típicas de uma pequena aldeia e o estupor se transforma em ironia e suspeita: “De onde lhe vêm 
estes dotes? E que sabedoria é a que lhe foi dada? E os prodígios realizados por suas mãos? Não é ele o 
carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de Ioses, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão 
aqui conosco?” (Mc 6,2-3) Desde as origens cristãs se interrogou sobre a identidade destes “irmãos e 
irmãs” em relação aos quais Jesus parece tomar distância em outra ocasião. Um dia, de fato, lhe 
comunicam: “Eis, tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão fora e te procuram!” E Jesus: “Quem é 
minha mãe e quem são os meus irmãos?” Em seguida, depois de ter percorrido com o olhar seus 
ouvintes, continua: “Eis minha mãe e meus irmãos! Quem faz a vontade de Deus, este é para mim irmão, 
irmã e mãe” (Mc 3,31-35).

Também o historiador José Flávio (século I d.C.), na sua obra fala de Tiago, Antiguidades Judaicas, 
responsável da Igreja de Jerusalém, como de um “irmão de Jesus, dito o Cristo.” (XX, 200) Uma 
primeira e antiga identificação desses “irmãos” poderia ser procurada num escrito apócrifo (isto é, não 
acolhido no cânon das Sagradas Escrituras) composto no século II, o assim chamado Proto-evangelho 
de Tiago. Nele, José, no momento do casamento com Maria, confessa: “Tenho filhos e sou velho, 
enquanto ela é uma moça!” (9,2) Os “irmãos” de Jesus seriam, na realidade, “enteados”, nascidos de 
um precedente matrimônio de José.
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A esta luz, mais que uma designação “genealógica”, a expressão “irmãos e irmãs de Jesus” teria o 
sentido de indicar um grupo de pressão e, até mesmo, de poder da Igreja das origens, que se valia de 
sua ligação parental-clânico com Jesus de Nazaré, como frequentemente acontecia (e acontece) no 
Oriente Próximo. A sua importância emerge indiretamente na controvérsia com Paulo em relação ao 
assim chamado “judeu-cristianismo”, que queria impor aos convertidos pagãos uma passagem através 
do judaico antes de aportar no cristianismo.” (G. RAVASI, 150 riposte ai perché di chi crede e di chi non 
crede, Mondadori, Milano, 2010, pp. 198-200).

nazareno de Jesus. Eles constituíram uma espécie de comunidade especial, dotada de uma autoridade a 
tal ponto de poder propor um de seus membros na prática como primeiro “bispo” de Jerusalém: Tiago 
(At 15,13; 21,18). Na passagem citada pouco acima (Mc 3,31-35), Jesus parece redimensionar os 
seus privilégios e reduzi-los ao horizonte mais geral e mais significativo da fidelidade à vontade do 
Senhor. Aliás, não são jamais chamados, como Jesus, “filhos de Maria”.
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 1.1  -  SAUDAÇÃO

AS. - Amém.  
Pr.  -  A graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco!

1.2 -  ATO PENITENCIAL

Pr.  -  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

AS. - Bendito seja Deus que nos reuniu   
no amor de Cristo.

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. - Amém. 

Seguem as invocações:
Pr.  -  Senhor, tende piedade de nós.

Pr.  -  Cristo, tende piedade de nós.
AS. - Cristo, tende piedade de nós.  
Pr. -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
 ou

Confessemos os nossos pecados:

AS. - Senhor, tende piedade de nós.  

Pr. -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (Pausa).

Pr.  -  Senhor, que viestes salvar os cora-
ções arrependidos, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, 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.

AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  

Pr. -  Cristo, que viestes chamar os 
pecadores, tende piedade de nós. 

1.3  -  HINO DE LOUVOR

AS. - Cristo, tende piedade de nós.   

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr.  = presidente.
 AS. = assembleia.

Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós junto 
do Pai, tende piedade de nós. 

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,

AS. - Amém!   

Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
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AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 

 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho , que agora          humano
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 
vida. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tornar vinho da 
salvação. 

Pr.  -  Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

AS.  -  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para nosso 
bem e de toda a santa Igreja. 

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
Pr.  -  O Senhor esteja convosco!
AS.  - Ele está no meio de nós.  

AS.  - O nosso coração está em Deus.  
Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Pr.  -  Corações ao alto!

AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   
Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).
Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):
AS.  -  Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a vossa 
glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana nas alturas!

 2.2  - 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

 Pr. -  Creio em um só Deus 

 AS. -  Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus,  luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (reverência) e 
se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi 

crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e           
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai.  E de novo há de vir, 
em sua glória,  para julgar os vivos e os mortos; e o 
seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que 
falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
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1 - Prefácio dos Domingos 
do Tempo Comum, IV 

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na festa (...) de Maria, sempre 
Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra 
do Espírito Santo, Ela concebeu o vosso Filho 

A maternidade da Virgem Maria. 

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Vós criastes o universo e dis-
pusestes os dias e as estações. Formastes o 
homem e a mulher à vossa imagem, e a eles 
submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis 
do pecado e lhes destes o poder de vos louvar, 
por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão 
dos anjos e dos santos, proclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:

A história da salvação.

A criação.

3 - Prefácio da Virgem Maria, I 

do Tempo Comum, V 

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nas-
cendo na condição humana, renovou inteira-
mente a humanidade. Sofrendo a paixão, Apa-
gou nossos pecados. Ressurgindo, glorioso, da 
morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo, triun-
fante, ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. 
E, enquanto esperamos a plenitude de vosso 
Reino, com os anjos e com todos os santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz: 

2 - Prefácio dos Domingos 

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 tam-
bém a nós associar-nos a seus louvores, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor 
eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o 
guardais constantemente pela proteção dos 
Apóstolos. E, assim a Igreja é conduzida pelos 
mesmos pastores que pusestes à sua frente 
como representantes de vosso Filho, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cele-
bram a vossa grandeza e os santos proclamam 
vossa glória. Concedei também a nós associar a 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só         
voz:

Os Apóstolos, pastores do povo de Deus. 
4 - Prefácio dos Apóstolos, I

5 - Prefácio dos Mártires

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que 
confessou o vosso nome e derramou seu san-
gue como Cristo, manifestais vosso admirável 
poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade 
humana e nos dá coragem para sermos as 
testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

O exemplo dos Santos.

O testemunho do martírio. 

6 - Prefácio dos Santos, II

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
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sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Unidos na caridade, celebramos a morte 
do vosso Filho, proclamamos com fé a sua 
ressurreição e aguardamos, com firme espe-
rança, 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,

10 - Prefácio dos Fiéis Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo 
criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo 
e nascido da Virgem Maria.

Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir 
um povo santo em vosso louvor, estendeu os 
braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a 
morte e manifestar a ressurreição.

Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. Concedei-
nos também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS. -  Santo, Santo, Santo... 
Pr. -  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 

fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o 

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, senhor nosso. Um 
por todos, ele aceitou morrer na cruz Para nos 
livrar a todos da sua morte. Entregou de boa 
vontade sua vida, para que pudéssemos viver 
eternamente. Por isso, com os anjos e todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

O louvor, dom de Deus

A presença dos santos Pastores na Igreja. 

9 - Prefácio Comum, V

todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo 
testemunho admirável de vossos Santos e 
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, 
proclamamos vossa bondade, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

7 - Prefácio dos Pastores

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
nos concedeis a alegria de celebrar a festa de S. 
N., e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo 
de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o 
auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos 
anjos e dos santos se alegra eternamente na 
vossa presença, nós nos associamos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

8 - Prefácio Comum, IV 

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. 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, 
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AS. -  Amém. 

Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 
acrescentar: 

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo!
Pr. -  Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consagradas, a 

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. -  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na 
luz da vossa face.

Pr. -  Lembrai-vos do vosso filho (da vossa 
filha) N.,  que (hoje) chamastes deste mundo à 
vossa presença. Concedei-lhe que, tendo 
participado da morte de Cristo pelo batismo, 
participe igualmente da sua ressurreição.

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 
eleitos!

Pr. -  Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
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...

Pr. -  Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o 
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e 
não cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, 
um sacrifício perfeito.

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. 

AS. -   Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu 
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e  o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. -  Eis o mistério da fé!

AS. -  Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

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.

Pr. -  Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofere-
cemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da sal-
vação; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.

Ou: 

Pr. -  E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo,   sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

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.
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AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.

Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -   Fazei  de  nós  uma  perfeita 
oferenda!

Pr. - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo 
o papa N., o nosso bispo N., com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

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. -  Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, N.(o santo do dia ou o padroeiro) e 
todos os santos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

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.

Pr. -  É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão.

Pr. -  É ele o sacerdote verdadeiro que 

AS.-  A todos saciai com vossa glória!

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, da 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. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

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.

Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
nos mandou celebrar este mistério.

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:

Eis o mistério da fé!

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.

Ou:

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

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.
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Pr. -  E a nós, que agora estamos reunidos e 
somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Pr. - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Dai ao santo Padre, o Papa N., ser bem 

firme na Fé, na Caridade, e a N., que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.

Pr. -  A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que pra 
todos preparastes.

AS. - Amém. 

Pr. -  Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

AS. -  Caminhamos na estrada de Jesus!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS III - VI-C

AS. -  Esperamos entrar na vida eterna!

AS. -  A todos dai a luz que não se apaga!

Pr. -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre 
e em todo o lugar, Pai santo, Senhor do céu e da 
terra, por Cristo, Senhor nosso.

Pela vossa Palavra criastes o universo e em 
vossa justiça tudo governais. Tendo-se encar-
nado, vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus passos.

Ele é o caminho que conduz para vós, a 
verdade que nos liberta e a vida que nos enche 
de alegria.

Pr. -  Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam amar Cristo 
e seus irmãos.

Por vosso Filho, reunis em uma só família os 

Jesus, caminho para o Pai

sempre se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira.

Pr. -  Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar (dizer):

AS.-  Santo...
Pr. -  Senhor, vós que sempre quisestes 

ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo + e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

AS. -  Mandai vosso Espírito Santo!
Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão 
em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 

Tudo isto é mistério da fé!

Pr. -  E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

AS. -  O Espírito nos una num só corpo!

AS. -  Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica 
esperando sua volta.

Pr. -  Recordamos, ó Pai, neste momento,     
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, 
este Vinho que nos salva e dá coragem.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

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.
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vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

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. -  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.

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 espe-
ranças, e andar juntos no caminho do vosso 
reino.

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

AS. -  Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

AS. -  O vosso Espírito nos una num só 
corpo!

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 
convosco. E em comunhão com a bem-aventu-
rada Virgem Maria, com os Apóstolos e 

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!

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 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 
Ou:

Por essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

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. -  Santo....

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. -  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!
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:

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. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
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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. - Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 
perfeição na fé e no amor, em comunhão com o 
nosso papa (...), o nosso bispo (...), com todos 
os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo 
que conquistastes. 

Pr. - Eis o mistério da fé!

Ou:

Pr. - Dai-nos olhos para ver as necessidades 
e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; 
inspirai-nos palavras e ações para confortar os 
desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo 

AS. - Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

AS.-  Confirmai  o  vosso  povo  na  
unidade! 

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. 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.

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS, PRA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Ou:

AS. - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

AS. - Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

AS. - Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

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.

Mártires, (com S.N.: santo do dia ou patrono)  e 
todos os Santos, vos louvaremos e glorificare-
mos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

AS. -  Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS  VI-DIV -

Jesus que passa fazendo o bem

Pr. - Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso filho, Jesus Cristo, nosso 
Senhor e redentor. Ele sempre se mostrou cheio 
de misericórdia pelos pequenos                e 
pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-
se ao lado dos perseguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. 
Por essa razão, com todos os anjos e santos, nos 
vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o 
hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz:

AS. - Santo, santo, santo...
Pr. - Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistir 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! 

AS. - O vosso filho permaneça entre nós!

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.
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Pres: Sim, louvado seja vosso Filho Jesus, 
amigo das crianças e dos pobres. Ele nos veio 
ensinar a amar a vós, ó Pai, como filhos e filhas e 
amar-nos uns aos outros, como irmãos e irmãs.

Ass: Glória e louvor a Jesus que nos leva 
ao Pai!

Ass: Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas Alturas!

Pres: Enviai, ó Deus nosso Pai, o vosso 
Espírito Santo para que este pão e este vinho

Ass: Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas Alturas!

Pres: Jesus veio tirar do coração a maldade 
que não deixa ser amigo e amiga e trazer o amor 
que faz a gente ser feliz. Ele prometeu que o 
Espírito Santo ficaria sempre em nós para 
vivermos como filhos e filhas de Deus.

tornem o Corpo + e o Sangue de Jesus, 
nosso Senhor.

Ass: Santo, santo, santo, Senhor, Deus 
do universo! Hosana nas alturas!

agradecer. Com os anjos e os santos, alegres, 
cantamos (dizemos) a uma só voz:

Ass: Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas Alturas!

Pres: Antes de morrer, Jesus nos mostrou 
como é grande vosso amor. Quando Ele estava à 
mesa com os Apóstolos, tomou o pão e rezou, 
louvando e agradecendo. Depois partiu o pão e 
o deu a seus amigos.

Ass: Jesus, dais a vida por todos nós!
Pres: Depois Jesus tomou o cálice com 

vinho, de novo rezou e agradeceu e o deu a cada 
um.

Pres: Por isso lembramos agora, Pai 
querido, a morte e a ressurreição de Jesus, que 
salvou o mundo. Ele mesmo se colocou em 
nossa mãos para ser este sacrifício que agora 
vos oferecemos. E assim somos cada vez mais 
atraídos para vós.

Ass: Jesus, dais a vida por todos nós!.

1C: Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus 
Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós, 
que participamos desta refeição, fiquemos 
sempre mais unidos, na vossa Igreja, com o 
Papa N., e com o nosso Bispo N., com todos os 
outros Bispos e com aqueles que servem o 

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pres: Pai, vós nos amais tanto que nos 
destes vosso Filho Jesus para que Ele nos leve 
até vós. Vós nos amais tanto que nos reunis em 
vosso Filho Jesus, como filhos e filhas da 
mesma família.

AS. - Amém! 

AS. - Ajudai-nos a criar um mundo novo!

de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. 
Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e 
da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a 
humanidade se abra à esperança de um mundo 
novo.

Ass: Louvado seja o Pai que tanto nos 
amou!

Pres: Ó Pai querido, como é grande a nossa 
alegria em vos agradecer e, unidos com Jesus, 
cantar vosso louvor. Vós nos amais tanto que 
fizestes para nós este mundo tão grande e tão 
bonito.

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. - Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 
(...), que adormeceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa face e 
concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.

Ass: Louvado seja o Pai que tanto nos 
amou!

Pr. - Concedei-nos, ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
aventurada virgem Maria, com os apóstolos e 
mártires (santo do dia ou padroeiro) e todos os 
santos, vos louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso filho.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA X
Para missas com crianças - II

Pres: Por este amor tão grande queremos 
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Deus e nossa Mãe, a festa que no céu nunca se 
acaba. Então, com todos os amigos de Jesus, 
poderemos cantar para sempre o vosso louvor.

Pres: 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.

Ass: Glória e louvor a Jesus que nos leva 
ao Pai!

Ass: Amém!

Ass: Glória e louvor a Jesus que nos leva ao 
Pai!

2C: Pedimos por aqueles que amamos 
(N.N.) e também por aqueles que ainda não 
amamos bastante. Lembrai-vos dos que 
morreram (N.N.): sejam todos recebidos com 
amor na vossa casa. 

Pres: Um dia, enfim, reuni a todos nós em 
vosso Reino para vivermos com Maria, Mãe de 

vosso povo.

 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre convosco.

 - 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).

 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.

   Felizes os convidados para a ceia do Pr.  -
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. que tira o pecado 
do mundo.

 Pr. -    Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus. 
 AS. -  Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz. 

 AS - Pai nosso que estais nos céus.... 

 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. 

 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:

 AS. -  Amém.

    Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e Pr. -
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo salvador.
 AS. -  Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!

e Filho + e Espírito Santo.
 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL
 Pr. -    O Senhor esteja convosco.
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
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(Abertura – 16º Dom. Comum)

 1.  Alegrai-vos no Senhor, quem e bom 
venha louvar, peguem logo um violão e um 
pandeiro pra tocar. Para ele um canto novo 
vamos, gente, improvisar.

 3.  Ele faz do mar um açude e governa os 
oceanos, toda a terra a ele teme, mesmo os 
corações humanos; tudo aquilo que ele diz não 
nos causa desengano.

  Ele faz do mar um açude e governa os 3. 
oceanos, toda a terra a ele teme, mesmo os 
corações humanos; tudo aquilo que ele diz não 
nos causa desengano.

 Ref.: Assim que a tua glória revelar-se, 
Senhor, perante a história, tua face con-
templarei e satisfeito pra sempre ficarei.

01) NO MEIO DA TUA CASA

02) ASSIM QUE A TUA GLÓRIA

 Ref.: É Deus quem me abriga, o Senhor, 

(Abertura – 15º Dom. Comum)

(Abertura – 14º Dom. Comum)

 2.  Ele cumpre o que promete, podem nele 
confiar, ele ama o que e direito e ele sabe bem 
julgar; sua palavra fez o céu, fez a terra e fez o 
mar.

03) É DEUS QUEM ME ABRIGA

 1.  Alegrai-vos no Senhor, quem e bom 
venha louvar, peguem logo um violão e um 
pandeiro pra tocar. Para ele um canto novo 
vamos, gente, improvisar.

 Ref.: No meio da tua casa recebemos, ó 
Deus a tua graça! Sem fim nossa louvação, 
pois a justiça está toda em tuas mãos!

  Ele cumpre o que promete, podem nele 2.
confiar, ele ama o que e direito e ele sabe bem 
julgar; sua palavra fez o céu, fez a terra e fez o mar.

  Ele cumpre o que promete, podem nele 2. 
confiar, ele ama o que e direito e ele sabe bem 
julgar; sua palavra fez o céu, fez a terra e fez o 
mar.

 1.  És o caminho, verdade e vida! És o 
amigo que perde a vida, buscando a todos 
salvar!

quem sustenta a minha vida! De todo o meu 
coração, porque és bom, vou fazer-te a 
oblação.
 1.  Alegrai-vos no Senhor, quem e bom 
venha louvar, peguem logo um violão e um 
pandeiro pra tocar. Para ele um canto novo 
vamos, gente, improvisar.

04) VIMOS AQUI, Ó SENHOR
(Abertura – 17º Dom. Comum)

 Ele faz do mar um açude e governa os 3.  
oceanos, toda a terra a ele teme, mesmo os 
corações humanos; tudo aquilo que ele diz não 
nos causa desengano.

 Ref.: Vimos aqui, ó Senhor, pra cantar 
tua bondade, amor que se dá sem cessar!

   És o rochedo, o guia fiel! És a esperança 2.
de todos que buscam viver em tua casa, Senhor!

05) A MESA SANTA QUE PREPARAMOS
(Oferendas – 14º Dom. Comum)

   A mesa santa que preparamos, mãos 1.
que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, 
frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor: ô, 
ô, ô, recebe, Senhor; ô, ô, recebe, Senhor!

  A vida nova, nova família que celebra-3. 
mos aqui tem lugar. Tua bondade vem com 

 Flores, espinhos, dor e alegria, pais, 2.  
mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em 
nova festa, a nossa dor vem, Senhor, trans-
formar! Ô, ô, ô, recebe, Senhor; ô, ô, recebe, 
Senhor!
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fartura, é só saber, reunir, partilhar. Ô, ô, ô, 
recebe, Senhor; ô, ô, recebe, Senhor!

06) PÕE A SEMENTE NA TERRA
(Oferendas – 15º Dom. Comum)

 1.  Toda semente é um anseio de frutificar, 
e todo fruto é uma forma da gente se dar.

  Olhando teu exemplo, Senhor, vamos 3. 
seguir, fazendo o bem a todos sem nada exigir.

 Todo poema é um anseio de se expres-4.  
sar, e todo canto é uma forma da gente se dar.

 1.  Queremos nesta hora, diante dos ir-
mãos, comprometer a vida, buscando a união.

  Ele é o maior dos senhores, merece 2. 
nosso louvor; e mais do que aos deuses todos, 
nós lhes devemos temor. Os outros deuses são 
nada, Ele é do céu criador.

07) SABES, SENHOR

  Sabemos que é difícil os bens compar-2. 
tilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos 
dar.

08) VENHAM TODOS A MIM

 2.  Toda palavra é um anseio de comunicar, 
e toda fala é uma forma da gente se dar.

(Oferendas – 16º e 17º Dom. Comum)

 Ref.: Venham todos a mim, venham 
todos, vocês todos que estão fatigados, 
pelo fardo da vida oprimidos, que eu darei 
o repouso almejado!

 3.  Todo tijolo é um anseio de edificar, e 
toda obra é uma forma da gente se dar.

 1.  Um canto novo ao Senhor, ó terras 
todas, cantai! Louvai seu nome bendito, dia-
riamente aclamai! Sua gloria, seus grandes 
feitos, aos povos todos cantai.

 Ref.: Sabes, Senhor, o que temos é tão 
pouco pra dar; mas este pouco, nós 
queremos com os irmãos compartilhar.

 Ref.: Põe a semente na terra, não será 
em vão; não te preocupe a colheita, plantas 
para o irmão. (bis)

(Comunhão – 14º Dom. Comum)

10) QUEM PERTENCE AO REINO DE DEUS

 1.  Feliz quem anda com a verdade, na lei 
de Deus, com integridade! Feliz quem guarda 
seu mandamento no coração, no pensamento!

 Ref.: Quem pertence ao Reino de Deus 
é a boa semente, é farol: quando os tempos 
chegarem ao fim, os fiéis brilharão como o 
sol. (bis)

  Ah! Quem me dera, que, em meu andar, 2. 
teus mandamentos possa eu guardar! Se os 
mandamentos obedecer, não vai o mal acon-
tecer!

 Ah! Quem me dera, que, em meu andar, 2.  
teus mandamentos possa eu guardar! Se os 
mandamentos obedecer, não vai o mal aconte-
cer!
  Quando tuas leis eu aprender, vou te 3. 
louvar e agradecer! Eu vou guardar teu manda-

 1.  Feliz quem anda com a verdade, na lei 
de Deus, com integridade! Feliz quem guarda 
seu mandamento no coração, no pensamento!

  Os que as maldades sabem evitar, a 4. 
estrada certa vão encontrar! Senhor, tu deste           
os teus mandados, para que sejam sempre 
guardados!

  Sabei que o Senhor é rei e traz justiça a 3. 
esta terra. Alegrem-se o mar e os peixes e tudo 
que o mundo encerra: os campos, plantas, 
montanhas e as arvores das florestas.
  Ele é o Senhor do universo e faz justiça a 4. 
seu povo. Aos povos há de julgar, reinando no 
mundo todo. Por isso, a Ele cantai, ó terras, um 
canto novo!

09) TERRA BOA É AQUELE QUE OUVIU
(Comunhão – 15º Dom. Comum)

 Ref.: Terra boa é aquele que ouviu e a 
palavra de Deus praticou: a semente na 
terra caiu e de terra tão boa brotou! (bis)

 Quando tuas leis eu aprender, vou te 3.  
louvar e agradecer! Eu vou guardar teu man-
damento, mas, não me deixes no esqueci-
mento.

 

(Comunhão – 16º Dom. Comum)
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mento, mas, não me deixes no esquecimento.
   Os que as maldades sabem evitar, a 4.
estrada certa vão encontrar! Senhor, tu deste os 
teus mandados, para que sejam sempre 
guardados!

(Comunhão – 17º Dom. Comum)

 Ref.: Quando os tempos chegarem ao 
fim, enviados, os anjos virão separar os 
que mal procederam dos que bons declara-
dos serão! (bis)

11) QUANDO OS TEMPOS 
CHEGAREM AO FIM

 1.  Feliz quem anda com a verdade, na lei 
de Deus, com integridade! Feliz quem guarda 

 2.  Ah! Quem me dera, que, em meu andar, 
teus mandamentos possa eu guardar! Se os 
mandamentos obedecer, não vai o mal 
acontecer!

E-mail: alterra1978@hotmail.com

seu mandamento no coração, no pensamento!

   Os que as maldades sabem evitar, a 4.
estrada certa vão encontrar! Senhor, tu deste os 
teus mandados, para que sejam sempre guar-
dados!

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA-PR

 3. Quando tuas leis eu aprender, vou te 
louvar e agradecer! Eu vou guardar teu manda-
mento, mas, não me deixes no esquecimento.

O texto do Pai-Nosso e seu contexto

O texto do Pai-Nosso só aparece em dois livros do Novo Testamento: nos Evangelhos de 
Mateus e de Lucas. Segundo Lucas, uma ocasião em que Jesus tinha terminado sua oração, um 
dos discípulos pede que ele lhes ensine a orar, assim como João Batista o ensinara aos seus 
discípulos. A resposta de Jesus ao pedido do discípulo foi: "Pai, santificado seja o vosso nome; 

Por “oração dominical” ou “oração domínica” – ambos qualificativos derivados de 
“dominus”, que quer dizer “senhor” – entende-se o Pai-Nosso, a oração do Senhor, a oração que 
o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso, é considerada a oração por excelência.

ORAÇÃO DO SENHOR 

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz
Nicarágua

Na Liturgia, ela é rezada oficialmente três vezes ao dia: na Celebração eucarística (missa), nas 
Laudes (oração da 'manhã') e nas Vésperas (oração da 'noite'). 
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venha o vosso Reino; dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento; perdoai-nos os nossos 
pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam; e não nos deixeis cair em 
tentação" (Lc 11,1-4).

Esta última expressão da Didaqué, sempre usada pelos protestantes e adotada como 
aclamação no final da embolia que se segue à recitação do Pai-Nosso (“Livrai-nos...”) na                  
liturgia da missa católica, também foi incluída recentemente na oração "ecumênica" do                   
Pai-Nosso.

Segundo Mateus, Jesus proclama aos discípulos e à multidão reunida no monte a sua 
mensagem, a boa-nova, o Evangelho ((Mt 5,1–7,29). Nesse longo primeiro discurso, que parece 
traçar um programa alternativo ao decálogo do Sinai, Jesus aponta as três novas práticas 
religiosas em comparação com as três velhas práticas de ação do crente (esmola-oração-jejum). 
É neste contexto, ao falar da oração, é que Jesus ensina o Pai-Nosso: “Pai nosso que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja feita a tua vontade, como no céu, assim 
também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do 
mal” (Mt 6,9-13). A Igreja Católica dirige-se a Deus, nas orações, usando o apelativo “vós”, um 
plural majestático, ou também o apelativo “tu”; isso depende do contexto cultural e linguístico. 
Não é nenhum problema teológico.  

Provavelmente, no final do século I d.C., o texto do Pai-Nosso já circulava em algumas 
comunidades cristãs, segundo o que se releva no escrito da Didaqué (8,2s.), também chamada 
de Doutrina dos Doze Apóstolos, a qual é para muitos estudiosos o primeiro catecismo pós-
apostólico: “Pai nosso, que estais nos céus; santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. 
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E 
perdoai-nos a nossa dívida, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis 
sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o poder e a glória pelos séculos!”

Finalmente, na longa história da Igreja de Jesus, o texto da oração domínica foi passando por 
ligeiros retoques e sofrendo adaptações de acordo com as línguas de cada lugar.

A trama do texto

A leitura cuidadosa desses textos revela a presença de alguns elementos que configuram a 
Oração do Senhor. Os dois principais elementos seriam:

A invocação (Pai) e as súplicas. E, essas súplicas são, por sua vez, de dois tipos: as primeiras, 

A forma ou composição literária de todas essas diferentes versões do Pai-Nosso tem 
elementos comuns (semelhanças), que devem ser levados em conta, para se compreender 
plenamente o conteúdo central e as peculiaridades (diferenças) da mensagem desta oração.
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Aqueles eram tempos muito propícios à transmissão oral e à comunicação de boca a boca. A 
estrutura interna da Oração do Senhor: a invocação, os dois ou três pedidos no singular, e os três 
ou quatro pedidos no plural facilitam a rápida apropriação mnemônica (memorização) do texto.

de louvor (a santificação do nome, a vinda do Reino...) e as segundas, de petição (do pão, do 
perdão, de não cair em tentação...). Alguns exegetas preferem não diferenciar entre as súplicas. 
Muitos outros pesquisadores apenas qualificam como pedidos tudo o que segue à invocação. E 
todos apontam para as duas partes ou grupos em que as mencionadas súplicas ou pedidos estão 
organizados: aqueles feitos no singular e aqueles expressos no plural.

A invocação (Pai) se completa em cada versão do Pai-Nosso com precisões típicas ("nosso", 
"que estais no céu", "que estais nos céus").

Os pedidos de louvor são esclarecidos ("a nós") ou ampliados ("seja feita a vossa vontade..."). 
Além disso, as súplicas de petição são esclarecidas ("o pão/pão nosso", "pecados/dívidas/ 
ofensas") ou expandidas ("livrai-nos do mal [do Maligno]", "porque se perdoais as culpas dos 
outros... ","porque vosso é o poder...").

As diferenças nas várias versões do texto da Oração do Senhor estão presentes, à guisa de 
explicitações ou ampliações, nos três elementos configuradores indicados acima.

Mensagem global e catequese do Pai-Nosso

Provavelmente, tomado como um todo, o texto da Oração do Senhor nos surpreende pela sua 
simplicidade, equilíbrio e perfeição, mais na versão de Mateus do que na de Lucas. É fácil 
aprendê-lo e compreendê-lo. E se se faz o esforço mental de colocar-se no contexto histórico dos 
tempos de Jesus e da primeira comunidade cristã, a simplicidade, perfeição e facilidade de 
compreensão da Oração domínica se destacarão ainda mais.

Além dessa estrutura geral, o vocabulário é tipicamente judeu. A estrutura e o vocabulário do 
Pai-Nosso estão estreitamente relacionados às orações judaicas mais sagradas e populares, 
como a Shemá (= escuta), a Shemone Esre (= dezoito bênçãos) ou também chamado Amidah 
(=estar de pé) e, acima de tudo, a Qaddish (= santo), uma oração que sempre foi rezada (e ainda 
se reza) no final da leitura da Torá (= Lei) na liturgia do templo e no ritual das sinagogas.

Os temas da mensagem do Pai-Nosso são os temas centrais da pregação de Jesus, que os 
evangelhos nos apresentam. Pode-se dizer com razão que os conteúdos da fé anunciada por 
Jesus se tornam uma expressão celebrativa na Oração do Senhor. O Pai-Nosso é a oração que 
expressa, em sua mais radiante simplicidade, a universalidade da paternidade divina, o advento 
do Reino de Deus e a sua justiça, a realização da vontade de Deus, a gratuidade do pão da vida e da 
salvação, o amor fraterno que se atualiza no perdão das ofensas e esperança confiante no Deus 
que nos sustenta e cuida de nós.
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