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“Jesus Cristo é missão” foi o tema 
escolhido para o mês missionário, cuja 
inspiração bíblica é “Não podemos deixar 
de falar sobre o que vimos e ouvimos”
(At 4,20). 
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01
SEXTA-FEIRA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS,

 Virgem, Doutora - Memória
(Branco - Pf Comum ou das Virgens - Ofício da memória) 

Marie-Françoise-Thérèse Martin nasceu em 
Alençon (Normandia) no ano de 1875 numa 
família profundamente religiosa, proverbial-
mente honesta, benquista por todos. O pai, 
Louis Martin, exercia a profissão de relojoeiro, 
enquanto a mãe, Azélia Guérin, comandava um 
pequeno grupo de mulheres hábeis em fazer os 
célebres crochês de Alençon. Dos nove filhos, 
morreram quatro, seguidos pela mãe quando 
Teresa tinha apenas quatro anos de idade. Três 
das irmãs de Teresa – Marie-Louise, Marie-
Pauline e Marie-Céline - ingressaram no 
Carmelo de Lisieux; a quarta foi Irmã da 
Visitação, em Caen. Ainda menina, Teresa quer 
acompanhá-las, mas a idade não lhe permite. 
Aos quinze anos, em 1887, vai em peregrinação 
a Roma com a família e, numa audiência do 
grupo com o Papa Leão XIII, pede-lhe permissão 
para tornar-se carmelita apesar da idade 
insuficiente. A idade mínima exigida era 18 
anos. A resposta do Papa foi cautelosa. Mesmo 
assim, quatro meses depois, em 1889, Teresa 
está no Carmelo. Aos dezesseis anos, toma o 
hábito de carmelita e recebe o nome de Teresa 
do Menino Jesus e da Sagrada Face. O Carmelo 
não é o paraíso que ela sonhara. Os horários são 
respeitados religiosamente; a ordem é perfeita, 
mas o principal – a santidade evangélica – 
faltava. Incompreendida por algumas das irmãs, 
maltratada por outras, Teresa não se lamenta do 
espírito que falta no Carmelo, antes o faz nascer 
dentro de si. Leva a efeito em sua pessoa a 
reforma do Carmelo que a acolheu, mas não lhe 

dá o que ela busca. Teresa vai transformando em 
estímulos de santificação as incompreensões, 
os maus-tratos, as mediocridades, trocando 
mal por bem, espinho por flor, cara feia por 
sorriso. “Quero cantar sempre – vai dizer – 
ainda que deva colher as minhas rosas em meio 
aos espinhos e o meu canto será mais 
melodioso se eles (os espinhos) forem mais 
pontudos e penetrantes”! Na verdade, nos 
poucos anos (1888-1897) em que viveu no 
Carmelo, não fez nada de extraordinário, mas fez 
tudo extraordinariamente bem. Mesmo 
temperamental e hipersensível, suportou com 
bom humor as fraquezas de suas irmãs. 
Descobre o “pequeno caminho” e o trilha com a 
alegria de quem descobriu um tesouro: um dia, 
entre as anotações de Celina , encontrou a frase 
“Se alguém é pequenino, venha a mim” (cf. Pr 
9,4); esse pequenino, pensou, era ela; e Deus a 
chamava para que fosse a Ele; perguntando-se o 
que Deus iria fazer do pequenino que fosse a Ele 
com confiança, encontrou a resposta em Is 
66,12-13: “Assim como uma mãe afaga seu 
filho, assim eu vos consolarei, eu vos carregarei 
no colo e vos embalarei nos joelhos”! O coração 
do evangelho estava falando de novo: não as 
suas qualidades e os seus méritos, mas a 
misericórdia de Deus e os braços de Jesus a 
conduzirão – como um elevador – à santidade. 
O que é impossível para o ser humano, é 
possível para Deus: basta que reconheça sua 
pequenez e se entregue confiante à misericórdia 
do Pai. Em 1895, por obediência, descreveu a 
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própria experiência religiosa em alguns 
cadernos, que, depois, receberam o nome de 
História de uma Alma, obra autobiográfico de 
enorme interesse humano, literário e místico. A 
partir de 1896, Teresa começou a sentir os 
primeiros sintomas da tuberculose, que ela 
levou com paciência e resignação. Se não 
bastassem as dores físicas, nos últimos dezoito 
meses de sua breve existência, atravessou 
dramática crise espiritual: “Meu paraíso 
consiste em sorrir àquele Deus que adoro 
quando ele faz questão de esconder-se para 
provar a minha fé...”. Morreu em 1897 
exclamando: “Oh! eu te amo, meu Deus, eu te 
amo”! A morte, porém, transformou aquela 
pequena e obscura carmelita numa gigantesca e 
brilhante estrela de vida cristã. Quando suas 
experiências e intuições espirituais – narradas 
por ela mesma ou recolhidos por uma de suas 
irmãs, Irmã Inês (Paulina Martin, em família) – 
são publicadas em 1898, o mundo descobre a 
pérola que vivera em Lisieux e que, a partir de 
agora, passa a luzir por todos os cantos e a 
iluminar vidas ávidas de Deus e do evangelho. 
Descobre-se que, mesmo vivendo em clausura, 
a pequena Teresa, imersa em Deus, respira 
também o mundo, a Igreja, o reino. Corres-
ponde-se com um jovem padre, Pe. Adolfo 
Roulland, que parte para as missões, onde ela 
mesma queria estar. Reza pela conversão de um 
jovem criminoso, Pranzini, que, não obstante 
sua irredutibilidade, beija o crucifixo no exato 
momento de sua execução. Acompanha com 
viva comoção a farsa de Leo Taxil e sua 
fantasmagórica criatura, Diana Vaughan. Pio XI – 
para quem Teresa é “a maior santa dos tempos 
modernos”! – canoniza a pequena travessa em 
1925. E, em 1929, ao criar, em Roma, o Colégio 
Russo (o Russicum), com o objetivo de formar 
missionários para atuar naquelas terras então 
sob a ditadura de Stalin, escolhe como 
padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus e da 
Sagrada Face. A irrequieta Teresinha vai, assim, 
cumprindo o destino que dera a seu céu: 
“Passarei o meu céu fazendo o bem na terra”!

Animador(a) - Irmãs e irmãos! A missão de 
anunciar Jesus encontra resistência de muitas 
partes. Por isso, é uma tarefa exigente que 
também propõe denuncia das injustiças e 
maldades. Santa Teresinha do Menino Jesus é 
testemunha fundamental para nossa vida de 
força missionária. Peçamos  intercessão, sua
especialmente, nesse mês das missões. 

Antífona da entrada - Dt 32, 10-12

Deus cercou-a de cuidados e a instruiu, 
guardou-a como a pupila dos seus olhos. Ele 
abriu suas asas como a águia e em cima dos 
seus ombros a levou. E só ele, o Senhor, foi o 
seu guia.

Oração do dia

Ó Deus, que preparais o vosso reino para os 
pequenos e humildes, dai-nos seguir confian-
tes o caminho de Santa Teresinha, para que, por 
sua intercessão, nos seja revelada a vossa 
glória.

Leitura- Br 1,15-22

Leitura do Livro de Baruc

15Ao Senhor nosso Deus, cabe justiça; 
enquanto a nós, resta-nos corar de vergonha, 
como acontece no dia de hoje aos homens de 

16Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos 
nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos 

17nossos profetas e nossos antepassados: pois 
pecamos diante do Senhor e lhe desobedece-

18mos e não ouvimos a voz do Senhor, nosso 
Deus, que nos exortava a viver de acordo com os 
mandamentos que ele pôs sob os nossos olhos. 
19Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais 
do Egito, até hoje, temos sido desobedientes ao 
Senhor nosso Deus, procedemos inconsidera-

20damente, deixando de ouvir sua voz; por isso 
perseguem-nos as calamidades e a maldição, 
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que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, 
seu servo, no dia em que tirou nossos pais do 
Egito, para nos dar uma terra que mana leite e 

21mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos 
a voz do Senhor, nosso Deus, como vem nas 

22palavras dos profetas que ele nos enviou, e 
entregamo-nos, cada qual, às inclinações do 
perverso coração, para servir a outros deuses e 
praticar o mal aos olhos do Senhor, nosso Deus! 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 78(79),1-2.3
5.8.9(R/. 9b)

R. Por vosso nome e vossa glória, 
libertai-nos, ó Senhor!

1.  Invadiram vossa herança os infiéis, 
profanaram, ó Senhor, o vosso templo, 
Jerusalém foi reduzida a ruínas! Lançaram aos 
abutres como pasto os cadáveres dos vossos 
servidores; e às feras da floresta entregaram os 
corpos dos fiéis, vossos eleitos  R.

2.  Derramaram o seu sangue como água 
em torno das muralhas de Sião, e não houve 
quem lhes desse sepultura! Nós nos tornamos o 
opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e 
zombaria para os povos e àqueles que nos 
cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos 
isto? Conservareis eternamente a vossa ira? 
Como fogo arderá a vossa cólera?  R.

3.  Não lembreis as nossas culpas do 
passado, mas venha logo sobre nós vossa 
bondade, pois estamos humilhados em 
extremo.  R.

4.  Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador! Por 
vosso nome e vossa glória, libertai-nos! Por 
vosso nome, perdoai nossos pecados!  R.

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

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 

fecheis os corações como em Meriba! R.

Evangelho - Lc 10,13-16 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus: "Ai de ti, 13

Corazim! Aí de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e 
Sidônia tivessem sido realizados os milagres 
que foram feitos no vosso meio, há muito tempo 
teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e 
sentando-se sobre cinzas. Pois bem: no dia do 14

julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença 
menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! 15

Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no 
inferno. Quem vos escuta, a mim escuta; e 16

quem vos rejeita, a mim despreza; mas quem 
me rejeita, rejeita aquele que me enviou". - 
Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Na memória de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, que seguiu a Cristo 
de todo o coração, apresentemos as nossas 
preces, dizendo:  R. Ensinai-nos, Senhor, o 
vosso caminho.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que, 
vivendo a humildade e a pobreza, dê testemu-
nho do Cristo pequeno e pobre, rezemos.

2.  Pelos membros da Família Carmelita, 
para que Santa Teresinha os ajude a descobrir 
que a sua vocação é o amor, rezemos.

3.  Pelas pessoas consagradas ao Senhor, 
para que testemunhem confiantes a força, a 
beleza e a alegria do Evangelho, rezemos.

4.  Por nós aqui reunidos, para que 
trilhemos o pequeno caminho do amor, da 
misericórdia e do serviço humilde, rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai, acolhei a nossa oração, que não 

quis ser senão um ímpeto do coração, um olhar 
voltado para o Céu, um grito de reconhecimento 
e de amor em meio às dificuldades e às alegrias 
da vida. 
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao 
proclamarmos as vossas maravilhas em Santa 
Teresinha. Assim como vos agradou por seus 
méritos, também vos agrade o nosso culto.

Antífona da comunhão - Mt 18,3 

Se não vos converterdes, e não vos 

tornardes semelhantes às crianças, não 
entrareis no Reino do céu, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei que o sacramento que 
recebemos acenda em nós aquela caridade que 
levou Santa Teresinha a abandonar-se inteira-
mente a vós e a implorar vossa misericórdia 
para com todos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,13-16
 humanidade é colheita madura para acolher a salvação. Toda vez que há uma rejeição, há 

Aum “ai de vós” (cf. Lc 6,24-26). A forma é de ameaça, mas, na verdade, é um recurso 
extremo de anúncio. É como se o evangelizador dissesse “ai de mim por você!” 

Denunciando o mal, carrega sobre si a ferida.
-  Não é ameaça, mas um lamento, como nas Bem-aventuranças (Lc 6,24-26). É o sofrimento 

de Deus pelo mal do homem, a dor do amor não amado. A pena do juízo não é “ai de ti” (condenação 
infligida por Deus a alguém), mas “ai de mim por ti” (sofrimento pelo amor não correspondido, 
único que poderia realizar quem não correspondeu).

-  A rejeição – como todo e qualquer mal – não é contra Deus. É contra quem rejeita, que, 
rejeitando, se prejudica. Na verdade, assim como o mal do amado toca diretamente o amante, da 
mesma forma o mal do homem afeta diretamente e infinitamente (leia-se Santo Anselmo) o coração 
de Deus, porque o ama de modo infinito. É por isso que o nosso pecado provoca a sua lamentação e 
o seu sofrimento, que é real. O amor não amado, entre os humanos, pode ameaçar. O amor não 
amado, tratando-se de Deus, não pode senão lamentar-se e morrer de paixão. 

-  O ser humano é livre para rejeitar. Mas toca a ele assumir a responsabilidade por fazê-lo. 
Aqui, porém, há, de novo, um paradoxo: o julgamento da rejeição – e o mal que daí deriva – não 
recai sobre nós, mas sobre ele, que continua a amar e a oferecer-se. Ninguém melhor que Paulo para 
perceber essa situação, de que só o amor é capaz. “O castigo que nos dá salvação se abateu sobre 
ele” (Is 53,5). “Aquele que não conhecera pecado, Deus o tratou como pecado em nosso favor” 
(2Cor 5,21). “Cristo nos resgatou da maldição... tornando-se ele próprio maldição por nós” (Gl 
3,13). 

-  É o “terceiro grau de amor” de Santo Inácio de Loyola, que não é outra coisa senão o desejo 
de escolher a pobreza, a ignorância e a loucura da cruz para assemelhar-se ao Senhor. Este 
assemelhar-se já é missão. É a lâmpada acesa que ilumina (Lc 8,16;11,33) sem, evidentemente, 
falar. O “ai de mim por vós” é o mais forte anúncio de salvação. A fala, já dizia Demócrito de Abdera, 
será sobra da ação! 

-  É na missão que os discípulos se identificarão com Jesus. Quando forem rejeitados, se 
identificarão com ele, o menor, o excluído, a pedra descartada. Na verdade, o anúncio é a forma 
mais alta de seguimento, associando plenamente o discípulo à condição do Enviado. Expõe o 
discípulo – como o Filho – a testemunhar o amor do Pai, com o risco de não ser correspondido. 

Santos do dia: Bavo (590-658); Emanuel de Cremona (+1298); Ângelo de Scarpettis (1230-
1306); Werner de Wilten (+1332); Francisco de Borja y Aragón (1510-1572); Teresa do Menino Jesus 
(1873-1897).
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Testemunhas do Reino: Júlio Roca (1992, Peru).

Memória histórica: Início da guerra da Araucânia (Chile, 1542). Institucionalização da limpeza 
pública no Rio de Janeiro (Dom Pedro II, 1880), contratando, para sua coordenação, o português Aleixo 
Gary. 

Efemérides: Dia Mundial da Prevenção do Câncer de Mama. Dia Mundial dos Sem-Teto [na 1ª 
segunda-feira de outubro]. Dia do Representante Comercial. Dia Internacional do Vendedor. Dia do 
Prefeito. Dia do Diário Oficial. Dia Internacional das Pessoas Idosas. Dia Mundial dos Vegetarianos 
(Sociedade Vegetariana Norte-americana /1977).

02 SÁBADO - SANTOS ANJOS DA GUARDA - Memória
(Branco - Pf dos Anjos - Ofício da memória) 

Acreditamos não só na existência dos Anjos, 
mas em sua presença em nossa vida. As nações 
têm seus anjos; os indivíduos também. São 
manifestações da presença e da atuação 
amorosas de Deus em nossa vida. Rezamos a 
eles com a simplicidade das crianças, certos de 
que nos acompanham, guiam e protegem com a 
mão poderosa de Deus. Num mundo seculariza-
do, que, porém, em certos aspectos, se 
reencanta, temos um clima propício para 
apresentar, com sabedoria, este dado da 
revelação. Ensinar às crianças – e aos jovens e 
adultos também – o “Santo Anjo” é exercitar 
nossa abertura ao transcendente que se faz 
presente em nossa vida e em nossa história. 
“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, 
se a ti me confiou a piedade divina, sempre me 
rege, me guarda, governa e ilumina. Amém.”

Animador(a) - Irmãs e irmãos! A tradição 
nos ensina a presença dos Anjos da Guarda 
como autêntica presença do próprio Deus. Nos 
anjos, encontramos a simplicidade de quem 
cuida e protege. Peçamos sua intercessão 
especialmente pelas crianças, tão sofridas no 
tempo de Jesus e, também por isso, tão 
queridas por ele.

Antífona da entrada - Dn 3,58

Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor; 
cantai a sua glória, louvai-o eternamente.

Oração do dia

Ó Deus, que, na vossa misteriosa providên-
cia, mandais os vossos anjos para guardar-nos, 
concedei que nos defendam de todos os 
perigos e gozemos eternamente do seu 
convívio.

Leitura - Ex.23,20-23.
 
Leitura do Livro do Êxodo 

Assim diz o Senhor: Vou enviar um anjo 20

que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e 
te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o 21

e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque 
não suportará as vossas transgressões, e nele 
está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres 22

tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus 
inimigos, e adversário dos teus adversários. O 23

meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra 
dos amorreus, dos hititas, dos fereseus, dos 
cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os 
exterminarei. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 90(91),1-2.3
4.5-6.10-11 (R/. 11)
 
R. O Senhor deu uma ordem aos seus 

anjos, para em todos os caminhos te 
guardarem.
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1.  Quem habita ao abrigo do Altíssimo e 
vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao 
Senhor: "Sois meu refúgio e proteção, sois o 
meu Deus, no qual confio inteiramente". R.

2.  Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele 
te salva da palavra que destrói. Com suas asas 
haverá de proteger-te, com seu escudo e suas 
armas, defender-te. R.

3.  Não temerás terror algum durante a 
noite, nem a flecha disparada em pleno dia; nem 
a peste que caminha pelo escuro, nem a 
desgraça que devasta ao meio-dia. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Sl 102(103),
21

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Bendizei ao Senhor Deus, os seus 

poderes, seus ministros que fazeis sua vontade! 
R.

Evangelho - Mt 18,1-5.10

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus 

Naquela hora, Os discípulos aproximaram-1

se de Jesus e perguntaram: "Quem é o maior no 
Reino dos Céus?"  Jesus chamou uma criança, 2

colocou-a no meio deles e disse: "Em verdade 3

vos digo, se não vos converterdes, e não vos 
tornardes como crianças, não entrareis no Reino 
dos Céus. Quem se faz pequeno como esta 4

criança, esse é o maior no Reino dos Céus. E 5

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

nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo 
que os seus anjos nos céus veem sem cessar a 
face do meu Pai que está nos céus. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Confiemos a nossa oração 
ao ministério dos Anjos, sinais da proximidade 
de Deus, seus mensageiros e nossos amigos, 
clamando:  R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que a 
proteção dos Santos Anjos da Guarda o defenda 
dos ataques do inimigo, rezemos. 

2.  Pelos discípulos missionários no seu 
dia-a-dia, para que sejam atentos e generosos 
como os Anjos, em sua missão, rezemos.

3.  Pelos evangelizadores e catequistas, 
para que sejam mensageiros da Boa Nova, 
como o fazem os Anjos de Deus, rezemos.

4.  Pelos nossos irmãos agonizantes, para 
que os Anjos os guiem para Deus e os levem a 
participar da sua glória, rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai celeste, que nos reunistes nesta 

santa assembleia, acolhei os nossos votos e 
orações e fazei de nós vossos adoradores na 
terra, para, um dia, gozarmos da companhia dos 
Anjos no Céu. 

Prefácio dos Anjos 
A glória de Deus manifestada nos Anjos

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
toda parte, e não cessar de engrandecer-vos, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. É a vós que glorificamos, ao louvar-
mos os anjos que criastes e que foram dignos 
do vosso amor. A admiração que eles merecem 
nos mostra como sois grande e como deveis ser 
amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, louvam os Anjos a 
vossa glória, as Dominações vos adoram, e, 
reverentes, vos servem Potestades e Virtudes. 
Concedei também a nós associar-nos à 
multidão dos Querubins e Serafins, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
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Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas em 
honra dos santos Anjos e fazei que, velando 
sempre ao nosso lado, nos guardem dos 
perigos desta vida e nos levem à vida eterna.

Antífona da comunhão - Sl 137,1

Na presença dos Anjos eu vos louvo, 
Senhor meu Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que alimentais com tão grande 
sacramento a nossa peregrinação para a vida 
eterna, guiai-nos, por meio dos vossos Anjos, 
no caminho da salvação e da paz. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,1-5.10
 o início do discurso comunitário ou eclesial. A palavra do Filho, anunciada sobre a montanha, elevada na missão e explicada nas parábolas, torna-se vida na comunidade dos irmãos e irmãs. 
O Reino do Pai acontece na fraternidade entre os seus filhos e filhas. Na relação com os outros 

se vive a relação com o Outro. Na relação com os irmãos e irmãs, se vive na terra a relação com o Pai 
nosso que está no céu.

-  A comunidade cristã – a Igreja que Jesus reuniu – não é formada por pessoas santas, 
exemplares, excepcionais. Ela é formada por pequenos (Mt 18,1-11), perdidos (Mt 18,12-14), 
pecadores (Mt 18,15-18) perdoados que aprenderam a perdoar (Mt 18,21-35). Não vive por suas 
próprias forças, mas da força que vem da oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, que está sempre 
presente no meio dos seus (Mt 18,19-20).

-  Nessa comunidade, onde se acolhe como ele nos acolheu, a fraternidade é o verdadeiro 
tributo que podemos e devemos dar a Deus. A fraternidade entre nós é a expressão, o testemunho, a 
prova da presença do Filho e do Pai no Espírito, salvação de todo ser humano.

-  O que une não é a coragem ou o heroísmo, a grandeza moral ou espiritual, mas a pequenez 
acolhida pelo Filho e no Filho. O que sustenta a união não é a concórdia impecável e perfeita – só 
realizada na Trindade – mas o acolhimento e o perdão sempre recebido e dado.

-  Daí o apelo de Jesus para que não se despreze nenhum desses pequeninos (Mt 18,10). A 
comunidade é sempre tentada a olhar com desprezo para os seus membros mais frágeis e instáveis. 
É sempre levada a distinguir entre os que contam, porque dotados de dons, porque são bons e 
exemplares, e os que não contam, porque pobres de dons, porque são fracos e inconstantes. Acaba 
que esses ficam sempre para trás e se perdem, justamente porque os abandonamos e deixamos que 
se percam. A competição espiritual pode ser até pior que a competência econômica! Valorizamos os 
bem sucedidos e apoiamo-nos neles, desprezando os últimos. Jesus faz exatamente o contrário. Ele 
coloca no centro da comunidade o pequeno, o menor de todos, o último, com o qual ele, o Senhor, 
se identifica (Mt 25,40.45).

-  O contrário do desprezo é a estima, uma das características do amor. Quem ama considera o 
amado superior a si (cf. Fl 2,3), pois o amado é a vida de quem ama. Paulo, sabendo da competição 
existente nas comunidades, ensina que, se deve haver competição entre os cristãos, que seja a da 
mútua estima (Rm 12,10). Quem estima o outro assemelha-se a Deus que vê as suas criaturas não 
como concorrentes, mas como coisa boa e vê o ser humano como muito bom (cf. Gn 1,31). O 
pecador não se torna objeto de seu desprezo, mas de seu infinito amor: ele o resgata ao preço de sua 
própria vida (1Cor 6,20), tornando-se ele mesmo maldição e pecado (c. Gl 3,13; 2Cor 5,21).
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-  É esse Pai de infinita misericórdia que nos é dado contemplar no Filho que os anjos nos céus 
contemplam. O mensageiro bom – 'anjo' quer dizer mensageiro – que guarda, inspira e encoraja o 
ser humano a fazer o bem, já está presente na tradição mais antiga de Israel. É a ajuda que Deus dá 
aos patriarcas, a Moisés, aos juízes e aos profetas. No Novo Testamento, os anjos desempenham um 
papel particular, especialmente nos relatos da ressurreição de Jesus, nos Evangelhos da infância de 
Jesus, sem falar do Apocalipse.

-  Mt 18,10 – juntamente com At 12,15 – é fundamental para a fé cristã no “anjo da guarda”. 
Cada um de nós na terra tem um protetor de Deus nos céus. A fé no anjo da guarda quase foi engolida 
na longa onda do racionalismo. Atualmente, reaparece e vira até moda como crença em forças 
positivas, materiais ou espirituais, com asa ou sem pena. Nesse ponto, o catecismo da minha mãe 
foi mais forte que o racionalismo da escola. O “Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti 
me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina” abre o meu dia e 
encerra minha noite, todo santo dia. Nunca substituiu minha confiança no Senhor. Jamais competiu 
com o primado de Cristo, meu único e suficiente Senhor e Salvador! 

Santos do dia: Lotário de Autun (616-679). Warin de Poitou (+678/679). Tomás de Hereford 
(1218-1282). André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e companheiros, Mártires 
(Cunhaú, 1645).

Testemunhas do Reino: Jesús Emílio Jaramillo (1989, Colômbia)

Memória histórica: Massacre de Tlatelolco (México, 1968). Invasão do território Brunka pela 
United Brand Company (Honduras, 1972). A Polícia Militar, comandada pelo Governador Antônio 
Fleury, reprime a rebelião de presos no Carandiru, São Paulo, deixando 111 mortos e 110 feridos 
(1992). 

Efemérides: Nascimento de Mohandas Karamchand [Gandhi] (Porbandar, Índia, 1869). Dia 
Internacional pela Não-Violência (ONU).

03 27° DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! O sonho de 
Deus para o casamento é o amor exclusivo, fiel, 
eterno e fecundo entre o homem e a mulher. O 
matrimônio, assim vivido, é símbolo do amor de 
Deus por nós. Diante das enormes dificuldades 
enfrentadas pelos casais e pelas famílias, é 
preciso ouvir de coração aberto a proposta de 
Deus e dar o devido peso às circunstâncias 
atuais do mundo e à vida concreta de cada casal. 
Rezemos, neste Ano “Família Amoris Laetitia”, 
para que todas as famílias encontrem, no 
diálogo, no amor, na   oração e na comunidade, 
a força para enfrentar os desafios. 
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Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo.

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis no vosso imenso amor de Pai mais 
do que merecemos e pedimos, derramai sobre 
nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos 
pesa na consciência e dando-nos mais do que 
ousamos pedir. 

Leitura - Gn 2,18-24 

Leitura do Livro do Gênesis 

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

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

domésticos, a todas as aves do céu e a todos os 
animais selvagens; mas Adão não encontrou uma 
auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus 21

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

tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e 
conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: "Desta 23

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

sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma 
só carne. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 127(128),1
2.3.4-5.6 (R/. cf. 5)

R.  O Senhor te abençoe de Sião, cada 
dia de tua vida.

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

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

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

4.  E os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, 
que venha a paz a Israel, que venha a paz ao 
vosso povo!  R.

Leitura - Hb 2,9-11

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos: Jesus, a quem Deus fez pouco 9

menor do que os anjos, nós o vemos coroado de 
glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela 
graça de Deus em favor de todos, ele provou a 
morte. Convinha de fato que aquele, por quem 10

e para quem todas as coisas existem, e que 
desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse 
o iniciador da salvação deles à consumação, 
por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o 11

Santificador, quanto os santificados, são 
descendentes do mesmo ancestral; por esta 
razão, ele não se envergonha de os chamar 
irmãos. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 1Jo 4,12

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V.  Se amarmos uns aos outros, Deus em 

nós há de estar; e o seu amor em nós se 
aperfeiçoará.  R.

Evangelho - Mc 10,2-16

Ou: Mc 10, 2-12 (mais breve)



D
ia

 0
3 

de
 O

ut
ub

ro
 -

  2
7º

 D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

12

+ Proclamação do Evangelho de Jesus

Cristo segundo Marcos

Naquele tempo: Alguns fariseus se 2

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

"O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus 4

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

então disse: "Foi por causa da dureza do vosso 
coração que Moisés vos escreveu este 
mandamento. No entanto, desde o começo da 6

criação, Deus os fez homem e mulher. Por 7

isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os 
dois serão uma só carne. Assim, já não são 8

dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus 9

uniu, o homem não separe!" Em casa, os 10

discípulos fizeram, novamente, perguntas 
sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: 11

"Quem se divorciar de sua mulher e casar com 
outra, cometerá adultério contra a primeira. E 12 

se a mulher se divorciar de seu marido e casar 
com outro, cometerá adultério". Depois 13

disso, traziam crianças para que Jesus as 
tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. 
14Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: 
"Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, 
porque o Reino de Deus é dos que são como 
elas. Em verdade vos digo: quem não receber 15

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

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

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Oremos ao Senhor, que, 
no Evangelho de hoje, revelou o sentido 
profundo do casamento e valorizou as 
crianças, pedindo-lhe com toda a confiança: 
R. Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pelos ministros da Igreja e pelos demais 
fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de 
Deus, que criou o ser humano à sua imagem, 
rezemos ao Senhor.

2. Pelos jovens que se preparam para o 
matrimônio, para que encontrem nas palavras 
de Jesus apelo e estímulo para a fidelidade no 
amor, rezemos ao Senhor.

3. Pelas crianças cujos pais estão separados 
e por todas as que não têm uma família, para que 
encontrem conforto em quem as ame e acolha, 
rezemos ao Senhor.

4. Pelos casais que vivem em segunda 
união, para que experimentem a misericórdia de 
Deus em nossa comunidade de fé e de amor, 
rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai-
nos a graça de viver no amor e na paz. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 

Sugestão: Oração Eucarística, V

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, para 
aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, 
para que sejamos transformados naquele que 
agora recebemos. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,2-16
 Evangelho de hoje está situado no início da caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, 

Oonde Jesus irá enfrentar as autoridades e sofrer a Paixão. O relato é composto por duas 
partes: 1) vv. 2-12 (sobre o matrimônio), num confronto com os fariseus; 2) vv. 13-16 

(sobre os “pequenos”), um ensinamento aos seus discípulos e os destinatários do Reino. 
-  Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova: Os fariseus se consideravam 

“separados”, não se misturavam com aqueles que consideravam impuros, eram rigorosos no 
cumprimento da Lei de Moisés. Eles se aproximam de Jesus, não para escutar a Palavra, mas para 
pô-lo à prova, fazem o papel de Satanás, isto é, querem fazer Jesus cair em tentação, é o mesmo 
verbo peirázo (tentar) de 1,13. Os fariseus já haviam feito isso antes (ver 8,11) e vão fazer isso 
também em Jerusalém (12,13). Eles sabiam fazer perguntas capciosas para seus adversários.

-  É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher?: A pergunta é uma “arapuca” para que 
Jesus caia nela. Se responder que “não”, Jesus estaria indo contra a Lei de Moisés; se responder 
que “sim” estaria indo contra sua prática misericordiosa em relação às mulheres – que eram as mais 
prejudicadas pelos divórcios que só os homens podiam pedir.

-  “O que Moisés vos ordenou?”: Jesus conhece os truques dos fariseus. Uma pergunta se 
responde sempre com outra pergunta. (Havia até uma anedota que dizia: “por que vocês judeus 
respondem sempre a uma pergunta com outra pergunta?”. Resposta: “E por que não pode ser assim?”).

-  Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la: Os fariseus conhecem a 
Lei e, com certeza, citam o texto de Dt 24,1 que previa que o homem podia pedir o divórcio caso não 
encontrasse mais graça em sua mulher ou algo vergonhoso.

-  “Foi por causa da dureza do vosso coração...”: Jesus não interpreta a Lei ao pé da letra, pois 
teria que concordar com o texto. Questiona a legitimidade desta Lei. Por que foi escrita? Foi por 
causa da dureza do coração dos homens que não praticam a misericórdia e o amor. Em Mc 3,5 Jesus 
já havia criticado a “dureza de coração” dos fariseus que, por causa da Lei, não permitiam fazer o 
bem e curar o homem da mão ressecada.

-  Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher: Jesus apela para a Criação (Gn 
1,27; 2,24) e com isso passa por cima de qualquer legislação. A igualdade de gênero é da vontade 
de Deus Criador desde as origens. Segundo o plano de Deus, homem e mulher são criados para 
formar uma célula familiar autônoma.

-  O homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne: Homem e mulher foram 
criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, comunhão. Justamente enquanto homem e 
mulher, os dois são relação com o outro, dom e acolhida recíproca, e formam uma só vida no único 
amor. Sendo assim, o casamento reflete a Trindade, companhia perfeita, vitória sobre a solidão. 
“Este mistério é grande!” (Ef 5,32). Paulo não teme em comparar esta união com a união de Cristo e 
sua Igreja.

-  O que Deus uniu, o homem não separe: Jesus não está querendo reduzir seu ensinamento a 
uma prática jurídica, mas retornar ao ensinamento primitivo dado pelo Criador ao homem e à 
mulher: Ele quer salvar o amor! E ensina que a Lei não seja usada pelo mais forte e que não se use o 
nome de Deus para que o homem exclua a mulher.

-  Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto: A “casa”, 
no Evangelho de Marcos, passa a ser o novo local do encontro e, sobretudo, onde se explica e se 
conhece a Palavra de Deus (2,1; 3,20; 7,17; 9,28.33; 10,10). A casa substitui a sinagoga. É a Igreja 
nascendo nas casas. 

-  Quem se divorciar... cometerá adultério: Jesus não fala da separação dos cônjuges, mas 
leva em consideração somente o repúdio do cônjuge em querer se casar com outra. E chama a isto 
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“adultério” qualquer que seja a legislação.
-  Se a mulher se divorciar... cometerá adultério: A mulher, pela Lei de Moisés, não podia pedir 

o divórcio. Jesus novamente iguala homem e mulher. Insiste nesta unidade e reciprocidade. Se são 
dois e formam um casal, as responsabilidades também são iguais. 

-  Traziam crianças para que Jesus as tocasse: Não se informa quem é que trazia as crianças, 
mas seguramente são os pais e as mães que levam seus filhos até Jesus, pois entendem que são 
acolhidos e que serão abençoados. As crianças são os “pequenos”, que, com os pobres e os 
pecadores, são os destinatários principais do Reino oferecido por Jesus.

-  Mas os discípulos as repreendiam: Jesus repreende seus discípulos que queriam afastar as 
crianças. Eles se julgam importantes, porém sua atitude merece correção, pois não concilia com o 
ensinamento de Jesus sobre a humildade e o serviço (ver 9,36.42). 

-  Deixai vir a mim as crianças porque o Reino de Deus é dos que são como elas: As crianças, 
assim como as mulheres, não contavam. Quantas vezes já ouvimos “sem contar mulheres e 
crianças”. Jesus abre as portas, indica o caminho livre, para que as crianças se aproximem. Mais 
ainda: seu desejo puro e simples deve ser imitado por quem quiser entrar no Reino. Seu modo 
simples de acolher, de crer sem questionar, de obedecer e servir, sem a busca pelo poder, torna-se 
modelo para os próprios discípulos e para todos os que buscam entrar no Reino de Deus.

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

-  Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos: Com as crianças nos 
braços, Jesus compara o Reino de Deus aos pequeninos: “o Reino de Deus é de quem é como as 
crianças”. Há uma empatia profunda entre Jesus e as crianças. Jesus as abraça, chama-as para que 
venham até ele, as abençoa, impõe as mãos sobre elas (cf. 9,36ss.). Os discípulos não conseguem 
perceber esta cumplicidade entre Jesus e as crianças.

 A relação homem-mulher é símbolo da relação Deus-homem. Deus é o esposo do ser humano, 
que Ele ama com amor eterno (Jr 31,3). O ser humano é esposa de Deus, que, mesmo infiel, não é 
abandonada por Deus (Os 2,16; 11,1ss). A Bíblia é a história deste amor incrível, cuja prova extrema 
é a morte de Jesus na cruz por aqueles que o rejeitam e traem. Nós nos tornamos “alguém” (um ser 
único e insubstituível) na medida em que nos relacionamos com os outros(as). A nossa dignidade 
humana é a de ser interlocutores e parceiros de Deus e dos outros. Não há maior dignidade que a de 
Jesus, no qual Deus esposou indissoluvelmente a nossa humanidade e cada um de nós. É o que 
belamente ensina a Gaudium et Spes: “Por Sua encarnação, o Filho de Deus uniu-Se de algum 
modo a todo ser humano” (GS 22b). A relação de Jesus com os pequenos que “toca”, “abraça”, 
“abençoa” e “impõe as mãos”, demonstra a ternura e compaixão divina; gestos e atitudes tão 
necessários na Igreja de hoje. Numa sociedade fria, de relações virtuais e interesseiras, Jesus nos 
ensina que a comunhão cresce e se alimenta no encontro concreto entre as pessoas.

IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES

Carlos Mesters e Mercedes Lopes

Abrir os olhos para ver

No texto de hoje, Jesus continua dando conselhos sobre o relacionamento entre homem e 
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mulher, e sobre o relacionamento com as mães e as crianças. Naquele tempo, no relacionamento 
entre homem e mulher, havia muito machismo. Com os pequenos e excluídos Jesus pede o máximo 
de acolhimento. No relacionamento homem-mulher ele pede o máximo de igualdade. Com as 
crianças e suas mães, o máximo de ternura. Vamos conversar sobre isso.

Comentando

Marcos 10,2: A pergunta dos fariseus: "o marido pode mandar a mulher embora?"

A pergunta é maliciosa. Ela pretende colocar Jesus à prova: "É lícito a um marido repudiar sua 
mulher?" Sinal de que Jesus tinha uma opinião diferente, pois do contrário os fariseus não iriam 
interrogá-lo sobre este assunto. Não perguntaram se é lícito a esposa repudiar o marido. Isto nem 
passava pela cabeça deles. Sinal claro da forte dominação masculina e da marginalização da mulher.

Marcos 10,3-9: A resposta de Jesus: o homem não pode repudiar a mulher

Em vez de responder, Jesus pergunta: "O que diz a lei de Moisés?" A lei permitia ao homem 
escrever uma carta de divórcio e repudiar sua mulher. Esta permissão revela o machismo. O homem 
podia repudiar a mulher, mas a mulher não tinha este mesmo direito. Jesus explica que Moisés agiu 
assim por causa da dureza de coração do povo, mas a intenção de Deus era outra quando criou o ser 
humano. Jesus volta ao projeto do Criador e nega ao homem o direito de repudiar sua mulher. Tira o 
privilégio do homem frente à mulher e pede o máximo de igualdade.

Marcos 10,10-12: Igualdade de homem e mulher

Em casa, os discípulos fazem perguntas sobre este assunto. Jesus tira as conclusões e reafirma 
a igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher. Ele propõe um novo tipo de relacionamento 
entre os dois. Não permite o casamento em que o homem pode mandar a mulher embora, nem vice-
versa.

O evangelho de Mateus (cf. Mt 19,10-12) acrescenta uma pergunta dos discípulos sobre este 
assunto. Eles dizem: "Se a gente não pode dar uma carta de divórcio, é melhor não casar". Preferem 
não casar do que casar sem o privilégio de poder continuar mandando na mulher. Jesus vai até o 
fundo da questão. Há somente três casos em que ele permite a uma pessoa não casar: (1) 
impotência, (2) castração e (3) por causa do Reino. Não casar só porque o fulano se recusa a perder 
o domínio sobre a mulher, isto a Nova Lei do Amor já não o permite! Tanto o casamento como o 
celibato, ambos devem estar a serviço do Reino e não a serviço de interesses egoístas. Nenhum dos 
dois pode ser motivo para manter o domínio machista do homem sobre a mulher.

Marcos 10,13-16: Receber o Reino como uma criança

Trouxeram crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos tentaram impedir. Por que 
impediram? O texto não diz. Os discípulos não gostam de gente sem importância perto de Jesus. 
Além disso, conforme as normas rituais da época, crianças pequenas com suas mães viviam quase 
constantemente na impureza legal. Tocando nelas, Jesus ficaria impuro! Mas a reação de Jesus 
ensina o contrário. Ele diz: "Quem não receber o Reino como uma criança não vai poder entrar nele!" 
O que significa essa frase? 1) A criança recebe tudo dos pais. Ela não consegue merecer o que 
recebe, mas vive no amor gratuito. 2) Os pais recebem a criança como um dom de Deus e cuidam 
dela com todo o carinho. A preocupação dos pais não é dominar a criança, mas sim amá-la e educá-
la para que cresça e se realize!
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Santos do dia: Niceto de Trier (+565); Evaldo (+695); Udo de Metten (+829); Odilo de Stablo 
(+954); Geraldo de Brogne (+959).

Testemunhas do Reino: Maria Magdalena Enríquez (El Salvador, 1980).

Memória histórica: Início da Revolução de 1930 e da Era Vargas. Massacre do Caldeirão 
(Juazeiro, Bahia, 1937). Vitória da Campanha “O petróleo é nosso” (1953). Reunificação da Alemanha 
(1990).

Efemérides: Dia do Dentista. Dia do Latino-americano. Dia do Barman. Dia das Abelhas. Dia do 
Habitat. Dia do Petróleo Brasileiro. Nascimento de Hippolyte Léon Denizard Rivail (Lião, França, 1804).

04
SEGUNDA-FEIRA - SÃO FRANCISCO DE ASSIS,

Diácono, Religioso - Memória
(Branco - Pf Comum ou dos Santos - Ofício da memória)

Giovanni Francesco di Bernardone nasceu 
rico, filho de Pietro di Bernardone, abastado 
mercador de tecidos, e de Giovanna, de origem 
provençal (França). Seu nome Francisco, dado 
pelo pai, é uma homenagem à origem francesa 
da mãe; João, dado pela mãe, uma homenagem 
ao precursor, João Batista. Francisco gozava das 
comodidades da família e dos privilégios dados 
pelo Imperador aos ricos da cidade de Assis. 
Aprendeu o francês com a mãe, alguns 
conhecimentos básicos na escola paroquial de 
São Jorge e preparava-se para prosseguir os 
negócios do pai. Era baixo, magro, cabelos e 
barba escuros, elegante, amante dos prazeres 
da vida e das diversões, nas quais gastava 
prodigamente o dinheiro do pai. Com o título de 
“rex juvenum”, liderava as festas da galera do 
seu tempo. Participou da guerra entre Assis e 
Perugia (1202-1203) e, feito prisioneiro, 
passou um ano terrível nos cárceres de Perugia, 
dos quais só pôde sair depois que o pai pagou 
pesado resgate. Parcialmente refeito do duro 
golpe, enquanto se dirigia para a Puglia, a fim de 
defender com armas o interesse do papa 
(Inocêncio III: 1198-1216), em Spoleto, 
durante um sonho, ouviu uma voz que o 
convidada a “servir ao patrão [Deus] ao invés de 
ao empregado [o papa]”. Tendo retornado a 
Assis, que não aprovava seu regresso, 
entregou-se a intensa oração. À procura do 

grande Rei, partiu em peregrinação a Roma, de 
onde, porém, voltou decepcionado. No outono 
de 1205, Deus lhe falou pelo crucifixo de São 
Damião, uma igreja em ruínas não muito longe 
do centro de Assis: “Francisco, vai e reconstrói a 
minha Igreja, que, como vês, está desmoronan-
do”. Interpretando a mensagem ao pé da letra, 
Francisco pôs-se a reconstruir São Damião, 
dilapidando os bens do pai, que o denunciou ao 
bispo. Despoja-se, então, de suas vestes e as 
restitui ao pai, diante do bispo de Assis, que o 
protege com seu manto. Em abril de 1208, sente 
o chamado evangélico à pobreza: “Não levem 
nem ouro, nem prata nem cobre...” (Mt 10,9-
10). Sua conversão, sua vivência nua e crua do 
evangelho foram progredindo em meio à 
pobreza, à penitência e ao anúncio do 
Evangelho, aos de perto e aos de longe (tentou o 
Marrocos, a Espanha, e, pessoalmente, a 
Palestina e o Egito). Ao seu redor, vai crescendo, 
primeiro, um grupo de homens – a Ordem dos 
Frades Menores; depois, um grupo de moças e 
mulheres – as Pobres Mulheres Reclusas de 
São Damião (Clarissas); finalmente, um grupo 
de leigos e leigas que abraçam os ideais de 
Francisco sem deixar sua família e sua profissão 
(a Ordem Terceira Franciscana). Não sem 
dificuldade, vê sua Proto-Regra aprovada 
oralmente pelo Papa Inocêncio III. Depois do 
Capítulo das Esteiras, de 1221, diante do 
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crescimento da Ordem, de sua evolução e dos 
novos desafios – organização, formação, 
estudo, adaptação às diferentes situações – 
Francisco ditou a Frei Leão uma nova Regra, que 
recebeu a aprovação de Honório III, em 1223, 
ano também em que Francisco montou o 
presépio vivo em Greccio. Na festa da Exaltação 
da Cruz de 1224, recebeu os estigmas da 
Paixão. Ao descer do Alverne, Francisco estava 
reduzido a um farrapo. Depois de suas últimas 
pregações em 1225, retirou-se para São 
Damião, onde foi compondo o Cântico de irmão 
Sol ou o Cântico das criaturas. Apesar dos 
tratamentos a que foi submetido, não melhorou. 
Atendendo a um seu desejo, foi levado à 
Porciúncula, onde, estendido sobre a terra nua, 
morreu, recitando o Salmo 141. Era noite 
avançada do dia 3 de outubro de 1226. 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! A parábola 
do Bom Samaritano nos lembra as atitudes 
fundamentais do seguidor de Jesus diante dos 
sofredores e esquecidos “à beira do caminho”: 
ver, compadecer-se, aproximar-se, cuidar... Em 
São Francisco de Assis, temos o exemplo de 
uma vida totalmente entregue ao Evangelho e 
aos irmãos e irmãs. 

Antífona da entrada 

Francisco de Assis, homem de Deus, deixou 
sua casa e sua herança e se fez pobre e 
desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com 
amor.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes São Francisco de Assis 
assemelhar-se ao Cristo por uma vida de 
humildade e pobreza, concedei que, trilhando o 
mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso 
Filho.

Leitura - Jn 1,1 - 2,1.11 

Início da Profecia de Jonas

1- A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, 
2filho de Amati, que dizia: "Levanta-te e põe-te a 

caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-
lhe que sua perversidade subiu até à minha 

3presença". Jonas pôs-se a caminho, a fim de 
fugir para Társis, longe da presença do Senhor; 
desceu a Jope e encontrou um navio com 
destino a Társis, adquiriu passagem e embarcou 
com os outros passageiros para essa cidade, 

4para longe da presença do Senhor. Mas o 
Senhor mandou um vento violento sobre o mar, 
levantando uma grande tempestade, que 

5ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, 
os marinheiros começaram a gritar, cada qual a 
seu deus, e a lançar ao mar a carga do navio para 
o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, 

6deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do 
navio foi vê-lo e disse: "Como! Tu dormes? 
Levanta-te e reza ao teu deus; talvez ele se 

7lembre de nós, e não morreremos". Disseram 
entre si os marinheiros: "Vamos tirar a sorte, 
para saber por que nos acontece esta desgraça". 
Lançaram a sorte, e esta caiu sobre Jonas. 
8Disseram-lhe: "Explica-nos, por culpa de quem 
nos acontece esta desgraça? Qual é a tua 
ocupação e donde vens? Qual é a tua terra, de 

9que povo és?" Ele respondeu: "Eu sou hebreu e 
temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a 

1 0terra firme". Aqueles homens ficaram 
possuídos de grande medo, e disseram: "Como 
é que fizeste tal coisa?" Pelas palavras dele, 
acabavam de saber que estava fugindo da 

11presença do Senhor. Disseram então: "Que 
faremos contigo, para acalmar o mar?" Pois o 

12mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu 
Jonas: "Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o 
mar vos deixará em paz: eu sei que, por minha 
culpa, se desencadeou sobre vós esta grande  

13borrasca". Os marinheiros, à força de remar, 
tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o 
mar cada vez mais se encapelava contra eles. 
14Então invocaram o Senhor e rezaram: 
"Suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer 
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em paga pela vida deste homem, não faças cair 
sobre nós este sangue inocente; fizeste, Senhor, 

15valer tua vontade". Então, pegaram em Jonas e 
atiraram-no ao mar; e cessou a fúria do mar. 
16Invadiu esses homens um grande temor do 
Senhor, ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-

2,1lhe votos. Determinou o Senhor que um 
grande peixe viesse engolir Jonas; e ele ficou 

11três dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez 
o peixe vomitar Jonas na praia. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Cânt: Jn 2,2.3.4.5.8 
(R.7.c).

R.  Retirastes minha vida do sepulcro, 
ó Senhor!

1.  Do fundo do abismo, do ventre do peixe, 
+ Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a 
seguinte oração:  R.

2.  Na minha angústia clamei por socorro, 
+ pedi vossa ajuda do mundo dos mortos e vós 
me atendeste.  R.

3.  Senhor, me lançastes no seio dos 
mares, + cercou-me a torrente vossas ondas 
passaram com furor sobre mim.  R.

4.  Então, eu pensei: eu fui afastado + para 
longe de vós; nunca mais hei de ver vosso 
Templo sagrado.  R.

5.  E quando minhas forças em mim 
acabavam, + do Senhor me lembrei, chegando 
até vós a minha oração.  R.

Aclamação ao evangelho Jo 13,34

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

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

Evangelho - Lc 10,25-37

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

25- Naquele tempo: Um mestre da Lei se 
levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, 
perguntou: “Mestre, que devo fazer para receber 

26em herança a vida eterna?” Jesus lhe disse: “O 
27que está escrito na Lei? Como lês?” Ele então 

respondeu: “Amarás o Senhor, teu Deus, de 
todo o teu coração e com toda a tua alma, com 
toda a tua força e com toda a tua inteligência; e 

28ao teu próximo como a ti mesmo!” Jesus lhe 
disse: “Tu respondeste corretamente. Faze isso 

29e viverás”. Ele, porém, querendo justificar-se, 
disse a Jesus: “E quem é o meu próximo?” 
30Jesus respondeu: “Certo homem descia de 
Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de 
assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, 
espancaram-no, e foram-se embora deixando-o 

31quase morto. Por acaso, um sacerdote estava 
descendo por aquele caminho. Quando viu o 

32homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O 
mesmo aconteceu com um levita: chegou ao 
lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro 

33lado. Mas um samaritano que estava viajando, 
34 chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. 

Aproximou-se dele e fez curativos, derramando 
óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o 
homem em seu próprio animal e levou-o a uma 

35pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, 
pegou duas moedas de prata e entregou-as ao 
dono da pensão, recomendando: “Toma conta 
dele! Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres 

36gasto a mais”. E Jesus perguntou: “Na tua 
opinião, qual dos três foi o próximo do homem 

37que caiu nas mãos dos assaltantes?” Ele 
respondeu: “Aquele que usou de misericórdia 
para com ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e faze 
a mesma coisa”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Próximo não é só quem está 
ao nosso lado e sofre, mas todo homem e 
mulher de quem nos aproximamos para abraçá-
los com amor e misericórdia. Peçamos ao Pai 
que nos ensine a ser samaritanos, dizendo:
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R. Tornai-nos samaritanos, Senhor.

1.  Para que o povo de Deus viva a vida 
cristã no amor inseparável a Deus e no amor ao 
próximo, rezemos.

2.  Para que os cristãos se ponham ao 
serviço dos desempregados, agredidos, 
famintos e sofredores, rezemos.

3.  Para que as vítimas de acidentes, 
agressões e assaltos sejam prontamente 
socorridas e cuidadas, rezemos.

5.  Para que sejamos próximos uns dos 
outros não só nos momentos de oração, mas no 
dia a dia, rezemos. 

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Ajudai-nos, Pai bondoso, a superar os 
nossos egoísmos e a viver aquela caridade que 
levou o vosso Filho a dar a vida por nós. Ele que 
é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ao apresentarmos, ó Deus, as nossas 
oferendas, preparai-nos para celebrar o mistério 
da cruz, que são Francisco abraçou com tanto 
amor.

Antífona da comunhão - Mt 5,3

Bem-aventurados os que têm coração de 
pobre, porque deles é o reino do céu.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, pela comunhão na vossa Eucaristia, 
dai-nos imitar o amor de são Francisco e seu 
zelo apostólico, para que, impregnados da 
vossa caridade, nos empenhemos na salvação 
de todos. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,25-37
o fim da missão dos discípulos, tem-se a revelação da relação Pai-Filho aberta aos 

Ndiscípulos (Lc 10,21-24). Ao amor do Pai que desce à terra no amor do Filho, responde o 
amor dos filhos e, consequentemente, irmãos que sobe ao céu. É o Reino do Pai 

inaugurado entre os filhos, a herança da vida deixada na terra, que nos é dado ver e ouvir no Filho. 
Jesus é ao mesmo tempo o sim de Deus ao homem e o sim do homem a Deus. A carne do Filho – 
sua santa humanidade – narra a paixão de Deus por nós e contém, nesse sacramento dos 
sacramentos, a nossa resposta de amor a Ele.

-  O mandamento do amor é a dobradiça que une e sustenta o Antigo e o Novo Testamento. É a 
verdade do homem na sua relação com Deus, com os outros e consigo mesmo (cf. Dt 6,4ss e Lv 
19,18). O mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo já estão no Antigo Testamento. Um 
certo nosso gnosticismo – ou ignorância mesmo – impede-nos de vê-lo. 

-  A morte é incapacidade de amar. Jesus tornou a abrir as portas do Reino, levando nossos 
pés e dando-nos ordem e poder de lavar-nos os pés uns aos outros no seu nome, quer dizer, no seu 
amor. O ser humano, feito por amor, é feito para amar. Se ama, realiza-se; se não ama, frustra-se.

-  A “novidade” do mandamento de Jesus – que, no Evangelho de João, o chama de o “seu” 
mandamento – consiste em que ele não é mais uma lei, impossível de ser observada, que só aponta 
o caminho e denuncia o pecador, mas evangelho, boa notícia, anúncio alegre do dom do Pai que 
ama o ser humano de todo o seu coração, e de um Filho que ama o Pai de todo o coração e aos 
irmãos como a si mesmo.

-  A “novidade” é que, de agora em diante, não é mais permitido separar ou opor os dois 
mandamentos, como se fosse possível cumprir um sem cumprir o outro. À unidade objetiva do 
mandamento corresponde a unidade subjetiva do coração, que, num único movimento, compõe o 
homem e Deus para lá de sua ineliminável diferença.
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-  O mundo inteiro vale menos que um ato de amor, assim como todas as jarras de água do 
mundo valem menos que a fonte de onde foram tiradas. Quem ama bebe da fonte e atinge a meta. 
Por isso, “é mais precioso diante do Senhor e da alma e de maior proveito para a Igreja uma migalha 
de amor puro do que todas as obras juntas, embora pareça que a alma não faça nada” (São João da 
Cruz). 

-  A parábola do samaritano – uma parábola 'autobiográfica', pois, na verdade, apresenta um 
retrato do verdadeiro rosto de Jesus – desenhará, de maneira plástica, o que deve ser feito para 
herdar a vida (cf. Lc 10,25 e 28): “Vai e faz tu o mesmo” (Lc 10,37).

Santos do dia: Marsus (III/IV século); Joviano de Trier (+304); Petrônio de Bolonha (+450); 
Quintino de Villeparisis (+500); Francisco de Assis (1181/1182-1226).

Testemunhas do Reino: Osmar Venturelli (1976, Chile). Georg Heinrich Theodor Fliender (1800-
1864). 

Memória histórica: O Iº Concílio Provincial do México proíbe a ordenação de índios (1555). 
Massacre da Revolta do Caldeirão, no nordeste brasileiro (1937). A viúva e os filhos de Pinochet são 
presos por peculato (Chile, 2007). 

Efemérides: Dia Universal da Anistia. Dia da Natureza. Dia do Cão. Dia Mundial dos Animais. Dia 
do Pantaneiro. Dia do Rádio Interamericano. 

BÊNÇÃO DOS ANIMAIS
POR INTERCESSÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Na memória litúrgica de São Francisco de 
Assis, costuma-se fazer a bênção de animais. 
Em lugar e horário definidos pela paróquia ou 
comunidade, evitando toda aglomeração, pode 
ser realizada a tradicional Bênção dos Animais. 
Pelo carinho com que Francisco tratava os seres 
vivos em geral e particularmente os animais, o 
dia 4 de outubro é o Dia Mundial da Ecologia e o 
Dia Mundial dos Animais. Para tanto, pode ser 
usada uma das fórmulas abaixo:

CP. O Senhor esteja convosco.
T. - Ele está no meio de nós. 
CP. A nossa proteção está no nome do 

Senhor.
T. - Que fez o céu e a terra.

Oremos. 

Deus, criador e distribuidor de todos os 
dons, que quisestes acudir às necessidades e 
trabalhos dos homens com a ajuda dos animais, 

por intercessão de São Francisco de Assis, 
concedei que cuidemos, com o devido respeito 
e carinho, de todos os animais, desde os mais 
simples aos mais complexos, para o louvor do 
vosso Nome e o bem de toda a humanidade. Por 
NSJCVF na unidade do Espírito Santo.

T. - Amém.

Ou: Senhor do universo, que tudo fizestes 
com admirável sabedoria e aos homens e 
mulheres, criados à vossa imagem e semelhan-
ça, os abençoastes e lhes destes o cuidado dos 
animais, manifestai a vossa bondade e concedei 
que estes animais sejam amados e respeitados 
por nós, para o nosso bem e o louvor da vossa 
infinita beleza. Por NSJCVF na unidade do 
Espírito Santo.

Pode-se usar também, no início da Bênção, 
a Oração das Criaturas de São Francisco, que se 
encontra na quarta capa (contracapa) da revista. 
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] São Francisco de Assis, as bem-aventuranças e os muçulmanos.  “Felizes os mansos” 
(Mt 5,5). Não é feliz quem agride ou subjuga, mas quem mantém o comportamento de Jesus, que nos 
salvou: manso, mesmo diante dos seus acusadores. Gosto de citar São Francisco de Assis, quando deu 
instruções aos frades sobre o modo como se apresentarem aos sarracenos e não-cristãos. Escreveu ele: 
“Que não entrassem em lutas nem disputas, mas se mantivessem sujeitos a toda criatura humana por 
amor de Deus e confessassem que eram cristãos” (Regola non bollata, XVI). Nem lutas nem disputas: e 
isso vale também para os padres – nem brigas nem disputas: naquele tempo em que muitos partiam 
revestidos de pesadas armaduras, São Francisco de Assis lembrou que o cristão parte armado apenas 
com a sua fé humilde e o seu amor concreto. É importante a mansidão: se vivermos no mundo à maneira 
de Deus, nos tornaremos canais da sua presença; caso contrário, não daremos fruto. “Felizes os 
pacificadores” (Mt 5,9). O cristão promove a paz, a começar pela comunidade onde vive. No livro do 
Apocalipse, entre as comunidades a que se dirige o próprio Jesus, acho que há uma parecida com a 
vossa: a de Filadélfia. É uma Igreja à qual o Senhor – ao contrário do que sucede com quase todas as 
outras – não censura nada. De fato, ela guardou a palavra de Jesus, sem renegar o seu nome, e 
perseverou (isto é, caminhou para diante) mesmo nas dificuldades. E há um aspeto importante: o termo 
Filadélfia significa amor entre os irmãos; o amor fraterno. Então uma Igreja que persevera na palavra de 
Jesus e no amor fraterno é agradável ao Senhor e produz fruto. Para vós, peço a graça de preservar a paz, 
a unidade, de cuidar uns dos outros numa bela fraternidade, onde não haja cristãos de primeira classe e 
de segunda.” (Papa Francisco - Emirados Árabes, 2019)

05 TERÇA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Na casa de 
Marta e Maria, Jesus pede que seja escolhida a 
melhor parte. De Maria, entendemos que essa é 
a atitude fundamental – tirar tempo para estar na 
escuta do Senhor e no direcionamento de toda a 
nossa vida para Ele.

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11 

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo!

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais 
do que merecemos e pedimos, derramai sobre 

nós a vossa misericórdia, perdoando-nos o que 
nos pesa na consciência e dando-nos mais do 
que ousamos pedir. 

Leitura -Jn 3,1-10

Leitura da Profecia de Jonas

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

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

pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem 
do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito 
grande; eram necessários três dias para ser 

4atravessada. Jonas entrou na cidade, 
percorrendo o caminho de um dia; pregava ao 
povo, dizendo: "Ainda quarenta dias, e Nínive 

5será destruída". Os ninivitas acreditaram em 
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Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, 
6desde o superior ao inferior. A pregação 

chegara aos ouvidos do rei de Nínive; ele 
levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, 
vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. 
7Em seguida, fez proclamar, em Nínive, como 
decreto do rei e dos príncipes: "Homens e 
animais bovinos e ovinos não provarão nada! 

8Não comerão e não beberão água. Homens e 
animais se cobrirão de sacos, e os homens 
rezarão a Deus com força; cada um deve afastar-
se do mau caminho e de suas práticas 

9perversas. Deus talvez volte atrás, para perdoar-
nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a 

10perecer". Vendo Deus as suas obras de 
conversão e que os ninivitas se afastavam do 
mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o 
mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 129(130),1-2. 
-4ab. 7-8 (R/. 3)

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

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

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

3.  Espere Israel pelo Senhor mais que o 
vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra 
toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar 
a Israel de toda a sua culpa.  R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Feliz quem ouve e observa a palavra de 

Deus! R.

Evangelho - Lc 10,38-42

+Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo: Jesus entrou num povoa-38

do, 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

Irmãs e irmãos! Na casa de Marta e Maria, 
Jesus ensina que quem escuta a palavra de 
Deus escolhe a melhor parte. Dirijamos a nossa 
oração ao Pai, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos pastores da Igreja, para que 
escutem a Palavra de Deus, a melhor parte da 
relação com o Mestre, rezemos, irmãos.

2.  Pelas famílias e pessoas que recebem 
alguém em casa, para que sejam acolhedoras e 
dispostas a ouvir, rezemos, irmãos.

3.  Pelos que se deixam formar pela Palavra 
de Deus, lendo-a na Bíblia e meditando-a em 
seu coração, rezemos, irmãos.

4.  Pelas pessoas que participam da 
comunidade, sobretudo os ministros da Palavra, 
para que a vivam no dia a dia, rezemos, irmãos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Fazei, Senhor, que os cristãos e as cristãs 

vivam toda palavra que sai da vossa boca. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 
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Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, para 
aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, 
para que sejamos transformados naquele que 
agora recebemos. 

SÃO BENEDITO, O NEGRO, RELIGIOSO 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca - Ofício da memória)

(MISSA: Religiosos - MR, 776-777)

vossa Igreja homens de todos os povos, raças e 
nações, concedei, por sua intercessão, que 
todos, feitos vossos filhos e filhas pelo batismo, 
convivam como verdadeiros irmãos.

Oração do dia

Ó Deus, que em são Benedito, o negro, 
manifestais as vossas maravilhas, chamando à 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,38-42
o Evangelho de Lucas, Jesus é recebido duas vezes na casa de pecadores (Lc 5,27ss.; 

N19,1ss.) 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 encontram – 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 aquele pandocheion [acolhe-todos] suspenso entre Jericó e 
Jerusalém (cf. Lc 2,6 = 'depósito'). 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 
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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.

- 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. 

Santos do dia: Galla de Roma (500-560); Plácido de Subiaco (VI século); Meinolf de Paderborn 
(795-857); Átila de Zamora (+915); Raimundo de Cápua (1330-1399); Benedito, o Negro (+1589).

Memória histórica: Fim da guerra de Canudos (Bahia, 1897). Dia da Promulgação da 
Constituição Brasileira (1988).

Efemérides: Dia Internacional dos Professores (ONU). Dia do Boia-Fria. Dia das Aves. Nascimento 
do Servo de Deus Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida (Rio de Janeiro, 1930). 

06 QUARTA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Jesus nos 
ensina a rezar chamando Deus de Pai. Essa 
intimidade com o Pai de Jesus e nosso Pai dos 
Céus é o coração da vida de oração. Rezar é 
entrar em contato com Deus, é conversar com 
ele, é abrir o nosso coração para ele, é ouvir o 
que ele tem a nos dizer.  

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contem; sois o Deus do universo!

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis no vosso imenso amor de Pai mais 
do que merecemos e pedimos, derramai sobre 

nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos 
pesa na consciência e dando-nos mais do que 
ousamos pedir. 

Leitura - Jn 4,1-11

Leitura da Profecia de Jonas

1
Este desfecho causou em Jonas profunda 

2mágoa e irritação; orou então ao Senhor, 
dizendo: "Peço-te me ouças, Senhor: não era 
isto que eu receava, quando ainda estava em 
minha terra? Por isso, antecipei-me, fugindo 
para Társis. Sabia que és um Deus benigno e 
misericordioso, paciente e cheio de bondade, e 

3que facilmente perdoas a punição. E agora, 
Senhor, peço que me tires a minha vida, para 

4mim é melhor morrer do que viver". Disse o 
Senhor: "Achas que tens boas razões para irar-

5te?" Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na 
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parte oriental e ali fez para si uma cabana, onde 
repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à 

6cidade. O Senhor Deus fez nascer uma hera, 
que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à 
cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. 
E Jonas alegrou-se grandemente por causa da 

7hera. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus 
determinou que um verme atacasse a hera, e ela 

8secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus 
do oriente um vento quente; e o sol bateu forte 
sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu 
desfalecer; teve vontade de morrer, e disse: 

9"Para mim é melhor morrer do que viver". Disse 
Deus a Jonas: "Achas que tens boas razões para 
irar-te por esta hera?" "Sim, respondeu ele, 

10tenho razão até para morrer de raiva". O Senhor 
replicou-lhe: "Tu sofres por causa desta planta, 
que não te custou trabalho e não fizeste crescer, 

11que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu 
não haveria de salvar esta grande cidade de 
Nínive, em que vivem cento e vinte mil seres 
humanos, que não sabem distinguir a mão 
direita da esquerda, e um grande número de 
animais?" - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 85(86),3-4.5
6.9-10(R/. 15b)

R.  Ó Senhor, sois amor, paciência e 
perdão.

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

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

3.  As nações que criastes virão adorar e 
louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis 
maravilhas: vós somente sois Deus e Senhor! R .

Aclamação ao Evangelho - Rm 8,15bc

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Recebestes um espírito de adoção, no 

qual clamamos: “Abbá”! Pai!  R.

Evangelho - Lc 11,1-4 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

1Um dia, Jesus estava rezando num certo 
lugar. Quando terminou, um de seus discípulos 
pediu-lhe: “Senhor, ensina-nos a rezar, como 
também João ensinou a seus discípulos”. 
2Jesus respondeu: “Quando rezardes, dizei: 
`Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu 
Reino. Dá-nos a cada dia o pão de que 3

precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, 4

pois nós também perdoamos a todos os nossos 
devedores; e não nos deixes cair em tentação'”. 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Apresentemos a Jesus o 
mesmo pedido que os discípulos, no evangelho 
de hoje, lhe fizeram: R. Senhor, ensinai-nos a 
orar.

1.  Pelas comunidades cristãs de todo o 
mundo, para que celebrem a Liturgia com fé e 
ativa participação, rezemos.  R.

2.  Por todos os brasileiros e brasileiras, 
para que sintam a beleza e a força transforma-
dora da oração, rezemos. 

3.  Pelos que rezam conscientes de que 
Deus sabe o que lhes é necessário e, sendo Pai, 
lhes dá o Espírito Santo, rezemos. 

4.  Por nós aqui congregados, para que, na 
oração, nos comprometamos com o Reino de 
Deus e o bem dos irmãos, rezemos. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai do Céu, que nos ordenais fazer tudo 

o que Jesus ensina, atendei as preces que vos 
apresentamos por meio dele, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 
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Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, para 
aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, 
para que sejamos transformados naquele que 
agora recebemos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,1-4
 missão de Jesus só estará realizada quando todos reconhecerem a paternidade de Deus e 

Aa fraternidade de todos os homens e mulheres, filhos e filhas do Pai. É o que se exprime 
quando, aprendendo a rezar, com Jesus, dizemos: “Abbá”.

-  A consciência da paternidade de Deus nos gera em nossa identidade de filhos e filhas. É o 
que Jesus veio a ensinar-nos se aprendermos a ouvi-lo, sentados ao seus pés, como Maria. Depois 
de ter-nos revelado seu mistério de Filho e irmão, com essa oração, Jesus nos faz entrar na 
paternidade de Deus. A oração de Jesus nos ensina o que desejar e pedir para vivermos a filiação e a 
fraternidade. É o que ele nos dá na Eucaristia, onde se oferece a nós mesmos como alimento, na 
palavra e no pão.

-  A oração de Jesus é um diálogo entre um “tu”, que é o Pai, e um “nós”, que é o eu querido 
pelo Pai, que nos quer em comunhão com o Filho e com os irmãos e irmãs. Em Jesus, posso voltar a 
dialogar com o Pai, que, em seu infinito amor, sempre se dirigiu a mim. A Palavra não está 'dirigida' 
apenas para Deus, o Pai, mas também para os homens e as mulheres, irmãos e irmãs de Jesus. Ao 
chamar Deus de Pai, chamo os outros de irmãos e irmãs. A paternidade é o fundamento da 
fraternidade; a fraternidade é a floração da comum filiação.

-  Sem o “tu” – sem dirigir-se ao Outro como outro – não há oração. Na verdade, não há nem o 
ser humano, que é ou fuga no nada ou resposta a Deus que o chama a si e, chamando-o, cria-o.

-  Da mesma forma, sem o nós – sem a comunhão dos irmãos e irmãs na comum paternidade 
– também não há oração. Com efeito, não é possível estar diante de Deus separados do Filho e dos 
irmãos e irmãs. Seria negar a paternidade no mesmo momento em que a afirmamos, clamando 
“Pai”. Por isso, se não amo e perdoo os irmãos e as irmãs, não amo o Pai. A consequência que Jesus 
tira para a oração é clara: “Se você estiver para oferecer e se lembrar que seu irmão tem alguma 
coisa contra ti...” (Mt 5,23).

-  Quem reza essa oração em espírito de verdade (cf. Jo 4,24) já alcançou o que nela pede. Se 
chamamos Deus de Pai em espírito e verdade, aceitamos a sua paternidade e pedimos o “pão nosso 
de cada dia”, que é o seu amor e o seu perdão, para podermos amar e perdoar os irmãos e irmãs.

-  O que pedimos na oração do Senhor, é o que contemplamos – por estar dado e realizado – 
na face do Filho. A santificação do Nome, o Reino, o pão, o perdão e a força da confiança. Pedindo, 
estamos abrindo a mão para receber; só quem abre a mão para dar está em condições de receber. 

-  Muitas vezes, reclamamos porque pensamos que Deus não atende nossa oração. Lucas tem 
duas respostas à nossa reclamação. A primeira nos ensina que Deus dará o Espírito Santo – não 
“todas as coisas”, como diz Mateus – a quem o pedir. A segunda é o “Pai-nosso”, a oração que ele 
mesmo nos ensinou. É a melhor oração que podemos fazer por nós e pelos irmãos e irmãs. Nela, 
pedimos o que o Pai quer nos dar no Filho muito amado. 

Santos do dia: Renato de Sorrento (IV/V século); Adalbero de Würzburg (1010-1090); Bruno, o 
Cartuxo (1030-1101); Conrado de Hildesheim (+1250). Maria Francisca das Cinco Chagas (Nápoles: 
1715-1791).
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Testemunhas do Reino: William Tyndale (1484-1536). Trezentas famílias de sem-teto resistem 
ao despejo no Jardim Robru (São Paulo, 1981). 

Efemérides: Dia do tecnólogo.

07 QUINTA-FEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - Memória
(Branco - Pf de Nossa Senhora, IV - Ofício da memória)

O Rosário é uma forma de oração muito 
simples e rica. Todo mundo consegue aprendê-
la e ela contém os principais mistérios da nossa 
fé: a encarnação; a vida pública; a morte; a 
ressurreição de Jesus. Antes da inserção dos 
mistérios da vida pública – uma boa medida 
para ligar a morte de Jesus à sua vida e 
ministério – o Rosário constava de 150 Ave-
Marias. Lembrava os 150 Salmos; era o Saltério 
dos Pobres. A repetição das Ave-Marias – 
aprendi isso com o teólogo belga Schillebeeckx 
– cria, no interior da pessoa, um estado mental 
que facilita a contemplação da cena evangélica 
proposta para cada “mistério”. Não se trata de 
rezar as Ave-Marias pensando nas palavras, 
mas visualizando mentalmente a cena do 
“mistério”. O Rosário, neste sentido, nos 
oferece um método de oração antiquíssimo, 
sobretudo entre os orientais: a mantra. Na Idade 
Média, ajudou os missionários e pregadores 
cristãos a evangelizarem as massas, batizadas, 
sim, mas pouco nutridas dos conteúdos 
principais da fé. Resgatar o valor do Rosário 
como  mé todo  de  o ração  e  me io  de 
evangelização, uma boa tarefa, se inteligente e 
sabiamente conduzida. É por isso que o Papa 
Leão XIII, instituiu outubro como Mês do Santo 
Rosário e recomendou aos fiéis os piedosos 
exercícios pertinentes (Enchriridion indulgentia-
rum 48). 

Animador(a) - Irmãs e irmãos!  Pelo 
Rosário e por Nossa Senhora, nos aproximamos 
de Jesus, o Filho de Deus. Nesse dia em que 
fazemos memória de Nossa Senhora do 
Rosário, renovemos nosso “sim” unidos ao 
“sim” de Maria e coloquemos nossa vida na 

direção do Senhor, como fez Maria, como 
fizeram os santos, como o fazem as pessoas 
simples que não sabem muitas coisas, mas 
sabem sintonizar com Deus.

Antífona da entrada- Lc 1,28.42

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e 
bendito é o fruto do vosso ventre.

Oração do dia

Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações, para que, conhecendo, pela 
mensagem do Anjo, a encarnação do Cristo, 
vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, 
à glória da ressurreição, pela intercessão da 
Virgem Maria.

Leitura - At 1,12-14

Leitura dos Atos dos Apóstolos

12 Depois que Jesus subiu ao céu, os 
apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do 
monte das Oliveiras, que fica perto de 
Jerusalém, a mais ou menos um quilô-
metro. Entraram na cidade e subiram para a 13

sala de cima, onde costumavam ficar. Eram 
Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, 
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, 
Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles 
perseveravam na oração em comum, junto com 
algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de 
Jesus, e com os irmãos de Jesus. - Palavra do 
Senhor.
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Cântico - Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-
53.54-55(R/. 49

R.  O Poderoso fez por mim maravi-
lhas, e Santo é o seu nome.

Ou:

R.  Bendita sejais, ó Virgem Maria, 
trouxestes no ventre a Palavra eterna!

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

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

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

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

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.

Aclamação ao Evangelho 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o 

Senhor é contigues bendita entre todas as 
mulheres da terra!  R.

Evangelho - Lc 1,26-38

+Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado 26

por Deus a uma cidade da Galileia, chamada 
Nazaré, a uma virgem, prometida em 2 7

casamento a um homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da Virgem era 

Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: 28

“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está 
contigo!” Maria ficou perturbada com estas 29

palavras e começou a pensar qual seria o 
significado da saudação. O anjo, então, disse-30

lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. Eis que 31

conceberás e darás à luz um filho, a quem porás 
o nome de Jesus. Ele será grande, será 32

chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus 
lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará 33

para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o 
seu reino não terá fim”. Maria perguntou ao 34

anjo: “Como acontecerá isso, se eu não 
conheço homem algum?” O anjo respondeu: 35

“O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo 
te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino 
que vai nascer será chamado Santo, Filho de 
Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu 36 

um filho na velhice. Este já é o sexto mês 
daquela que era considerada estéril, porque 37

para Deus nada é impossível”. Maria, então, 38

disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se. 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Oremos, para que toda a 
humanidade seja beneficiada pela plenitude de 
graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a 
Virgem Maria, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos ouvintes da Palavra, para que, a 
exemplo de Mãe de Jesus, a meditem e se 
deixem construir por ela, rezemos.

2.  Pelas virgens consagradas, para que, 
nos passos de Maria, sejam generosas no 
serviço dos irmãos e irmãs, rezemos.

3.  Pelos que vivem o mistério do sofri-
mento, para que, graças à intercessão de Maria, 
recebam força e consolo, rezemos.

4.  Pelos milhões de vítimas da miséria e da 
fome, para que os cristãos sejam sensíveis ao 
seu sofrimento, rezemos.
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(A comunidade acrescenta suas preces).
Pr. - Libertai-nos, Senhor, de toda forma de 

mal e ensinai-nos a construir aquele mundo 
justo, solidário e fraterno, com o qual sonhou a 
Virgem de Nazaré. 

Oração sobre as oferendas

Fazei, ó Deus, que a nossa vida corresponda 
às nossas oferendas, e dai-nos contemplar de 
tal modo os mistérios do vosso Filho, que 
mereçamos alcançar as suas promessas.

Antífona da comunhão - Lc 1,31

Anjo disse a Maria: Vais conceber e dar à luz 
um filho, e lhe porás o nome de Jesus!

Oração depois da comunhão

 Senhor nosso Deus, anunciamos neste 
sacramento a morte e a ressurreição do vosso 
Filho, pedindo-vos que nos associeis às suas 
dores, para merecermos participar também das 
suas alegrias e glórias.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,26-38
o primeiro anúncio de Lucas, Deus já havia mostrado seu desejo de salvar a 

Nhumanidade, prometendo o nascimento do predecessor de Jesus, João Batista (Lc 1,5-
24). Agora, intervém de maneira direta na vida de uma virgem nazarena. Maria é 

convidada a participar de seu plano salvador. Este fato marca a história da humanidade. Há um 
antes e um depois. Primeiro foi o tempo da Promessa, agora a Redenção da humanidade se inicia e 
as promessas se realizam. Com seu “sim” Maria abre o caminho para que o Filho de Deus se 
encarne em nosso mundo. No ventre de uma virgem, numa pequena casa, na pequena cidade de 
Nazaré, Deus se faz pequeno e humilde para mostrar o tamanho do seu grande amor pela 
humanidade.

-  O anjo Gabriel foi enviado por Deus: O mistério da encarnação de Jesus só é possível 
porque o amor de Deus se manifestou ao homem. A iniciativa é de Deus que, solidário às lutas e 
sofrimentos do homem, decide fazer-se amor em uma linguagem profundamente humana. O termo 
“anjo”, segundo suas raízes hebraicas, significa “mensageiro”. Assim, a figura de Gabriel une céus 
e terra neste mistério de amor, já não há mais um abismo entre Deus e os homens!

-  A uma cidade da Galileia: É o pequeno vilarejo de Nazaré, com aproximadamente 150 
habitantes, longe das grandes rotas comerciais e sem importância (cf. Jo 1,46; 7,52). Segundo 
a religião tradicional da época, acreditava-se que o lugar em que Deus habitava era no Templo, 
sobre o monte Sião. Agora, Ele encontra braços que o acolhem em uma pequena casa de 
pessoas simples, que vivem o drama e as lutas do dia a dia, mas mantém sua fé e capacidade de 
fazer o bem.

-  Maria, uma virgem prometida a José, descendente de Davi: Lucas não usa a palavra 
“jovem”, “mulher” ou variantes. Quer que todos saibam da natureza de Maria: uma virgem, 
prometida em casamento. Assim, também saberão que o nascimento de Jesus passa pela acolhida 
humana de Maria e é fruto de uma grande manifestação de Deus, que faz uma virgem conceber. Ela 
e José se encaixam perfeitamente no caminho da promessa por sua descendência: o Messias seria 
da descendência de Davi (2Sm 7,12-16; Is 11,1).

-  Alegra-te, cheia de graça: A saudação do anjo é um convite a toda a Igreja: Deus está 
próximo do ser humano, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento se 
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transforma em alegria! Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenações, tristezas e 
desencantos, todos encontram graça diante de Deus.

-  O Senhor está contigo: Deus escolhe Maria para que esteja junto com os homens, para 
fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro.

-  Não temas, encontraste graça: A ação de Deus não é para castigar ou desferir sua ira. Este 
acontecimento une a história da salvação, abraçando a humanidade com o amor de Deus. Assim, o 
medo, reação natural do ser humano, é envolvido pela segurança de Deus, que se manifesta para 
abençoar e salvar. Os pequenos, que vivem longe das seguranças da religião institucional, 
encontram graça diante de Deus.

-  Não conheço homem algum: O verbo grego para “conhecer” e seu correlato hebraico são 
um eufemismo para referir-se à relação sexual.

-  O Espírito, o poder e a sombra do Altíssimo: Maria aqui é símbolo de toda a humanidade. 
Ela é vítima da Lei, diante de todos, terá um filho de origem desconhecida sendo já prometida em 
casamento. Contudo, este gesto é símbolo da união amorosa de Deus com os homens, 
representado pelo Espírito que baixa do céu e a envolve, o poder de Deus que a cobre com sua 
sombra. Deus definitivamente se une à humanidade, os céus se encontram com a terra!

-  Nada é impossível: A salvação é uma iniciativa livre de Deus, que faz tudo para que o 
homem novamente se encontre com seus braços de amor. Assim, uma idosa estéril pode 
conceber. Assim como uma virgem. A virgindade de Maria, aqui, não é uma condenação às 
relações sexuais e sim um sinal de que o movimento salvífico é feito por Deus, pelas vias que só ele 
conhece, mas passando pelo homem.

-  Faça-se em mim segundo a tua palavra: finalmente – esta é a profundidade da acolhida de 
Maria – das profundezas da criação, que se afastou dele pelo pecado, se levanta um “sim” capaz de 
atrair o próprio Deus. Ela decide participar da história da salvação, pois seu coração está de acordo 
com a vontade de Deus.

 Celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário, uma devoção muito cara ao povo de 
Deus. Celebramos também o gesto de humildade e doação de Maria que abriu seu coração e seu 
corpo ao extraordinário, permitiu que seu corpo virgem gerasse uma vida, o Filho de Deus. Maria 
disse o seu “SIM”. Não o fez somente por ela, mas em nome de toda a humanidade. Hoje cabe a 
nós continuar dando esta resposta, abrindo nossos corações e nossos lares. “Maria deixou-se 
conduzir pelo Espírito, através de um itinerário de fé, rumo a uma destinação feita de serviço e 
fecundidade. Hoje fixamos nela o olhar, para que nos ajude a anunciar a todos a mensagem de 
salvação e para que os novos discípulos se tornem operosos evangelizadores” (EG 287).

Santos do dia: Sérgio e Baco (+305). Justina de Pádua (+300). Marcos (+336). Ernesto de 
Neresheim (+1148). Geraldo de Colônia (1201-1241). Jorge de Frascati (1696-1762). Nossa 
Senhora do Rosário, padroeira dos negros.

Testemunhas do Reino: Heinrich Melchior Mühlenberg (1711-1787). Mártires de Lonquén 
(1973, Chile). José Osmán Rodríguez (1978, Honduras). Manuel Antonio Reyes (1980, El Salvador).

Memória histórica: O papa Pio II censura oficialmente a escravidão dos negros (1462). Início da 
Guerra do Afeganistão pelos EUA (2001). 

Efemérides: Nascimento do bispo anglicano Desmond Tutu (1931, África do Sul). Dia Nacional do 
Compositor.
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08 SEXTA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Passamos a 
vida buscando sinais da existência de Deus e 
deixamos de lado o sinal maior, que é a vida e a 
história de Jesus no meio de nós. Ele é o rosto 
concreto de Deus. Nele, tudo ganha sentido. Se 
quisermos buscar como é Deus, olhemos para 
Jesus, olhemos para o evangelho. 

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo!

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis no vosso imenso amor de Pai mais 
do que merecemos e pedimos, derramai sobre 
nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos 
pesa na consciência e dando-nos mais do que 
ousamos pedir. 

Leitura - Jl1,13-15; 2,1-2

Leitura da Profecia de Joel 

13Ponde as vestes e chorai, sacerdotes, 
gemei, ministros do altar. Entrai no templo, 
deitai-vos em sacos, ministros de Deus; a casa 
de vosso Deus está vazia de oblações e 
libações. Prescrevei o jejum sagrado, convo-14

cai a assembleia, congregai os anciãos e toda a 
gente do povo na casa do Senhor, vosso Deus, e 
clamai ao Senhor: "Ai de nós neste dia! O dia 15

do Senhor está às portas, está chegando com a 
força devastadora da tempestade. Tocai 2,1

trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo 
monte; tremam os habitantes da terra, que está 
chegando o dia do Senhor, ele está às portas. É 2

um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e 
remoinhos; como aurora espraiada nos montes, 

assim é um povo numeroso e forte, tal como 
jamais se viu algum outro nem jamais se verá, 
até aos anos de gerações futuras". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 9A(9),2 3.6.16.8
-9 (R/. 9a)

R.  O Senhor há de julgar o mundo 
inteiro com justiça.

1.  Senhor, de coração vos darei graças, as 
vossas maravilhas cantarei! Em vós exultarei de 
alegria, cantarei ao vosso nome, Deus 
Altíssimo!  R.

2.  Repreendestes as nações, e os maus 
perdestes, apagastes o seu nome para sempre. 
Os maus caíram no buraco que cavaram, nos 
próprios laços foram presos os seus pés.  R.

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 12,31b
32

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Agora o príncipe deste mundo há de ser 

lançado fora; quando eu for elevado da terra, 
atrairei para mim todo ser.  R.

Evangelho - Lc11,15-26

+Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

Naquele tempo, Jesus estava expulsando 
um demônio: Mas alguns disseram: "É por 15

Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele 
expulsa os demônios". Outros, para tentar 16

Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, 17

conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-
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lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo será 
destruído; e cairá uma casa por cima da outra. 
18Ora, se até Satanás está dividido contra si 
mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? 
Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os 
demônios. Se é por meio de Belzebu que eu 19

expulso demônios, vossos filhos os expulsam 
por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão 
vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus 20

que eu expulso os demônios, então chegou para 
vós o Reino de Deus. Quando um homem forte 21

e bem armado guarda a própria casa, seus bens 
estão seguros. Mas, quando chega um homem 22

mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a 
armadura na qual ele confiava, e reparte o que 
roubou. Quem não está comigo, está contra 23

mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. 
24Quando o espírito mau sai de um homem, fica 
vagando em lugares desertos, à procura de 
repouso; não o encontrando, ele diz: ̀ Vou voltar 
para minha casa de onde saí'. Quando ele 25

chega, encontra a casa varrida e arrumada. 
26Então ele vai, e traz consigo outros sete 
espíritos piores do que ele. E, entrando, 
instalam-se aí. No fim, esse homem fica em 
condição pior do que antes". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Peçamos ao Salvador que 
nos dê, pelo dedo de Deus, a força para vencer o 
demônio, dizendo. R. Cristo salvador, ouvi-
nos.

1.  Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
não desanime em sua luta contra toda espécie 
de mal, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que pregam a conversão, para 
que se convertam e suas vidas sejam exemplo 
para todos, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos que se dizem cristãos, mas não 
estão com Jesus, não vivem o evangelho e 
espalham o mal, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que fazem o sinal da Cruz e pedem 
que Deus os livre de todo mal, pata que sejam 
atendidos, rezemos ao Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces).
Pr. - Deus forte, Deus santo, livrai-nos de 

todos os males e tornai-nos bons e capazes de 
fazer só o bem. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes. 

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, para 
aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, 
para que sejamos transformados naquele que 
agora recebemos. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,15-26 
m dos pedidos do Pai-nosso é o pão nosso de cada dia, dom do amigo que chegou ao Udestino ao amigo ainda em viagem (Lc 11,3.5-8). Um dos nomes da Eucaristia é 'viático'. 
É o pão material, sim, mas, na boca de Jesus, é também o pão espiritual, a Eucaristia, 

amor recebido que nos torna capazes de amar. 
-  No Pai-nosso, oração infalível, obtemos “todas as coisas”, isto é, o Espírito Santo (Lc 11,9-

13). É ele, o Espírito Santo, que nos liberta do espírito mudo (Lc 11,14; cf. Mc 9,29) e desata nossa 
língua para dizer “Abbá”, quer dizer, “Pai”. O Espírito que abre o Pai ao Filho e o Filho ao Pai abre nossos 
ouvidos - cura-nos da surdez - àquela palavra que constitui a nossa verdade de filhos no Filho, e solta 
nossa língua para dizer aquela palavra que, definindo o Pai, nos define diante de Deus e dos outros.
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-  É essa cura – dom do Espírito do Pai e do Filho – que santifica o Nome, ou seja, o Pai. 
Finalmente, o reconhecemos e o proclamamos como Pai, nosso pai, papai querido. É o início do 
Reino, que vem à terra quando somos capazes de soltar nossa língua no louvor do seu Nome. 

-  O pão – primeiro pedido da segunda parte do Pai-nosso – faz circular em nós e entre nós a 
vida do Filho, que nos filializa e fraterniza. Tornamo-nos o Reino dos filhos e filhas. Somos elevados 
ao céu, que, descendo à terra, nos transforma num 'pedaço' do Reino.

-  Graças ao dom da Eucaristia – o Filho entregue ao Pai e aos irmãos nos sinais do pão e do vinho 
– o domínio do espírito impuro cede lugar ao domínio do Espírito de Deus. A Eucaristia abre o coração 
do Pai e do Filho a todos os irmãos e irmãs e abre os corações dos irmãos e irmãs à palavra do Reino (Lc 
11,15-22). Realiza-se, assim, a missão de Jesus. Sua passagem entre nós é obra do “dedo de Deus” 
para salvar o ser humano e levá-lo à comunhão de vida com Ele. Jesus é o “mais forte” que nos arranca 
das mãos do inimigo e nos devolve salvos ao Pai. Enquanto “estar com ele” é colher os frutos da vida, 
“estar contra ele” é perder-se (Lc 11,23). Por isso, “estar com ele” é a decisão que nos salva, pois nos 
torna filhos e filhas. Esta é a nossa identidade, a nossa vocação, o dom de Deus.

-  Em nossa condição de peregrinos, essa decisão é precária e ameaçada pelo inimigo (Lc 
11,24-26). É verdade que, com o pão e o Espírito, o Reino vem a nós, melhor, em nós. Paulo, porém, 
nos alerta: “quem pensa estar em pé, cuide para não cair” (1Cor 10,12). Não é à toa, que na “sua” 
oração, Jesus ensina também a pedir que o Pai nos preserve de cair na tentação (Lc 11,4b) e 
continue a libertar-nos do mal e do Maligno (cf. Mt 6,13). A guerra está ganha, mas as batalhas 
continuam. Os filhos e filhas continuam, neste 'vale de lágrimas', a luta que o Filho enfrentou 
vitoriosamente, no deserto, contra satanás. O Espírito, que lá conduziu Jesus, é o mesmo que aqui 
nos conduz (Lc 4,1; cf. Rm 8,14). 

-  A força de Jesus foi o Espírito do Pai que o chamou de “meu Filho muito amado” (Lc 3,22). 
A nossa força é o Espírito do Filho, que recebemos no batismo e nos faz dizer “Abbá” (Rm 8,14ss.; 
Gl 4,4ss.). A meta é a nossa entrega ao Pai e aos irmãos, como Jesus, na cruz, se entregou 
confiantemente ao Pai pelos irmãos.

-  Coração do Evangelho de hoje é a palavra de Jesus que nos impele à decisão: “Quem não 
está comigo está contra mim; quem não recolhe comigo, dispersa” (Lc 11,23). Estar com Jesus. 
Mais ainda: ser com Jesus. Estar com Jesus (ser com Jesus) significa estar no Reino, ter o Espírito 
do Filho. Estar contra Jesus (ser contra Jesus) é estar fora do Reino, escravos do espírito mudo que 
nos impede a palavra que salva. 

Santos do dia: Simeão (I século). Benedita (+362). Tais (+ 348) e Pelágia (+468), penitentes. 
Hugo, o Maltês (+1230).

Testemunhas do Reino: Nestor Paz Zamora (1970, Bolívia). Penny Lemoux (1989).

Efemérides: Dia do Nordestino. Dia do Nascituro. Dia do Direito à Vida. Dia dos Cuidados 
Paliativos. Dia do Asfaltador. 

09 SÁBADO DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! No evange-
lho de hoje, diante da admiração de uma mulher 
pela posição de Maria, Jesus ensina que o mais 
importante não é trazer Jesus no ventre nem 

amamentá-lo, mas abrir a vida para a Palavra de 
Deus e colocá-la em prática. Tarefa que não 
termina em nove meses ou alguns anos, mas 
que se estende por toda a vida.
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Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

Senhor, tudo está em vosso poder, e 
ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e tudo o 
que eles contêm; sois o Deus do universo!

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais 
do que merecemos e pedimos, derramai sobre 
nós a vossa misericórdia, perdoando-nos o que 
nos pesa na consciência e dando-nos mais do 
que ousamos pedir. 

Leitura - Jl 4,12-21

Leitura da Profecia de Joel

12- Assim fala o Senhor: "Levantem-se e 
ponham-se em marcha os povos rumo ao 
Vale de Josafá; ali me sentarei como juiz para 

13julgar todas as nações em redor. Tomai a 
foice, pois a colheita está madura; vinde 
calcar, que o lagar está cheio: as tinas 
transbordam, porque grande é a sua malícia. 
14Povos e mais povos no Vale da Decisão: o dia 
do Senhor está próximo no Vale da Decisão. 
15Escureceram o sol e a lua e as estrelas 

16perderam o brilho. Desde Sião rugirá o 
Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém; 
tremerão céus e terra, mas o Senhor será 
refúgio para o seu povo, será a fortaleza dos 

17filhos de Israel. Sabereis, então, que eu sou o 
Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu 
santo monte; Jerusalém será lugar sagrado, 
por onde não mais passarão estranhos. 
18Acontecerá naquele dia que os montes farão 
correr vinho, e as colinas manarão leite; aos 
regatos de Judá não há de faltar água, e da 
casa do Senhor brotará uma fonte, que irá 

19alimentar a torrente de Setim. O Egito será 

devastado, e a Idumeia, devastada e deserta, 
por causa de suas atrocidades contra os filhos 
de Judá, derramando sangue inocente em 

20suas terras. Judá será habitada para sempre, 
21e Jerusalém, por todos os séculos. Vingarei 

meu sangue, não o deixarei sem castigo. O 
Senhor está habitando em Sião. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 96(97),1-2. 5

6. 11-12 (R/. 12a)

R.  Ó justos, alegrai-vos no Senhor!

1.  Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as 
ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o 
rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e 
no direito.   R.

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

3.  Uma luz já se levanta para os justos, e a 
alegria, para os retos corações. Homens justos, 
alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu 
santo nome!  R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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

Evangelho - Lc 11,27-28

+ Proclamação do Evangelho de Jesus

Cristo segundo Lucas

27Naquele tempo: Enquanto Jesus falava, 
uma mulher levantou a voz no meio da multidão 

 e lhe disse: “Feliz o ventre que te trouxe e os sei-
28os que te amamentaram”. Jesus respondeu: 
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“Muito mais felizes são aqueles que ouvem a 
palavra de Deus e a põem em prática”. - 
Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Irmãs e irmãos! Elevemos nossas preces ao 
Pai, pedindo-lhe que nossa devoção a Maria nos 
leve a pôr em prática a palavra de Deus, dizendo: 
R. Bendito sois vós, Senhor!

1.  Para que os ministros da Igreja 
anunciem a Palavra de tal modo que os ouvintes 
possam encontrar-se com Deus, rezemos.  R.

2.  Para que a Mãe de Jesus nos ensine a 
escutar, meditar, viver e anunciar a salvadora 
palavra de Deus, rezemos.

3.  Para que aqueles que, muitas vezes e de 
diversos modos, nos deram a Palavra de Deus, 
para que sejam felizes, rezemos. 

3.  Para que, alimentando-nos à mesa da 
Palavra e do Pão, sejamos transformados 
naquele que recebemos, rezemos. 

(A comunidade acrescenta suas preces).

Pr. - Estas são, Deus vivo e verdadeiro, as 
súplicas que vos apresentamos por meio de 
Jesus Cristo, vossa Palavra encarnada, na 
comunhão do Espírito Santo. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes, e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai a 
santificação dos que salvastes.

Antífona da comunhão - Lm 3,25

Bom é o Senhor para quem confia nele, para 
aquele que o procura.

Oração depois da comunhão

Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-vos do vinho sagrado, 
para que sejamos transformados naquele que 
agora recebemos. 

SÃO DIONÍSIO, BISPO, E COMPANHEIROS, MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires - MR, 740-744)

glória e os fortalecestes no martírio, concedei-
nos que, seguindo seu exemplo, saibamos nos 
desprender das glórias do mundo, sem temer as 
suas ciladas.

Oração do dia

Ó Deus, que mandastes São Dionísio e seus 
companheiros anunciar aos gentios a vossa 

SÃO JOÃO LEONARDI, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores (missionários) - MR, 761-763)

presbítero São João Leonardi, fazei que, por 
suas preces, a verdadeira fé se propague 
sempre e por toda parte.

Oração do dia

Ó Deus, fonte de todos os bens, que 
anunciastes o Evangelho aos povos por meio do 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,27-28
ma mulher – com a coragem que só elas têm – explode de espanto e admiração por esse 

UJesus, que faz esplendidamente bem todas as coisas, os surdos ouvir e os mudos falar 
(Mc 7,37). Do seu peito de mulher sai a bem-aventurança da Virgem Maria: “Bem-

aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram!” (Lc 11,27). Jesus – dando ao 
início ao processo de discernimento dos espíritos que se segue à palavra de Jesus sobre os 
espíritos (Evangelho de ontem) – alarga essa bem-aventurança a todos os que, como Maria, 
escutam e conservam a palavra de Deus (Lc 11,28).

-  De anunciador da Palavra, Jesus torna-se a Palavra anunciada. O tempo de Jesus é sucedido 
pelo tempo da Igreja. Agora, é a Igreja que, ouvindo e conservando a Palavra, a anuncia. Apesar da 
distância e da diferença, é como se a Igreja ocupasse o espaço deixado por Jesus. Ela se parece 
também com Maria, a filha de Sião, que, pela fé, gera no tempo a Palavra eterna do Pai na qual foi 
gerada como filha. “Geraste aquela que te criou”, diz o grande Agostinho.

-  Para Lucas – foi um exegeta chamado Conzelmann quem melhor o percebeu nos tempos 
modernos – Jesus é o centro do tempo. Se, no AT, os profetas e os reis desejavam aquele que 
haveria de vir, depois da plenitude do tempo, os que creem desejam aquele que veio. Ele é a 
realidade esperada e, agora, cumprida. Aquele que foi objeto de esperança é agora sujeito de 
companhia e fundamento de profecia. 

-  Jesus é a Palavra eterna de Deus (cf. Jo 1,1), prometida e esperada no Antigo Testamento, 
transmitida e acolhida – ou recusada – no Novo. O passado brota em Jesus, como rebento que, 
através da história de Israel, tem suas raízes afundadas no próprio Deus. O futuro brota de Jesus, 
como, na primavera, a flor, no verão, a fruta como seio de menina-moça, até virar, no outono, fruto 
belo e generoso. 

-  Não podemos ouvir sua voz, seu timbre de voz, suas mesmíssimas palavras. Não podemos 
ver seu rosto, endurecido na Samaria, transfigurado na montanha, desfigurado na cruz. Mas 
podemos ouvir a palavra sobre ele – as palavras sobre ele – que conservam e transmitem a palavra – 
as palavras – dele. Se não temos o privilégio da presença física, temos a vantagem da presença 
filtrada e testemunhada pela fé. Os evangelistas não deixaram nenhum retrato físico de Jesus, para 
que cada um de nós, ao ouvir a palavra do anúncio, pudesse esculpi-lo em si mesmo, segundo a 
inspiração do Espírito. O coração de cada um torna-se, assim, o ventre onde se vai gerando, nos 
longos ou breves nove meses da vida, a imagem do Filho.

-  Esta é a passagem que a fé deve realizar em cada um de nós. A mulher do povo não deve 
invejar Maria. A inveja é desejar o que o outro tem e eu não tenho. A mulher do povo é chamada a 
imitá-la. Imitar é traduzir em imagem própria o que não tenho e outro tem. Maria é mãe porque ouve 
e conserva a Palavra de Deus (cf. Lc 8,21). “Antes de concebê-lo em seu seio, concebeu-o pela fé 
em seu coração”, diz Agostinho. 

Santos do dia: Abraão e Sara (XIX século a.C.); Dionísio de Paris (+258); Gisleno (+690); 
Gunther de Niederaltaich (955-1045); Luís Beltrão (1526-1581); João Leonardo (1541-1609); 
Emanuela Teresa (1696-1750). 

Memória histórica: Leif Erik[son] Thorvaldsson (970-1020) e sua esposa, Thjodhild: nascido na 
Islândia, primeiro europeu a desembarcar na América do Norte, em 1003. Morreu em 1020+ ou -, na 
Groenlândia.

Efemérides: Dia do Atletismo. Dia Mundial dos Correios (ONU). Dia Nacional do Profissional de 
Comércio. Centenário do nascimento de Dom Benedito de Ulhoa Vieira, Arcebispo de Uberaba, MG 
(1920-2014).
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10 28° DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Para muita 
gente, o sentido da vida consiste em ter, lucrar, 
acumular. Para esses, não basta o suficiente 
para uma vida digna para si e para sua família, 
para agora e para a velhice. A liturgia de hoje é 
um apelo a colocarmos cada coisa no seu 
devido lugar: Deus em primeiro lugar; os outros, 
imagens de Deus, no nosso mesmo nível; as 
coisas, a serviço de todos. Precisamos rever 
nossa relação com os bens materiais.

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça, para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer.

Leitura - Sb 7,7-11

Leitura do Livro da Sabedoria 

7Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, 
e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a 8

Sabedoria aos cetros e tronos e em comparação 
com ela, julguei sem valor a riqueza; a ela não 9

igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu 
lado, todo o ouro do mundo é um punhado de 
areia e diante dela, a prata, será como a lama. 
10Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis 
possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que 
dela irradia não se apaga. Todos os bens me 11

vieram com ela, pois uma riqueza incalculável 
está em suas mãos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 89(90),12-13.14-
15.16-17 (R/. cf. 14)

R.  Saciai-nos, ó Senhor, com vosso 
amor, e exultaremos de alegria!

1.   Ensinai-nos a contar os nossos dias, e 
dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-
vos! Até quando tardareis? Tende piedade e 
compaixão de vossos servos!  R.

2.  Saciai-nos de manhã com vosso amor, 
e exultaremos de alegria todo o dia! Alegrai-nos 
pelos dias que sofremos, pelos anos que 
passamos na desgraça!  R.

3. Manifestai a vossa obra a vossos 
servos, e a seus filhos revelai a vossa glória! Que 
a bondade do Senhor e nosso Deus repouse 
sobre nós e nos conduza! Tornai fecundo, ó 
Senhor, nosso trabalho.  R.

Leitura - Hb 4,12-13
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Leitura da Carta aos Hebreus 

12A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais 
cortante do que qualquer espada de dois gumes. 
Penetra até dividir alma e espírito, articulações e 
medulas. Ela julga os pensamentos e as 
intenções do coração. E não há criatura que 13

possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e 
descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos 
prestar contas. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,3

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V.  Felizes os pobres em espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus.  R.

Evangelho - Mc 10,17-30

Ou

Mc 10,17-27 (breve)

+Proclamação do Evangelho de Jesus

Cristo segundo Marcos

Naquele tempo: Quando Jesus saiu a 17

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

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

não matarás; não cometerás adultério; não 
roubarás; não levantarás falso testemunho; não 
prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua mãe!" 
20Ele respondeu: "Mestre, tudo isso tenho 
observado desde a minha juventude". Jesus 21

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

foi embora cheio de tristeza, porque era muito 
rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos 23

discípulos: "Como é difícil para os ricos entrar no 
Reino de Deus!" Os discípulos se admiravam 24

com estas palavras, mas ele disse de novo: "Meus 
filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É 25

mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma 
agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!" 
26Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, 
e perguntavam uns aos outros: "Então, quem pode 
ser salvo?" Jesus olhou para eles e disse: "Para 27

os homens isso é impossível, mas não para Deus. 
Para Deus tudo é possível". Pedro então 28

começou a dizer-lhe: "Eis que nós deixamos tudo 
e te seguimos". Respondeu Jesus: "Em verdade 29

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

durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, 
filhos e campos, com perseguições - e, no 
mundo futuro, a vida eterna. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Dirijamos nossa confiante 
oração a Deus, que nos convocou com a sua 
Palavra, dizendo: R. Senhor, escutai a nossa 
prece!

1.  Pela Igreja, suas comunidades e 
serviços, para que deem testemunho do Cristo 
pobre, e encontrem nele a única riqueza, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que creem em Cristo, para que 
estejam prontos a partilhar os seus bens com os 
famintos, pobres e necessitados, rezemos ao 
Senhor. 

3.  Pelos jovens, para que não tenham 
medo de deixar pais, irmãos, terras e tudo o 
mais, por causa de Jesus e do Evangelho, 
rezemos ao Senhor

4.  Pelos homens e mulheres de todos os 
povos e culturas, para que experimentem que 
há mais alegria em dar que em receber, rezemos 
ao Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
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Pr. - Ouvi, Pai misericordioso, as nossas 
preces, como ouvistes o clamor que se elevou 
aos céus quando libertastes vosso povo no 
Egito.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto 
filial nos leve à glória do céu.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias, IV

Antífona da comunhão - Sl 33,11

Os ricos empobrecem, passam fome, mas 
aos que buscam o Senhor, não falta nada.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos 
participar de vossa vida.

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,17-30
 Evangelho de hoje esclarece que a prática da caridade é indispensável para herdar a vida 

Oeterna e revela que o apego à riqueza é grande impedimento para quem quer entrar no Reino 
de Deus! Este Evangelho impressiona! Primeiro, pelo desejo sincero de alguém que tem 

sede de eternidade. Sua pergunta é: “que farei para herdar a vida eterna?”. Porém, antes de 
responder a pergunta, Jesus já ensina que “bom” é somente Deus. Quem ama o seu semelhante 
cumpriu o maior mandamento: o do amor! (Mc 12,28-34; Jo 13,34-35; 1Jo 4,20-21). 

-  Que farei para herdar a vida eterna: É uma boa pergunta que todos os cristãos deveriam fazer. 
Mas o que vem a ser a vida eterna? A vida eterna não é algo que se herda, mas algo que se constrói e 
se conquista. Não é como uma herança de um bem material que passa de pai para filho. Cristo a 
alcançou doando-se totalmente por amor e quer dar, de graça, a vida eterna para todos, mas chegar 
a possui-la implica em fazer uma opção de vida comprometida com o seu Reino de paz, justiça e 
amor, implica em ser bom, em praticar o bem. Aqui se trata de um bem inestimável, um tesouro no 
céu, que sobrevém pelo bom relacionamento com o outro.  Portanto, podemos dizer que a vida 
eterna é dom de Deus e fruto do esforço humano.

-  Os mandamentos: Esses mandamentos que Jesus recorda neste Evangelho se referem ao 
relacionamento com o próximo, ou seja, mandamentos com implicações sociais. É neste campo 
das relações com o próximo que o rico tem ocasião de falhar, devido à ganância de possuir. Embora 
o homem rico tenha observado os mandamentos desde a sua juventude, seu diálogo com o Mestre 
comprova que faltou o amor, a capacidade de ser solidário e partilhar seus bens. A Lei deve ser 
interiorizada, gravada no coração não somente como um dever, mas cumprida na liberdade e por 
amor. “A caridade é a plenitude da Lei” (Rm 13,10).

-  Dar aos pobres para possuir um tesouro no céu: Jesus ensina tudo ao contrário do que 
ouvimos praticamente todos os dias ao nosso redor. Na matemática de Jesus quem perde é que 
ganha. Isso não é surpreendente? Uma verdadeira e empolgante novidade! Uma nova proposta de 
vida assumida em benefício do pobre pode garantir a obtenção do bem supremo: a vida eterna. A 
pobreza é uma exigência evangélica. Seja uma pessoa rica, possuidora de muitos bens, ou pobre, 
desprovida de bens materiais, todos são chamados a viverem a pobreza evangélica que nada mais é 
que esvaziar-se de si mesmo e confiar em Deus, saber que tudo pertence a Ele. O próprio Jesus se 
fez pobre! Nasceu entre os pobres (Lc2,10-12), “sem ter onde reclinar a cabeça” (Mt 8,20; Lc 9,58) 
e ensinou que “sempre tereis os pobres convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem” 
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(Mc 14,7). Portanto, que não haja pobres entre vós, mas “abre a mão em favor do teu irmão” (Dt 
15,11) deve ser um imperativo na vida do cristão.

-  Vem e segue-me: O seguimento a Cristo é uma opção livre, mas exige renúncias (Mc 8,34-
36). Caminhar com Jesus, aprender dele para tornar-se discípulo missionário será sempre o desafio 
do fiel que se põe a caminho junto do Mestre.

- Era muito rico: A riqueza e a prosperidade na teologia judaica eram tidas como sinais da bênção 
de Deus. Jesus esclarece essa compreensão errônea e dá novo significado a essa crença, faz uma 
inversão, agora os pobres são bem-aventurados e os que possuem riquezas podem tornar-se 
amaldiçoados pelo próprio Deus se não assumirem a radicalidade do seguimento de Cristo (Lc 
6,20.24). É preciso tomar uma decisão: “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 5,3-4; Lc 16,13). 

-  Uma coisa te falta: A atitude do homem rico revela que mesmo tendo tudo, sendo muito 
rico, falta-lhe alguma coisa. É um dado antropológico e teológico o fato de que o ser humano sendo 
finito tem em seu ser o desejo ardente de eternidade. “Deus criou o homem para a imortalidade e o 
fez imagem de sua própria natureza” (Sb 2,23). Nada pode preencher o lugar de Deus no coração 
humano. Deus que é infinito criou-nos finitos, mas com aspiração transcendente, com ardente 
desejo de unir-se ao seu Criador. Recorda-nos Santo Agostinho: “nos criastes para Vós e o nosso 
coração está inquieto, enquanto não repousar em Vós”. Assim sendo, Jesus resgata o significado do 
“ser” e não do “ter” como fonte de verdadeira felicidade. É no serviço e na gratuidade que a vida do 
fiel pode tornar-se plena enquanto aspira pela vida eterna.

-  Entrar no Reino de Deus: O chamado de Jesus ao discipulado tem a finalidade de entrar no 
Reino. Mas o que é o Reino de Deus? Os Evangelhos não nos dizem claramente o que é o Reino de 
Deus. Para explicá-lo, Jesus faz muitas comparações por meio de parábolas (Mc 4,26-33). Durante 
a sua missão de anunciá-lo, o Reino permanece como mistério (Mc 4,11), onde todos são 
chamados a descobri-lo na caminhada com Jesus.

-  É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha...: Jesus costuma responder as 
perguntas que lhe fazem ora com outras perguntas, ou então com comparações, e pasmem, muito 
exageradas (Mt 8,21; Mc 9,42). Que expressão difícil essa de Jesus! Como poderia um camelo, 
animal tão grande, passar pelo buraco de uma agulha, objeto tão pequeno? Muito já se disse a 
respeito dessa expressão, tentando esclarecê-la, mas parece que a intenção de Jesus é mesmo a de 
causar espanto, levar o ouvinte a pensar sobre a riqueza, que pode tornar-se empecilho para se 
conseguir adentrar e fazer parte do Reino de Deus. Os orientais de um modo geral apresentam 
costumes bem diferentes dos nossos, ocidentais. Essa expressão de Jesus é muito comum entre o 
seu povo, trata-se de uma hipérbole. Faz-se uma comparação exagerada com algo próprio da vida 
para falar de uma grande verdade, um grande ensinamento, onde o discípulo é convidado a refletir e 
tirar suas próprias conclusões. Para entrar no Reino de Deus é preciso tornar-se pequeno! Ora, no 
buraco de uma agulha só passa um fio de linha para se fazer uma boa costura ou um belo bordado.

-  Jesus olhou para ele com amor... e Jesus então olhou ao redor: Quando Jesus olha para o 
rico que se dirige a ele e lhe pergunta: "Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?", seu 
olhar é de amor. Mas quando ele dirige um ensinamento importante, antes “olha ao redor”. O olhar 
de Jesus descrito por Marcos é uma peculiaridade do seu Evangelho. Esse olhar de Jesus é o verbo 
grego peri-blepomai, significa “olhar tudo ao redor”. Este verbo aparece cinco vezes no Evangelho 
de Marcos (3,34; 5,32; 9,8; 10,23; 11,11). É preciso olhar as pessoas, as situações da vida com o 
olhar de Jesus, ora com amor e muitas vezes “olhar ao redor”, ver a realidade. Este olhar revela o que 
não é visto ou o que não se quer enxergar, pois “ver” implica em vivenciar novas atitudes, assumir 
responsabilidades, tomar decisões, mudar de vida.

-  Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível: Essa 
expressão de Jesus revela a grandeza e a gratuidade de Deus, que só pode ser bom. A bondade de 



D
ia

 1
0 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 2
8º

 D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

41

Deus supera qualquer ação humana! Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro (1Jo 4,10).  O 
próprio Cristo despojou-se de sua condição divina e assumiu a forma humana (Fl 2,6-8), entregou-
se por amor para salvar e dar a vida eterna. 

-  Eis que nós deixamos tudo e te seguimos: “Renunciar e ter mais, perder para ganhar” (diz 
uma canção) é a proposta de Jesus às pessoas a quem dirige o seu chamado. Ao Deus que se revela 
e chama, ensina o Concílio Vaticano II, o homem presta um obséquio pleno do intelecto e da 
vontade dando uma resposta de fé (DV 6). É a vocação livremente aceita para o serviço em favor do 
seu Reino. Não dá para levar bagagem volumosa nessa caminhada com Jesus. Precisa ser fininha 
como uma linha para entrar no buraco da agulha e deixar-se ser conduzido por mãos que fazem um 
belo e duradouro trabalho. No seguimento de Cristo é necessário converter-se e assumir a sua 
missão de anunciar o Evangelho, tornar-se discípulo missionário com o olhar e atitude do Mestre.

-  Agora o cêntuplo e com perseguições, e, no futuro, a vida eterna: A recompensa para quem 
faz a opção fundamental pelo seguimento de Cristo será a vida eterna, é para o futuro. Durante a 
caminhada, Jesus promete que nesta vida receberá cem vezes mais os que deixaram tudo para 
segui-lo. Mas garante também que são certas as perseguições, pois dar testemunho de Cristo e 
anunciar o seu Evangelho poderá incomodar todo e qualquer sistema opressor que domina e 
massacra uma sociedade. É certo que na caminhada com Jesus haverá cruz. Mas o Evangelho 
precisa ser proclamado (Mc 13,10)! De fato, se observarmos bem, é o que acontece ainda hoje. 
Basta ver quantos mártires no mundo, o quanto a Igreja, que é uma grande família, sofre 
perseguições por causa de Cristo e do Evangelho anunciado a todos os povos e nações. No entanto, 
fica a certeza de que a cruz passa e a vida eterna permanece (Hb 12,1-4; Jo 16,33b). A vida eterna 
ainda prevalece como um prêmio almejado por todos aqueles que aceitam o chamado de Jesus (Rm 
8,18), pois se trata de um tesouro no céu (Mt 7,19-21)!

-  Hoje, somos convidados a nos despojarmos de nossas riquezas, para que estas não se tornem 
empecilho para nossa salvação, mas antes, sejam partilhadas com os mais pobres, que “são os 
destinatários privilegiados do Evangelho” (EG 48). O Papa Francisco ensina a dizer não à nova idolatria 
do dinheiro: “o dinheiro deve servir, e não governar!”. E ainda lembra a todos que “os ricos devem 
ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los” (EG 58). Seguimento é desprendimento e então temos 
também a recompensa. Na caminhada com o Mestre Jesus, a atenção do discípulo missionário deve 
voltar-se para os que não têm voz e nem vez. E, além disso, os discípulos, que são os pobres, 
marginalizados, serão aqueles que como o Mestre conduzirão o rebanho de Cristo, sendo assim, serão 
os primeiros, irão à frente dando testemunho, mas sem se esquecer de que o primeiro, “o maior”, é 
aquele que serve o irmão (Mc 10,44). O Papa Francisco nos alerta: “O mundo nos diz para buscar o 
sucesso, o poder e o dinheiro. Deus nos diz para buscar a humildade, o serviço e o amor”.

A QUESTÃO NÃO É O “QUE”, MAS O “COMO”!

Piotr Zygulski

O jovem descrito nesta página do evangelho não só conhecia, mas também observava cada 
mandamento, inclusive os referentes a fazer o bem ao próximo. Provavelmente seguia a Lei de Deus 
não tanto por cega obediência, mas porque sabia que era a coisa melhor a ser feita para viver 
honestamente. Isso já lhe rendia coisas boas, e parecia que Deus o recompensasse com numerosas 
riquezas materiais. Era uma pessoa boa. Sobretudo mostrava-se disposto a melhorar ainda mais, 
sempre mais. Não estava parado, não estava satisfeito, tinha um desejo de absoluta perfeição.

Pois é, todos conhecemos os “certinhos”: também eu, pessoalmente, tenho certa tendência ao 
perfeccionismo. Mas um de nós – justamente este jovem – tem pelo menos a coragem de pedir 
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algo a Jesus. Pergunta-lhe o que deve fazer para herdar uma vida ainda melhor, para sempre. O tom 
de respeito com que se dirige ao Nazareno cheio de boa vontade beira a adulação. “Mestre bom”! 
Jesus, que é alérgico aos títulos altissonantes, se dá conta deste detalhe e lhe mostra que a 
bondade não vem da resposta que lhe pode dar, mas sempre do Pai. Como vem do Pai a Lei, os 
mandamentos; então, vejamos: o jovem os conhece? A pergunta parece retórica. De fato, o 
“perfeitinho” já tinha entendido que não é questão somente de conhecer, mas também de “fazer”, 
de agir, de mudar a si mesmo e o mundo. Certamente, pode responder de ter observado todos os 
mandamentos em relação aos irmãos, ticando todas as coisas do elenco que Jesus lhe recorda: 
feito, feito, feito. Já completou a “listinha” com as coisas a fazer. Então, como é possível que ainda 
não tenha esta esperada existência que tem o sabor do Eterno? Sente que tudo o que fez e que está 
fazendo não é ainda suficiente. Nunca o será, para quem se sente constantemente inadequado.

Com efeito, falta-lhe o passo seguinte: o decisivo não é o “que” fazer ou o que “não fazer”, mas 
o “como” fazer. Jesus se detém a olhá-lo e a amá-lo: a amá-lo, olhando-o e a olhá-lo, amando-o. 
Não é pouca coisa. Ama-o, porque só aquele amor – ali, todo para ele – pode suscitar o “como”, 
isto é, a autêntica castidade, pobreza e obediência: não renúncias, mas plenitude, entrega, serviço. 
A escolha é clara: ou você fica amarrado a tudo o que possui, ou se deixa ligar ao tesouro que se voa 
na liberdade do céu. O jovem agora é chamado a deixar este afã, este ganhar Deus com inumeráveis 
“boas obras”, este confiar no próprio comportamento, diríamos nós, de “bom cristão”; só lhe falta 
uma coisa – a decisiva – para salvar-se: a atitude livre de quem vive, confiante, em gratidão. Ou 
você é escravo dos seus programas, inclusive todos os filantrópicos e humanitários, ou abre mão 
deles com liberdade, entregando-os diretamente aos pobres, para caminhar com Jesus. Para uma 
pessoa que se dispõe em um modo “rico” – que vive os “atos de amor” como um dever a cumprir – 
é difícil salvar-se, como é difícil para uma corda (ou um camelo, se se prefere a imagem hiperbólica 
da tradicional tradução) passar pelo fundo de uma agulha. “Impossível para os homens, mas não 
para Deus! Porque para Deus tudo é possível”. É verdadeiramente impossível entrar no Reino de 
Deus, isto é, na plenitude da vida, enquanto se está aprisionado na lógica da posse. Se não se 
converte, se não se esvazia, se não muda o paradigma, é dificílimo. Há coisas que não é possível 
comprar: uma delas é o sentido da vida. Você não o obtém armazenando obrigações e proibições – 
religiosas ou laicas, tanto faz – a seguir ou a evitar, e nem mesmo fazendo-as mecanicamente, 
como quem tica uma lista de compras. 

O “certinho” não tinha tido a coragem de mendigar o Espírito da liberdade. Preferiu recuar e 
confiar nas suas cargas a ousar a esperança. Todo voltado a não cometer pecados com as palavras e 
as obras, a sua existência revelou-se uma tristíssima omissão de vida. É necessário abandonar 
completamente este modo de agarrar-se às coisas. Porque, diferentemente, quando você não se 
encontrar diante daquilo que não poderás obter com as suas forças, renunciará entristecido. O peso 
da meritocracia o esmagará. Ao invés, a vida autêntica você poderá gozá-la se sair da lógica das 
obrigações e das proibições e entrar na profundidade do “como”, antes que das “coisas”. Como? 
Nos olhos de quem o ama. Naquele Jesus que fixa o olhar sobre aquele jovem rico e o ama. Se só 
tivesse correspondido! Como? Mesmo errando, mas sempre orientando você para a liberdade do 
amor. “Ama e faz o que queres”, diz Agostinho. Porque você terá a liberdade de revirar as lógicas 
miúdas de orçamento e os programas que o escravizam. Terá a coragem de depender da força do 
perdão dos seus erros. Será o amor na liberdade recebida e dada – que, em termos de cálculos, 
talvez agora lhe pode parecer perdida – que lhe dará aquele perfume inextinguível que você deseja 
para a sua vida. É preciso olhos, mãos e coração sensíveis para o que você encontra. Se você não 
os tem, não faça sozinho: peça-os, você pode recebê-los de graça. Assim também você vai 
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recolher cem vezes mais: tudo o que você enxergar é para você. Comparado àquele pouco que você 
deixa, só em parte suor do teu rosto, o seu coração está em condições de acolher tudo, cem vezes 
mais. Tudo, desde agora, é um imenso dom para você; a sua vida se transfigura em um imenso 
“muito obrigado”.

Santos do dia: Cássio e Florêncio (III século); Vítor e companheiros (III/IV século); Gereão de 
Colônia e companheiros (III/IV século); Paulino de York (+644). Tomás de Villanueva (+1555).

Memória histórica: Nascimento de Giuseppe Verdi (1813). 1º Encontro dos Negros do Sul e do 
Sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro (1987). Condenação à prisão perpétua do Pe. Christian von 
Wemich, capelão dos torturadores na Argentina (2007). 

Efemérides: Dia Mundial da Saúde Mental. Dia Nacional da Luta da Mulher contra a Violência. Dia 
da Honestidade. Fundação do Lions Internacional (1917). 800 crianças ciganas assassinadas no 
campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia (1944).

11 SEGUNDA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Jesus é o 
grande e maior sinal de Deus. Ele é o Filho 
amado, capaz de dar a vida para salvar, capaz de 
se abaixar para lavar os pés, capaz de partilhar o 
pão com os famintos e, na Ceia, dar graças. A 
eucaristia é o sinal do amor vivido por Jesus em 
sua vida e em sua morte. Que possamos nós 
também fazer da vida uma entrega! 

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos sempre atentos 
ao bem que devemos fazer.

Primeira leitura - Rm 1,1-7

Início da Carta de São Paulo aos
Romanos 

1Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por 
vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, 
2que pelos profetas havia prometido, nas 

Escrituras, e que diz respeito a seu Filho, 3

descendente de Davi segundo a carne, 
autenticado como Filho de Deus com poder, pelo 
Espírito de Santidade que o ressuscitou dos 
mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele 4

que recebemos a graça da vocação para o 
apostolado, a fim de podermos trazer à 
obediência da fé todos os povos pagãos, para a 
glória de seu nome. Entre esses povos estais 6

também vós, chamados a ser discípulos de Jesus 
Cristo. A vós todos que morais em Roma, 7

amados de Deus e santos por vocação, graça e 
paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso 
Senhor, Jesus Cristo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-
3ab.3cd-4 (R/. 2a)

R. O Senhor fez conhecer a Salvação.

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

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

3.  Os confins do universo contemplaram a 
Salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!  R.
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Aclamação ao Evangelho - Sl 94

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz, não 

fecheis os corações como em Meriba!. R.

Evangelho - Lc 11,29-32

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo: Quando as multidões se 29

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

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

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

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

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Jonas foi um sinal para os 
habitantes de Nínive. Mas o grande sinal de 
Deus o seu próprio Filho, Jesus, no seu amor fiel 
na vida e na morte. Peçamos ao Pai que nos dê o 
gosto de ouvir o seu amado Filho, dizendo

 R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelo santo povo fiel, para que nunca se 
canse de ouvir e seguir Jesus, a Palavra santa de 
Deus, rezemos.  R.

2.  Pelos cristãos, para que se sintam 
chamados e enviados a anunciar a alegria do 
Evangelho, rezemos. 

3.  Pelos católicos que participam pouco 
da Igreja, para que sejam convidados por quem 
participa mais, rezemos.

4.  Pelos participantes desta eucaristia, 
para que vivam atentos aos sinais da presença 
de Deus no mundo, rezemos. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai Santo, ouvi as nossas preces e 

tornai-nos discípulos missionários de Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto 
filial nos leve à glória do céu.

Antífona da comunhão - Sl 33,11

Os ricos empobrecem, passam fome, mas 
aos que buscam o Senhor, não falta nada.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos partici-
par de vossa vida.

SÃO JOÃO XXIII, PAPA
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores [papas] - MR, 752)

imagem viva de Cristo, bom pastor, concedei-
nos, por sua intercessão, que possamos 
difundir com alegria a plenitude da caridade 
cristã. 

Oração do dia

Deus onipotente e eterno, que em são João, 
papa, fizestes resplandecer em todo o mundo a 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,29-32
esus recusa-se a dar mais sinais aos seus contemporâneos, que, mesmo O tendo visto e 

Jvisto Seus sinais, não lhe deram ouvido nem lhe obedeceram. Ele mesmo é o sinal, como, 
em outras circunstâncias e modalidades, foi Jonas. Jonas foi sinal da misericórdia de Deus 

para todos. Sinal tão eficaz que até os ninivitas se converteram à sua pregação. E ele, Jesus, é bem 
maior que Jonas e Salomão.

-  Segundo Lucas, o que Jesus falou e fez constitui o ano de graça – o Jubileu – e a salvação 
oferecida a todos (Lc 3,6). Sua palavra coloca quem o escuta diante do Salvador. Seus ouvintes, ao 
invés de pedir-lhe sinais, devem converter-se ao querigma, ao anúncio da sua morte e ressurreição 
por todos. 

-  Nenhum sinal substitui a fé, pois, se o fizessem, essa deixaria de ser. Os sinais levam a ela e, 
como andaime, perdem sua função, quando se chega a ela. Quando se crê, não se pedem mais 
provas; entregamo-nos e a entrega, tendo atingido seu objeto e sua meta, se basta. O verdadeiro 
sinal da fé é, na verdade, a nossa conversão à palavra.

-  O que Jesus já fez e falou é suficiente para crer que, com ele, o Reino de Deus foi 
definitivamente iniciado. A palavra por ele anunciada – e que, agora, a Igreja anuncia – na força do 
Espírito Santo (cf. At 1,8) é capaz de abrir os corações (cf. At 16,14) e de enchê-los da sabedoria do 
Filho acolhida pelos pequenos (Lc 10,21). A palavra é, ao mesmo tempo, luz que ilumina quem a 
escuta e trevas para quem, como os fariseus e doutores da lei, a rejeita. 

-  O sinal definitivo de Deus é o anúncio da sua misericórdia. Desta forma, ele respeita seja a 
liberdade do homem seja a verdade do seu amor. A liberdade pode aderir ou não; o amor não pode 
não respeitar a liberdade do amado. O amor respeita, exige, cria a liberdade. Quem ama está sempre 
sujeito à rejeição. Para não obrigar o outro, morre de paixão não correspondida. Mas, assim, dá o 
sinal maior, que é a própria realidade, isto é, a realidade de um amor incondicional, absoluto.

-  Outros sinais, dos mais espetaculares aos mais simples, são recusados por atentarem contra a 
dignidade de Deus e do homem. Jesus, de fato, os encara como tentações (cf. Lc 4,1-11par). 

- Deus não pode dar-nos nenhum sinal maior do que esse. Pedir, exigir e esperar mais do que 
isso, é não entender quem é Deus e o que é a fé. Deus – como dirá São João na primeira Carta – é 
amor. E a fé é aceitar essa prova de amor, correspondendo ao amor recebido. Tudo o mais faz parte, 
mas só isso é.

-  Verdadeira sabedoria não é pedir sinais – tudo já está dito e dado! – mas converter-se ao 
anúncio na pobreza dos meios. Outros sinais de sabedoria e poder não existem (1Cor 1,17-25). 
Resta-nos aprender a ler e a colher nos sinais a realidade que se deu plenamente na palavra da cruz. 

-  Verdadeiro missionário – dirá Jesus na sequência– é aquele que, antes de pregar aos 
outros, se converteu à palavra e aprendeu a discernir entre luz e trevas (Lc 11,33-36).

Santos do dia: Quirino de Rouen (III/IV século); Etelburga de Barking (600-670); Gomar de 
Nivesdonck (710-775); Bruno de Colônia (925-965); Jacó Griesinger (1407-1491); Alexandre Sauli 
(1534-1593); Maria Soledad Torres Acosta (1826-1887). João XXIII (1881-1963).

Testemunhas do Reino: Ulrico Zwinglio (1531, Suíça). Luís de Bolaños (Buenos Aires, 1629): 
missionário franciscano espanhol, precursor das reduções indígenas, tradutor do catecismo, apóstolo 
do povo guarani. Marta González de Baronetto e companheiros (1976, Argentina). Benito Hernández 
1983, México).

Memória histórica: Abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962). Proclamação de Maria 
“Mãe de Deus” (Theotókos) pelo Concílio de Éfeso (431). 
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12
TERÇA-FEIRA - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

APARECIDA, Padroeira do Brasil - Solenidade
(Branco - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

Memória histórica - Neste ano de 2017, 
temos a graça de comemorar o terceiro 
centenário do achamento da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba. De 
fato, na segunda quinzena de outubro de 1717 – 
narra o Missal Romano – três pescadores (Filipe 
Pedroso, Domingos Garcia e João Alves), ao 
lançarem sua rede para pescar nas águas do 
Paraíba, SP, colheram – primeiro o corpo, 
depois a cabeça – da imagem negra de Nossa 
Senhora da Conceição, no lugar denominado 
Porto do Itaguassu. Filipe Pedroso levou-a e a 
guardou até 1732, quando a entregou a seu filho 
Atanásio Pedroso. Este construiu um pequeno 
oratório, onde colocou a imagem da Virgem, 
que ali permaneceu até 1743. Todos os 
sábados, a vizinhança se reunia no pequeno 
oratório para rezar o terço. Devido à ocorrência 
de milagres, a devoção a Nossa Senhora – com 
o nome de Nossa Senhora Aparecida – 
começou a se divulgar. Em 26 de julho de 1745, 
foi inaugurada a primeira Capela. Um novo 
templo, bem maior, foi inaugurado em 8 de 
dezembro de 1888. Em 8 de setembro de 1904, 
por decisão do Papa Pio X, a imagem foi 
solenemente coroada. Em 29 de abril de 1908, 
foi concedido ao Santuário o título de basílica 
menor. Pio XI declarou e proclamou Nossa 
Senhora Aparecida Padroeira do Brasil em 16 de 
julho de 1930. O Papa Paulo VI, no dia 5 de 
março de 1967, ofereceu a “Rosa de ouro” à 
Basílica de Aparecida. Em 1972, começou a 
construção da nova Basílica Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, solenemente consagrada 
pelo Papa João Paulo II em 4 de julho de 1980. 
Em 2007, os bispos da América Latina e do 
Caribe, através de seus representantes, 

celebraram, em Aparecida, a V Conferência 
Geral do Episcopado Latino-americano e 
Caribenho. A Igreja, especialmente depois da 
eleição do Papa Francisco – um dos principais 
redatores do Documento Final da Vª Conferência 
– recebe como dom de Deus através de Maria 
toda a riqueza e toda a luz presentes naquele 
documento.

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Hoje, por 
todo o Brasil, o povo católico celebra, em Cristo 
e por Cristo, sua mãe na fé, sob o título de Nossa 
Senhora Aparecida. É a celebração de Maria, a 
primeira discípula do Filho. Maria caminha 
conosco, alimenta nossa esperança, sustenta 
nossa fé e impulsiona nossa caridade. Celebre-
mos especialmente sua presença nas dores e 
nas alegrias dos pequenos, dos pobres, dos 
descendentes dos africanos escravizados, dos 
pecadores, dos trabalhadores e trabalhado-ras, 
dos que se entregam à construção de uma 
sociedade nova, mais justa, solidária e fraterna. 
Com a Virgem e Mãe Aparecida, rezemos por 
todo o Brasil, consagrado à sua maternal 
proteção.

Antífona da entrada - Is 61,10

Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, 
e minha alma exultará no meu Deus, pois me 
revestiu de justiça e salvação, como a noiva 
ornada de suas joias.

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, ao rendermos culto 

Efemérides: Círio de Nazaré (Belém e Macapá). Dia do Deficiente Físico. Dia Internacional para a 
Redução dos Desastres Naturais (ONU). Dia do Teatro Municipal. Nascimento de Cartola (1908). 
Falecimento de Mons. Arnaldo Beltrami, comunicador na Diocese de Apucarana, na CNBB e em São 
Paulo (2001). 



D
ia

 1
2 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 T
er

ça
-f

ei
ra

 -
 N

os
sa

 S
en

ho
ra

 d
a 

C
on

ce
iç

ão
 A

pa
re

ci
da

, P
ad

ro
ei

ra
 d

o 
B

ra
si

l -
 S

ol
en

id
ad

e

47

à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e 
Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, 
fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, 
possa chegar um dia à pátria definitiva.

Leitura - Est 5,1b-2;7,2b-3

Leitura do Livro de Ester 

1bEster revestiu-se com vestes de rainha e 
foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio 
real, frente à residência do rei. O rei estava 
sentado no trono real, na sala do trono, frente à 
entrada. Ao ver a rainha Ester parada no 2

vestíbulo, olhou para ela com agrado e 
estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, e 
Ester aproximou-se para tocar a ponta do cetro. 
7,2bEntão, o rei lhe disse: "O que me pedes, Ester; 
o que queres que eu faça? Ainda que me 
pedisses a metade do meu reino, ela te seria 
concedida". Ester respondeu-lhe: "Se ganhei as 3

tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, 
concede-me a vida - eis o meu pedido! - e a vida 
do meu povo - eis o meu desejo! - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 44(45),11-
12a.12b-13.14-15a.15b-16

(R/. 11 e 12a)

R.  Escutai, minha filha, olhai, ouvi 
isto: que o Rei se encante com vossa 
beleza!

1.  Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
"Esquecei vosso povo e a casa paterna! Que o 
Rei se encante com vossa beleza!  R.

2. Prestai-lhe homenagem: é vosso 
Senhor! O povo de Tiro vos traz seus presentes, 
os grandes do povo vos pedem favores.  R.

3. Majestosa, a princesa real vem 
chegando, vestida de ricos brocados de ouro; 
em vestes vistosas ao Rei se dirige.  R.

4. E as virgens amigas lhe formam cortejo, 

entre cantos de festa e com grande alegria, 
ingressam, então, no palácio real".  R.

Leitura - Ap 12,1.5.13a.15-16a

Leitura do Livro do Apocalipse de São

João

1Apareceu no céu um grande sinal: uma 
mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos 
pés e sobre a cabeça uma coroa de doze 
estrelas. E ela deu à luz um filho homem, veio 5

para governar todas as nações com cetro de 
ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e 
do seu trono. Quando viu que tinha sido 13ª

expulso para a terra, o dragão começou a 
perseguir a mulher que tinha dado à luz o 
menino. A serpente, então, vomitou como um 15

rio de água atrás da mulher, a fim de a 
submergir. A terra, porém, veio em socorro da 16ª

mulher. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 2,5b

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V.  Disse a Mãe de Jesus aos serventes: 
“Fazei tudo o que Ele disser!"  R.

Evangelho - Jo 2,1-11

+ Proclamação do Evangelho de Jesus

Cristo segundo João

Naquele tempo: Houve um casamento em 1

Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava 
presente. Também Jesus e seus discípulos 2

tinham sido convidados para o casamento. 
3Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe 
disse: "Eles não têm mais vinho". Jesus 4

respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a 
mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe 5

disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele 
vos disser". Estavam seis talhas de pedra 6

colocadas aí para a purificação que os judeus 
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costumam fazer. Em cada uma delas cabiam 
mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que 7

estavam servindo: "Enchei as talhas de água". 
Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora 8

tirai e levai ao mestre-sala". E eles levaram. O 9

mestre-sala experimentou a água, que se tinha 
transformado em vinho. Ele não sabia de onde 
vinha, mas os que estavam servindo sabiam, 
pois eram eles que tinham tirado a água. O 10

mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: 
"Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, 
quando os convidados já estão embriagados, 
serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o 
vinho melhor até agora!" Este foi o início dos 11

sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da 
Galileia e manifestou a sua glória, e seus 
discípulos creram nele. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! No início da vida pública de 
Jesus, Maria viu a situação difícil de uma família 
e recorreu a Jesus. Há trezentos anos, em uma 
sua imagem pequenina, Ela foi recolhida das 
águas e acolhida pelo povo do Brasil, que 
recorre a ela pedindo sua intercessão junto ao 
mesmo Jesus. Unidos entre nós e a toda a 
comunidades católica do Brasil, rezemos: R. 
Senhor, escutai a nossa prece. 

1. Pelo papa Francisco, os bispos, os 
presbíteros e os diáconos, para que continuem a 
apontar para Jesus e dizer as palavras de Maria: 
“Façam tudo o que ele lhes mandar”, rezemos 
ao Senhor.

2. Pelo povo brasileiro, especialmente os 
pobres, abandonados, doentes e desassistidos, 
para que, a exemplo de Maria, confiem em 
Jesus e em seu Evangelho, rezemos ao Senhor. 

3. Pelos legisladores, governantes e juízes 
chamados a promover o bem comum, de 
acordo com a verdade e a justiça, sejam 
competentes, honestos, generosos e dedica-
dos, rezemos ao Senhor.

4. Pelas mulheres, presentes em todos os 

setores da vida social e eclesial, para que 
tenham a mesma sensibilidade de Maria e 
busquem com garra as melhores soluções, 
rezemos ao Senhor.

5. Pelas crianças, dons de Deus e 
esperança de um futuro melhor, para que 
tenham sua dignidade respeitada, seus direitos 
promovidos, e cresçam num clima de amor e fé, 
rezemos ao Senhor.

6. Pela nossa comunidade, para que se 
comprometa cada vez mais com as alegrias e as 
esperanças, as dores e as angústias do nosso 
povo, especialmente dos pobres e doentes, 
rezemos ao Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Senhor nosso Deus, fazei que as 
súplicas dos vossos fiéis vos sejam agradáveis, 
graças à intercessão da Virgem Maria, que foi 
achada digna de conceber em seu seio virginal 
vosso próprio Filho feito homem para a salvação 
do mundo. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas 
apresentadas em honra de Maria, Mãe de Jesus 
Cristo, vosso Filho; concedei que elas vos 
sejam agradáveis e nos tragam a graça da vossa 
proteção.

Sugestão: Oração Eucarística, III

Antífona da comunhão - Pr 31,28.15

Seus filhos se erguem, para proclamá-la 
bem-aventurada. Ela se levanta antes da aurora 
para dar o alimento a cada um.

Oração depois da comunhão

Alimentados com o Corpo e o Sangue de 
vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus: dai ao 
vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, irmanar-nos nas tarefas 
de cada dia para a construção do vosso reino.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 2,1-11
s bodas de Caná são o primeiro sinal no Evangelho de João. Só João narra este sinal (no 

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

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

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

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

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

-  Mulher, minha hora ainda não chegou: É a Mãe de Jesus quem pede e toma a iniciativa. Jesus a 
chama de “Mulher”. Um filho nunca tratava assim a mãe. Só o marido chamava assim a esposa. 
Portanto, a Mãe representa a Humanidade e Jesus é o Esposo na Nova Aliança. No Antigo Testamento, 
Deus mesmo é o esposo (cf. Jeremias, Oseias, Isaías), o “outro pedaço” do ser humano, que ama de 
amor eterno (Jr 31,3; Os 2,1-9; Is 54,8). Nesta linha, o Cântico dos Cânticos não só canta o amor entre o 
homem e a mulher, mas o amor entre Deus e o ser humano, sendo um dos cumes da revelação bíblica. 
No Apocalipse, Jesus é o Esposo e sua Igreja é a esposa (Ap 19,6-9).

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

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

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

-  O mestre-sala não sabia: O mestre-sala não sabe de nada, mas era ele que organizava as 
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festas. Assim são os fariseus, ou mestres da Lei, eles não percebem que falta amor, que falta alegria 
no meio do povo. O mestre-sala serve vinho bom no início e depois o vinho ruim; era isso que os 
mestres da Lei estavam fazendo com a Lei: ela azedava a vida do povo.

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

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

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

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

CONSAGRAÇÃO DO BRASIL A NOSSA SENHORA APARECIDA 

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem 
de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.

Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de 
participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu 
entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para 
que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois 
de Deus, vos ame sobre todas as coisas.

Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado nos deu por Mãe, no ditoso 
número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as 
minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em 
minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-
vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja!

(Papa Francisco, Ato de Consagração a Nossa Senhora Aparecida - 24 de julho de 2013)

Santos do dia: Maximiliano de Lorch (III século); Pantaleão de Basileia (+304); Eduíno (584-
633); Herlinde (695-750); Serafim de Montegranaro (1540-1604); Jacó Rem (1546-1618). 

Testemunhas do Reino: Francisco Ferrer Guardia (Barcelona, 1909). João Bosco Penido Burnier 
(1976, Goiânia). Marco Antonio Orozco (1983, Guatemala).

Memória histórica: A esquadra naval de Cristóvão Colombo penetra na região do Caribe (1492). 
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Inauguração do “Cristo Redentor” no Rio de Janeiro (1931). Primeiros contatos com os Ayoreos 
(Paraguai, 1958). 

Efemérides: Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Dia das Crianças. Dia da 
Cirurgia Infantil. Dia do Mar. Dia da chegada dos espanhóis à futura América. Dia da Hispanidade. Dia 
do Basquetebol. Dia do Engenheiro Agrônomo. Ordenação presbiteral do Pe. Antonio José de Almeida, 
nosso redator (Colorado, 1974).  

13 QUARTA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Pelos “ais 
de vós” de Jesus nos evangelho, entendemos 
que a missão também significa identificar e 
questionar os sinais de morte, as injustiças, os 
discursos vazios que estão no meio de nós. O 
Senhor denuncia as realidades que estão em 
desacordo com a construção da vida das 
pessoas, especialmente dos mais pobres. 

Antífona da entrada - Sl 129, 3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos sempre atentos 
ao bem que devemos fazer.

Leitura - Rm 2,1-11

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos 

1Ó homem, qualquer que sejas, tu que 
julgas, não tens desculpa; pois, julgando os 
outros, te condenas a ti mesmo, já que fazes as 
mesmas coisas, tu que julgas. Ora, sabemos 2

que o julgamento de Deus se exerce segundo a 
verdade contra os que praticam tais coisas. Ó 3

homem, tu que julgas os que praticam tais 
coisas e, no entanto, as fazes também tu, pensas 
que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será 4

que desprezas as riquezas de sua bondade, de 

sua tolerância, de sua longanimidade, não 
entendendo que a benignidade de Deus é um 
insistente convite para te converteres? Por 5

causa de teu endurecimento no mal e por teu 
coração impenitente, estás acumulando ira para 
ti mesmo, no dia da ira, quando se revelará o 
justo juízo de Deus. Deus retribuirá a cada um 6

segundo as suas obras. Para aqueles que, 7

perseverando na prática do bem, buscam a 
glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará 
a vida eterna; porém, para os que, por espírito 8

de rebeldia, desobedecem à verdade e se 
submetem à iniquidade, estão reservadas ira e 
indignação. Tribulação e angústia para toda 9

pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, 
mas também para o grego; glória, honra e paz 10

para todo aquele que pratica o bem, primeiro 
para o judeu, mas também para o grego; pois 11

Deus não faz distinção de pessoas. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 61(62), 2-3.6-
7.9(R/. 13b)

R.  Senhor, pagais a cada um, confor-
me suas obras.

1. Só em Deus a minha alma tem repouso, 
porque dele é que me vem a Salvação! Só ele é 
meu rochedo e Salvação, a fortaleza, onde 
encontro segurança.  R.

2. Só em Deus a minha alma tem repouso, 
porque dele é que me vem a Salvação! Só ele é 
meu rochedo e Salvação, a fortaleza, onde 
encontro segurança.  R.
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3. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e 
abri diante dele o coração: nosso Deus é um 
refúgio para nós.  R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Lc 11,42-46

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse o Senhor: "Ai de 42

vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, 
da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais 
de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis 
praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de 43

vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra 
nas sinagogas, e de serdes cumprimentados 
nas praças públicas. Ai de vós, porque sois 44

como túmulos que não se veem, sobre os quais 
os homens andam sem saber". Um mestre da 45

Lei tomou a palavra e disse: "Mestre, falando 
assim, insultas-nos também a nós!" Jesus 46

respondeu: "Ai de vós também, mestres da Lei, 
porque colocais sobre os homens cargas 
insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas 
cargas, nem com um só dedo". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Peçamos ao Pai que os 
discípulos missionários de hoje não sejam como 
muitos fariseus e doutores da lei que se perdiam 

nas minúcias da Lei, mas não respeitavam seu 
sentido e espírito, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1. Para povo de Deus tenha viva consciência 
de que o coração da ética do Evangelho é o amor 
a Deus e ao próximo, oremos.

2. Para que os governantes não imponham 
aos cidadãos leis injustas, favorecendo uns 
poucos e prejudicando muitos, oremos. 

3.  Para que os cidadãos denunciem com 
coragem os desmandos e injustiças de muita 
gente que não respeita os fracos, oremos.

4.  Para que, em nossas comunidades, 
sejamos capazes de reconhecer os nossos erros 
e pedir perdão aos irmãos e irmãs, oremos. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai bondoso e paciente, que sabeis o 

que cada um traz no coração, ensinai-nos a 
encontrar em vós o que nos falta.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto 
filial nos leve à glória do céu.

Antífona da comunhão - Sl 88,2

Senhor, quero cantar eternamente a vossa 
misericórdia e vossa fidelidade de geração em 
geração.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos 
participar de vossa vida.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,42-46
 contexto do Evangelho de hoje é contraposição entre Jesus e os fariseus, ou, mais 

Oexatamente, entre a oferta da salvação pela misericórdia de Deus e a pretensão de sua 
conquista pela arrogância humana (cf. 11,37-54).

-  Nos versículos 29-32, a quem pede sinais para crer nele, Jesus responde que é preciso 
converter-se a quem é maior do que Salomão e do que Jonas.



D
ia

 1
4 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 Q
ui

nt
a-

fe
ira

 d
a 

28
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

53

-  Nos versículos 33-36, ao discípulo que continua a Sua missão anunciando a outros a 
salvação, Jesus lembra que quem primeiro deve converter-se é o próprio missionário.

-  O versículo 35 fala da necessidade de se distinguir entre luz luminosa e luz tenebrosa: a 
primeira vem da conversão à palavra do Senhor, verdadeira justiça e verdadeira sabedoria; a 
segunda é a falsa justiça do fariseu (vv. 37-44) e a falsa sabedoria do doutor da lei (vv. 45-54). 

-  O problema da justificação pela prática da lei ao invés de pela boa notícia da misericórdia de 
Deus existe desde o início da Igreja, desde o início do ministério público de Jesus, e torna-se agudo 
no contexto da missão aos pagãos. É sintomático que o texto que forma o contexto do Evangelho de 
hoje comece com a palavra “entrar” (v. 37) e termine com a palavra “sair” (v. 53). Estes são 
justamente os verbos que Jesus usa nos dois discursos missionários para indicar o caminho dos 
“doze” (que, para Lucas, são “os” apóstolos) (Lc 9,4.5) e dos “setenta e dois” (Lc 10,8.10).

-  Os escribas e os fariseus de sempre (termo que quer dizer “separado”, condição que ele 
próprio quer para construir um mundo à parte onde possa viver com pureza todas as exigências da 
Lei!) identificam a salvação com a própria justiça e a própria lei. Quem percebeu, com inigualável 
clareza e profundidade, este problema foi Paulo, fariseu e escriba antes da conversão. É sempre bom 
ler de novo Gálatas, Romanos, Fl 3,1ss. E ler nas entrelinhas os capítulos de 9 a 15 dos Atos dos 
Apóstolos. A tese de Paulo – que Lutero ressuscitou com virulência em sua pregação – é que em 
lugar da justiça (impossível de ser conseguida mediante a Lei), entrou a justificação (dada gratuita e 
livremente pela misericórdia de Deus na cruz de Cristo) (cf. Fl 3,9)!

-  O paradoxal é que, enquanto escribas e fariseus – que se consideram justos por julgarem 
cumprir a Lei – transgridem a vontade salvífica de Deus em relação a eles, publicanos e pecadores – 
que aqueles julgam perdidos e irrecuperáveis – são os verdadeiros filhos da sabedoria, pois 
reconhecem e acolhem a misericórdia de Deus.

-  O Evangelho de hoje contém seis “ais de mim”, 3 para os fariseus, 3 para os doutores da lei. 
Estes seis deveriam ser suficientes para convertê-los, ficando, no lugar de um sétimo “ai de mim”, a 
bem-aventurança daquele que foi perdoado (Sl 32,1ss.) porque acreditou na Palavra (Lc 1,45). Esta 
é, de fato, a bem-aventurança de Saulo / Paulo, fariseu e doutor da lei. Saulo, curado da cegueira, 
torna-se mestre do amor (agápe) e, como Jesus, acolhe a todos em sua casa (cf. At 28,30).

Santos do dia: Teófilo de Antioquia (+186); Lubêncio (IV século); Geraldo de Aurillac (855-909); 
Colomano (+1012); Reginaldo (+1039).

Efemérides: Dia da Vida. Dia do Escritor. Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Dia 
Nacional do Dinheiro. Última aparição de Nossa Senhora de Fátima (1917).

14 QUINTA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! As 
denúncias que Jesus faz dos mestres da Lei e 
dos fariseus causam neles muita raiva. Eles 
procuravam prender Jesus porque não 
aguentavam que seus delitos e hipocrisias 
fossem condenados. Os discípulos missionários 
de Jesus não podem se acomodar, mas seguir 

os passos do Mestre, fazendo o bem e 
denunciando o mal.

Antífona da entrada - Sl 129, 3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.
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Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos sempre atentos 
ao bem que devemos fazer.

Leitura - Rm 3,21-30

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos 

Irmãos: Agora, sem depender do regime 21

da Lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada 
pela Lei e pelos Profetas; justiça de Deus essa, 22

que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, 
para todos os que têm a fé. Pois diante desta 
justiça não há distinção: todos pecaram e 23

estão privados da glória de Deus, e a 24

justificação se dá gratuitamente, por sua graça, 
em virtude da redenção realizada em Jesus 
Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por 25

seu próprio sangue, instrumento de expiação 
mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou 
sua justiça em ter deixado sem castigo os 
pecados cometidos outrora, no tempo de sua 26

tolerância. Assim ainda ele demonstra sua 
justiça no tempo presente, para ser ele mesmo 
justo, e tornar justo aquele que vive a partir da fé 
em Jesus. Onde estaria, então, o direito de 27

alguém se gloriar? - Foi excluído. Por qual lei? 
Pela lei das obras? - Absolutamente não, mas, 
sim, pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o 28

homem é justificado pela fé, sem a prática da Lei 
judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é 29

também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus 
dos pagãos. Pois Deus é um só.  30 - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 129(130),1-
2.3-4.5-6(R/. 7)

R.  No Senhor se encontra toda graça 
e copiosa redenção!

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,6

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, 

ninguém vem ao Pai senão por mim.  R.

Evangelho - Lc 11,47-54

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

Naquele tempo, disse o Senhor: “Ai de 47

vós, porque construís os túmulos dos profetas; 
no entanto, foram vossos pais que os mataram. 
48Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as 
obras de vossos pais, pois eles mataram os 
profetas e vós construís os túmulos. É por isso 49

que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes 
enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e 
perseguirão alguns deles, a fim de que se 50

peçam contas a esta geração do sangue de 
todos os profetas, derramado desde a criação 
do mundo, desde o sangue de Abel até o 51

sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e 
o santuário. Sim, eu vos digo: serão pedidas 
contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres 52

da Lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós 
mesmos não entrastes, e ainda impedistes os 
que queriam entrar”. Quando Jesus saiu daí, 53

os mestres da Lei e os fariseus começaram a 
tratá-lo mal, e a provocá-lo sobre muitos 
pontos. Armavam ciladas, para pegá-lo de 54

surpresa, por qualquer palavra que saísse de 
sua boca. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Elevemos nossos corações 
a Deus, pedindo-lhe a graça de nos solidarizar 
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com os profetas do nosso tempo, dizendo: R. 
Senhor, escutai a nossa prece.

1.  Pelos profetas que Deus envia hoje ao 
mundo, para que tenham o espírito de Jesus, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que se empenham em combater 
todo tipo de maldade, para que nunca 
desanimem, rezemos ao Senhor.

3.  Pelas populações vulneráveis, para que 
recebam o apoio dos discípulos missionários, 
rezemos ao Senhor.

4.  Por todos nós, para que nos solidari-
zemos com os pobres e respeitemos as 
minorias, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Jesus, missionário e profeta do Pai, 

iluminai-nos, instruí-nos e convertei-nos. 
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto 
filial nos leve à glória do céu.

Antífona da comunhão - Sl 88,2

Senhor, quero cantar eternamente a vossa 
misericórdia e vossa fidelidade de geração em 
geração.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos 
participar de vossa vida.

SÃO CALISTO I, PAPA, MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Mártires - MR, 745, ou dos Pastores [papas], 752)

vosso povo e dai-nos o auxílio do papa São 
Calisto, cujo martírio hoje celebramos.

Oração do dia

Ouvi, ó Deus, com bondade, as preces do 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 11,47-54
 contexto é do evangelho de hoje é o da contraposição entre fariseus e doutores da lei, de 

Oum lado, pequenos e pecadores, de outro, para ressaltar a gratuidade da misericórdia de 
Deus, que nos salva incondicionalmente em Cristo. No Evangelho de hoje, a 

contraposição continua, concretizando-se. De um lado, os profetas; de outro, os doutores da lei.
-  Se os profetas anunciam a palavra de Deus, os doutores da lei a esvaziam, sufocando-a em 

infinitas prescrições. Os antepassados dos doutores da lei mataram os profetas; seus filhos matam 
a própria palavra. Sua sabedoria, ao invés de conduzir à salvação, pela invocação da misericórdia 
divina, conduz à perdição, pela presunção da autossuficiência, sua e de seus discípulos.

-  São testemunhas não da sabedoria de Deus, que se chama misericórdia, mas da 
iniquidade dos seus pais, que se reproduz neles, “insensatos e tardos de coração para crerem em 
tudo o que disseram os profetas” (Lc 24,25).

-  A sabedoria de Deus acumula uma longa história de perseguição e morte. É a sabedoria da 
cruz, sabedoria que vence o mal carregando-o sobre si ao invés de descarregá-lo sobre as costas 
dos outros. A sabedoria da cruz é testemunhada nas Escrituras, por Moisés, pelos profetas e pelos 
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Salmos, que são suas grandes divisões (Lc 24,27.44). 
-  A geração de Jesus, o profeta e o justo, deverá responder pelo sangue derramado por todos 

os profetas e justos desde o início do mundo (Lc 23,47; At 2,23; 3,14; 7,52). Por quê agora? Porque 
é agora, na paixão do Filho, que se concentra e se consuma o mistério da iniquidade (Lc 22,53). É 
agora também que se realiza plenamente o mistério da bondade do nosso Deus. O “ai de vós” 
dirigido aos doutores da lei é, neste sentido, um “ai de mim por vós!” O “ai de vós” é a própria cruz. 
Aí Jesus carrega sobre si toda a maldição da lei e paga a conta de todos os nossos delitos. 

-  Se o sangue de Abel, o primeiro justo a ser morto, clama a Deus da terra (Gn 4,10), o 
sangue do Filho a lava de toda mancha. Se Zacarias, o último profeta a ser executado, morre 
dizendo “O Senhor o verá e pedirá contas” (2Cr 24,20), Jesus dirá “Pai, perdoai-lhes” (Lc 23,24), 
grito que terá seu eco em Estevão, o primeiro mártir cristão: “Senhor, não lhes leves em conta esse 
pecado” (At 7,60). A justiça da lei denuncia o pecado diante de Deus, mas só a sabedoria do 
Evangelho o perdoa e o assume como próprio.

-  Não basta ter a chave do conhecimento. Quem a tem deveria reparti-lo com os demais. Os 
doutores da lei se aproveitam de sua posição para negar aos pequenos e simples o conhecimento 
dos mistérios. Lucas trabalha aqui com um jogo de palavras. O grego “érate” (de 'aíro') significa 
'tirastes', mas também “matastes' e “levantastes, erguestes'. A chave de conhecimento do Deus-
Amor é a cruz de Jesus, levantado e eliminado por causa da Lei. Os doutores tiram a chave do 
conhecimento de Deus porque conhecem um Deus sem misericórdia. Mas a sabedoria de Deus 
usará a sua insipiência para sua máxima revelação: a cruz que eles levantarão será a chave dada a 
todos para entrarem no conhecimento de Deus. 

Santos do dia: Calisto (+222); Justo de Lyon (+390); Paulo Capelloni (1776-1857).

Memória histórica: O pastor negro norte-americano Martin Luther King Jr. tornou-se o ganhados 
mais jovem do Prêmio Nobel da Paz, por sua luta não-violenta contra o racismo nos EUA. 77 
universitários foram mortos e centenas feridos por demandar um governo democrático na Tailândia 
(1973).

Efemérides: Dia Nacional da Pecuária.

AMANHÃ, DIA DOS PROFESSORES E PROFESSORAS 

O “Dia dos Professores” é comemorado oficialmente no Brasil no dia 15 de outubro desde 
1963. A primeiríssima comemoração, porém, remonta, na verdade, a 1947, quando, numa 
pequena escola paulistana, quatro professores - Salomão Becker, Alfredo Gomes, Antônio Pereira e 
Claudino Busko - marcaram uma parada no meio do semestre letivo. O slogan foi muito 
significativo e contundente: “Professor é profissão. Educador é missão.” A celebração foi um 
sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada 
nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963: 
“Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão 
promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo 
participar os alunos e as famílias".



D
ia

 1
5 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
ex

ta
-f

ei
ra

 -
 S

en
ho

ra
 T

er
es

a 
de

 J
es

us
, V

irg
em

, D
ou

to
ra

 -
 M

em
ór

ia

57

15
SEXTA-FEIRA - SANTA TERESA DE JESUS,

Virgem, Doutora - Memória
(Branca - Ofício da memória)

Seu nome de batismo é Teresa de Cepeda y 
de Ahumada. Nasceu em Ávila em 1515. Desde 
cr iança,  mani fes ta  um temperamento 
exuberante, aliando uma forte tendência à vida 
mística e à atividade prática. Torna-se carmelita 
aos 20 anos, e, aos 40, inicia uma tarefa de 
enormes proporções: do convento carmelita de 
São José, em Ávila, o primeiro por ela 
reformado, desloca-se para todas as regiões da 
Espanha, com o objetivo de reformar outros 
conventos ou, então, criar novas fundações, à 
luz das intuições e princípios desenvolvidos em 
sua obra Castelo Interior. Uniu-se a ela e 
colaborou com seu projeto São João da Cruz, 
seu diretor espiritual. Juntos, levaram a efeito 
uma das mais extraordinárias obras de reforma 
da vida religiosa, dentro daquele projeto maior 
que, antes e depois da Reforma luterana e 
calvinista, recebe o nome de “Reforma 
católica”. Com a autorização do Superior Geral 
da Ordem Carmelita, sua ação abrange tanto o 
ramo feminino como o ramo masculino. Ao lado 
dos antigos carmelitas, surgem os carmelitas 
descalços, que são os que, na época, acolheram 
a reforma da grande Teresa e do pequeno João. 
Mística de primeira grandeza, era, ao mesmo 
tempo, uma mulher prática, e se interessava por 
todos os aspectos da vida dos conventos. Dizia 
de si mesma: “Teresa sem a graça de Deus é 
uma pobre mulher; com a graça de Deus, uma 
força; com a graça de Deus e muitos recursos, 
uma potência”. De saúde frágil, duas vezes se 
viu gravemente enferma, mas foi justamente 
nessas duas ocasiões que vivenciou suas mais 
profundas transformações interiores: sentiu a 
presença de Deus e passou por fortes 
experiências místicas. Em suas obras, expõe 
suas vivências espirituais: O Caminho da 
Perfeição, Pensamentos sobre o Amor de Deus, 
O Castelo Interior. Sua autobiografia, escrita a 
pedido de São João da Cruz, é um livro de 
testemunhos dos mais sinceros e impressio-

nante. “Gostaria que”, diz no prefácio, “como 
me mandaram escrever a minha maneira de 
rezar e as graças que o Senhor me fez, me 
tivessem permitido também contar e com 
clareza os meus grandes pecados.” Como as 
Confissões de Santo Agostinho – e, mais tarde, 
de Santa Teresinha do Menino Jesus – é a 
história de uma pessoa que luta, com todas as 
suas forças, para escalar os mais altos picos da 
vida espiritual, frequentemente fracassando. 
Sob este aspecto, mostra-se muito próxima de 
nós: alguém de carne e ossos, que apaixonada-
mente luta consigo mesma, medindo forças 
com suas limitações e dificuldades. Por outro 
lado, de tal forma progrediu na vida espiritual 
que se tornou mestra de muitos místicos e 
diretora espiritual de pessoas, simples ou 
ilustres, que recorriam a ela. Correspondeu-se 
com as mais importantes personalidades do seu 
tempo, entre as quais Felipe II, rei da Espanha. 
Morreu em Alba de Tormes na noite de 4 de 
outubro de 1582. Devido à reforma gregoriana 
do calendário, sua morte se celebra no dia 15 de 
outubro. Canonizada em 1622, foi declarada 
doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI, no dia 27 
de setembro de 1970. Algumas de suas frases 
mais famosas: “Parti porque quero ver a Deus, e, 
para vê-lo, é preciso morrer” (quando, aos sete 
anos, foge de casa para buscar o martírio na 
África). “Morro por não poder morrer”. “Ou 
sofrer ou morrer”. “Que nada te pertube, que 
nada te amedronte; tudo passa, Deus não muda. 
A paciência tudo consegue. Nada falta a quem 
possui Deus. Só Deus basta”. “Feliz o coração 
inflamado de amor que, em Deus, fixou o seu 
olhar. Graças ao amor a ele, desapega-se de 
todas as criaturas e nele encontra a sua glória e a 
sua alegria. Vive também no esquecimento de 
si, enquanto todas as suas aspirações são por 
Deus; então, é no contentamento e na alegria 
mais viva que corta as ondas deste mar 
tempestuoso”.
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Animador(a) - Irmãs e irmãos! Teresa de 
Jesus encontrou em Deus a razão última do seu 
viver e do seu morrer. Suas últimas palavras 
foram: "Meu Senhor, é hora de seguir adiante. 
Pois bem, que seja feita a Tua vontade. Ó meu 
Senhor e meu Esposo, a hora que tanto esperei 
chegou. É hora de nos encontrarmos!". Que ela 
interceda por todos nós no seguimento de Jesus 
e na entrega total da vida!

Antífona da entrada - Sl 41,2-3

Como a corça que suspira pelas águas da 
torrente, assim minha alma suspira por vós, 
Senhor: Minha alma tem sede do Deus vivo.

Oração do dia

Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizestes 
surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o 
caminho da perfeição, dai-nos encontrar 
sempre alimento em sua doutrina celeste e 
sentir em nós o desejo da verdadeira santidade.

Leitura - Rm 4,1-8

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos 

1Irmãos: Que vantagem diremos ter obtido 
2Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se 

Abraão se tornou justo em virtude das obras, está 
aí seu motivo de glória... mas não perante Deus! 
3Com efeito, o que diz a Escritura? "Abraão creu 
em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". 
4Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é 
creditado como um presente gratuito, mas como 

5uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de 
fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o 
ímpio, a sua fé lhe é creditada como at estado de 

6justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a 
quem Deus credita a justiça independentemente 

7das obras: "Felizes aqueles cujas transgressões 
foram remidas e cujos pecados foram perdoados; 
8feliz o homem do qual Deus não leva em conta o 
pecado". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 31(32),1-
2.5.11 (R/. cf. 7)

R.  Vós sois para mim proteção e 
refúgio, eu canto bem alto a vossa 
Salvação.

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

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

3.  Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no 
Senhor exultai de alegria! Corações retos, cantai 
jubilosos!  R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 32

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 

da mesma forma que em vós nós esperamos!  R.

Evangelho - Lc 12,1-7

Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo: Milhares de pessoas se 
reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. 
Jesus começou a falar, primeiro a seus 
discípulos: “Tomai cuidado com o fermento dos 

2fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de 
escondido, que não venha a ser revelado, e não 
há nada de oculto que não venha a ser 

3conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na 
escuridão, será ouvido à luz do dia; e o que 
tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no 
quarto, será proclamado sobre os telhados. 
4Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não 
tenhais medo daqueles que matam o corpo, não 

5podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-
vos a quem deveis temer: temei aquele que, 
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depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos 
6no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não 

se vendem cinco pardais por uma pequena 
quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido 

7por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa 
cabeça estão todos contados. Não tenhais 
medo! Vós valeis mais do que muitos pardais”. - 
Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Elevemos nossos corações 
a Deus, Amor Eterno, pedindo-lhe a graça de 
crescer no seu amor, e digamos: R. Dai-nos 
vossa graça e isso nos basta!

1.  Para que os discípulos missionários 
aprendam e sigam o caminho com Jesus, 
contemplando sua vida, rezemos.

2.  Pelos ministros ordenados, para que 
amem Jesus de verdade e façam dele seu 
companheiro, rezemos.

3.  Pelos que buscam o caminho da 
perfeição, para que olhem o exemplo de Santa 
Teresa de Jesus, rezemos.

4.  Pela família carmelita, para que seus 

membros deem testemunho do amor e da 
ternura de Deus, rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces, 
especialmente pelos professores)

Pr. - É o que vos pedimos, ó Pai, por 
intermédio da humanidade sacratíssimade Jesus, 
na qual puseste toda a vossa complacência. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que nossas oferendas agradem à 
vossa majestade, como soube agradar-vos 
Santa Teresa, consagrando-se inteiramente a 
vós.

Antífona da comunhão - Sl 88,2

Senhor, quero cantar eternamente a vossa 
misericórdia e vossa fidelidade de geração em 
geração.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, concedei à vossa 
família, saciada com o pão do céu, cantar 
eternamente as vossas misericórdias, à 
semelhança de Santa Teresa.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,1-7
em início aqui – para só terminar em Lc 13,20 – uma reflexão sobre o ‘fermento’ do Reino, Tque se opõe ao ‘fermento’ dos fariseus. É um convite para que o discípulo se conscientize 
de qual fermento move a sua vida. As possibilidades não são muitas. São 

fundamentalmente duas: o medo da morte, que leva à hipocrisia e à acumulação dos bens ou o 
temor de Deus, que leva à verdade e à liberdade na experiência da misericórdia. O primeiro fermento 
é o reino da morte; o segundo, o reino de Deus, cuja vinda pedimos ao Pai na Oração do Senhor (Lc 
11,2). O teste que se faz, no capítulo 12 de Lucas, versa sobre o uso dos bens materiais.

-  Destinatários dessas palavras são, alternativamente, os discípulos e as multidões. As 
multidões simbolizam os futuros discípulos. A comunidade dos discípulos está sempre aberta a 
todos, pois a todos deve ser anunciada a vontade de Deus. Por isso, pode-se dizer que o capítulo 12 
se destine a todas as pessoas de todos os tempos e lugares, todos chamados a viverem como filhos 
e filhas de Deus.

-  Ao desmascarar a atitude do mundo, Jesus ensina qual deve ser a atitude do discípulo. E a 
primeira atitude que Jesus ensina é testemunhar com coragem o Senhor (Lc 12,1-12). A esperança 
da plenitude do Reino – a esperança escatológica – é a razão da sua coragem e da sua liberdade. A 
certeza de atingi-lo no fim move a sua caminhada desde o início. É a força para enfrentar as 
dificuldades, as contradições do caminho e a própria morte. É o vigor necessário para viver e para... 
morrer.
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-  Os primeiros versículos do capítulo 12 organizam-se em três partes: o discípulo deve fugir 
à hipocrisia (Lc 12,1-3); não deve ter medo das pessoas, mas de Deus (Lc 12,4-7), 
testemunhando-o enquanto confiantemente aguarda o seu julgamento (Lc 12,8-12).

- Se a motivação escondida do pensar, do falar e do agir humano é o medo da morte, o discípulo 
de Jesus, consciente de que um de Deus (o Filho) morreu por ele na cruz, deve ser capaz de vencer o 
julgamento pervertido do mundo e apostar no verdadeiro julgamento, o de Deus, que ama o ser 
humano de um amor louco e lhe dá gratuitamente o Reino.

-  “Princípio da sabedoria é o temor do Senhor”, diz o Salmo (Sl 111,10; cf. Pr 1,7). O “temor 
do Senhor” não é medo paralisante nem terror . Temer a Deus significa levar em conta, nas grandes 
decisões e no dia a dia da vida, que Deus é Deus – e só Deus é Deus! – e não querer de modo algum 
perdê-lo, pois só ele é a vida e só ele pode dar a vida (cf. Dt 30,20). O ser humano não pode não 
temer, como não pode não ter fome, como não pode não desejar. Afinal, somos criaturas, e a criatura 
é incompleteza, necessidade, precisão. Assim como deseja o “sim”, teme o “não”. O perigo é 
transformar o objeto do seu medo no seu senhor. Por isso, se não quiser fazer da morte o seu deus e 
o senhor da sua vida (Sl 49,15), deve temer a Deus – e a Deus somente – como Senhor da sua vida. 
O temor de Deus é fonte de sabedoria porque torna o homem livre e capaz de discernimento.

Santos do dia: Aurélia (+304); Tecla de Kitzingen (+790); Teresa de Ávila (1515-1582).

Memória histórica: O espanhol Pedro de Mendoza penetra pelo Rio da Prata com 12 navios e 
15.000 homens (1535). O Presidente Figueiredo expulsa do Brasil o padre italiano Vito Miracapillo 
(1980). O general Sergio Arellano Stark, chefe da Caravana da Morte, é enviado à prisão 35 anos depois 
(Chile, 2008). 

Efemérides: Dia dos Professores e Professoras. Dia do Normalista. Dia do Educador Ambiental. 
Dia do Calendário. Dia do Juiz de Casamento. Dia da Prevenção das Doenças Cardíacas.

16 SÁBADO DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Oração do dia

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos sempre atentos 
ao bem que devemos fazer.

Leitura - Rm4,13.16-18

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos 

Irmãos: Não foi por causa da Lei, mas por 13

causa da justiça que vem da fé, que Deus 
prometeu o mundo como herança a Abraão ou à 
sua descendência. É em virtude da fé que 16

alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de 
herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a 

Animador(a) -  Irmãs e irmãos! Jesus 
pede que os discípulos deem testemunho dele 
no mundo. Isso consiste também em superar os 
pecados. Em um tempo de tantas mudanças, 
peçamos a graça de compreender os sinais dos 
tempos e ser seguidores e missionários 
corajosos no anúncio da vida plena para todas 
as pessoas. Que a celebração da eucaristia nos 
leve a dar testemunho de Jesus no mundo e 
diante do mundo! 

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

Senhor, se levardes em conta as nossas 
faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós 
encontra-se o perdão, Deus de Israel.



D
ia

 1
6 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
áb

ad
o 

da
 2

8ª
  S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

61

de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos 9

homens, será negado diante dos anjos de Deus. 
10Todo aquele que disser alguma coisa contra o 
Filho do Homem será perdoado. Mas quem 
blasfemar contra o Espírito Santo não será 
perdoado. Quando vos conduzirem diante das 11

sinagogas, magistrados e autoridades, não 
fiqueis preocupados como ou com que vos 
defendereis, ou com o que direis. Pois nessa 12

hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis 
dizer". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! O discípulo de Cristo deve 
proclamar com coragem a sua fé, mesmo que 
tenha de sofrer por causa dela. O Espírito lhe 
ensinará o que dizer. Para isso, rezemos: R. 
Senhor, vinde em nosso auxílio.

1.  Para que o povo de Deus, que nos 
transmite a fé em Cristo, cresça cada vez mais 
na abertura ao Espírito Santo, que lhe dá vida e o 
conduz, rezemos. 

2.  Para que toda a humanidade possa 
chegar ao conhecimento de Deus como Pai e à 
comunhão com ele e com todos os irmãos e 
irmãs, rezemos.

3.  Para que o Espírito Santo nos ilumine e 
fortaleça em todas as situações em que o 
testemunho de Jesus se torna difícil e arriscado, 
rezemos.

4.  Para que a comunidade aqui reunida 
creia que o testemunho do amor a Deus e ao 
próximo é a melhor forma de evangelização, 
rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor, nosso Deus, fazei-nos crescer 

na fé e na entrega ao vosso Filho, e, pelo dom do 
Espírito Santo, tornai-nos suas fiéis testemu-
nhas. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto 
filial nos leve à glória do céu.

promessa de Deus continua valendo para toda a 
descendência de Abraão, tanto para a 
descendência que se apega à Lei, quanto para a 
que se apoia somente na fé de Abraão, que é o 
pai de todos nós. Pois está escrito: "Eu fiz de ti 17

pai de muitos povos". Ele é pai diante de Deus, 
porque creu em Deus que vivifica os mortos e 
faz existir o que antes não existia. Contra toda a 18

humana esperança, ele firmou-se na esperança 
e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, 
conforme lhe fora dito: Assim será a tua 
posteridade". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104(105),6-7. 
8-9. 42-43 (R/. 8a)

R.  O Senhor se lembra sempre da 
Aliança.

1.  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.  Ele sempre se recorda da Aliança, 
promulgada a incontáveis gerações; da Aliança 
que ele fez com Abraão, e do seu santo 
juramento a Isaac. R.

3.  Ele lembrou-se de seu santo juramento, 
que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com 
grande júbilo o seu povo, e seus eleitos, entre 
gritos de alegria.  R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,26b-27a

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  O Espírito Santo, a verdade, de mim irá 

testemunhar; e vós minhas testemunhas sereis 
em todo lugar.  R.

Evangelho - Lc 12,8-12

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: "Todo aquele que der testemunho de 8

mim diante dos homens, o Filho do Homem 
também dará testemunho dele diante dos anjos 
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Antífona da comunhão - Sl 33,11

Os ricos empobrecem, passam fome, mas 
aos que buscam o Senhor, não falta nada.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos partici-
par de vossa vida.

SANTA EDVIGES, RELIGIOSA
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca -Ofício da memória)

(Missa: Comum das santas mulheres - MR, 781)

intercessão de Santa Edviges nos obtenha a graça 
de imitar o que nela admiramos, pois a humildade 
de sua vida serve de exemplo para todos.

Oração do dia

Nós vos pedimos, ó Deus onipotente, que a 

SANTA MARGARIDA MARIA ALACOQUE, VIRGEM
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum das virgens - MR, 767-770)

que, conhecendo o amor do Cristo, que supera 
todo conhecimento, possamos gozar a vossa 
plenitude.

Oração do dia

Ó Deus, derramai em nós o espírito com 
que enriquecestes Santa Margarida Maria, para 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,8-12
odo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se 

Tdeclarará por ele...”. O cristão deve testemunhar Cristo diante de todos. O futuro definitivo 
depende de nosso testemunho atual. Não devemos nos preocupar com o julgamento dos 

homens, mas com o julgamento do Filho do Homem. O que importa não é o julgamento diante dos 
tribunais da terra, mas o julgamento diante do tribunal do céu. A Igreja é chamada a confessar o seu 
Senhor na paz e na perseguição. Seu olhar deve estar fixo – como o de Estêvão – no céu, onde está a 
glória de Deu-se de Jesus, seu Filho (At 7,55ss.).

-  “Todo aquele, porém, que me renegar...”. Renega Jesus quem quer salvar a própria pele e 
não é capaz de renegar a si mesmo (Lc 9,23ss.). O medo da morte evidencia o egoísmo de quem 
afirmar a si mesmo. O egoísmo não é uma ação, mas um modo de ser e de viver. O renegar opõe-se 
ao confessar, uma forma de testemunho (= 'martírio' em grego), que se tornará o testemunho por 
antonomásia. A confissão não se reduz ao martírio, mas é, antes de tudo, a cruz quotidiana de quem 
segue o seu Senhor (Lc 9,23ss.). 

-  “Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado”. O Jesus 
terreno é um sinal de contradição (Lc 2,34). Nossos pensamentos e nossas obras dividem-se entre 
aceitá-lo e recusá-lo. Diante da sua pobreza, humildade e humilhação, nossa natureza 
instintivamente se afasta dele. O mistério do Filho do Homem que se entrega esconde-se aos 
próprios cristãos (Lc 9,44ss.). Por isso, somos constantemente e insistentemente chamados à 
conversão: de inimigos da cruz (cf. Fl 3,18) ao conhecimento só da cruz (cf. 1Cor 2,2). Esse o nosso 
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drama, o nosso pecado mais radical, a nossa falta de discernimento.
-  “Mas o que houver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado”. O pecado contra 

o Espírito é a perda da fé, a apostasia depois da iluminação dada pelo Espírito (cf. Hb 6,4-6; 10,26-
39). É pecado imperdoável, não porque Deus não perdoe, mas porque quem o comete não o 
reconhece nem se arrepende nem se dispõe a converter-se. O modo mais comum de encapsular-se 
na inconvertibilidade é considerar-se a priori de “boa fé” e acomodar-se cronicamente nessa áurea 
mediocridade. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento na cegueira de quem acha que 
vê e não quer o dom da visão (Jo 9,41). Ao invés de gritar “Senhor, que eu veja”, agradece insolente 
“Obrigado, Senhor, porque vejo”! É o pecado de quem não se reconhece pecador e, por isso, pensa 
não precisar de perdão (Lc 18,9-14). Sua forma mais abjeta é a de quem mente para, aparentando o 
que não é, fazer bela figura (cf. At 5,1ss.).

-  “Quando vos conduzirem diante...”. A perseguição – a cruz – não é gratuita. É fruto da 
fidelidade ao Senhor (Lc 6,22ss.). A Igreja só não é perseguida quando é infiel (Lc 6,26). 

-  “Não se preocupem...”. 'Pré-ocupação' é ocupação anterior à ocupação. Ela rouba energia à 
ocupação. O medo pelo que pode advir esgota toda energia e impossibilita a ação, a ocupação. A 

Santos do dia: Gallo (550-640); Lulo (710-786); Gaudério de Perpignan (X século); Lutgardo de 
Wittichen (1291-1348); Margarida Maria Alacoque (1647-1690); Geraldo Majella (1726- 1755).

Testemunhas do Reino: Fulgêncio Manuel da Silva (1997, Brasil).

Memória histórica: Criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (1952). Nobel da Paz à 
guatemalteca Rigoberta Menchú (1992). Pinochet é detido em Londres, devido a mais de 3.100 
pessoas torturadas, assassinadas ou desaparecidas nos 17 anos da sua ditadura no Chile (1998). 

Efemérides: Dia Mundial da Alimentação. Dia da Ciência e da Tecnologia. Dia do Anestesista. Dia 
do Instrutor de Autoescola.

17 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Verde - I Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Celebra-
mos a vocação do discípulo missionário aos 
vários serviços e ministérios na Igreja. Não 
existem, na comunidade, senhores e servos, 
superiores e inferiores, chefes e subordinados, 
graus distintos de honra e dignidade. Quem tem 
uma responsabilidade maior tem um serviço 
maior e tem de se destacar pela humildade e 
generosidade. Por isso, chamamos de as 
funções e tarefas eclesiais de “serviços”, como 
faziam as primeiras comunidades cristãs.

Antífona da entrada - Sl 16,6.8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
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professamos. Com efeito, temos um sumo 15

sacerdote capaz de se compadecer de nossas 
fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo 
como nós, com exceção do pecado. Aproxi-16

memo-nos então, com toda a confiança, do trono 
da graça, para conseguirmos misericórdia e 
alcançarmos a graça de um auxílio no momento 
oportuno. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mc 10,45

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia
V.  Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar 

sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, 
Cristo viva!  R.

Evangelho - Mc 10,35-45 ou Mc 10,42-45 
(mais breve) 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos

Naquele tempo: Tiago e João, filhos de 35

Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: "Mestre, 
queremos que faças por nós o que vamos pedir". 
36Ele perguntou: "O que quereis que eu vos faça?" 
37Eles responderam: "Deixa-nos sentar um à tua 
direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na 
tua glória!" Jesus então lhes disse: "Vós não 38

sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o 
cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados 
com o batismo com que vou ser batizado?" Eles 39

responderam: "Podemos". E ele lhes disse: "Vós 
bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis 
batizados com o batismo com que eu devo ser 
batizado. Mas não depende de mim conceder o 40

lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para 
aqueles a quem foi reservado". Quando os outros 41

dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com 
Tiago e João. Jesus os chamou e disse: "Vós 42

sabeis que os chefes das nações as primem e os 
grandes as tiranizam. Mas, entre vós, não deve 43

ser assim: quem quiser ser grande, seja vosso 
servo; e quem quiser ser o primeiro, seja o  44

escravo de todos. Porque o Filho do Homem não 45

veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida como resgate para muitos". - Palavra da 
Salvação.

atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração. 

Leitura - Is 53,10-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

10O Senhor quis macerá-lo com sofri-
mentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele 
terá descendência duradoura, e fará cumprir 
com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida 11

de sofrimento, alcançará luz e uma ciência 
perfeita. Meu Servo, o justo, fará justos inúme-
ros homens, carregando sobre si suas culpas.
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),4-5.18-
19.20.22(R/. 22)

R. Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, pois, em vós, nós esperamos!

1.  Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o 
que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a 
justiça, transborda em toda a terra a sua graça.  R.

2.  Mas o Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria.  R.

3.  No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós 
venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma 
que em vós nós esperamos!  R.

Leitura - Hb 4,14-16

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos: Temos um sumo sacerdote 14

eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de 
Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que 
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condenação à morte na cruz. Dai-nos o seu 
Espírito para podermos seguir os seus passos. 
Ele que convosco vive e reina na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purifica-
dos pela vossa graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vossa honra.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias, I

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que 
o temem e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria.

Oração depois da comunhão

Dai-nos ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Oremos ao Pai para que nos 
ensine a sabedoria da cruz vivida por seu Filho e 
a caridade para com todos os seres humanos, 
dizendo: R. Ouvi, Senhor, a oração do vosso 
povo.

1.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que sejam os primeiros a dar testemunho 
do amor-serviço, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos governantes, políticos e adminis-
tradores públicos, para que exerçam seus 
cargos como serviço, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos discípulos missionários, para que 
evangelizem pela presença, pelo testemunho e 
pela palavra, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que assumem funções nas 
comunidades, para que façam frutificar seus 
dons para o bem de todos, rezemos ao Senhor.

5.  Pelos fiéis que adormeceram em Cristo, 
para que vivam plenamente de seu amor, no seio 
do Pai, rezemos ao Senhor

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai misericordioso, o vosso Filho, 

obedecendo a vós e servindo aos irmãos, 
suportou incompreensões, críticas, rejeição e a 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,35-45 
 Evangelho de está dividido em duas partes: a) o pedido dos filhos de Zebedeu (vv. 35-40); 

Ob) o ensinamento sobre o serviço (vv. 41-45). Isso acontece depois do terceiro anúncio da 
Paixão que Jesus faz aos Doze (Mc 10,33-34). Os discípulos estão com medo da cruz. 

Tiago e João com seu pedido ambicioso e impróprio demonstram que não entenderam ainda quem 
é Jesus e as consequências da sua missão. Mas Jesus aproveita da sua ignorância para denunciar a 
tirania e, sobretudo, anunciar que a missão daquele que o segue e torna-se seu discípulo é o serviço 
desinteressado. Ele próprio dá exemplo entregando sua vida por amor em resgate de muitos.

-  Tiago e João: Eram dois dos discípulos mais íntimos de Jesus, faziam parte do grupo dos 
Doze. Estiveram com Jesus na sua transfiguração (Mc 9,2-9) e estarão também com Ele no jardim 
de sua agonia (Mc 14,32-42), portanto, são pessoas que ocuparam lugar importante ao lado de 
Jesus. Esse destaque do nome dos discípulos que fazem esse tipo de pedido a Jesus tem grande 
valor para todos os que ocupam uma posição de liderança na Igreja. É uma liderança de servo que 
Jesus exige! Os líderes da Igreja devem ser os primeiros a “beber o cálice”, servindo diariamente às 
necessidades dos irmãos e irmãs, sejam quais forem, onde quer que sejam percebidas. 

-  Tomar o cálice de Jesus e receber o seu batismo: O “cálice” e o “batismo” simbolizam, 
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neste contexto, a agonia e a morte próximas de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério Jesus 
recebeu o batismo de João, foi ungido com o poder do Espírito Santo para anunciar o Reino de Deus 
e convocar todos à conversão. Agora Jesus leva à plenitude o sentido do batismo que recebeu 
passando pelo martírio. Na cruz derrama o seu sangue, enfrenta a morte, mas o Pai o ressuscita. A 
morte, o maior inimigo da humanidade, é vencida. Jesus morre e nasce de novo, ressuscita. 

-  Mas não depende de mim conceder o lugar: A resposta de Jesus mostra que os discípulos 
ainda não entenderam quem é Jesus, que tipo de Messias ele é e em que consiste o seu reinado. Seu 
Reino não segue o modelo de nenhum império que impõe o poder com tirania. No seu reino todos 
devem se colocar a serviço dos irmãos. É necessário servir! (Mc 10,45). Jesus não deixa dúvidas: 

O PODER QUE FAZ O OUTRO CRESCER

João Batista Libânio

Nesse evangelho, Jesus vive uma experiência humana que atravessa toda a história da 
humanidade. Quando alguém se desponta no poder, logo todos querem cercá-lo para ocupar os 
lugares mais relevantes. Jesus começa a aparecer como profeta, como Messias, como alguém que 
tinha poder, que podia fazer milagres, e os olhos dos doze discípulos começaram a faiscar: quem 
será o primeiro dentre nós? Estes dois tomaram a iniciativa: João e Tiago, que ainda eram 
discípulos verdes. Jesus vai dizer que eles não sabiam o que estavam pedindo. Ele não dá as 
razões, mas eu vou lhe pedir licença para fazê-lo. Grande pretensão minha! 

Eu acho que as duas razões são as seguintes: em primeiro lugar, o poder é muito perigoso, ao 
mesmo tempo em que é difícil. Qual de vocês daria a um filho alguma coisa perigosa? Nunca. 
Ninguém coloca uma faca nas mãos de uma criança pequena. Não exporia um filho, uma filha a 
uma situação de perigo. Nenhum pai faz isso. Jesus alerta os discípulos de que o poder é perigoso, 
e eu cito um autor inglês, que viria muito depois de Jesus: o famoso Lorde Acton, que disse que 
“todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente”. 

Certa vez eu conversava com Patrus Ananias, um grande amigo, muito cristão. Temos uma boa 
relação independente de política. Ele me dizia como Jesus tem razão. O poder nos assedia, nos 
seduz, quer que sucumbamos de qualquer maneira, à custa de qualquer sacrifício, de qualquer 
ética. Jesus nos avisa do perigo de entrarmos por esse caminho. Quando a pessoa não tem 
conteúdo, quando é vazia, quando só tem a casca, precisa de poder para encher sua vacuidade. 
Essa é a razão! Quando a pessoa é cheia de riqueza interior, não precisa de poder, porque ela é o 
poder. Mas, quando não é, quando simplesmente é um arrivista, chega lá em cima, quer arrebanhar 
o poder a toda força, quer passar por cima de tudo, porque não tem consistência interior. Busca o 
poder para que ele possa dar-lhe o que ela mesma não tem. Não posso dizer nomes, mas vocês são 
inteligentes e têm olhos para ver. Toda vez que uma pessoa não vale nada, é ela quem mais 
ambiciona o poder, porque precisa que alguma coisa lhe preencha o vazio. 

Ninguém vale pelo diploma, pelos títulos, mas porque existe. Vale porque vive, porque é bom, 
porque lutou. O poder é algo externo, escorre da pessoa e não entra dentro dela. Por isso, Jesus diz 
que é perigoso. Para Ele, não era, porque os próprios judeus já reconheciam que Ele falava como 
quem tinha autoridade. Não precisava se impor pela autoridade, porque era a própria autoridade. 

Quando uma pessoa fala com consistência, logo notamos sua honestidade, sua sabedoria. Um 
bom professor, quando dá aulas, podemos sentir que ele tem autoridade, tem riqueza. Os 
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professores mais medíocres são os mais arrogantes, os que dão as piores notas, vivem gritando, 
batendo na mesa. Mas, quando um professor vale, preenche a vida de tantos alunos. Eu conheci 
vários deles! Esses não precisam fazer chamada nenhuma, reprovar aluno nenhum. Essa é a 
autoridade, o poder de que fala Jesus. 

Tenho ainda uma segunda razão. Jesus cita os poderosos que querem dominar o mundo. 
Quando tenho poder sobre o outro e disponho dele, não sei usá-lo. O outro, como ser humano, é 
infinito e dele eu não posso dispor como coisa. Das coisas podemos dispor despoticamente. Mas 
dispor de uma pessoa, de uma liberdade, de uma consciência, de uma transcendência, por menor 
que seja, é impossível, porque ela é infinita. Por isso Jesus alerta que é perigoso quando se tem a 
pretensão de tratar as pessoas como propriedade: faça isso, não faça aquilo, como se elas fossem 
marionetes que comandamos por cordõezinhos. Temos que olhar para qualquer pessoa, sabendo 
que ali está o infinito. Quanto respeito ela merece! Qualquer pessoa que vemos, por mais 
degradada que esteja, é infinita. É isso que Jesus diz e afirma que é difícil. Muitas vezes nos 
sentimos mais dotados, e às vezes somos mesmo. Não é isso que é pecado, orgulho, vaidade. 
Tivemos família, tivemos oportunidades, sorrisos lindos, límpidos, transparentes. São dons que 
recebemos de presente, mas que só existem para fazer com que os outros cresçam. É preciso que 
nós desçamos. Quanto mais tivermos, mais poderemos descer para levantar. Guardem esta frase: 
quanto menos tenho, mais quero subir; quanto mais tenho, mais posso descer. E podendo descer, 
podemos levantar os outros. 

O verdadeiro poder é exatamente quando eu me despojo de todo poder. É quando me coloco 
pequeno ao lado do outro, quando sou capaz de encontrar uma palavra bonita para tocar o coração 
de uma pessoa, quando eu consigo fazer alguém crescer, sair de baixo. Este é o grande poder: 
ajudar as pessoas a crescerem, a melhorarem, a serem mais felizes, a se valorizarem. Poder não é 
sentar-se à direita ou à esquerda, não é subir a rampa do Planalto. Todos esses são poderes 
passageiros. 

Aí está a força do evangelho: que entre nós não seja assim! Não sejamos aquele que quer subir 
para dominar, mas que, subindo, desce. Exatamente como o Verbo Divino eternamente desce e 
assume a humanidade em seu nível mais baixo, que é morrer pregado numa cruz, totalmente 
despido como escravo. Desceu ao mais baixo para levantar toda a humanidade. Essa é a razão! Não 
desceu apenas por descer, não subiu para humilhar-nos – isso é maniqueu. Se descermos, é 
porque queremos que as pessoas se levantem. É como qualquer mãe com seu filhinho pequeno, 
que se abaixa para carregá-lo. Uma das coisas mais lindas, que eu gosto tanto de ver, são os pais 
carregando seus filhos nos ombros para que eles vejam alto. É esse o gesto de Jesus. O pai é alto e 
carrega o filho para que ele fique mais alto ainda. Esse é o símbolo do poder para o cristão: fazer 
com que os pequenos subam, os grandes se abaixem. Amém. (22.10.2006)  

Santos do dia: Inácio de Antioquia (+117); Rodolfo de Gubbio (1034-1064).

Memória histórica: Morte de Jean-Jacques Dessalines, ex-escravo, um dos líderes da 
Independência do Haiti, que se tornou exemplo para toda a América (1806). 

Efemérides: Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Dia do Eletricista. Dia da Indústria 
Aeronáutica Brasileira. Dia do Profissional da Propaganda.
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18 SEGUNDA-FEIRA - SÃO LUCAS EVANGELISTA - FESTA
(Vermelho - Glória - Pf dos Apóstolos, II - Ofício festivo próprio)

lho, ouvimos mais uma vez as recomendações 
e, especialmente hoje, na memória de São 
Lucas, peçamos a graça de fazer nossa vida uma 
entrega total a Deus. 

Antífona da entrada - Is 52,7

Como são belos sobre os montes os passos 
daquele que anuncia a paz, trazendo a boa- nova 
e proclamando a salvação!

Oração do dia

Ó Deus, que escolhestes São Lucas para 
revelar em suas palavras e escritos o mistério do 
vosso amor para com os pobres, concedei aos 
que já se gloriam do vosso nome perseverar 
num só coração e numa só alma, e a todos os 
povos do mundo ver a vossa salvação.

Leitura - 2Tm 4,10-17b

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
a Timóteo

Caríssimo: Demas me abandonou por amor 10

deste mundo, e foi para Tessalônica. Crescente foi 
para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas 11

está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, 
porque me é útil para o ministério. Mandei 12

Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a 13

capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, e 
os livros, principalmente os pergaminhos. 
14Alexandre, o ferreiro, tem-me causado muito 
dano; o Senhor lhe pagará segundo as suas obras! 
15Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às 
nossas palavras. Na minha primeira defesa, 16

ninguém me assistiu; todos me abandonaram. 
Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o 17

Senhor esteve a meu lado e me deu forças, ele fez 
com que a mensagem fosse anunciada por mim 
integralmente, e ouvida por todas as nações. - 
Palavra do Senhor.

O nome Lucas aparece três vezes no Novo 
Testamento, sempre em cartas atribuídas a Paulo 
(Filemon 24; Cl 4,14; 2Tm 4,11). Em Fm 23-24,o 
texto mais importante, informa-se que Lucas – 
juntamente com Epafras, Marcos, Aristarco e 
Dema – está em companhia de Paulo. Juntos, 
mandam saudações a Filêmon, Ápia e Arquipo (v. 
2). Epafras é companheiro de prisão de Paulo (v. 
23), enquanto Lucas e os outros são chamados de 
colaboradores (v. 2). Em Cl 4,10-14, Lucas, de 
novo com Demas, Aristarco, Marcos, Epafras e 
outros, se unem a Paulo no envio das saudações. 
Aqui, Lucas é chamado de “o querido médico” (v. 
14). Em 2Tm 4,10-12, diz-se que Paulo foi 
abandonado por seus principais companheiros ou 
os enviou para outros destinos (Demas, Cresente, 
Tito e Tíquico). Somente Lucas está com ele, e 
Paulo pede, então, a Timóteo de vir ao seu 
encontro com Marcos. Essas três passagens, 
provavelmente, referem-se à mesma pessoa, e a 
principal informação que se pode tirar daí é que 
Lucas foi um colaborador de Paulo. Sendo que o 
nome grego “Loukas” é uma variação do também 
grego “Loúkios”, alguns autores pensam que os 
Lúcios encontrados em Rm 16,21 e At 13,1 seja o 
mesmo de Fm 24. Irineu de Lião (+202) deve ter 
sido o primeiro a identificar Lucas, “companheiro 
de Paulo”, com o autor do terceiro Evangelho. O 
Cânon Muratoriano* concorda com Irineu e 
acrescenta que Lucas era um médico, não uma 
testemunha ocular do que narra no Evangelho, 
embora pudesse sê-lo de alguns fatos (seções 
“nós”) relatados nos Atos. Tanto os antigos como 
os modernos são concordes em afirmar que o 
autor do III Evangelho é o mesmo autor dos Atos. 
Os modernos são mais cautelosos em identificar 
tal autor. 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Também 
nós somos enviados pelo Senhor, pelo batismo, 
a viver uma vida de profunda comunhão com o 
Pai e que se traduz em amor aos irmãos, 
especialmente os que mais sofrem. No evange-
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entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, 
9comei do que vos servirem, curai os doentes 

que nela houver e dizei ao povo: `O Reino de 
Deus está próximo de vós'”.
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Na festa do evangelista São 
Lucas, elevemos até Deus as nossas preces, 
pedindo-Lhe que envie trabalhadores para a sua 
sarar. Nós Vos rogamos: R: Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela santa Igreja, para que anuncie com 
fidelidade o Evangelho de Cristo que São Lucas 
anunciou e escreveu, oremos, irmãos.

2. Pelos governantes de todas as nações, 
para que trabalhem sem desânimo pela paz e 
bem-estar dos cidadãos, oremos, irmãos.

3.  Por todos os discípulos e discípulas de 
Cristo que Ele envia a trabalhar à sua frente, para 
que se deixem conduzir pelo Espírito, oremos, 
irmãos. 

4.  Pelos médicos, enfermeiros e outros 
agentes de saúde, para que ponham a sua 
inteligência e o seu coração ao serviço de todos 
os que sofrem, oremos, irmãos. 

5.  Pelos membros desta comunidade, 
para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a 
proclamar com a vida o Evangelho, oremos, 
irmãos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor, nosso Deus, que fizestes de 

São Lucas o companheiro inseparável do 
apóstolo Paulo o evangelista da misericórdia de 
Jesus, fazei que, por sua intercessão, nos 
amemos uns aos outros e sejamos testemunhas 
da paz e do perdão. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Por estes dons celestes concedei-nos, ó 
Deus, a graça de vos servir alegremente, para 
que as oferendas que apresentamos na festa de 
São Lucas nos tragam a saúde nesta vida e a 
glória eterna. 

Prefácio dos Apóstolos, II

Salmo responsorial - Sl 144(145),10-
11.12-13ab.17-18(R/. 12a)

R.  Ó Senhor, vossos amigos anunciem 
vosso Reino glorioso!

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

2. Para espalhar vossos prodígios entre os 
homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. 
O vosso reino é um reino para sempre, vosso 
poder, de geração em geração.  R.

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Eu vos designei para que vades e deis 

frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o 
Senhor.  R.

Evangelho - Lc 10,1-9

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo: O Senhor escolheu outros 
setenta e dois discípulos e os enviou dois a 
dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde 

2ele próprio devia ir. E dizia-lhes: “A messe é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Por 
isso, pedi ao dono da messe que mande 

3trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio 
4como cordeiros para o meio de lobos. Não 

leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não 
5 cumprimenteis ninguém pelo caminho! Em 

qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: 
6`A paz esteja nesta casa!' Se ali morar um 

amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; 
7se não, ela voltará para vós. Permanecei 

naquela mesma casa, comei e bebei do que 
tiverem, porque o trabalhador merece o seu 

8salário. Não passeis de casa em casa. Quando 
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Oração depois da comunhão

Ó Deus onipotente, a comunhão no vosso 
altar nos santifique e nos faça abraçar, firmes na 
fé, o Evangelho anunciado por São Lucas.

Antífona da comunhão - Lc 10,1.9

O Senhor mandou seus discípulos 
anunciarem de cidade em cidade: “Chegou para 
vós o Reino de Deus.”

A SEMENTE NA TERRA - Lc 10,1-9
ucas distingue os dois grupos de Jesus: apóstolos e discípulos. Os apóstolos são o grupo 

Lconstitutivo e já haviam sido enviados em missão para anunciar o Reino de Deus (9,1-6). 
Os setenta e dois são discípulos e agora são enviados à frente de Jesus. São os 

precursores de Jesus. Eles vão preparar o caminho e o local onde Jesus deve anunciar a sua 
mensagem.

-  O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos: A iniciativa da escolha é de Jesus. Ele é 
livre para escolher. E os discípulos são livres para segui-lo. Apóstolo é aquele que é enviado. O 
discípulo é quem segue o Mestre e deve falar em nome do Mestre. O número “setenta e dois” diz 
respeito às tábuas das nações (Gn 10) e prepara a missão universal do evangelho a ser pregado em 
todas a nações (Lc 24,47).

-  Enviou dois a dois, na sua frente: A missão dos setenta e dois não é individual, por isso 
devem ir de dois em dois. Eles antecipam a missão do Mestre em todas as cidades e lugares onde 
Jesus irá depois. Duas testemunhas autorizadas eram necessárias para que um testemunho fosse 
considerado verdadeiro (Dt 19,15). 

-  A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos: Jesus não veio somente para os 
judeus. A messe é grande, é o mundo todo que precisa receber a mensagem do Evangelho. Os 
operários são poucos, por isso, é preciso pedir ao Pai, que é o dono da messe, que mande mais 
trabalhadores para a colheita. 

-  Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos: A antítese entre os dois animais 
(cordeiros x lobos) é clássica; representa a fraqueza diante da violência. A missão é uma obra 
perigosa e, da mesma forma como acontece com Jesus, a perseguição espera pelos discípulos 
(6,22-23). A missão é na terra e não no paraíso onde estes dois grupos de animais viverão em paz (Is 
11,6; 65,17-25).

-  Não leveis...não cumprimenteis...: Os discípulos não devem levar bolsa e nem dinheiro. 
Indicando a simplicidade da missão; devem levar a Palavra que traz a salvação em nome de Jesus 
(cf. At 3,6). Da mesma forma, a missão tem pressa, tem urgência. Não se deve perder tempo com 
aquilo que não está diretamente ligado à missão a qual foram enviados. 

-  A paz esteja nesta casa: É a saudação judaica por excelência. O Shalom é a síntese de todos 
os bens, é dom de Deus. Shalom é harmonia plena, sinal de que as relações rompidas foram todas 
reestabelecidas. A mensagem de Jesus é a Paz, esta deve entrar nas casas onde há acolhida. 
Quando Jesus se manifesta aos seus, não se limita a desejar a paz, ele a dá (Jo 14,27; 16,33). Paulo 
dirá que Cristo é a nossa paz! (Ef 2,14).

-  Permanecei naquela mesma casa: A casa que acolhe é o lugar propício para o anúncio da 
mensagem de Jesus. Os discípulos não devem fazer exigência, mas mostrar simplicidade. Comer e 
beber do que lhes for oferecido. Este é também o salário ao qual eles têm direito. Em troca, devem 
fazer o bem: curar os doentes. Em nome de Jesus, os discípulos são portadores de paz e 
restauradores da vida.
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-  O Reino de Deus está próximo de vós: o Reino está próximo: tempo e espaço. A hora do 
Reino chegou, porque o Messias chegou; é o “hoje” que aparece tantas vezes em Lucas. E o Reino 
está perto, está nos sinais que acontecem: está na casa que acolhe, na paz que se recebe, nos 
doentes que são curados, na esperança que nasce.

 Jesus envia os discípulos como ele próprio foi enviado pelo Pai (Lc 9,16). Fonte da missão 
é sempre o Pai, cheio de misericórdia por todos os seus filhos e filhas. O primeiro enviado é o Filho, 
que conhece o Pai. Depois dele, são enviados aqueles que o reconheceram como irmão. A missão 
exige despojamento, tem riscos, é grande pois é universal. O Papa Francisco desafia a Igreja a ir em 
missão, quer uma “Igreja em saída” para as periferias do mundo! O Evangelho de hoje é um convite 
a toda pessoa batizada, a toda a Igreja, a sair de si e levar a boa notícia do Evangelho a todas as 
pessoas, lugares e cidades.

Santos do dia: Lucas (I século); Pedro de Alcântara (1499-1562).

Memória histórica: Nascimento do Pe. Manuel da Nóbrega (1517). Levante antiescravagista nos 
Estados Unidos (1859). Massacre do Engenho Aztra, onde mais de 100 funcionários foram mortos por 
protestarem contra e empresa, que não lhes pagava o salário (Equador, 1977). 

Efemérides: Dia do Médico. Dia do Pintor. Dia do Estivador. Dia do Securitário.

ABC DO CRISTIANISMO

[2] Cânon muratoriano. Ludovico Antonio Muratori nasceu em Vignola (Modena) em 1672 e 
faleceu em Modena em 1750. Padre, bibliotecário, arquivista, historiador e polígrafo, Muratori 
descobriu, em 1740, um documento, infelizmente incompleto, onde aparece a lista dos textos sagrados 
da Igreja Antiga. As referências ao Pastor de Hermas (+160) e ao Papa Pio I (morto em 157) indicam 
que o documento descoberto por Muratori deva ser datado de uns 150 anos antes do Concílio de Niceia 
(325). O Cânon Muratoriano é um documento que elenca os Evangelhos, os Atos, as treze cartas 
paulinas e exclui as obras dos gnósticos Marcião (condenado por heresia em 144) e Valentino (presente 
em Roma entre 140 e 160, quando morreu).

19 TERÇA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Rm 5,12.15b.17-19.20b-21

Animador(a) - Irmãs e irmãos! O convite 
que Jesus nos faz por meio do Evangelho de 
hoje é vigiar e perseverar. Ou seja, tornar nossa 
vida uma atenção permanente aos sinais de 
Deus e perseverar no caminho do bem. Num 
mundo tão veloz como o atual, é um desafio 
também desacelerar para perceber a forma 
como estamos conduzindo nossa vida. 

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
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numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios!  R.

4. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser 
que vos busca, Senhor! Digam sempre: "É 
grande o Senhor!" os que buscam em vós seu 
auxílio.  R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,36

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vigiai e orai para ficardes de pé, ante o 

Filho do Homem!  R.

Evangelho - Lc 12,35-38

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: Que vossos rins estejam cingidos 35

e as lâmpadas acesas. Sede como homens 36

que estão esperando seu senhor voltar de uma 
festa de casamento, para lhe abrirem, 
imediatamente, a porta, logo que ele chegar e 
bater. Felizes os empregados que o senhor 37

encontrar acordados quando chegar. Em 
verdade eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, 
fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os 
servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 38

três da madrugada, felizes serão, se assim os 
encontrar! - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Supliquemos ao Pai a graça 
da vigilância e da perseverança, dizendo: R. 
Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela santa Igreja, para que o Senhor a 
conduza em toda a terra e a mantenha vigilante, 
pobre e servidora, rezemos. 

2.  Pela família humana, para que se irmane 
na busca do bem-estar e da felicidade de todos 
os seus membros, rezemos.

3.  Pelas crianças, adolescentes e jovens, 
para que sonhem e acreditem na possibilidade 
de um mundo melhor, rezemos. 

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos

Irmãos: O pecado entrou no mundo por um 12

só homem. Através do pecado, entrou a morte. E 
a morte passou para todos os homens, porque 
todos pecaram. A transgressão de um só 15b

levou a multidão humana à morte, mas foi de 
modo bem mais superior que a graça de Deus, 
ou seja, o dom gratuito concedido através de um 
só homem, Jesus Cristo, se derramou em 
abundância sobre todos. Por um só homem, 17

pela falta de um só homem, a morte começou a 
reinar. Muito mais reinarão na vida, pela 
mediação de um só, Jesus Cristo, os que 
recebem o dom gratuito e superabundante da 
justiça. Como a falta de um só acarretou 18

condenação para todos os homens, assim o ato 
de justiça de um só trouxe, para todos os 
homens, a justificação que dá a vida. Com 19

efeito, como pela desobediência de um só 
homem a humanidade toda foi estabelecida 
numa situação de pecado, assim também, pela 
obediência de um só, toda a humanidade 
passará para uma situação de justiça. Porém, 20b

onde se multiplicou o pecado, aí superabundou 
a graça. Enfim, como o pecado tem reinado 21

pela morte, que a graça reine pela justiça, para a 
vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. - 
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39(40),7-8a. 
8b-9.10.17 (R/. cf. 8a.9a)

R.  Eis que venho fazer, com prazer, a 
vossa vontade, Senhor!

1.  Sacrifício e oblação não quisestes, mas 
abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes 
ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos 
pecados, e então eu vos disse: "Eis que venho!"  
R.

2.  Sobre mim está escrito no livro: "Com 
prazer faço a vossa vontade, guardo em meu 
coração vossa lei!" R.

3.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
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Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que 
o temem e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

4.  Pelos participantes desta liturgia, para 
que a memória do passado nos leve a prefigurar 
aqui e agora o futuro, rezemos. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor, aumentai em nós a fé em 

vossas promessas e guiai, de esperança em 
esperança, os nossos passos ao seu encontro. 

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, 
purificados pela vossa graça, sejamos 
renovados pelos mistérios que celebramos em 
vossa honra.

SS. JOÃO DE BRÉBEUF, ISAAC JOGUES, PRESBS., E COMPS., MÁRTIRES
MEMÓRIA FACULTATIVA (Vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Mártires - MR, 740)

o sangue de vossos mártires João e seus 
companheiros, concedei que, por sua 
intercessão, floresçam sempre e por toda parte 
as comunidades cristãs.

Oração do dia

Ó Deus, que consagrastes os primórdios da 
Igreja na América Setentrional com a pregação e 

SÃO PAULO DA CRUZ, PRESBÍTERO 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca - Ofício da memória)

(Missa própria: MR, 684-685)

graça, para que, estimulados por seu exemplo, 
abracemos com coragem a nossa cruz. 

Oração do dia

Ó Deus, o presbítero São Paulo, que fez da 
cruz o seu único amor, nos obtenha a vossa 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,35-38
 tema é a espera e a vigilância. Muitos termos têm um sabor eucarístico (núpcias; o Senhor se 

Ocingirá; os fará recostar-se; servirá; omissão da primeira vigília, quando se celebrava a 
Eucaristia) e pascal (cinturas cingidas; vigilantes; passando). Nós somos o que esperamos e 

nos tornamos o que esperamos. Quem espera a morte torna-se filho da morte e dissemina morte por 
todo lugar. Já quem espera o Senhor Jesus – “Maranatha”, rezavam os primeiros cristãos (Ap 22,17) – 
tem em si a vida do Filho do Pai. A vida cristã é espera e esperança daquele que deve voltar: o Esposo 
que partiu e também nos espera. O cristão não tem aqui, como diz Pedro, cidade permanente, mas 
espera a que há de vir (1Pd 2,11). Somos estrangeiros e peregrinos. Não temos aqui cidade estável, 
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mas andamos à busca da futura (Hb 13,14), onde está aquele que espera (Fl 3,20).
-  O Senhor não virá logo. Sabe-o Lucas e sabe a sua comunidade, diferentemente do que 

pensavam alguns grupos no cristianismo primitivo. Virá de noite, símbolo da morte pessoal e 
antecipação da morte cósmica. 

-  É preciso, porém, desfazer um engano. Tempo de espera não é tempo vazio. A melhor 
imagem aqui não é a do passageiro que, na rodoviária, espera o ônibus chegar, mas a da mulher que 
prepara tudo para a visita chegar. O tempo da espera é o tempo da salvação – já dada – em que a 
Igreja testemunha o seu Senhor diante do mundo e até os confins do mundo. A história, que sempre 
foi espaço da liberdade, torna-se lugar da decisão, da conversão, da vigilância e da fidelidade à 
Palavra, que nos transforma à imagem do Filho. A vigilância do cristão não é uma busca no escuro, 
como a do cego que tudo apalpa, correndo o risco de encontrar o que não procura. Tendo em nossas 
mãos a lâmpada acesa, continuamos a sua missão entre os irmãos, iluminando o mundo com a luz 
do Senhor. Fausti tem uma imagem belíssima a respeito: “Quando caminhamos como ele 
caminhou, emprestamos os nossos pés para o seu retorno”!

-  O Evangelho de Lucas conhece três níveis escatológicos. O primeiro é passado: o mundo já 
terminou e o Reino de Deus veio com Jesus. O segundo é futuro: o Reino virá no fim do mundo, que, 
para cada um, se antecipa na morte pessoal. O terceiro é presente: o mundo chega ao seu fim e o 
Reino vem até nós quando o fiel vive a Eucaristia. A Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. 
Ela traz para o presente o passado e o futuro de Jesus. “Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!” Ao vir a nós no mistério do pão e do 
vinho, o Senhor morto e ressuscitado torna-se nosso alimento para tornar-nos capazes de viver uma 
vida pascal na espera e na esperança da sua volta. 

-  Todos e cada um de nós – sobretudo aqueles que, na comunidade, desempenham um 
ministério, qualquer que seja –são chamados a viver como administrador sábio e fiel, despojado de 
toda ganancia, atento ao serviço dos irmãos e irmãs.

Santos do dia: Fridesvida (+735); Isaque Jogues (1607-1646); João de Brébeuf e companheiros 
(1593-1649); Paulo da Cruz (1694-1775).

Testemunhas do Reino: Lázaro Cárdenas (1970, México). Digna Ochoa (2001, México).

Efemérides: Dia do Guarda Noturno. Falecimento de Cláudio Pastro, artista sacro (São Paulo, 2016).

20 QUARTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 16, 6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Jesus 
renova o convite à vigilância. Não só em relação 
à história universal, mas em relação à nossa 
história individual, pessoal. A morte não pode 
nos pegar como um ladrão. Por isso, preparar-
se significa viver de tal forma que a vida tenha 
sentido, vivendo o amor-serviço e fazendo bem 
o que toca a nós. 
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não deixou cairmos como presa de seus dentes!  
R.

3.  Nossa alma como um pássaro escapou 
do laço que lhe armara o caçador; o laço 
arrebentou-se de repente, e assim nós 
conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está 
no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e 
fez a terra!  R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 24,42a.44

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em 

que não esperais, o vosso Senhor há de vir.  R.

Evangelho - Lc 12,39-48

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Ficai certos: se o dono da casa 39

soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não 
deixaria que arrombasse a sua casa. Vós 40

também ficai preparados! Porque o Filho do 
Homem vai chegar na hora em que menos o 
esperardes”. Então Pedro disse: “Senhor, tu 41

contas esta parábola para nós ou para todos?” 
42E o Senhor respondeu: “Quem é o administra-
dor fiel e prudente que o senhor vai colocar à 
frente do pessoal de sua casa para dar comida a 
todos na hora certa? Feliz o empregado que o 43

patrão, ao chegar, encontrar agindo assim! Em 44

verdade eu vos digo: o senhor lhe confiará a 
administração de todos os seus bens. Porém, 45

se aquele empregado pensar:`Meu patrão está 
demoran-do', e começar a espancar os criados 
e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-
se, o senhor daquele empregado chegará num 46

dia inesperado e numa hora imprevista, ele o 
partirá ao meio e o fará participar do destino dos 
infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a 47

vontade do senhor, nada preparou, nem agiu 
conforme a sua vontade, será chicoteado muitas 
vezes. Porém, o empregado que não conhecia 48

essa vontade e fez coisas que merecem castigo, 
será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi 
dado, muito será pedido; a quem muito foi 

graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração. 

Leitura - Rm 6, 12-18 

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos 

Irmãos: Que o pecado não reine mais em 12

vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às 
suas paixões. Não ofereçais mais vossos 13

membros ao pecado como armas de iniquidade. 
Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como 
pessoas vivas, isto é, como pessoas que 
passaram da morte à vida, e ponde vossos 
membros ao serviço de Deus como armas de 
justiça. De fato, o pecado não vos dominará, 14

visto que não estais sob o regime da Lei, mas 
sob o regime da graça. Então, iremos pecar, 15

porque não estamos sob o regime da Lei, mas 
sob o regime da graça? De modo algum! Acaso 16

não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como 
escravos, sois realmente escravos daquele a 
quem obedeceis, seja escravos do pecado para 
a morte, seja escravos da obediência para a 
justiça? Graças a Deus que vós, depois de 17

terdes sido escravos do pecado, passastes a 
obedecer, de coração, aos ensinamentos, aos 
quais fostes entregues. Libertados do pecado, 18

vos tornastes escravos da justiça. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 123(124),1-
3.4-6.7-8(R/. 8a)

R.  Nosso auxílio está no nome do 
Senhor.

1.  Se o Senhor não estivesse ao nosso 
lado, que o diga Israel neste momento; se o 
Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os 
homens investiram contra nós, com certeza nos 
teriam devorado no furor de sua ira contra nós.  
R.

2.  Então as águas nos teriam submergido, 
a correnteza nos teria arrastado, e então, por 
sobre nós teriam passado essas águas sempre 
mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que 
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orando, nos preparemos para o encontro 
convosco agora e na hora da nossa morte. 

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purifica-
dos pela vossa graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vossa honra.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que 
o temem e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

confiado, muito mais será exigido!   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Voltemo-nos para o Pai e 
peçamos-lhe a graça de estar atentos aos sinais 
da sua passagem e da sua presença em nossas 
vidas, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Pai inspire a Igreja do seu 
Filho a anunciar o Evangelho da esperança e a 
caminhar decidida para o Reino, rezemos.

2.  Para que o Pai inspire os que vivem 
aflitos a dirigirem-lhe as mais ardentes súplicas, 
por si próprios e por todos, rezemos.

3.  Para que o Pai inspire os seus filhos e 
filhas a crescer na fé, na esperança e na 
caridade rumo ao Reino que há de vir, rezemos.

4.  Para que o Pai acolha nos seus braços 
misericordiosos os irmãos e irmãs falecidos de 
nossas famílias e da comunidade, rezemos. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai bondoso, fazei que, vigiando e 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,39-48
eia, primeiro, o comentário ao Evangelho de ontem (Lc 12,35-38), com o qual o de hoje 

Lestá em continuidade, antecipando os seus grandes temas, que são o retorno do Senhor, a 
espera, a vigilância. 

-  O discípulo, conhecedor dos três níveis da escatologia, não ignora a “hora”, pois toda hora 
é hora. A hora é o presente. A Eucaristia – pão nosso de cada dia! – fá-lo viver toda hora à luz da hora 
pascal, à espera do retorno do Senhor. O tempo presente não é mero passatempo, mas tempo 
grávido de ressurreição.

-  A morte é vista como um ladrão para quem encara a vida como tempo de possuir sempre 
mais e, assim, preencher o vazio que todo ser humano experimenta. Se a razão da vida é o acúmulo 
de bens, a desrazão da morte é roubo. Para quem espera o Senhor, porém, a vinda desse 'ladrão' é o 
encontro desejado com o Esposo esperado. É abrir a porta Àquele que bate para entrar em 
comunhão com Ele.

-  Não se está preparado. É preciso preparar-se. É preciso tornar-se preparados. A preparação 
é ação. A preparação é espera ativa. A vida – não só os últimos dias, que ninguém sabe quando e 
como serão – é preparação para o encontro.

-  O momento e a modalidade do fim nos são desconhecidos. Pode ser em criança, pode ser 
na maturidade dos dias, pode ser na mais avançada velhice. De doença, num acidente, num enfarte 
fulminante, após doença prolongada. O que se sabe – e isso é o que definitivamente importa – é que 
é o encontro com o Filho do Homem que vem, transformando toda a vida num caminho rumo a Ele.
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-  Essa palavra é dita aos discípulos e às multidões, ou seja, aos já discípulos e aos que, no 
futuro, se unirão a eles, deixando a “massa” para tornar-se “povo”. Vale para cada um de uma 
maneira diferente, de acordo com a responsabilidade que cada um assumiu (Lc 12,42-46) e o 
conhecimento que tem do Senhor (Lc 12,47-48).

-  A nossa relação com os bens deste mundo não pode ser a de proprietário (Lc 12,16-21.42) 
– só o Criador é proprietário de tudo (cf. Gn 1,28ss.) – mas a de administrador, ecônomo, fiel 
depositário dos bens. Dono é Deus, e tem que ser assim, para que o mundo seja (para nós) aquilo e 
só aquilo que deve ser.

-  É fiel o administrador que atua conforme a vontade do proprietário, que é o Senhor. É sábio o 
administrador que sabe, compreende e aceita essa vontade. Na parábola, o administrador avisado 
diz: “Sei o que vou fazer!” (Lc 16,4.8). Já o outro é chamado de “tolo” (cf. Lc 12,20).

-  Os destinatários primeiros desse Evangelho são os responsáveis pela comunidade. Não 
devem deixar faltar “pão”. Sua responsabilidade é dar o que lhes foi dado, como na multiplicação 
(Lc 9,16) e na ceia (Lc 22,19). “No seu momento” é na primeira vigília, quando o dia declina e a 
noite vem, pois aí a sua necessidade é maior (cf. Lc 9,12; 11,5-8; 24,29). É a hora da Eucaristia, a 
vida do Filho.

-  A sorte final do administrador sábio e fiel é receber como dom tudo aquilo que Deus é por 
natureza. A misericórdia o tornou filho, ele entrará na alegria do seu Senhor (Mt 25,21.23) e 
participará do amor que circula entre o Pai e o Filho (Lc 10,21ss.). Esta é a vida eterna (Lc 10,25.28), 
que não depende do que se tem (Lc 12,15), mas do que se dá (Lc 12,33), pois quem perde sua vida 
a salva eternamente (Lc 9,24). 

Santos do dia: Vendelino (550-617); Vital de Salzburg (+730); Maria Bertilla Boscardin (1888-
1922). 

Testemunhas do Reino: Raimundo Hermann (Bolívia, 1975). Oliverio Castañeda de León 
(Guatemala, 1978). Jorge Eduardo Serrano (Colômbia, 1988). Mariano Ferreyra (Argentina, 2010).

Memória histórica: Fundação da cidade de La Paz (Bolívia, 1548). 

Efemérides: Dia do Arquivista. Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo.

21 QUINTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Rm 6,19-23

Animador(a) - Irmãs e irmãos! O evange-
lho de hoje carrega uma linguagem pesada. É 
que as circunstâncias da vida também exigem 
radicalidade. Ao falar que veio “trazer a divisão”, 
Jesus nos lembra que é preciso romper com as 
estruturas de morte e de sufocamento que não 
deixam a vida acontecer. 

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
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V.  Eu tudo considero como perda e como 
lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele!  
R.

Evangelho - Lc 12,49-53

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

Naquele tempo disse Jesus aos seus 
49discípulos: "Eu vim para lançar fogo sobre a 

terra, e como gostaria que já estivesse aceso! 
50Devo receber um batismo, e como estou 

51ansioso até que isto se cumpra! Vós pensais 
que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo 

52contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, 
daqui em diante, numa família de cinco 
pessoas, três ficarão divididas contra duas e 

53duas contra três; ficarão divididos: o pai contra 
o filho e o filho contra o pai; a mãe contra a filha 
e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a 
nora contra a sogra". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Peçamos ao Pai celeste a 
graça de estarmos unidos contra tudo o que se 
opõe ao Reino de Deus, dizendo:
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo santo povo de Deus, para que 
tenha posições claras quando estão em jogo o 
Reino de Deus e a sua justiça, rezemos.   

2.  Pelos cristãos e cristãs, para que não 
busquem uma ilusória união com todos às 
custas do Evangelho de Jesus, rezemos. 

3.  Pelos homens e mulheres que se 
deixam levar por mentiras, para que despertem 
para a necessidade da verdade, rezemos.

4.  Pelas famílias de nossa comunidade, 
para que cresçam na unidade em torno da 
verdade, da justiça e do amor, rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Recebei, ó Pai, as preces que vos 

apresentamos em comunhão com Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

19Irmãos: Uso uma linguagem humana, por 
causa da vossa limitação. Outrora, oferecestes 
vossos membros como escravos para servirem 
à impureza e à sempre crescente desordem 
moral. Pois bem, agora, colocai vossos 
membros ao serviço da justiça, em vista da 

20vossa santificação. Quando éreis escravos do 
pecado, estáveis livres em relação à justiça. 
21Que fruto colhíeis, então, de ações das quais 
hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas 

22ações era a morte. Agora, porém, libertados do 
pecado, e como escravos de Deus, frutificais 
para a santidade até a vida eterna, que é a meta 

23final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, 
mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus 
Cristo, nosso Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4.6 
(R/.Sl 39[40],5a)

R. É feliz quem a Deus se confia!

1.  Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; que não 
entra no caminho dos malvados, nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu 
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem 
cessar.  R.

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

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

Aclamação ao Evangelho - Fl 3,8-9

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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o temem e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purifica-
dos pela vossa graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vossa honra.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,49-53
 discípulo vive debaixo do julgamento de Deus, que o vacina contra toda hipocrisia (Lc 12,1-O9). O julgamento se revela no mistério pascal de Jesus, que, dando-nos o Espírito, nos batiza 
no fogo do mesmo Espírito, depois que ele próprio foi mergulhado nas águas da morte (Lc 

12,49-50). É a sua vinda escatológica, já realizada na cruz, que julga o mundo para salvá-lo (Lc 12,51-
53). Na Eucaristia, fazemos dela o centro da nossa vida. É ali que buscamos força para o discernimento 
do mal (Lc 12,54-57) – interpessoal (Lc 12,58-59), social (Lc 13,1-3) e natural (Lc 13,4-5) – como 
apelo para mudar os critérios de vida, convertendo-nos do fermento dos fariseus ao fermento do Reino.

-  O capítulo 12 – já acenamos a isso – é uma catequese sobre o que significa “agora” ter fé na 
volta daquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e nos deu o seu Espírito. 

-  Lucas, o mais histórico de todos os evangelistas, reflete sobre a fé como história e sobre a 
história como história da fé. Para o terceiro Evangelho, a história é memória de um passado e projeto 
para um futuro que se realiza no presente. Aquele que ainda virá (futuro) já vem agora no testemunho de 
quem caminha (presente) como ele caminhou quando esteve entre nós (passado).

-  Assim como Jesus teve que atravessar as águas e o fogo para cumprir o amor do Pai, o 
discípulo deve passar pela água e pelo fogo da decisão, optando com determinação por Jesus.

-  O presente é o tempo da conversão. A conversão é o verdadeiro discernimento. Tendo como 
referencial a conversão, os seres humanos se dividem em duas categorias: de um lado, os que se 
acham justos (podem ser religiosos ou ateus) e, por isso, não têm necessidade de salvação e não se 
convertem; do outro, os pobres pecadores, que sabem que sozinhos não podem chegar a lugar nenhum 
e, por isso, se convertem ao dom de Deus. Assim – e só assim – cessa a presunção ou... o desespero e 
vem a salvação.

-  O fogo é o fogo do juízo final (Lc 3,9) ou o fogo de Pentecostes (At 2,3)? Na realidade, trata-se 
da mesma coisa. O julgamento definitivo de Deus é o dom do seu Espírito. Marca o início dos últimos 
tempos, em que somos chamados à conversão e à vida nova no batismo (At 2,17.38-40; cf. Lc 3,16). 
Pedro, tomando a palavra em Pentecostes, diz que estamos nos últimos dias (At 2,17). É o último fruto 
da sua missão, realização de todo o desígnio de Deus. Na Eucaristia, recebemos o Espírito. “Na 
comunhão, recebemos o Espírito Santo...”. Esse fogo, que água nenhuma pode extinguir (Ct 8,6ss.), é 
o amor de Deus por nós, que se revela e brota da morte do Filho.

-  A paz que Jesus veio nos trazer passa pela divisão, pela escolha, pelo discernimento. Não é 
uma paz qualquer, que possa comprar numa liquidação. Ela custou o caro preço da vida doada de Jesus 
(1Cor 6,20; 7,23; Rm 3,24). Mas renova todas as coisas (2Cor 5,17; Ap 21,5). Essa divisão é a decisão 
que o seguimento de Jesus e o compromisso com o Reino exigem. Essa decisão comporta cortes e 
lacerações profundas, rasgando, muitas vezes, o que nos é mais caro, como as relações familiares. É o 
preço da liberdade e da vida nova. 



D
ia

 2
2 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
ex

ta
-f

ei
ra

 d
a 

29
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

80

Santos do dia: Hilário de Gaza (290-370). Úrsula e companheiras (III/IV século). Malco (IV 
século). Celina de Laon (+458). Celina de Meaux (+465-480). 

Testemunhas do Reino: Geraldo Poblete (1973, Chile).

Efemérides: Dia da Iluminação.

22 SEXTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

minha satisfação na lei de Deus; mas sinto em 23

meus membros outra lei, que luta contra a lei da 
minha razão e me aprisiona na lei do pecado, 
essa lei que está em meus membros. Infeliz 24

que eu sou! Quem me libertará deste corpo de 
morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus 25a

Cristo, nosso Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118(119),66. 
68.76.77.93.94 (R/. 68b)

R.  Ensinai-me a fazer vossa vontade!

1.  Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, 
pois tenho fé nos vossos santos mandamentos! R.

2.  Porque sois bom e realizais somente o 
bem, ensinai-me a fazer vossa vontade!  R.

3.  Vosso amor seja um consolo para mim, 
conforme a vosso servo prometestes.   R.

4.  Venha a mim o vosso amor e viverei, 
porque tenho em vossa lei o meu prazer!   R.

5.  Eu jamais esquecerei vossos preceitos, 
por meio deles conservais a minha vida.   R.

6.  Vinde salvar-me, ó Senhor, eu vos 
pertenço! Porque sempre procurei vossa 
vontade.  R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

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

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

Evangelho - Lc 12,54-59

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Interpretar 
o tempo presente é ler os sinais de Deus no 
meio da história. O evangelho não é um texto do 
passado, mas uma luz que ilumina a vida e a 
caminhada. Por isso, agora é o momento de 
anunciar Jesus pela nossa vida no meio desse 
mundo, com suas luzes e sombras, dificuldades 
e possibilidades. 

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Rm 7,18-25a

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

Irmãos: Estou ciente que o bem não habita 18

em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho 
capacidade de querer o bem, mas não de 
realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que 19

quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se 20

faço aquilo que não quero, então já não sou eu 
que estou agindo, mas o pecado que habita em 
mim. Portanto, descubro em mim esta lei: 21

Quando quero fazer o bem, é o mal que se me 
apresenta. Como homem interior ponho toda a 22
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3.  Pelos discípulos missionários, para que 
a vida comunitária e a sabedoria do Evangelho 
os ajudem a solucionar conflitos, rezemos. 

4.  Pelos que sentem lesados em seus 
direitos, para que possam contar com a 
solidariedade dos seus irmãos e irmãs de fé, 
rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces). 
Pr. - Pai justo e misericordioso, ouvi as 

preces que vos apresentamos pelas mãos de 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purifica-
dos pela vossa graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vossa honra.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que 
o temem e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo: Jesus dizia às multidões: 54

"Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, 
logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. 
55Quando sentis soprar o vento do sul, logo 
dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. 
56Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da 
terra e do céu. Como é que não sabeis 
interpretar o tempo presente? Por que não 57

julgais por vós mesmos o que é justo? 
58Quando, pois, tu vais com o teu adversário 
apresentar-te diante do magistrado, procura 
resolver o caso com ele enquanto estais a 
caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te 
entregará ao guarda, e o guarda te jogará na 
cadeia. Eu te digo: daí tu não sairás, enquanto 59

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

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Peçamos ao Pai a graça de 
perceber e acolher os sinais da sua presença na 
nossa vida, dizendo: R. Senhor, que vejamos.

1.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que exerçam seu ministério encarnados no 
aqui e agora da história humana, rezemos. 

2.  Pelos cristãos e cristãs chamados a 
testemunhar o Evangelho sozinhos em situa-
ções novas e particularmente difíceis, rezemos. 

SÃO JOÃO PAULO II, PAPA 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum ou dos Pastores: MR 752-753)

confiadamente os nossos corações à graça 
salvífica de Cristo, único Redentor do homem. 
Ele que convosco vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo, por todos os séculos dos 
séculos. Amém!

Oração do dia

Ó Deus, rico de misericórdia, que escolhes-
tes São João Paulo II para governar a vossa 
Igreja como papa, concedei-nos que, instruídos 
pelos seus ensinamentos, possamos abrir 



D
ia

 2
3 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
áb

ad
o 

da
 2

9ª
 S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

82

A SEMENTE NA TERRA - Lc 12,54-59
epois de ter trabalhado com as imagens do fogo e da água, o Evangelho as retoma, 

Dmodificando-as nas imagens chuva/seca, nuvem/vento. Jesus amava falar com imagens, 
um tipo de linguagem extremamente apto a dizer a realidade sem confiná-la nem limitá-la.

-  O raciocínio de Jesus é muito simples. Se vocês são capazes de ler os sinais da terra, por 
que não são capazes de ler os sinais de Deus. Sabemos, pela cara da terra, dizer o que vai acontecer. 
Discernimos bem nas coisas materiais, mas somos falhos de discernimento nas coisas espirituais. 
Paulo vai dizer que o homem animal não consegue captar o que é do Espírito de Deus (1Cor 2,14).

-  Jesus, por isso, recorre a uma palavra forte: hipócritas! Essa palavra abre e fecha o capítulo 
12 (cf. v. 1 e v. 56). O nosso juízo não é o juízo de Deus. Conhecemos bem o que é útil para a vida 
animal, mas ignoramos o que é necessário para a vida eterna. Discernimos a cara da terra, mas não 
percebemos a face do Senhor. Qual fermento será o nosso?

- Discernir o tempo presente – o agora! – é decisivo, mas não sabemos fazê-lo. O agora é o 
tempo da vida de Jesus, que vivemos na Eucaristia. A sua vinda no mistério do pão e do vinho e o 
nosso encontro com ele é o tempo propício, o momento decisivo para a conversão. A Eucaristia, 
através da comunidade, da palavra e do pão, nos torna contemporâneos do grande mistério, nos dá 
luz para o discernimento e força para viver a decisão por Jesus e pelo seu Reino.

-  A celebração da Eucaristia dá e exige o julgamento justo. Ela torna presente o julgamento 
injusto que levou Jesus à morte e o julgamento justo que o tirou da morte, exaltando-o e colocando-
o à direita do Pai. Na Eucaristia, o julgamento do mundo é anulado pelo julgamento de Deus, que 
acolhe e aprova a vida doada do Filho.

-  A nossa vida é pontilhada de adversidades. Os inimigos, o inferno, nós mesmos, os outros. 
Sartre exprimiu, com rara felicidade, o desencontro que é o encontro com o outro: “O inferno são os 
outros”. Em virtude, porém, da Eucaristia, o tempo presente nos é dado para a reconciliação e o 
entendimento, vivendo com o outro como irmão e tornando-nos, assim, misericordiosos como o 
Pai (Lc 6,36). Discernimento válido é o que vê na inimizade um apelo à conversão do próprio mal à 
misericórdia consigo mesmo e com os outros. 

Santos do dia: Salomé da Galileia (I século); Córdula (III/IV século); Ingueberto (VII/VII século); 
Bertário (810-884). João Paulo II (1920-2005).

Testemunhas do Reino: Ernesto Lahourcade (1976, Argentina). Eduardo Capiau (1981, 
Guatemala). Nevardo Fernández (1987, Colômbia).

Memória histórica: Gregório Alvarez, último ditador do Uruguai (1981-1985), é condenado a 25 
anos de prisão. 

Efemérides: Nascimento de F. Liszt (1811). Dia do Protesto Mundial contra o Uso do 
Eletrochoque. Dia do Paraquedista. Dia da Praça. 

23 SÁBADO DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

podemos desperdiçar. Precisarmos nos 
converter já, pois agora é a hora da salvação. 
Uma vida “morna” não é o que o Senhor espera 
de nós. 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Nossa fé 
precisa se traduzir em obras de vida, atitudes de 
diálogo, gestos de misericórdia. Deus nos 
oferece sempre “nova chance”, que não 
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vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo 
dentre os mortos vivificará também vossos 
corpos mortais por meio do seu Espírito que 
mora em vós. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23(24),1-2.3-
4ab.5-6 (R/. cf. 6)

R.  É assim a geração dos que buscam 
vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, o mundo inteiro com os seres que o 
povoam; porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inabalável. R .

2.  "Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação? “Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem não 
dirige sua mente para o crime.  R.

3.  Sobre este desce a bênção do Senhor e 
a recompensa de seu Deus e Salvador”. “É 
assim a geração dos que o procuram, e do Deus 
de Israel buscam a face".  R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 33,11

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Não quero a morte do pecador, diz o 

Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha 
vida. R.

Evangelho - Lc 13,1-9

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo, vieram algumas pessoas 
trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus 
que Pilatos tinha matado, misturando seu 
sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. 
2Jesus lhes respondeu: "Vós pensais que esses 
galileus eram mais pecadores do que todos os 
outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu 3

vos digo que não. Mas se vós não vos 
converterdes, ireis morrer todos do mesmo 
modo. E aqueles dezoito que morreram, 4

quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais 
que eram mais culpados do que todos os outros 

Antífona da entrada - Sl 16, 6.8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Rm 8,1-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

- Irmãos: Não há mais condenação para 1

aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do 2

Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou 
da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo 3

que era impossível para a Lei, já que ela estava 
enfraquecida pela carne, Deus o realizou; tendo 
enviado seu próprio Filho numa condição 
semelhante àquela da humanidade pecadora, e 
por causa justamente do pecado, condenou o 
pecado em nossa condição humana, para que 4

toda a justiça exigida pela Lei seja cumprida em 
nós que não procedemos segundo a carne, mas 
segundo o Espírito. Os que vivem segundo a 5

carne aspiram pelas coisas da carne; os que 
vivem segundo o Espírito, aspiram pelas coisas 
do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne 6

levam à morte e as aspirações do Espírito levam 
à vida e à paz. Tudo isso, porque as tendências 7

da carne são inimizade contra Deus: não se 
submetem - nem poderiam submeter-se - à Lei 
de Deus. Os que vivem segundo a carne não 8

podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo 
a carne, 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. 
10Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso 
corpo esteja ferido de morte por causa do 
pecado, vosso espírito está cheio de vida, 
graças à justiça. E, se o Espírito daquele que 11

ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em 
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4.  Para que os membros desta assembleia 
não ouçam em vão a Palavra nem comunguem 
sua própria condenação, rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor, escutai as súplicas que o vosso 

povo, santo e pecador, vos apresenta com toda a 
confiança. 

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purifica-
dos pela vossa graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vossa honra.

Antífona da comunhão - Sl 32,18-19

Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que 
o temem e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. 5

Mas, se não vos converterdes, reis morrer todos 
do mesmo modo". E Jesus contou esta 6

parábola: "Certo homem tinha uma figueira 
plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos 
e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: ̀ Já 7

faz três anos que venho procurando figos nesta 
figueira e nada encontro. Corta-a! Por que está 
ela inutilizando a terra?' Ele, porém, respondeu: 8

`Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou 
cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser 9

que venha a dar fruto. Se não der, então tu a 
cortarás". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Peçamos ao Pai que, pela 
força da Palavra, nos torne capazes de produzir 
bons frutos neste tempo de graça que nos é 
dado, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que os discípulos missionários 
prossigam a obra de Jesus, anunciando o 
Evangelho e chamando à conversão, rezemos.

2.  Para que as tragédias, os atos violentos 
e os acidentes nos tornem atentos, responsá-
veis e agradecidos pela vida, rezemos.

3.  Para que a paciência de Deus não seja 
desculpa para adiarmos a necessária, urgente e 
constante conversão, rezemos.

SÃO JOÃO DE CAPISTRANO, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branca - ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores (missionários) - MR, 761-763)

aflita, colocai-nos sob a vossa proteção e 
guardai a vossa Igreja em constante paz.

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes o presbítero São 
João de Capistrano para confortar a cristandade 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,1-9
 capítulo 13 se assemelha literariamente a uma grande “inclusão”: começa e termina com o Otema da “morte” (cf. 13,1 e 13,35). A morte deveria atingir os pecadores – que somos todos 
(vv. 1-5) – mas recai sobre Jesus (vv. 31-35). No centro do capítulo, estão as comparações 

do grão de mostarda e do punhado de fermento (vv. 18-21), que, morrendo, dão vida!
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-  O Evangelho de hoje contém dois fatos de crônica (vv. 1-5) e uma parábola (vv. 6-9). Os 
fatos de crônica são um massacre perpetrado por Herodes e o desabamento de uma torre, que 
resultaram em grande número de vítimas. No caso do massacre, estão em cena a liberdade e a 
maldade humanas; no caso da torre, a inevitabilidade e a violência da natureza; em ambos, o 
horizonte da morte, vivida por nós como violência indevida. 

-  Diante desses fatos, a pergunta é inevitável: por que Deus permite as injustiças e as 
violências, os desastres e os acidentes? A história com suas injustiças e a natureza com seus 
desmandos parecem comandados pelo mal (cf. Lc 4,6) ou pelo acaso. 

-  No primeiro caso, espera-se que Jesus julgue e se posicione entre bons e maus; na segunda, 
visualiza-se uma objeção que não cala: como se pode confiar no Pai se os inocentes sofrem?

-  Jesus não foge à problemática levantada; toma os dois casos como modelos de difícil 
discernimento e procura dar ao crente uma chave de leitura para os acontecimentos históricos e 
naturais (cf. Sl 136) que gritam aos céus e questionam a Deus, como, em nossos dias, o holocausto 
dos judeus (a Shoá) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

-  O mal está misteriosamente ligado ao pecado, mas não foge ao controle daquele Deus que 
sustenta em suas mãos os abismos da terra (Sl 95,4) e recolhe num odre as águas do mar (Sl 33,7). É 
verdade que todos pecamos (Rm 3,23), mas o nosso mal agora é lugar de salvação. Como diz Paulo: 
“onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rm 5,20). 

-  Apesar da inegável misterioridade que envolve esses acontecimentos, a indicação deixada 
por Jesus é clara: é preciso ler os acontecimentos a um nível mais profundo, em termos de perdição e 
salvação. Eles, na verdade, desvelam a perdição da qual a conversão ao Senhor nos salva! 

-  É preciso evitar toda leitura maniqueísta: de um lado, o bem; do outro, o mal; de um lado, os 
bons; do outro, os maus. Ao invés, é preciso olhar para o mal que está aninhado dentro de nós, de 
modo que, reconhecendo-o e vendo nele um apelo do Senhor, nos convertamos. Os males fora de 
nós – que são reais – são um convite para reconhecermos os males dentro de nós e nos 
perguntarmos qual o fermento que movimenta nossa vida!

-  A parábola da figueira estéril (vv. 6-9) é transparente. O Pai e o Filho cuidam do ser humano e 
não esperam senão que ele responda ao seu amor. Esta resposta não é nenhuma injunção do exterior 
nem uma imposição da qual não se pode fugir, mas é a própria realização do ser humano, como 
realização da figueira é produzir figos! Mas, assim como a figueira é estéril, também o ser humano 
não se decide a produzir frutos de conversão (cf. Lc 3,8). A uma visão matemática da história, com a 
vinda de Jesus, o tempo da espera estaria terminado e o julgamento, realizado. Mas Deus dá ao ser 
humano “ainda um ano” e se desdobra para que ele frutifique e não seja cortado. Deus não se alegra 
com o fracasso, mas com a conversão do ser humano (cf. Ez 18,23-32; 33,11). A conversão do ser 
humano é o único motivo teológico para que o machado, já fincado na raiz da árvore (Lc 3,9), não a 
corte, mas provoque a reação que a salvará!

-  A parábola da figueira estéril como que substitui a história da figueira cortada porque 
improdutiva (cf. Mc 11,12-14.20-25). O significado de fundo é, de fato, o mesmo. Com a diferença, 
porém, que, aqui, na parábola, a figueira não é cortada. Se a história foi inapelável, a parábola a 
reabre, mostrando que, enquanto não soa a última trombeta, o julgamento pode ser adiado, pois 
Deus continua o seu trabalho com vistas à conversão de todos!

Santos do dia: Severino de Colônia (IV/V século); Oda de Amay (+634); Romano de Rouen (+640); 
João de Mântua (1168-1249); Henrique de Colônia (1200-1229); João de Capistrano (1386-1456). 

Testemunhas do Reino: Marco Antonio Ayerbe Flores (1981, Peru). Nativo da Natividade (Carmo 
do Rio Verde, GO, 1985). Vilmar José de Castro (1986, Brasil). João “Ventinha” (1987, Brasil).

Efemérides: Dia de Santos Dumont. Dia da Asa. Dia do Aviador. Dia da Aviação. Dia da FAB. 
Nascimento de Pelé.
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Amanhã, penúltimo domingo de outubro, celebra-se o Dia das Missões e da Obra Pontifícia 
da Infância Missionária. Em todas as Igrejas, pode-se celebrar uma Missa “pela Evangelização dos 
povos”. A cor litúrgica pode ser verde ou branco. O Prefácio é dos domingos comuns. Sugere-se a 
(Missa para Diversas Necessidades, n. 14 A e B). A pregação e as preces tenham como tema as 
“Missões”. A coleta, em todo o mundo, é destinada às Missões. Desta grande campanha se 
reservará uma percentagem adequada para as Missões da África e 10% para a Infância Missionária. 
O fruto da coleta deverá ser entregue integralmente à Cúria diocesana.

Leituras: Is 2,1-5 ou Is 56,6-7 ou Is 60,1-6 ou Zc 8,20-23

Sl 18(19),2-3.4-5 (R.5a) ou Sl 66(67),2-3.5.7-8 (R/.4)

At 1,3-8 ou Rm 10,9-18 ou 1Tm 2,1-8

Mt 28,16-20 ou Mc 16,15-20 ou Lc24,44-53 ou Jo 11,45-52

24 30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

domingo. Só a faz, porém, quem sabe que não 
pode ficar como está e grita pedindo o socorro 
de Deus.

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.

Leitura - Jr 31,7-9

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

7Isto diz o Senhor: Exultai de alegria por 
Jacó, aclamai a primeira das nações; tocai, 
cantai e dizei: 'Salva, Senhor, teu povo, o resto 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! O cego 
Bartimeu do Evangelho de hoje sou eu, é você, 
somos todos nós. O caminho do discípulo vai da 
cegueira total à visão de Jesus. Ver Jesus com 
os olhos da fé – com os olhos de Deus – 
revoluciona a nossa vida. É a esta experiência 
profunda que nos convida e ajuda a liturgia deste 

 DIA DAS MISSÕES E DA OBRA PONTIFÍCIA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA.
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5Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si 
mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi 
aquele que lhe disse: "Tu és o meu Filho, eu hoje 

6te gerei". Como diz em outra passagem: "Tu és 
sacerdote para sempre,  na ordem de 
Melquisedec". - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V.  Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e 

a morte; fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a 
vida imperecíveis.  R.

Evangelho - Mc 10,46-52 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos

46Naquele tempo: Jesus saiu de Jericó, 
junto com seus discípulos e uma grande 
multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e 
mendigo, estava sentado à beira do caminho. 
47Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, 
estava passando, começou a gritar: "Jesus, filho 

48de Davi, tem piedade de mim!" Muitos o 
repreendiam para que se calasse. Mas ele 
gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem piedade 

49de mim!" Então Jesus parou e disse: "Chamai-
o". Eles o chamaram e disseram: "Coragem, 

50levanta-te, Jesus te chama!" O cego jogou o 
51manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então 

Jesus lhe perguntou: "O que queres que eu te 
faça?" O cego respondeu: "Mestre, que eu veja!" 
52Jesus disse: "Vai, a tua fé te curou". No mesmo 
instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus 
pelo caminho. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Iluminados pela fé, levante-
mos os olhos para os céus e supliquemos: R. 
Senhor, escutai a nossa prece.

8de Israel`. Eis que eu os trarei do país do Norte 
e os reunirei desde as extremidades da terra; 
entre eles há cegos e aleijados, mulheres 
grávidas e parturientes: são uma grande 

9multidão os que retornam. Eles chegarão entre 
lágrimas e eu os receberei entre preces; eu os 
conduzirei por torrentes d'água, por um caminho 
reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai 
para Israel, e Efraim é o meu primogênito". - 
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 125(126),1-
2ab.2cd-3.4-5.6 (R/. 3)

R.  Maravilhas fez conosco o Senhor, 
exultemos de alegria!

1.  Quando o Senhor reconduziu nossos 
cativos, 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 
conosco o Senhor, exultemos de alegria!  

3.  Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como 
torrentes no deserto. Os que lançam as sementes 
entre lágrimas, ceifarão com alegria. R.

4.  Chorando de tristeza sairão, espalhando 
suas sementes; cantando de alegria voltarão, 
carregando os seus feixes!  R.

Leitura - Hb 5,1-6

Leitura da Carta aos Hebreus 

1Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos 
homens e instituído em favor dos homens nas 
coisas que se referem a Deus, para oferecer 

2dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter 
compaixão dos que estão na ignorância e no 
erro, porque ele mesmo está cercado de 

3fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios 
tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus 

4próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, 
senão o que foi chamado por Deus, como Aarão. 
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Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias, III

Antífona da comunhão - Sl 19,6

Com a vossa vitória então exultaremos, 
levantando as bandeiras em nome do Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos.

1.  Pelo povo de Deus, santo e pecador, 
para que cresça na consciência da sua missão e 
das suas misérias, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que ainda não se encontraram 
com Cristo, para que este encontre os 
transforme e os leve à missão, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelos discípulos missionários, para que 
levem o amor, a vida, a luz de Cristo até os 
confins da terra, rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos que, em qualquer situação, se 
sabem necessitados, marginalizados, mas não 
vencidos, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Atendei, ó Pai, as nossas preces, neste 

Dia Mundial das Missões e da Santa Infância, 
quando renovamos o nosso compromisso 
missionário. 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 10,46-52 
nquanto caminha para Jerusalém com seus seguidores, Jesus chega em Jericó e na saída 

Eencontra um cego sentado à beira do caminho. O cego não enxerga, mas ao ouvir que era 
Jesus que passava, grita por compaixão e mais uma vez Jesus responde a quem lhe pede 

dizendo: “Que queres que te faça?” (Mc 10,36.51). Bartimeu, um mendigo cego, vê quem Jesus é 
com mais clareza do que os discípulos e a multidão que têm estado com ele o tempo todo, 
tornando-se assim o modelo ideal de discípulo na estrada de Jesus. 

-  Jericó: Significa “o vale da lua”. A cidade de Jericó está cerca de 24 km de Jerusalém. É 
provavelmente, segundo dados arqueológicos, a cidade mais antiga do mundo. Biblicamente, é 
muito importante, pois foi a primeira cidade que o povo de Deus, liderado por Josué, tomou posse 
depois de sair da escravidão do Egito e fazer a longa caminhada no deserto rumo a Terra Prometida 
(Js 5,13ss). A caminhada de Jesus que começou em Cesareia de Filipe (Mc 8,27) está chegando ao 
seu destino.

-  Sentado à beira do caminho: Jesus está no caminho, seus discípulos e as multidões 
também estão no caminho, mas alguém está à margem do caminho. É interessante notar porque 
Bartimeu está fora do caminho e as reações das pessoas que este Evangelho nos narra. Bartimeu 
está cego e sua condição é de penúria, tudo o que possui é um manto, provavelmente era o pano que 
o cego estendia para receber suas esmolas. Todos caminham, mas Bartimeu está parado. Ele não 
enxerga, mas escuta e por isso sabe que é Jesus que está ali. 

-  Bartimeu: Significa “o filho de Timeu”. O cego não tem nome, ele é conhecido pelo nome 
do pai dele. Isso demonstra a real exclusão deste homem: é cego, mendigo, não tem nome, vive à 
beira do caminho.
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-  Tem compaixão de mim: Bartimeu grita pedindo compaixão e faz sua profissão de fé. Jesus 
está indo para Jerusalém, mas está atento ao clamor dos que precisam da sua ajuda, por isso para, 
conversa com o cego, põe-se à disposição para ajudá-lo. Por outro lado, no caminho também estão 
aqueles que se incomodam com os menos favorecidos e nem se importam com seus problemas, ao 
contrário, querem silenciar seu grito. 

-  Rabbuni ou Rabôni: Bartimeu é a única pessoa no Evangelho de Marcos que chama Jesus 
de Rabbuni. Expressa a afeição do discípulo pelo seu mestre, uma maneira muito especial de dirigir-
se a Jesus que aparece no Novo Testamento apenas aqui e em Jo 20,16, quando Maria de Magdala 
encontra Jesus ressuscitado perto do túmulo vazio.

-  Coragem! Ele te chama. Levanta-te: É preciso ter fé em Jesus para voltar a enxergar. O cego 
pede para Jesus que o cure, quer ver novamente. É preciso ser ousado na fé quando não se tem 
clareza nas situações da vida, quando tudo está escuro e parece que não tem mais jeito. Deus escuta 
o grito dos oprimidos e cura a cegueira de quem já não consegue ver mais nada porque perdeu a 
razão de viver. Porém, para mudar de situação, voltar a ver, é preciso ter coragem e responder ao 
chamado de Jesus. Bartimeu acreditou em Jesus, deixou seu manto para trás e com um pulo 
lançou-se até Jesus. Converteu-se, largou tudo e seguiu Jesus no caminho (Mc 10,52). Bartimeu 
se uniu a Jesus em sua experiência da paixão, foi capaz de reconhecer e aceitar o Messias Sofredor. 

 Hoje também somos encorajados a seguir Jesus pelo caminho. Nesta certeza de caminhar 
com ele está a fonte da coragem e a semente da vitória sobre a cruz. Pois a cruz não é uma fatalidade, 
nem uma exigência de Deus. A cruz é a consequência do compromisso assumido com Deus de 
servir aos irmãos e de recusar o privilégio. Mas na estrada de Jesus todos podem caminhar. 
Ninguém pode ficar para trás. Como nos pede o Papa Francisco, é necessário sair em direção aos 
outros para chegar às periferias humanas, mas isso não significa correr pelo mundo sem direção 
nem sentido. Ao contrário disso, “muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr à parte a ansiedade 
para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira 
do caminho” (EG 46).

A DOCE E RECONFORTANTE ALEGRIA DE EVANGELIZAR

Papa Francisco

9. O bem tende sempre a comunicar-se. Toda experiência autêntica de verdade e de beleza 
procura, por si mesma, a sua expansão; e qualquer pessoa que viva uma libertação profunda 
adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. E, uma vez comunicado, o bem 
radica-se e desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com dignidade e em plenitude, não tem 
outro caminho senão reconhecer o outro e buscar o seu bem. Assim, não nos deveriam surpreender 
frases de São Paulo como estas: “O amor de Cristo nos absorve completamente» (2Cor 5,14); «ai 
de mim, se eu não evangelizar!” (1Cor 9,16).

10. A proposta é viver a um nível superior, mas não com menor intensidade: «Na doação, a vida 
se fortalece; e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da 
vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida 
aos demais». Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar 
aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal: «Aqui descobrimos outra profunda lei 
da realidade: “A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros”. 
Isto é, definitivamente, a missão». Consequentemente, um evangelizador não deveria ter 
constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, «a suave e 
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reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas! (...) E que o 
mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia ora com esperança, possa receber a Boa Nova 
dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de 
ministros do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria 
de Cristo”.

11. Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova 
alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência são 
sempre o mesmo: o Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo morto e ressuscitado. Ele 
torna os seus fiéis sempre novos; ainda que sejam idosos, “renovam as suas forças. Têm asas 
como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer” (Is 40,31). Cristo é a “Boa Nova de 
valor eterno” (Ap 14,6), sendo «o mesmo ontem, hoje e pelos séculos” (Hb 13,8), mas a sua 
riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem, e fonte de constante novidade. A Igreja 
não cessa de se maravilhar com a “profundidade de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus” 
(Rm 11, 33). São João da Cruz dizia: “Esta espessura de sabedoria e ciência de Deus é tão profunda 
e imensa, que, por mais que a alma saiba dela, sempre pode penetrá-la mais profundamente”. Ou 
ainda, como afirmava Santo Irineu: “Na sua vinda, [Cristo] trouxe consigo toda a novidade”. Com a 
sua novidade, Ele pode sempre renovar a nossa vida e a nossa comunidade, e a proposta cristã, 
ainda que atravesse períodos obscuros e fraquezas eclesiais, nunca envelhece. Jesus Cristo pode 
romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-Lo, e surpreende-nos 
com a sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o 
frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de 
expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Na 
realidade, toda ação evangelizadora autêntica é sempre «nova».

12. Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-la como uma 
heroica tarefa pessoal, dado que ela é, primariamente e acima de tudo o que possamos sondar e 
compreender, obra de Deus. Jesus é ”o primeiro e o maior evangelizador». Em qualquer forma de 
evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar com Ele e 
impelir-nos com a força do seu Espírito. A verdadeira novidade é aquela que o próprio Deus 
misteriosamente quer produzir, aquela que Ele inspira, aquela que Ele provoca, aquela que Ele 
orienta e acompanha de mil e uma maneiras. E toda a vida da Igreja, deve-se sempre manifestar que 
a iniciativa pertence a Deus, ”porque Ele nos amou primeiro” (1 Jo 4,19) e é ”só Deus que faz 
crescer” (1 Cor 3,7). Esta convicção permite-nos manter a alegria no meio duma tarefa tão exigente 
e desafiadora que ocupa inteiramente a nossa vida. Pede-nos tudo, mas ao mesmo tempo dá-nos 
tudo.

13. E também não deveremos entender a novidade desta missão como um desenraizamento, 
como um esquecimento da história viva que nos acolhe e impele para diante. A memória é uma 
dimensão da nossa fé, que, por analogia com a memória de Israel, poderíamos chamar 
“deuteronômica”. Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória quotidiana da Igreja, que nos 
introduz cada vez mais na Páscoa (cf. Lc 22,19). A alegria evangelizadora refulge sempre sobre o 
horizonte da memória agradecida: é uma graça que precisamos de pedir. Os Apóstolos nunca mais 
esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração: ”Eram as quatro horas da tarde” (Jo 1, 
39). A memória faz-nos presente, juntamente com Jesus, uma verdadeira «nuvem de 
testemunhas» (Hb 12,1). De entre elas, distinguem-se algumas pessoas que incidiram de maneira 
especial para fazer germinar a nossa alegria crente: ”Recordai-vos dos vossos guias, que vos 
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pregaram a palavra de Deus” (H 13,7). Às vezes, trata-se de pessoas simples e próximas de nós, 
que nos iniciaram na vida da fé: ”Trago à memória a tua fé sem fingimento, que se encontrava já na 
tua avó Loide e na tua mãe Eunice” (2Tm 1,5). O crente é, fundamentalmente, «uma pessoa que faz 
memória».

Francisco, Evangelii gaudium 9-13.

Santos do dia: Evergísio (+593); Antônio Maria Claret (1807-1870); Luís Guanella (1842-1915).

Testemunhas do Reino: Juán Caballero (1977, Porto Rico). Víctor Gálves (2009, Guatemala).

Memória histórica: Criação da ONU (San Francisco, USA, 1945).

Efemérides: Dia Mundial das Nações Unidas (ONU).Dia Mundial da Informação sobre o 
Desenvolvimento. Semana do Desarmamento (ONU) (24-30 de outubro). Dia Mundial dos Clubes de 
Serviço.

25
SEGUNDA-FEIRA - SANTO ANTÔNIO DE SANT'ANA

GALVÃO - Memória
(Branco - Comum dos Pastores ou dos Religiosos - Ofício da memória)

recolhimento da Luz. Às 10 horas do dia 23 de 
dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz de São 
Paulo, havendo recebido todos os sacramentos, 
adormeceu santamente no Senhor, próximo aos 
84 anos de idade. Foi sepultado na Capela-Mor 
da Igreja do Mosteiro da Luz, e sua sepultura 
ainda hoje continua sendo visitada pelos fiéis. 
Sobre a lápide do sepulcro de Frei Galvão está 
escrito: “Aqui jaz Frei Antônio de Sant'Anna 
Galvão, ínclito fundador e reitor desta casa 
religiosa, que tendo sua alma sempre em suas 
mãos, placidamente faleceu no Senhor no dia 
23 de dezembro do ano de 1822”. Frei Galvão 
foi um religioso cujo coração é de Deus, mas as 
mãos e os pés são dos irmãos. Toda a sua 
pessoa era caridade, delicadeza e bondade: 
testemunhou a doçura de Deus entre os 
homens. Era o homem da paz, e como 
encontramos no Registro dos Religiosos 
Brasileiros: “O seu nome é, em São Paulo, mais 
que em qualquer outro lugar, ouvido com grande 
confiança e não uma só vez, de lugares remotos, 
muitas pessoas o vinham procurar nas suas 
necessidades”. Beatificado em 1998 por João 
Paulo II, foi canonizado por Bento XVI em 11 de 
maio de 2007.

Antônio de Sant'Anna Galvão nasceu no dia 
10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá 
(SP). O ambiente familiar era profundamente 
religioso. Antônio viveu com seus irmãos numa 
casa grande e rica. Seus pais gozavam de 
prestígio social e influência política. O pai, 
querendo dar-lhe uma boa formação humana e 
cultural, mandou Antônio, com a idade de 13 
anos, à Bahia, a fim de estudar no seminário dos 
padres jesuítas. Em 1760, Antônio ingressou no 
noviciado da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição, no Convento de São 
Boaventura do Macacu, na Capitania do Rio de 
Janeiro. Foi ordenado sacerdote no dia 11 de 
julho de 1762, sendo transferido para o 
Convento de São Francisco em São Paulo. Em 
1774, fundou o Recolhimento de Nossa 
Senhora da Conceição da Divina Providência, 
hoje Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, 
das Irmãs Concepcionistas da Imaculada 
Conceição. Cheio do espírito da caridade, não 
media sacrifícios para aliviar os sofrimentos 
alheios. Por isso o povo a ele recorria em suas 
necessidades. A caridade de Frei Galvão brilhou, 
sobretudo, como fundador do mosteiro da Luz, 
pelo carinho com que formou as religiosas e 
pelo que deixou nos estatutos do então 
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também glorificados com ele. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 67(68),2 e 4.6-
7ab.20-21 (R.21a).

R.  Nosso Deus é um Deus que salva, é 
um Deus libertador!

1. Eis que Deus se põe de pé, e os 
inimigos se dispersam! Fogem longe de sua 
face os que odeiam o Senhor! Mas os justos se 
alegram na presença do Senhor rejubilam 
satisfeitos e exultam de alegria!  R.

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

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17ba 

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

nos na verdade!  R.

Evangelho - Lc 13,10-17

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

- Naquele tempo: Jesus estava ensinando 10

numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí 11

uma mulher que, fazia dezoito anos, estava com 
um espírito que a tornava doente. Era encurvada 
e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus 12

chamou-a e lhe disse: “Mulher, estás livre da 
tua doença”. Jesus colocou as mãos sobre ela, 13

e imediatamente a mulher se endireitou, e 
começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga 14

ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura  
em dia de sábado. E, tomando a palavra, 
começou a dizer à multidão: “Existem seis dias 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! A cura da 
mulher que há 18 anos vivia encurvada faz 
pensar nas experiências de sofrimento que 
perpassam a vida de tantos irmãos. Talvez 
muitos deles estejam perto de nós e não os 
vemos. Jesus levanta o véu da invisibilidade e 
põe aquela mulher de pé. Aproveita para 
denunciar uma religião que não está atenta aos 
sofredores, mas sabe se nutrir muito bem. Em 
Santo Antônio de Sant'Ana Galvão, está o 
exemplo do serviço humilde aos mais necessi-
tados. 

Antífona da entrada - Lc 4,18

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

Oração do dia

Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de 
Santo Antônio de Sant'Ana Galvão um instru-
mento de caridade e de paz no meio dos irmãos, 
concedei-nos, por sua intercessão, favorecer 
sempre a verdadeira concórdia.

Leitura - Rm 8, 12-17

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

- Irmãos, temos uma dívida, mas não ara 12

com a carne, para vivermos segundo a carne. 
13Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, 
mas se, pelo espírito, matardes o procedimento 
carnal, então vivereis. Todos aqueles que se 14

deixam conduzir pelo Espírito de Deus são 
filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um 15

espírito de escravos, para recairdes no medo, 
mas recebestes um espírito de filhos adotivos, 
no qual todos nós clamamos: Abbá - ó Pai! O 16

próprio Espírito se une ao nosso espírito para 
nos atestar que somos filhos de Deus. E, se 17

somos filhos, somos também herdeiros - 
herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo -; se 
realmente sofremos com ele, é para sermos 
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4.  Para que a mesma fé que nos leva a 
adorar o Senhor na Eucaristia nos ajude a vê-lo 
em cada sofredor, rezemos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Nós vos damos, Senhor, por tudo o que 

fizestes no dia a dia das pessoas para coloca-las 
de pé, na posse de sua dignidade e liberdade. 
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, para 
que, recordando a imensa misericórdia do 
vosso Filho, sejamos confirmados no amor a 
Deus e ao próximo.  

Antífona da comunhão - Jo 15,3

Não há maior prova de amor que dar a vida 
pelos amigos. 

Depois da comunhão

Renovados por estes sagrados mistérios, 
concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo de 
santo Antônio de Sant'Ana Galvão, que vos 
serviu com filial constância e se dedicou ao 
vosso povo com imensa caridade. 

para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para 
serdes curados, mas não em dia de sábado”. O 15

Senhor lhe respondeu: “Hipócritas! Cada um de 
vós não solta do curral o boi ou o jumento, para 
dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de 
sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás 16

amarrou durante dezoito anos, não deveria ser 
libertada dessa prisão, em dia de sábado?” 
17Esta resposta envergonhou todos os inimigos 
de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com 
as maravilhas que ele fazia. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis. 

Irmãs e irmãos! Dirijamos nosso olhar ao 
Senhor e peçamos-lhe a graça de ver os 
sofrimentos ao nosso redor, dizendo:
R. Dai-nos vosso olhar, Jesus.

1.  Para que enxerguemos o drama em que 
vivem milhões de seres humanos vítimas da 
miséria e da fome, rezemos.

2.  Para que não consideremos normal a 
escandalosa desigualdade social que atravessa 
a nossa sociedade, rezemos.

3.  Para que sejamos capazes de nos 
colocar no lugar dos que sofrem preconceito, 
desprezo e ódio gratuitos, rezemos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,10-17
 mulher do Evangelho de hoje se parece com a figueira estéril. A figueira estéril, segundo 

ASão Gregório, simboliza o ser humano que, não querendo produzir o fruto da obediência, 
ao invés de crescer reto, entortou-se. Os dezoito anos de doença simbolizam o mal do 

ser humano, criado no sexto dia nos três momentos da história da salvação: antes, durante e depois 
da Lei, até o momento em que ouve a palavra do Senhor que declara sua liberdade. Seis 
multiplicados por três dá dezoito! Graças a Jesus, o ser humano, fechado e encurvado sobre si 
mesmo, pode, finalmente, se pôr finalmente de pé diante daquele de quem é imagem e 
semelhança. A mulher recurvada curada por Jesus é imagem do ser humano livre. Brilha em sua 
face a salvação que vem de Deus (Sl 42,12).

-  O milagre da mulher encurvada nos mostra o que pode acontecer neste ano que a 
paciência de Deus concede para a nossa conversão. É o anúncio da salvação já dada em Jesus, 
para nos voltarmos para ela e a acolhermos. O sábado, dia do repouso de Deus, está em ação no 
mundo. A mulher encurvada ergue-se como um símbolo de Deus, que, mandando e oferecendo 
seu Filho, se encurva sobre o ser humano. Toda criatura encurvada pode endireitar-se e refletir em 
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sua face a glória do Filho. A história está objetivamente salva; o anúncio visa a conhecer, 
reconhecer e acolher livremente a salvação dada em Cristo.

-  Em Lc 13,10-17, fala-se cinco vezes de “sábado” e duas de “é necessário”. O centro do 
relato é a salvação dada a uma filha de Abraão. Com Jesus chegou entre nós o “sábado” e realiza-se 
a “necessidade” de Deus, que é salvar o ser humano. 

- O Reino é pequeno como uma sementinha e escondido como o fermento ou o sal (Lc 13,18-
21), mas movimenta e transforma o mundo. O sábado que Deus quer estender ao homem, 
inaugurado na sinagoga de Nazaré (cf. Lc 4), se realiza toda vez que hoje o ser humano recupera a 
posição “de pé” diante de Deus.

-  Ler a história é ler nela a salvação que Deus realiza por meio de Jesus. Quem olha a história 
com esses olhos é curado, alegra-se e glorifica a Deus como a mulher 'endireitada' e a multidão 
entusiasmada. Quem vê a história com outros olhos continua dobrado sobre si mesmo, se 
enraivece e se cobre de vergonha, como o chefe da sinagoga e os adversários de Jesus.

-  Podem-se notar semelhanças entre Lc 13,10-17 e Lc 6,6-11 (cura, na sinagoga, de um 
homem com a mão direita seca) e Lc 14,1-6 (cura de um homem hidrópico). E deve-se notar que, 
diferentemente da cura da mulher com fluxo de sangue (Mt 9,20), a mulher do Evangelho de hoje 
não se esforça para tocar Jesus. Ao contrário, a mulher do Evangelho de hoje é buscada e tocada 
por Jesus. Lá, se sublinhava a fé insistente da mulher; aqui, se chama a atenção para a iniciativa 
paciente de quem veio para procurar os filhos de Abraão que estavam perdidos (Lc 19,9ss.). 

-  A mulher do Evangelho de hoje se parece com a figueira estéril. A figueira estéril, segundo 
São Gregório, simboliza o ser humano que, não querendo produzir o fruto da obediência, ao invés 
de crescer reto, entortou-se. Os dezoito anos de doença simbolizam o mal do ser humano, criado 
no sexto dia nos três momentos da história da salvação: antes, durante e depois da Lei, até o 
momento em que ouve a palavra do Senhor que declara sua liberdade. Seis multiplicados por três 
dá dezoito! (Homilia 31). 

-  Graças a Jesus, o ser humano, fechado e encurvado sobre si mesmo, pode, finalmente, se 
pôr finalmente de pé diante daquele de quem é imagem e semelhança. A mulher recurvada curada 
por Jesus é imagem do ser humano livre. Brilha em sua face a salvação que vem de Deus (Sl 
42,12).

- A palavra-chave é a palavra de Jesus à mulher: “Estás desligada da tua enfermidade”. Isso é tudo 
o que Jesus fez na história. O milagre é declarado antes de ser realizado. O anúncio da Igreja faz tomar 
consciência da novidade e permite que a pessoa ainda encurvada se endireite. A condição é a fé! 

Santos do dia: Miniato (+250); Crispim e Crispiniano (+287); Crisanto e Dária (+304); 
Marciano e Martírio (300-358); Gaudêncio (+410). Margarida de Roskilde (+1176); Luís III de 
Arnstein (1109-1185). Antônio de Sant'Anna Galvão (1739-1822).

Testemunhas do Reino: Antonio Llido (1974, Chile). Wladimir Herzog (1975, São Paulo). Carlos 
Páez, Salvador Ninco, Nevardo Fernández (1987, Colômbia). Alejandro Rey e Jacinto Quiroga (1988, 
Colômbia). Jorge Párraga (1989, Peru). Richard Shaull (2002, USA).

Memória histórica: Nascimento de Pablo Picasso (1881). Um setor do Exército brasileiro nega-
se a ser utilizado para destruir os quilombos dos negros (1887). 

Efemérides: Dia da Democracia. Dia da Saúde Dentária. Dia do Cirurgião Dentista Brasileiro. Dia 
do Sapateiro. Dia Mundial do Macarrão. 
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26 TERÇA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana) 

adoção filial e a libertação para o nosso corpo. 
24Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o 
objeto da esperança não é aquilo que a gente 
está vendo; como pode alguém esperar o que já 
vê? Mas se esperamos o que não vemos, é 25

porque o estamos aguardando mediante a 
perseverança. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 125(126),1-
2ab.2cd-3.4-5.6 (R/. 3a)

R.  Maravilhas fez conosco o Senhor!

1.  Quando o Senhor reconduziu nossos 
cativos, 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 
conosco o Senhor, exultemos de alegria!  R.

3.  Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como 
torrentes no deserto. Os que lançam as sementes 
entre lágrimas, ceifarão com alegria. R.

4.  Chorando de tristeza sairão, espalhando 
suas sementes; cantando de alegria voltarão, 
carregando os seus feixes!  R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

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

terra, pois revelaste os mistérios do teu Reino! R .

Evangelho - Lc 13,18-21

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é 18

semelhante o Reino de Deus, e com que poderei 
compará-lo? Ele é como a semente de 19

mostarda, que um homem pega e atira no seu 
jardim. A semente cresce, torna-se uma grande 
árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! O Reino é 
pequeno como a semente e pouco como o 
fermento. Mas cresce e faz crescer. Sua meta 
não é o espetáculo nem o triunfo, mas a 
transformação deste mundo apequenado pelo 
egoísmo e incapaz de crescer sem o vigor e os 
valores transformadores do Reino de Deus.

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.

Leitura - Rm 8,18-25 

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. D e 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, 20

não por sua livre vontade, mas por sua 
dependência daquele que a sujeitou; também 21

ela espera ser libertada da escravidão da 
corrupção e, assim, participar da liberdade e da 
glória dos filhos de Deus. Com efeito, 22

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

que temos os primeiros frutos do Espírito, 
estamos interiormente gemendo, aguardando a 
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cainho, rezemos.
(A comunidade acrescenta suas preces)
PR. - Senhor Jesus, atendei às nossas 

preces com a mesma generosidade com que 
vos entregais ao Reino. Vós que sois Deus com o 
Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Antífona da comunhão - Sl 19,6

Com a vossa vitória então exultaremos, 
levantando as bandeiras em nome do Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos. 

ramos". Jesus disse ainda: "Com que poderei 20

ainda comparar o Reino de Deus? Ele é como o 21

fermento que uma mulher pega e mistura com 
três porções de farinha, até que tudo fique 
fermentado". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Invoquemos o Senhor 
Jesus, pedindo-lhe a graça de ser como a 
semente de mostarda e o fermento, dizendo: R. 
Ouvi-nos, Senhor!

1.  Pelos discípulos missionários, para que 
espalhem a semente do Reino e o fermento de 
Jesus, rezemos.

2.  Pelos que não sabem pregar, mas 
testemunham o Evangelho e rezam pela vinda 
do Reino, rezemos.

3.  Pelos que anseiam pela liberdade dos 
filhos de Deus e a vivem no amor, na verdade e 
na justiça, rezemos. 

4.  Pelos membros das nossas comuni-
dades, para que se dediquem a elas com zelo e 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,18-21
e a perícope precedente (Lc 13,10-17) mostrava que o Reino está ativo no mundo, a de hoje 

Smostra “como.” O Reino de Deus tem uma aparência insignificante, é quase invisível e, sem 
o discernimento da fé, é impossível percebê-lo. Atua na história conforme o estilo de Jesus, 

que nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre, imerso na irrelevância religiosa e política. O 
Evangelho de hoje alude a essa realidade do messianismo de Jesus com a rica linguagem das 
parábolas.
-  O Reino de Deus, preferencialmente destinado aos pequenos, pecadores e pobres, aos 
olhos dos grandes, justos e prósperos, é uma realidade insignificante e destinada à falência. Uma 
semente que apodrece debaixo da terra! Mas aqui está o paradoxo. A semente que apodrece debaixo 
da terra revela, assim, a sua força vital, espontânea e específica. Vira planta, outra planta, nova 
planta, carregada de dezenas, centenas de sementes. Uma massa imunda e desprezível! O Reino, 
dado aos pecadores, aos olhos dos justos, é como o fermento: um pouco de farinha que estragou! 
Mas, de novo, aqui está o paradoxo. O fermento tem a força de transformar em pão leve e saboroso a 
massa seca e dura do trigo considerado bom.
-  Se quisermos perceber a presença do Reino, precisamos lançar o nosso olhar sobre aquilo 
que aparentemente não conta. Deus, o Deus diferente de Jesus, realiza o seu plano com o que é 
pequeno, desprezado, nada (1Cor 2,4ss.). 
-  A atuação do Reino não nega nem anula a liberdade de o homem fazer a história. A 
interpretação última, porém, escapa ao ser humano. Esta está na cruz do Filho. Esta é revelada no 
mistério do Filho do Homem. Ele foi pego e lançado fora. A semente inane foi sepultada debaixo da 
terra. Mas aqui está o paradoxo. Ele se tornou a árvore da vida que, pela força do Espírito, frutifica 
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para todos os homens. Foi pego e escondido depressa, como algo imundo, para celebrar a festa que 
se aproximava (Jo 19,31ss.). Mais uma vez, porém, aí está o paradoxo. Ele tornou-se, assim, 
fermento de novidade que fez crescer a terra dura, estourando seus sepulcros de pedra. 
-  O fermento do Reino é muito diferente do fermento dos fariseus: no lugar do medo da morte 
(Lc 12,1ss.), o amor do Pai (Lc 12,32ss.); no lugar da acumulação, o dom (Lc 12,13ss.; 22ss.); no 
lugar do ladrão que rouba a vida (Lc 12,39), o Esposo que bate à porta para o encontro das núpcias 
(Lc 12,35)!
- Por isso, é preciso discernir. As parábolas de hoje oferecem os critérios de discernimento, para 
que possamos contemplar a história do alto, como Deus mesmo a vê. São parábolas cristológicas, 
pois ajudam a ler na história humilde, humilhante e perdida de Jesus a força libertadora de Deus. 
São parábolas eclesiológicas, pois a Igreja deve seguir Jesus e seu estilo para dar testemunho de 
sua missão. 
-  Os Atos dos Apóstolos mostram a verdade dessas duas parábolas. Em Filipos, uma única 
mulher acolheu o pequeno Paulo. Essa mulher foi a pequena semente que frutificou na grande 
árvore da Igreja que se alastrou pela Europa (At 16,11-15). 

Santos do dia: Evaristo (+105); Demétrio de Tessalônica (+304); Amando de Estrasburgo (290-
355); Siguebaldo de Metz (+741); Albuíno (700-760). 

Testemunhas do Reino: Filipe Nicolai, Johann Heermann, Paul Gerhard. Ramón Valadares (1980, 
El Salvador). Herbert Anaya (1987, El Salvador).

Efemérides: Dia do Trabalhador na Construção Civil. Fundação da Cruz Vermelha (Genebra, 1863).

27 QUARTA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana) 

Leitura - Rm 8,26-30

Leitura da Carta de São Paulo ao 
Romanos

Irmãos: Também, o Espírito vem em 26

socorro 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 27

o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do 
Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o 
Espírito intercede em favor dos santos. 
28Sabemos que tudo contribui para o 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 

Animador(a) - Irmãs e irmãos!  dom divino 
da salvação precisa ser acolhido pela mão 
aberta do ser humano. A porta é estreita e é 
preciso superar a arrogância e o egoísmo. A 
porta pode se fechar, o tempo é precioso e pode 
acabar quando menos esperamos. É preciso 
escolher a acolher agora! 

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.
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`Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim 
todos vós que praticais a injustiça!' Ali haverá 28

choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, 
Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no 
Reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados 
fora. Virão homens do oriente e do ocidente, 29

do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no 
Reino de Deus. E assim há últimos que serão 30

primeiros, e primeiros que serão últimos. - 
Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Dirijamos nossas preces 
confiantes a Deus, pedindo-lhe a salvação, que 
só ele nos pode dar, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelo santo povo de Deus, para que 
acolha na fé, na esperança e na caridade a 
salvação, oremos.

2.  Pelos cristãos e cristãs, para que vivam 
cada dia como se fosse seu último dia na terra, 
oremos.

3.  Pelos discípulos missionários de 
nossas comunidades, para que façam bem o 
bem, oremos.

4.  Pelos irmãos e irmãs falecidos, para que 
sejam acolhidos com alegria à mesa do Reino, 
oremos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Atendei, Senhor, as preces que vos 

apresentamos e acolhei-nos na glória quando 
nos apresentarmos diante de vós.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Antífona da comunhão - Sl 19,6

Com a vossa vitória então exultaremos, 
levantando as bandeiras em nome do Senhor.

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.

Salmo responsorial - Sl 12(13),4-5.6 
(R/. 6a)

R.  Senhor, eu confiei na vossa graça!

1.  Olhai, Senhor, meu Deus, e respondei-
me! Não deixeis que se me apague a luz dos 
olhos e se fechem, pela morte, adormecidos! 
Que o inimigo não me diga: "Eu triunfei!" Nem 
exulte o opressor por minha queda.  R.

2.  Uma vez que confiei no vosso amor! 
Meu coração, por vosso auxílio, rejubile,   e que 
eu vos cante pelo bem que me fizestes!  R.

Aclamação ao Evangelho - 2Ts 2,14

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim 

alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus 
Cristo. R.

Evangelho - Lc 13,22-30 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo: Jesus atravessava 2 2

cidades e povoados, ensinando e prosseguindo 
o caminho para Jerusalém. Alguém lhe 23

perguntou: "Senhor, é verdade que são poucos 
os que se salvam?" Jesus respondeu: "Fazei 24

todo esforço possível para entrar pela porta 
estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão 
entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono 25

da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado 
de fora, começareis a bater, dizendo: `Senhor, 
abre-nos a porta!' Ele responderá: `Não sei de 
onde sois.' Então começareis a dizer: `Nós 26

comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste 
em nossas praças!' Ele, porém, responderá: 27
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um dia entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos. 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 13,22-30
omos filhos e filhas de Deus no Filho Jesus (cf. Lc 11). Ainda não estamos, porém, no céu, 

Smas na terra, limitados pela densidade do espaço e pelo fluir do tempo. Por isso, temos que 
aprender a viver a filiação em todas as dimensões da nossa existência. O capítulo 12 nos 

ensinou a vivê-la em relação às coisas, que, sendo um dom do Pai, devem ser compartilhadas entre 
os filhos e filhas, que o Pai quer irmãos e irmãs.

-  O capítulo 13 nos ensina a viver a filiação no tempo. Dado que o dom é o sentido de tudo o 
que ocupa o espaço, a conversão é o sentido de cada instante do tempo. O presente, o único tempo 
que realmente nos é dado – pois o passado não existe mais e o futuro ainda não existe – nos é dado 
para nossa conversão, para voltarmos para o verdadeiro sentido da vida no espaço e no tempo.

-  Converter-se não é um esforço hercúleo para tornamo-nos “melhores”, mas girar o foco da 
nossa “miséria” para a Sua “misericórdia”, do mal que fazemos para o bem que Ele nos quer, da 
autojustificação à aceitação da Sua graça livre e gratuita, única fonte de vida autenticamente nova. 
Deixando-nos introduzir nesse processo, entramos num dinamismo de alegria e ação de graças. O 
“sábado” se antecipa para cada fração do tempo! O “sábado” se antecipa no tempo e celebra-se na 
Eucaristia, o banquete de alegria daqueles e daquelas que o Amor salvou.

-  O “xis” é como entrar na sala onde se come o pão do Reino na alegria da salvação. O 
Evangelho de hoje descreve o esforço insano para se estar entre os convidados. Lembra aquele 
desesperado bater à porta, tarde da noite, para conseguir o pão (cf. Lc 11,5-8). Evoca o pedido 
insistente do Espírito (cf. Lc 11,9-13; cf. Lc 18,1ss.). 

-  A porta não é a lei, nem a tradição, nem as obras, nem o esforço sobre-humano para atuá-
las. A porta é alguém, uma pessoa, Jesus. Através dele (porta é, ao mesmo tempo, espaço fechado e 
vão aberto) todos somos salvos, pois, em sua caminhada para Jerusalém, ele vai ao encontro de 
todo fugitivo. Cada um pode entrar, mesmo o desesperado, o imundo, o incurável. Tíquete de 
ingresso é a necessidade, o reconhecimento da necessidade, a fé. Perguntei ao menino das chaves: 
“Você faz todo tipo de chaves?” “Faço”. “Você tem a chave do Reino dos céus?” “Tenho, claro que 
tenho”. “Qual é a chave para entrar no Reino dos céus?” “A fé. A chave é a fé!” Paulo estava de novo 
falando pela boca do menino.

-  Fica do lado de fora só quem se considera bom e se sente bem com a própria bondade. A 
falsa segurança e a justiça presumida são o único impedimento. Mas como? Porque, para entrar, é 
preciso reconhecer-se pecador diante do perdão de Deus (cf. Lc 18,9ss.). Ninguém se salva pelos 
próprios méritos, mas todos – absolutamente todos, Maria inclusive, abrindo a fila – somos salvos 
pelo amor do Pai, pelos méritos do Filho, pelo dom do Espírito. 

-  O tempo presente – o tempo que a cada um é dado viver – é o ano de graça que nos é dado 
para converter-nos da nossa injustiça à Sua graça, do nosso pecado ao Seu perdão, da nossa 
miséria à Sua misericórdia. A porta é estreita porque o nosso “eu” e as suas presunções são 
enormes e, por isso, não passam pela porta do pequeno e humilde Jesus. Jesus já morreu para 
abrir-nos a porta. Agora, cada um precisa morrer – o nosso “eu” e as nossas presunções devem 
morrer – antes de entrar, para poder passar. Tarefa para uma vida!
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-  O Evangelho de hoje, assim, dá início à segunda parte da viagem de Jesus a Jerusalém, 
viagem da misericórdia. Cada um de nós é convidado a identificar-se com as pessoas que o 
peregrino Jesus vai encontrando e salvando. Ele quer nos encontrar ao longo do Seu caminho para 
introduzir-nos, pela Cruz, na Sua glória. 

Santos do dia: Frumêncio (300-360); Wolfhard (1070-1127); Clara Isabel Gherzi (1742-1800).

Testemunhas do Reino: Miguel Servet (1553, Suíça).

Memória histórica: Morre na fogueira Miguel Servet, condenado tanto por católicos quanto por 
protestantes, mártir da liberdade de pensamento, consciência e expressão (1553). Paz de Black Hills de 
cheyennes, sioux e navajos com o exército dos EUA (1866). Independência de São Vicente e das 
Granadinas (1997). Sentença pela megacausa ESMA, o maior centro de tortura e extermínio argentino: 
prisão perpétua a Alfredo Astiz, 'Anjo da Morte', e 15 outros torturadores (Argentina, 2011). 

Efemérides: Dia Mundial da Oração pela Paz. Dia do Músico. Fundação da Cruz Vermelha 
(Genebra, 1863). Nascimento de Graciliano Ramos (1892). 

28
QUINTA-FEIRA - SÃO SIMÃO E SÃO JUDAS TADEU,

Apóstolos - Festa
(Vermelho - Glória - Pf dos Apóstolos - Ofício do Comum dos Apóstolos) 

Antífona da entrada

No seu amor inabalável, o Senhor escolheu 
como apóstolos Simão e Judas e lhes deu uma 
glória eterna.

Oração do dia

Ó Deus, que, pela pregação dos Apóstolos, 
nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso 
Evangelho, concedei, pelas preces de São 
Simão e São Judas, que vossa Igreja não cesse 
de crescer, acolhendo com amor novos fiéis.

Leitura - Ef 2,19-22

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios

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 grupo dos Doze, havia dois discípulos de 
nome “Simão”: Simão Pedro e Simão “Zelota” 
(Lc 6,15; At 1,13) ou “Cananeu” (Mt 10,4; Mc 
3,18). É provável – até certo, para muitos – que 
este Simão fizesse parte do grupo nacionalista 
dos Zelotas, que queriam expulsar os Romanos 
da Palestina, mesmo recorrendo à violência. 

Lucas e João conhecem um Judas (Lc 6,16; 
At 1,13; Jo 14,22), filho de Tiago. Este Judas 
provavelmente é o Tadeu de Mt 10,3 e Mc 3,18. 
Era preciso distingui-lo do outro Judas, aquele 
que traiu Jesus, lembrado sempre no final da 
lista dos Doze. 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Jesus 
passa a noite em oração e, ao amanhecer, 
escolhe Doze discípulos para estarem mais 
próximos a ele. Antes de qualquer decisão, 
Jesus se recolhia na intimidade do Pai pela 
oração. Tornar nossa vida uma vida de oração é 
um desafio permanente. Na festa de São Simão 
e São Judas Tadeu, peçamos a graça de 
colocarmos também a nossa vida na direção do 
Senhor. 
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doenças. E aqueles que estavam atormentados 
por espíritos maus também foram curados. A 
multidão toda procurava tocar em Jesus, porque 
uma força saía dele, e curava a todos. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos féis

Irmãs e irmãos! Na festa de São Simão e de 
São Judas Tadeu, apresentemos as nossas 
súplicas ao Pai pela Igreja missionária e por todo 
o mundo, dizendo: R. Atendei-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, erguida sobre a base dos 
Apóstolos, para que dê testemunho da 
ressurreição de Cristo, rezemos. 

2.  Pelo colégio episcopal, sucessor do 
grupo dos Doze, para que se sinta responsável 
por toda a Igreja, rezemos. 

3.  Pelos governantes, para que trabalhem, 
sem desfalecer, pela vida de todos, pela justiça e 
pela paz, rezemos. 

4.  Pelos doentes, para que sejam curados 
de seus males e eles possam retornar às suas 
atividades, rezemos. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor da Igreja, acolhei as nossas 

preces e fazei de nós bons discípulos 
missionários. 

Oração sobre as oferendas

Ao festejarmos a glória dos apóstolos São 
Simão e São Judas, acolhei, ó Deus, as nossas 
preces e preparai os nossos corações para 
celebrar dignamente esta Eucaristia.

Prefácio dos Apóstolos, I ou II

Antífona da comunhão - Jo 14,23

Aquele que me ama será amado por meu 
Pai; nós viremos a ele, e faremos nele nossa 
morada.

no Senhor. E vós também sois integrados 22

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

Salmo responsorial - Sl 18(19a),2-3.4-
5(R/. 5a)

R. Seu som ressoa e se espalha em 
toda a terra.

1.  Os céus proclamam a glória do Senhor, 
e o firmamento, a obra de suas mãos; dia ao dia 
transmite esta mensagem, a noite à noite 
publica esta notícia.  R. 

2.  Não são discursos nem frases ou 
palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; 
seu som ressoa e se espalha em toda a terra, 
chega aos confins do universo a sua voz. R .

Aclamação ao Evangelho

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, 

cantamos; vos louva, ó Senhor, o coro dos 
Apóstolos!  R.

Evangelho - Lc 6,12-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas 

12 Naqueles dias, Jesus foi à montanha para 
rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. 
13Ao amanhecer, chamou seus discípulos e 
escolheu doze dentre eles, aos quais deu o 
nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o 14

nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; 
Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, 15

filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; 
16Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, 
aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da 17

montanha com eles e parou num lugar plano. Ali 
estavam muitos dos seus discípulos e grande 
multidão de gente de toda a Judéia e de 
Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram 18

para ouvir Jesus e serem curados de suas 
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Santo, que este sacrifício, hoje oferecido em 
memória do martírio de São Simão e São Judas, 
nos conserve sempre em vosso amor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo recebido o vosso sacra-
mento, nós vos pedimos, reunidos no Espírito 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 6,12-19
ucas narra o chamado e a instituição dos Doze Apóstolos antes de Jesus iniciar os 

Ldiscursos de ensinamento. Os enviados serão aqueles que estiveram com Jesus, que 
ouviram a sua mensagem desde o início. Na Festa de hoje lembramos dois do grupo dos 

Doze: Simão, o zelota e Judas (chamado Tadeu). Eles estão no final da lista dos Doze, somente antes 
de Judas Iscariotes.

-  Jesus foi à montanha para rezar: Assim como Moisés subiu o Monte Sinai (Ex 19), Jesus 
sobe à montanha para o encontro com Deus. A oração é um dos temas fortes do Evangelho de Lucas. 
Jesus reza, passa tempos em oração a Deus, sobretudo nos momentos mais importantes da sua vida 
e missão (3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28-29; 11,1; 22,41; 23,34.46).

-  Escolheu doze aos quais deu o nome de apóstolos: Só Lucas diz isso, por causa de sua 
teologia da Igreja e da função apostólica. A palavra apóstolo significa “enviado”. Os Doze devem ter 
convivido com Jesus e terem sido testemunhas da ressurreição. Eles terão a função de tornar 
sempre atual a palavra do Senhor, anunciando a mensagem de Jesus a todo o mundo, começando 
por Jerusalém (At 1,8). Assim como temos as Doze Tribos no AT, Jesus escolhe os Doze no NT.

-  Simão, a quem impôs o nome de Pedro: O primeiro de todas as listas dos Doze é sempre 
Simão, cujo nome será mudado para Pedro. É ele que tem a missão de liderar e conduzir a 
comunidade iniciada por Jesus.

-  Simão, chamado Zelota: Mateus e Marcos o chamam de “cananeu” (Mt 10,4; Mc 3,18), 
porém Lucas não indica a sua procedência e sim o grupo ao qual pertencia. Os zelotes eram um 
grupo religioso e revolucionário. Prezavam pelo zelo pela Terra Santa (dominada pelos romanos) e 
pelo Templo (dominado pelos saduceus). Nada mais se sabe sobre a atividade deste apóstolo.

-  Judas, filho de Tiago: Em Mateus (10,3) e Marcos (3,18) este apóstolo aparece com o nome 
de Tadeu, que significa coração, peito ou íntimo. Em Lucas e At 1,13 seu nome é Judas, filho de 
Tiago. Também pouco se sabe da sua vida histórica. A tradição atribui a ele o padroeiro das causas 
perdidas e é também patrono dos hospitais.

-  Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano: Diferente de Mateus, onde o 
sermão é na montanha, Lucas situa o ensinamento na planície. A montanha é o lugar do 
abastecimento junto ao Pai, a planície é o lugar do início da missão.

-  Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão: As multidões estão muito 
presentes em Lucas. Aproximam-se de Jesus, querem vê-lo, ouvir sua palavra, ser tocadas e 
curadas das doenças e dos males que as atormentam. As multidões têm uma dimensão social, elas 
não têm nome. Jesus vê estas pessoas como rebanho sem pastor, ou seja: perdidas, sem rumo e em 
perigo diante dos mercenários e dos inimigos, de quem não poderão se defender sozinhas.

 A vocação dos Doze nasce da noite de oração de Jesus sobre a montanha. A Igreja, que tem 
nos Doze a sua semente, o seu núcleo inicial, nasce da comunhão com o Pai que avança noite 
adentro, quer dizer, nasce daquela obediência e daquele amor ao Pai que não recua diante da morte, 
simbolizada na noite. A vocação dos Doze é igualmente um chamado à comunhão, que é o objetivo 
de todo apostolado. Simão e Judas “Tadeu” receberam o chamado e logo tiveram contato com as 
multidões sedentas da palavra e da cura das suas enfermidades.
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29 SEXTA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

R.  Glorifica o Senhor, Jerusalém!

1.  Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, 
canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com 
segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu 
seio abençoou.  R.

2.  A paz em teus limites garantiu e te dá 
como alimento a flor do trigo. Ele envia suas 
ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre 
veloz. R.

3.  Anuncia a Jacó sua palavra, seus 
preceitos suas leis a Israel. Nenhum povo 
recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou 
os seus preceitos.  R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

as conheço e elas me seguem.  R.

Evangelho - Lc 14,1-6

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

1Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus 
foi comer na casa de um dos chefes dos 
fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus, 2

havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus 3

falou aos mestres da Lei e aos fariseus: “A Lei 
permite curar em dia de sábado, ou não?” Mas 4

eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o 
homem pela mão, curou-o e despediu-o. 
5Depois lhes disse: “Se algum de vós tem um 
filho ou um boi que caiu num poço, não o tira 
logo, mesmo em dia de sábado?” E eles não 6

foram capazes de responder a isso. - Palavra 
da Salvação.

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Jesus, mais 
uma vez, discute com os fariseus a respeito da 
observância do sábado. A posição de Jesus é 
clara: o sábado foi feito para o homem e não o 
homem para o sábado. O critério de Jesus é o 
bem que deve ser feito, não importa quando. 
Fazer o bem, sempre!

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.

Leitura - Rm 9,1-5

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

Irmãos: Não estou mentindo, mas, em 1

Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho 
do Espírito Santo e da minha consciência: 
2Tenho no coração uma grande tristeza e uma 
dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo 3

segregado por Cristo em favor de meus irmãos, 
os de minha raça. Eles são israelitas. A eles 4

pertencem a filiação adotiva, a glória, as 
alianças, as leis, o culto, as promessas e 5

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

Salmo responsorial - Sl 147(147B),12-
13.14-15.19-20(R/. 12a
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(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai de infinita misericórdia, que 

protegeis e abençoais todos os homens e 
mulheres, fazei que os mais doentes ponham 
em vós toda a sua confiança e nunca lhes faltem 
o cuidado e a solidariedade dos irmãos e irmãs.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Antífona da comunhão - Ef 5,2

O Cristo nos amou, e por nós se entregou a 
Deus, como oferenda e sacrifício santo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Oremos pelos doentes, para 
que possam contar com a presença, o carinho e 
os cuidados de outras pessoas e com os 
serviços das instituições públicas e privadas que 
atuam na área da saúde.R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Para que as instituições da Igreja não se 
cansem de fazer o bem aos que mais precisam, 
rezemos, irmãos.

2. Para que os funcionários públicos 
acolham os cidadãos com todo o respeito e 
atenção, rezemos, irmãos.

3. Para que o Estado implemente políticas 
públicas voltadas à redução do risco de doença, 
rezemos, irmãos.

3. Para que tenhamos um coração grande 
como o de Paulo, capaz de amar e doar-se a 
todos, rezemos, irmãos.

4.  Para que as Pastorais Sociais nos 
ajudem a descobrir o rosto de Cristo nos pobres, 
rezemos, irmãos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 14,1-6
stamos no capítulo 14 de Lucas. Lucas 14 é dominado por uma tensão entre 

Eimpossibilidade e necessidade de salvação. Essa tensão só se desfará no esplêndido 
capítulo 15. A porta – que é o Senhor – é, na verdade, estreita (cf. Lc 13,24), mas o 

Senhor – que é a porta – quer que a casa esteja cheia (Lc 14,23).

- É o último sábado de Jesus explicitamente mencionado no Evangelho de Lucas. Os inimigos 
de Jesus foram reduzidos ao silêncio, à espera daquele sábado em que, pela morte, eles o 
reduziram ao silêncio (cf. Lc 23,56).

-  Essa refeição, na casa de um dos chefes dos fariseus, emoldura toda uma seção centrada 
no alimento (vv. 1-24). Nesse contexto, fala-se de banquete nupcial (vv. 7-11) e de convite 
acolhido pelos pobres (vv. 15-24). É o banquete anunciado em Isaías 55, que

o Pai prepara não se aguentando de alegria pela volta do Filho perdido e encontrado (Lc 15). É o 
banquete da misericórdia, aberto a todos os que se conhecem e reconhecem pecadores.

-  Se comer é viver, comer de sábado é participar da vida do próprio Deus, pois o sábado a 
Deus pertence. O que Jesus veio trazer-nos é o Reino do Pai, do qual vivem os filhos e filhas. Aquela 
semente miúda, lançada na terra, cresceu e virou árvore que acolhe a todos, até os justos... se 
deixarem! O fermento, podre e escondido, misturado à farinha, tornou-se pão oferecido a todos... 
até aos justos!
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-  A porta que dá acesso ao banquete sabático é, sem dúvida, estreita (cf. 13,24). Mas o salão 
do banquete deve ficar cheio. O hidrópico – grande demais para entrar – simboliza o fariseu, que 
transmuta em inchaço de morte tudo o que cai em suas mãos (cf. Lc 18,11ss.). A pessoa hidrópica 
sofre de uma queimação incurável. Quanto mais bebe, mais sede tem; tudo o que toma o enche de 
morte, aumentando sua sede. Assim, no plano existencial, é o fariseu, para o qual serve de espelho. 
Ele abandonou a Deus, fonte de água viva, e cavou um poço rachado. Enche-o com a água 
malcheirosa do próprio eu, que ele coloca no lugar de Deus (cf. Jr 2,13). E, assim, incha cada vez 
mais, tornando-se incapaz de passar pela porta (sempre estreita) do Reino! O hidrópico simboliza o 
fermento dos fariseus. É o contrário da semente, que, mal começa a inchar, morre e se enche de 
vida. O hidrópico – que é o fariseu cheio de si e inchado de sua autossuficiência – precisa fazer a 
dieta da humildade. Só o pobre pode ser preenchido de dons; o rico volta vazio (cf. Lc 1,53). O 
próprio Jesus manifestou a sua grandeza esvaziando-se e tomando a forma de servo (cf. Fl 2,5-11).

- A questão da liceidade da cura em dia de sábado – que sintetiza e simboliza a relação com a 
Lei – não é problema para Jesus. Antes, é um “dever” (cf. Lc 13,16). Ele “deve” agir de sábado, 
pois ele traz aos filhos cansados e sobrecarregados o hoje de Deus. A perspectiva da Lei e a 
perspectiva do Evangelho são muito diversas entre si. A primeira é esperança, espera e expectativa, 
enquanto a segunda é cumprimento do sábado! Jesus, de fato, devolve o sábado à perspectiva do 
Êxodo (cf. Ex 20,8-11; Dt 5,12-15). O “sábado” é a meta da criação, participação ao repouso do 
próprio Deus, que, no sétimo dia, descansou (cf. Gn 2,1-3). No sábado, tem-se um aperitivo da 
libertação definitiva e da nova criação, prometida pelos profetas, quando o homem repousará em 
Deus como em sua casa. Por isso, os mestres judeus dizem que “é dever do homem comer e beber, 
ou, então, se sentar e estudar a lei”!

- Se, no mundo, houvesse apenas doentes e pecadores, a missão de Jesus seria fácil. Bastava 
curar os primeiros e perdoar os segundos. O problema é a salvação dos justos, inchados da própria 
justiça. Jesus, na Cruz, morrerá como justo (cf. Lc 23,47; At 3,14) para convencer os justos a 
respeito de uma outra justiça: a misericórdia de Deus que ama até dar a vida pelos injustos que se 
acham justos!

Santos do dia: Narciso (100-depois de 212); Ferrúcio (III/IV século); Berengário da Baviera 
(+1108); Ermelinda (510-590). 

Memória histórica: Os holandeses compraram dos índios algonquinos a Ilha de Manhattan (Nova 
York) por 24 dólares (1626). 

Testemunhas do Reino: Manuel Chin Sooj e companheiros (1987, Guatemala). 

Efemérides: Dia Nacional do Livro. Dia da Vacina. Dia da Universidade Católica.

Com pé sobre a barricada
Desgrenhado, enorme, e nu,
Em Roma é Catão ou Mário,
É Jesus sobre o Calvário,
É Garibaldi ou Kossuth.

QUANDO nas praças s'eleva
Do povo a sublime voz...
Um raio ilumina a treva
O Cristo assombra o algoz...
Que o gigante da calçada

O POVO AO PODER

Castro Alves
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30 SÁBADO DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Verde - Ofício do dia de semana)

mistério, a saber: o endurecimento de uma parte 
de Israel é para durar até que a totalidade dos 
pagãos tenha entrado na salvação. E então todo 26

o Israel será salvo, como está escrito: "De Sião 
virá o libertador; ele tirará as impiedades do meio 
de Jacó. Essa será a realização da minha aliança 27

com eles, quando eu tirar os seus pecados". De 28

fato, com relação ao Evangelho, eles são 
inimigos, para benefício vosso, mas com relação 
à escolha divina, eles são amados, por causa dos 
patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são 29

irrevogáveis. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 93(94),12-13a 
14-15.17-18(R.14a)

R.  O Senhor não rejeita o seu povo!

1.  É feliz, ó Senhor, quem formais + e 
educais nos caminhos da Lei, para dar-lhe um 
alívio na angústia,  R.

2.  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.

3. Se o Senhor não me desse uma ajuda, 
no silêncio da morte estaria! Quando eu penso: 
"Estou quase caindo!" Vosso amor me sustenta, 
Senhor!  R.

Aclamação ao Evangelho

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de 

mim que sou de coração humilde e manso!  R.

Evangelho - Lc 14,1.7-11 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas

1- Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus 
foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. 

7E eles o observavam. Jesus notou como os 

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Jesus 
indica o caminho da humildade da generosi-
dade, sempre deixando que o outro possa estar 
“à nossa frente”. Nesse convite, a denúncia da 
atitude de querer aparecer sempre, muito 
comum entre os fariseus. Que o farisaísmo não 
nos tome conta! 

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.

Primeira leitura - Rm 11,1-2a.11-
12.25-29

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

- Irmãos: Eu pergunto: Será que Deus 1

rejeitou o seu povo? - De modo algum. Pois 
também eu sou israelita, da descendência de 
Abraão, da tribo de Benjamim... Deus não 2ª 

rejeitou o seu povo, que ele desde sempre 
considerou. Eu pergunto: Acaso eles tropeçaram 11

para cair? - Não, de modo algum. De fato, o passo 
em falso que eles deram serviu para a salvação 
dos pagãos, e a salvação dos pagãos, por sua vez, 
deve servir para despertar ciúme neles. Ora, se o 12

passo em falso deles foi riqueza para o mundo e o 
pequeno número de crentes dentre eles foi 
riqueza para os pagãos, que riqueza não será a 
adesão de todos eles ao Evangelho! Irmãos, para 25

não serdes presunçosos por causa da vossa 
sabedoria, é importante que conheçais o 



3.  Para que valorizemos o que há de bonito 
em nossas comunidades pobres, oremos. R. 

4.  Para que sejam simples e humildades, 
despretensiosos e generosos com todos, 
oremos.  R.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Ouvi, Senhor, em vossa misericórdia, 

as nossas sinceras e humildes preces. 

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Antífona da comunhão - Ef 5,2

O Cristo nos amou, e por nós se entregou a 
Deus, como oferenda e sacrifício santo.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério que 
agora celebramos. 

convidados escolhiam os primeiros lugares. 
8Então contou-lhes uma parábola: "Quando tu 

fores convidado para uma festa de casamento, 
não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha 
sido convidado alguém mais importante do que 

9tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha 
te dizer: `Dá o lugar a ele'. Então tu ficarás 

10envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, 
quando tu fores convidado, vai sentar-te no último 
lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, 
te dirá: `Amigo, vem mais para cima'. E isto vai 
ser uma honra para ti diante de todos os 

11convidados. Porque quem se eleva, será 
humilhado e quem se humilha, será elevado". - 
Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Peçamos ao Pai a virtude da 
humildade, dizendo: R. Ensinai-nos, Senhor! 

1.  Para que o santo povo fiel de Deus siga o 
caminho de Jesus, manso e humilde, oremos. R .

2.  Para que os discípulos missionários não 
busquem prestígio, honrarias e títulos, oremos. 
R. 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 14,1.7-11
 fermento dos fariseus enche o ser humano de ânsias de apossar-se e rapina (Lc 11,39). ONão o leva a ser mais, mas a querer ter sempre mais (Lc 12,15). Acaba como um hidrópico 
(cf. Lc 14,1-6), que transforma em água podre tudo o que come e bebe. Incha tanto que não 

consegue mais passar pela porta estreita! O fariseu leva essa situação ao paroxismo, mas, na 
verdade, essa é a situação de todo ser humano: ninguém pode se salvar (Lc 18,26ss.); todos somos 
salvos. Todos, menos o autossuficiente, que não quer saber da mão estendida, pois tem a pretensão 
de salvar-se sozinho.

-  No Evangelho de hoje, Jesus mostra o espírito novo de quem é curado da hidropisia. Esse 
espírito é a humildade, o contrário daquele protagonismo dos hidrópicos – pequenos ou grandes – 
que escolhem os primeiros lugares no banquete da vida. Ao fermento dos fariseus Jesus contrapõe 
o fermento do Reino. Não são normas de civilidade ou táticas mais ou menos inteligentes: é a 
revelação do julgamento de Deus, cujos critérios são muito diferentes dos nossos. Jesus escolheu o 
último lugar, fez-se servo de todos e humilhou-se até o ponto de ser lançado debaixo da terra. 
Somos chamados a fazer o mesmo, se quisermos ser seus amigos e ser reconhecidos como tais (v. 
10). Somos convidados a ocupar o último lugar, que é o lugar do Filho. O Filho não teme ocupar o 
último lugar, pois sabe que ocupa o primeiro no coração do Pai! É por isso que o Pai ama os últimos 
e nós também devemos amá-los (vv. 12-14). Na verdade, só eles participam do banquete do Reino 
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Santos do dia: Teonesto de Filipos (+425); Foillan (600-655); Afonso Rodrigues (1531-1617).

Testemunhas do Reino: Alonso Rodríguez (1526-1616). Santo Dias da Silva (1979, Brasil). 
Dorcelina Oliveira Folador (1999, Brasil).

Efemérides: Dia da Reforma Protestante. Dia do Balconista. Dia do Comerciário. 

(vv. 15-24), aquele que a Misericórdia prepara para o Filho perdido que voltou à casa do Pai (Lc 15). 
-  É a lição do Magnificat (Lc 1,46-56). Cura-nos do inchaço do “ego” para viver de Deus. 

Liberta-nos dos delírios de onipotência. Limpa nossos olhos. Só assim podemos ver como Deus 
age na história. Só o humilde dá glória a Deus e de Deus recebe glória, pois só ele reconhece o 
próprio nada e sabe que tudo lhe vem de Deus. O soberbo – hidrópico da própria falsa imagem – dá 
glória a si mesmo e resiste Àquele que lhe dá tudo. A humildade, disse a grande doutora da Igreja, 
Santa Teresa de Ávila, é a verdade do homem, húmus que Deus iluminou com a Sua glória. Mas é 
também a verdade de Deus, que, sendo amor, não pode ser soberbo. Em Deus, a humildade não é 
uma virtude – que dá sempre a ideia de uma conquista – mas o específico do Deus que se revelou 
em Jesus de Nazaré. Ao invés de encher-se e inchar-se e subir como um balão, Ele se esvaziou, 
mergulhou na terra, colocou-se a serviço de todos até à morte e morte de cruz. Por isso, diz o hino 
cristológico pré-paulino da carta aos Filipenses, foi-lhe dado um nome que está acima de todo 
nome (Fl 2,5-11). Só o humilde pode conhecer a Deus; só Deus pode conhecer o humilde!

-  Um santo dos tempos modernos ensina que finalidade de todo apostolado é levar as 
pessoas à humildade! A humildade, com a humilhação e a pobreza, é o distintivo de Cristo. O 
cavaleiro Inácio de Loyola dizia: são as cores da sua bandeira. A bandeira do inimigo ostenta as 
cores opostas: soberba, vanglória e riqueza. É preciso escolher debaixo da bandeira de qual senhor 
queremos servir (cf. Exercícios Espirituais, 146). 

31 31° DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício do dia de semana)

Animador(a) - Irmãs e irmãos! Amar a 
Deus e amar as pessoas é o ponto alto de toda a 
Lei. Jesus recorda que esse amor é “com o 
coração, com a alma, com o entendimento e 
com toda a força”. Ou seja, toda a vida, todas as 
nossas capacidades e sabedorias na direção do 
amor. Não é fácil, certamente, mas é a realização 
plena da nossa humanidade. Num tempo de 
tantas divisões e de uma cultura do ódio tão 
enraizada, o evangelho recorda o caminho de 
humanização que precisamos abraçar e que nos 
torna mais de Deus. 

Antífona da entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depressa, 
vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação!
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Leitura da Carta aos Hebreus

Irmãos: Os sacerdotes da antiga aliança 23

sucediam-se em grande número, porque a 
morte os impedia de permanecer. Cristo, 24

porém, uma vez que permanece para a 
eternidade, possui um sacerdócio que não 
muda. Por isso ele é capaz de salvar para 25

sempre aqueles que, por seu intermédio, se 
aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para 
interceder por eles. Tal é precisamente o sumo 26

sacerdote que nos convinha: santo, inocente, 
sem mancha, separado dos pecadores e 
elevado acima dos céus. Ele não precisa, 27

como os sumos sacerdotes oferecer sacrifícios 
em cada dia, primeiro por seus próprios 
pecados depois pelos do povo. Ele já o fez uma 
vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A 28

Lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes 
sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do 
juramento, que veio depois da Lei, constituiu 
alguém que é Filho, perfeito para sempre. - 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14, 23

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia
V.  Quem me ama realmente guardará 

minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 
viremos.  R.

Evangelho - Mc 12,28b-34

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo escrito por Marcos

Naquele tempo: Um mestre da Lei 28b

aproximou-se de Jesus e perguntou: "Qual é o 
primeiro de todos os mandamentos?" Jesus 29

respondeu: “O primeiro é este: Ouve, ó Israel! O 
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás 30

o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, de todo o teu entendimento e 
com toda a tua força! O segundo mandamento 31

é:Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não 
existe outro mandamento maior do que estes". 
32O mestre da Lei disse a Jesus: “Muito bem, 
Mestre! Na verdade, é como disseste: Ele é o 
único Deus e não existe outro além dele. Amá- 33

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, que 
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos 
servir como devem, fazei que corramos 
livremente ao encontro das vossas promessas.

Leitura - Dt 6,2-6

Leitura do Livro do Deuteronômio

Moisés falou ao povo dizendo: Temerás o  2

Senhor teu Deus, observando durante toda a 
vida todas as suas leis e os seus mandamentos 
que te prescrevo, a ti, a teus filhos e netos, a fim 
de que se prolonguem os teus dias. Ouve, 3

Israel, e cuida de os pôr em prática, para seres 
feliz e te multiplicares sempre mais, na terra 
onde corre leite e mel, como te prometeu o 
Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o 4

Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás 5

o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todas as tuas forças. E 6

trarás gravadas em teu coração todas estas 
palavras que hoje te ordeno. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 17(18),2-3a.3bc-
4.47.51ab (R.2).

R. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois 
minha força!

1.  Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha 
força, minha rocha, meu refúgio e Salvador! Ó 
meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha 
força e poderosa salvação.  R.

2.  Ó meu Deus, sois o rochedo que me 
abriga, sois meu escudo e proteção: em vós 

espero! Invocarei o meu Senhor: a ele a 
glória! e dos meus perseguidores serei salvo!  R.

3.  Viva o Senhor! Bendito seja o meu 
Rochedo! E louvado seja Deus, meu Salvador! 
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e 
mostrais misericórdia ao vosso Ungido.  R.

Segunda leitura - Hb 7,23-28



(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai, que o vosso Espírito Santo grave 

em todos os corações o amor que circula entre 
vós e vosso Filho, que convosco vive e reina 
pelos séculos dos séculos. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias, II

Antífona da comunhão - Sl 15,11

Vós me ensinais vosso caminho para a vida: 
junto de vós, felicidade sem limites!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a 
fim de que, preparados por vossos sacra-
mentos, possamos receber o que prometem.

lo de todo o coração, de toda a mente, e com 
toda a força, e amar o próximo como a si mesmo 
é melhor do que todos os holocaustos e 
sacrifícios". Jesus viu que ele tinha respondido 34

com inteligência, e disse: "Tu não estás longe do 
Reino de Deus”. E ninguém mais tinha coragem 
de fazer perguntas a Jesus. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos! Nós, que somos mendigos 
do amor de Deus, peçamos com um coração 
confiante: R. Deus-Amor, ouvi-nos!

1.  Pelo povo de Israel, para que seja 
testemunha vivo do amor insistente e fiel de 
Deus, oremos.  R.

2.  Pela Igreja dispersa por toda a terra, 
para que esteja sempre atenta à Palavra de 
Deus, rezemos.

3.  Por todos os homens e mulheres, para 
que encontrem alegria no amor dado e 
recebido, rezemos.

4.  Por nossa assembleia, para que o que 
ouvimos se torne compromisso e comporta-
mento, rezemos. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mc 12,28b-34
epois de toda a intriga e do maldoso interrogatório por parte dos anciãos e escribas que 

Dantecede esta passagem do Evangelho, é digna de nota a afirmação de Jesus que um escriba 
não está “longe do Reino de Deus” (v. 34). Ao examinar este diálogo sobre qual é “o primeiro 

de todos os mandamentos” (v. 28b), os leitores podem prontamente aprovar a sinceridade e o esforço 
honesto do escriba para entender o fundamento do caminho de Jesus. Na resposta de Jesus, o escriba 
também ouve o eco do profeta que declarou que o amor, não o sacrifício, é o que Deus deseja de todos 
(v. 33). O entendimento correto daquilo que realmente é importante na Lei do Antigo Testamento por 
parte do escriba o coloca próximo do reino de Deus e o prepara para recebê-lo de forma correta.

-  Um escriba: Este questionador é diferente dos outros por sua falta de hostilidade (v. 32) e pela 
aprovação que recebe de Jesus (v. 34). Sua atitude e desejo sincero de aprender tornam o incidente 
um exercício de ensino, e não uma verdadeira controvérsia. Ele deseja conhecer e se dispõe a escutar.

-  Shemá(“Ouve”): Jesus responde à pergunta do escriba com a oração tradicional que os 
israelitas rezam duas vezes por dia, o Shemá: “Ouve ó Israel! O Senhor é nosso Deus, o Senhor é Um” 
(v. 29; cf. Dt 6,4). Como o Senhor é único, Jesus e o Shemá continuam, com todo o nosso ser 
(coração, alma, entendimento e força) devemos amar Deus com todos os recursos disponíveis (v. 30). 
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Jesus então acrescenta um segundo mandamento: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Com 
efeito, ele transforma o primeiro de todos os mandamentos em um mandamento duplo: “Não existe 
outro mandamento maior que estes” (v. 31). Assim, Jesus combina dois mandamentos dados a Israel 
por Moisés (Dt 6,4-5 e Lv 19,18). Consequentemente, para os cristãos “amar o próximo como a ti 
mesmo” continua a ser a “Lei régia” segundo as Escrituras (Tg 2,8-9).

-  Holocaustos e sacrifícios: Eram as ofertas para agradar a Deus e para expiar os pecados do 
povo (Lv 1-7). Os profetas denunciam os sacrifícios vazios por causa da injustiça (Is 1,11.15-17; Am 
5,14-15.21-24). O que agrada a Deus é o amor e não os sacrifícios, conhecimento de Deus mais que 
os holocaustos (Os 6,6). Em concordância com o Antigo Testamento, no Novo Testamento “o amor 
cobre uma multidão de pecados” (1Pd 4,8). 

-  Não estás longe do Reino de Deus: O escriba respondeu bem e com sinceridade. Soube 
escutar a mensagem de Jesus. Isso o aproxima do Reino, por isso, Jesus diz que ele “não está longe”, 
mas ainda não é a plenitude. O que falta então? Ao rico, Jesus respondeu que devia deixar tudo e segui-
Lo (10,17-21). Este escriba seguramente entendeu que não basta conhecer os mandamentos, mas é 
preciso colocá-los em prática.

-  Ninguém mais tinha coragem: Jesus é o Mestre e quer ser interrogado. Ele tem as respostas. 
Havia dois tipos de pessoas que lhe faziam perguntas: uns para pô-lo à prova e outros para conhecer. 
Jesus defende-se dos primeiros, mas acolhe com ternura e ensina aqueles que querem conhecer e 
saber mais sobre os mistérios do Reino de Deus. 

 São as perguntas que movem o mundo! É na busca sincera que descobrimos quem é Jesus, 
qual é o seu projeto, o que Ele quer de nós. Do encontro com Jesus, o escriba retornou com as 
respostas que buscava: amar a Deus e ao próximo é o resumo de toda a Lei. Não basta saber, é preciso 
viver. Quando amamos Deus sobre todas as coisas, descobrimos quem Ele é: Deus é Amor! Quando 
amamos o próximo, sabemos que ele é também filho do mesmo Deus, por isso é nosso irmão! 
Segundo o Papa Francisco “Nós cristãos, insistimos na proposta de conhecer o outro, de curar as 
feridas, de construir pontes, de estreitar os laços e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos 
outros” (EG 67).

Santos do dia: Quintino (+300); Notburga de Colônia (+700); Wolfgang de Regensburg (924-
994); Cristóvão de Cahors (+1272); Isabel da Hungria (1293-1336); Tomás Bellaci (1370- 1447).

Testemunhas do Reino: José Matías Nanco (1973, Chile).
Memória histórica: Início da Reforma Protestante (Lutero afixou, na porta da igreja do Castelo de 

Wittenberg, em 1517, suas 95 teses reformistas). Nascimento de Carlos Drummond de Andrade (1902). 
Datas comemorativas: Dia da Reforma Protestante. Dia Mundial do Comissário de Voo. Dia 

Mundial da Economia. Dia Mundial da Poupança. Dia da Dona de Casa. Dia do Repórter Policial. Dia da 
Decoração. Dia das Bruxas.

Desgraçada a populaça
Só tem a rua de seu...
Ninguém vos rouba os castelos
Tendes palácios tão belos...
Deixai a terra ao Anteu.

A praça! A praça é do povo
Como o céu é do condor
É o antro onde a liberdade
Cria águias em seu calor.
Senhor!... pois quereis a praça?

O POVO AO PODER

Castro Alves
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 1.1  -  SAUDAÇÃO

Pr.  -  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

AS. - Amém.  
Pr.  -  A graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco!

AS. - Bendito seja Deus que nos reuniu   
no amor de Cristo.

1.2 -  ATO PENITENCIAL

Pr. -  O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. (Pausa).

Confessemos os nossos pecados:
AS. -  Confesso a Deus todo-poderoso e 

a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e pala-vras, atos e 
omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pr. -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (Pausa).

AS. - Amém. 

Seguem as invocações:
Pr.  -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Cristo, tende piedade de nós.
AS. - Cristo, tende piedade de nós.  
Pr. -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
 ou

Pr.  -  Senhor, que viestes salvar os cora-
ções arrependidos, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós. 
Pr. -  Cristo, que viestes chamar os 

pecadores, tende piedade de nós. 
AS. - Cristo, tende piedade de nós.   
Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós junto 

do Pai, tende piedade de nós. 
AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

AS. - Amém!   

1.3  -  HINO DE LOUVOR

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,
AS. - e paz na terra aos homens por ele   

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louva mos, nós -
vos bendizemos, nós vos adoramos,  nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  Vós  
que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós.  Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a  nossa súplica. Vós que 
estais à direita do Pai, tende piedade de  
nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, 
só vós, o Altíssimo,  Jesus Cristo, com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém.

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr.  = presidente.
 AS. = assembleia.
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 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho , que agora          humano
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 
vida. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tornar vinho da 
salvação. 

AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 
Pr.  -  Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício 

seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
AS.  -  Receba o Senhor por tuas mãos este 

sacrifício, para glória do seu nome, para nosso 
bem e de toda a santa Igreja. 

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
Pr.  -  O Senhor esteja convosco!
AS.  - Ele está no meio de nós.  
Pr.  -  Corações ao alto!
AS.  - O nosso coração está em Deus.  
Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   
Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).
Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):
AS.  -  Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a vossa 
glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana nas alturas!

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ
 Símbolo apostólico 

 Pr. -  Creio em Deus 

 AS. -  Pai, todo-poderoso, criador do céu e da 
terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho,  nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da virgem Maria, pade-ceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa 
Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, 
na vida eterna. Amém.

Creio Niceno-Constantinopolitano

 Pr. -  Creio em um só Deus 

 AS. -  Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus,  luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (reverência) e 
se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi 

crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e           
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai.  E de novo há de vir, 
em sua glória,  para julgar os vivos e os mortos; e o 
seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que 
falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 



1 - Domingos do Tempo Comum, VII 
A salvação pela obediência de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. De tal modo amastes o mundo, que 
enviastes, como Redentor, vosso próprio Filho, 
em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. 
Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde 
condição. E ele, na obediência até à morte, 
restaurou o que nossa desobediência fizera 
perder. Por essa razão, com os anjos e com todos 
os santos, entoamos um cântico novo, para 
proclamar vossa bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

2 - Domingos do Tempo Comum, VIII 
A Igreja reunida pela unidade da Santa Trindade

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes 
reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela 
graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo 
pecado. Vossa Igreja, unificada pela unidade da 
Trindade, é para o mundo o Corpo de Cristo e o 
Templo do Espírito Santo, para a glória da vossa 
sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

3 - Virgem Maria, I
A maternidade da Virgem Maria

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, e, na festa (...) de Maria, sempre 
Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do 
Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único 
e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz 
eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os 
anjos cantam vossa grandeza, os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos também a 

nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

4 - Prefácio de Nossa Senhora Aparecida 
Maria e a Igreja

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-
Poderoso. A fim de preparar para o vosso Filho 
mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem 
Maria da mancha do pecado original , 
enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. 
Nela, nos destes as primícias da Igreja, esposa de 
Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente 
de beleza. Puríssima, na verdade, devia ser a 
Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem 
mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida, 
entre todas as mulheres, modelo de santidade e 
advogada nossa, ela intervém constantemente em 
favor de vosso povo. Unidos à multidão dos anjos 
e dos santos, proclamamos a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

5 - Apóstolos, I 
Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

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

6 - Apóstolos II
O testemunho dos Apóstolos

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. Vós 
constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce dos 
Apóstolos, para que ela fosse, no mundo, um sinal 
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cantando (dizendo) a uma só voz:

10 - Virgens e Religiosos 
O sinal da consagração a Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Deus eterno e todo-poderoso. e 
celebrar a vossa admirável providência nos Santos 
e Santas que se consagraram ao Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. Neles, chamais nova-mente 
os fiéis à santidade original e a experimentar, Já 
aqui na terra, construindo o vosso Reino, os dons 
reservados para o céu. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, proclamamos a vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:

11 - Comum, V 
Proclamação do mistério de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Unidos na 
caridade, celebramos a morte do vosso Filho, 
proclamamos com fé a sua ressurreição e 
aguardamos, com firme esperança, 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, cantando (dizendo) a uma só voz:

12 - Fiéis Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo 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 (dize-ndo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

CP -  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 

vivo de vossa santidade e anunciasse a todo o 
mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, 
os anjos do céu, as mulheres e os homens da 
terra, unidos a todas as criaturas, proclama-mos 
jubilosos vossa glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz:
7 - Santos, II 
O exemplo dos Santos

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo 
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 multi-
dão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz: 

8 - Mártires
O testemunho do martírio

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que confessou o 
vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, 
manifestais vosso admirável poder. Vossa 
misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos 
dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com todos os vossos 
anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

9 - Santos Pastores 
A presença dos santos Pastores na Igreja

É nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Vós concedeis a alegria de celebrar a festa de S. 
N., e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de 
sua vida, o ensinamento de sua pregação e o 
auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos 
anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa 
presença, nós nos associamos a seus louvores, 
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agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.

T - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC - E  nós  vos  suplicamos  que, par-

ticipando do Corpo e Sangue de Cristo,   sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

T - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

1C - 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.

T - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 

acrescentar: 
2C - 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.

T. - Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

2C - 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.

T - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de 

todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-mos 
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho...

T - Concedei-nos o convívio dos eleitos!
CP ou CC  - 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.

T - Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

CP  -  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 

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:

T. - Santo, Santo, Santo... 
CC -  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 

de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e 
+ o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 

T - Santificai  nossa  oferenda,  ó Senhor!
CC -  Estando para ser entregue e abraçan-do 

livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

CC - 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.

CP - Eis o mistério da fé!
T - Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Ou:
T -  Todas as vezes que comemos deste 

pão e bebemos deste cálice, anun-ciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!

Ou: 
T - Salvador do mundo, salvai-nos, vós 

que nos libertastes pela cruz e ressur-reição.
CC - 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 salva-ção; e vos 



O
ra

çõ
es

 E
uc

ar
ís

ti
ca

s

117

espírito!
1C - 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.

T - Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C - 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.

T - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
2C -  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.

T - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C - 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. 

T- A todos saciai com vossa glória!
3C - Por ele dais ao mundo todo bem e toda 

graça.
CP ou CC - 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.

T - Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS III 

Jesus, caminho para o Pai

CP - 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 
encarnado, vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, 

parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício 
perfeito.

T - Santificai e reuni o vosso povo!
CC - Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e + o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.

T - Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
CC - Na noite em que ia ser entregue, ele 

tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

CC - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
T - Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Ou:
T - Todas as vezes que comemos deste 

pão e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto espe-
ramos a vossa vinda!

Ou:
T - Salvador do mundo, salvai-nos, vós 

que nos libertastes pela cruz e ressur-reição.
CC - 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.

T - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC - 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.

T - Fazei de nós um só corpo e um só 
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T - Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressurreição.

CC - -Celebrando, pois, ó Pai santo, a me mória 
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.

T - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C - 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.

T - O vosso Espírito nos una num só corpo!
2C - Fazei que todos os membros da Igreja, à 

luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos 
e empenhem-se, de verdade, no serviço do 
Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para 
todos, para que possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperan ças, e andar -
juntos no caminho do vosso reino.   

T - Caminhamos no amor e na alegria!
3C -  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.

T - Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
4C - 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 Mártires, (com S.N.: 
santo do dia ou patrono)  e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificare-mos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.

CP ou CC - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 

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.

Por vosso Filho, reunis em uma só família os 
homens e mulheres, criados para a glória de vosso 
nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e 
marcados com o selo do vosso Espírito.

Por essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

T - Santo....
CP- 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.

T - O vosso Filho permaneça entre nós!
CC - 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.

T - Mandai o vosso Espírito Santo!
CC - 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.

CC - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

CP - Eis o mistério da fé!
T - Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Ou:
T - Todas as vezes que comemos deste 

pão e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto espera-
mos a vossa vinda!

Ou:
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Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre.

T - Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS - I

(A Igreja a caminho da unidade - Missal)

PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.
PE: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T: É nosso dever e nossa salvação.
PE: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um 
hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita 
bondade. Pela palavra do evangelho do vosso 
Filho reunistes uma só Igreja de todos os povos, 
línguas e nações. Vivificada pela força do vosso 
Espírito, não deixais, por meio dela, de congregar 
na unidade todos os seres humanos. Assim, 
manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja 
transmite constantemente a alegre esperança do 
vosso reino e brilha como sinal da vossa 
fidelidade que prometestes para sempre em Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as 
virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, 
cantando (dizendo) com toda a Igreja a uma só 
voz:

T: Santo, santo, santo...
PE: 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.

T: O vosso Filho permaneça entre nós!
PE: 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.

T: Mandai o vosso Espírito Santo!
PE: 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. Do 

mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé! 
T: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 

nos libertastes pela cruz e ressurreição!
PE: 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.

T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
PE: Renovai, Senhor, à luz do evangelho, a 

vossa Igreja (que está em N...). Fortalecei o 
vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em comunhão com o 
nosso papa N. e o nosso bispo N. e os bispos do 
mundo inteiro, para que o vosso povo, neste 
mundo dilacerado por discórdias, brilhe como 
sinal profético de unidade e de paz.

T: Confirmai na caridade o vosso povo!
PE: 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.

T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
PE: Concedei-nos ainda, no fim da nossa 

peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventurada virgem 
Maria, com os apóstolos e mártires (com S. N.: 
santo do dia ou padroeiro) e todos os santos, vos 
louvaremos e glorifica-remos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do 
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Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. 

T: Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS - II

(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da 
salvação - Missal)

PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.
PE: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T: É nosso dever e nossa salvação.
PE: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo 
e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa 
sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com 
vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o 
vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do 
Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa 
Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da 
história até a felicidade perfeita em vosso reino. 
Por esta razão, também nós, com os anjos e 
santos, proclamamos a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

T: Santo, santo, santo...
PE: Na verdade, vós sois santo 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.

T: O vosso Filho permaneça entre nós!
PE: 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.

T: Mandai o vosso Espírito Santo!
PE: 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.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomando 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé! 
T: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 

nos libertastes pela cruz e ressurreição!
PE: 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.

T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
PE: Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso papa N. e o nosso bispo 
N. com todos os bispos, presbíteros, diáconos e 
com todo o vosso povo, possamos irradiar 
confiança e alegria e caminhar com fé e esperança 
pelas estradas da vida.

T: Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
PE: 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.

T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
PE: Concedei-nos ainda, no fim da nossa 

peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventurada virgem 
Maria, com os apóstolos e mártires (com S. N.: 
santo do dia ou padroeiro) e todos os santos, vos 
louvaremos e glorifica-remos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
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toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. 
T: Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS - IV

(Jesus que passa fazendo o bem - Missal)

PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.
PE: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T: É nosso dever e nossa salvação.
PE: 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:

T: Santo, santo, santo...
PE: 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.

T: O vosso filho permaneça entre nós!
PE: 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.

T: Mandai o vosso Espírito Santo!
PE: 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.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé! 
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

PE: 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.

T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
PE: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 

perfeição na fé e no amor, em comunhão com o 
nosso papa N., o nosso bispo N., com todos os 
bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que 
conquistastes.

T: Confirmai o vosso povo na unidade!
PE: 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 
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.

T: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
PE: 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.

T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
PE: Concedei-nos, ainda, no fim da nossa 

peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 
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em comunhão com a bem-aventurada virgem 
Maria, com os apóstolos e mártires, (com S. N.: 
santo do dia ou padroeiro) e todos os santos, vos 
louvaremos e glorifica-remos, por Jesus Cristo, 
vosso filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. 

T: Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
(Missal)

CP: 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. É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando que 
se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, 
para cantar (dizer):

T: Santo, santo, santo...
CP: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 

muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, 

CC mandai vosso Espírito Santo, a fim de que 
as nossas ofertas se mudem no Corpo † e no 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

T: Mandai vosso Espírito Santo!
CC: 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.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente o 
deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS,

PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé! 

T: 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!

CC: 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.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC: E, quando recebermos pão e vinho, o 

Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, para sermos um só povo em 
seu amor.

T: O Espírito nos uma num só corpo! 
1C: 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.

T: Caminhamos na estrada de Jesus!
2C: Daí ao santo padre, o papa N., ser bem 

firme na fé, na caridade, e a N., que é bispo desta 
Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.

T: Caminhamos na estrada de Jesus!
3C: 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.

T: Esperamos entrar na vida eterna!
4C: A todos os que chamastes para 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 para todos 
preparastes.

T: A todos dai a luz que não se apaga!
CP: 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.

CP ou CC: 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. 

T: Amém!
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 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre convosco.
 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.
 Pr. -    Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus. 
 AS. -  Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz. 
   Felizes os convidados para a ceia do Pr.  -
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. que tira o pecado 
do mundo.
 AS. -  Senhor, eu não sou digno (a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo (a).

 - 4.2 ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
(própria do dia)

 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:
 AS - Pai nosso que estais nos céus.... 
    Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e Pr. -
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo salvador.
 AS. -  Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!
 Pr. -    Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
 AS. - Amém.  

e Filho + e Espírito Santo.
 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL
 Pr. -    O Senhor esteja convosco.
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

01) SENHOR, EM TUAS MÃOS
(Abertura – 27º Dom. Comum)

Ref.: Senhor, em tuas mãos a nossa vida, 
a nossa lida, a ti ninguém resiste! Ó Deus do 
universo, o céu e a terra tu os fizeste e tudo 
quanto existe!

1. Quem confia no Senhor é qual monte de 
Sião; não tem medo, não se abala, está bem firme 
no seu chão.

2. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém, o 
Senhor cerca seu povo para não temer ninguém.

3. Venha a paz para o teu povo, o teu povo de 
Israel. Venha a paz para o teu povo, pois tu és um 
Deus fiel.

4. A mão dura dos malvados não esmague as 
criaturas, para os justos não mancharem suas 
mãos em aventuras.

02) VIMOS AQUI, Ó SENHOR
(Abertura – 28º ao 30º Dom. Comum)

Ref.: Vimos aqui, ó Senhor, pra cantar tua 
bondade, amor que se dá sem cessar!



1. És o caminho, verdade e vida, és o amigo 
que perde a vida, buscando a todos salvar!

2. És o rochedo, o guia fiel, és a esperança de 
todos que buscam viver em tua casa, Senhor!

03) COM GRANDE ALEGRIA
(Abertura – N. Sra. Aparecida)

Ref.: Com grande alegria rejubilo-me no 
Senhor, e minha alma exultará, exultará no 
meu Deus, pois me revestiu de justiça e 
salvação, como a noiva ornada de suas joias!

1. Por suas grandes maravilhas, eu me alegro 
no Senhor! Por seu amor-misericórdia, eu me 
alegro no Senhor! Por sua bondade infinita, eu me 
alegro no Senhor! Por sua Palavra que nos salva, 
eu me alegro no Senhor!

2. Porque seu Nome é o mais sublime, eu me 
alegro no Senhor! Porque ele é bom e ama seu 
povo, eu me alegro no Senhor! Porque perdoa as 
nossas faltas, eu me alegro no Senhor! Porque 
renova a nossa vida, eu me alegro no Senhor!

3. Faz tudo com sabedoria, eu me alegro no 
Senhor! É compassivo com suas obras, eu me 
alegro no Senhor! Sinais, prodígios realiza, eu me 
alegro no Senhor! Nos guia à Terra Prometida, eu 
me alegro no Senhor!

4. Ele nos dá as suas bênçãos, eu me alegro 
no Senhor! Nos faz cantar de alegria, eu me alegro 
no Senhor! Com toda a Igreja aqui presente, eu me 
alegro no Senhor! Louvor a Deus, Trindade Santa! 
Eu me alegro no Senhor!

04) Ó DEUS, RECEBE O TRIGO
(Oferendas – 27º e 28º Dom. Comum)

1. Ó Deus, recebe o trigo, moído! Vê como é 
bom o pão! Seja teu Corpo!

2. Ó Deus, recebe a uva, pisada! Vê como é 
bom o vinho! Seja teu Sangue!

3. O Deus, recebe a vida da gente! Vê como é 
boa a lida! Seja tua oferta!

05) COMO VAI SER?
(Oferendas – N. Sra. Aparecida)

1. Como vai ser? Nossa festa não pode seguir: 
tarde demais pra buscar outro vinho e servir.

Ref.: Em meio a todo sobressalto, é 

Maria, quem sabe lembrar: “Se o meu Filho 
está presente, nada pode faltar!”

2. Mas que fazer? Se tem água, tem vinho 
também: basta um sinal! E em Caná, quem 
provou: ”tudo bem!”

3. Como não crer? A alegria da vida nos vem, 
quando os irmãos põem à mesa seus dons e o que 
têm.

06) ALEGRE EM PRECE
(Oferendas – 29º e 30º Dom. Comum)

1. Alegre em prece, teu povo agradece teus 
dons, ó Senhor. E como família, cantando, partilha 
seus dons, seu amor.

2. Unidos, fazemos os dons que trazemos: o 
vinho e o pão. Quem colhe, quem planta quem faz 
e quem canta: é tudo oração.

3. Bem vês nesta mesa, Deus quer, com 
certeza, a todos saciar. Ninguém vai na vida sem 
pão, sem comida, proclama este altar.

07) QUEM O REINO DE DEUS NÃO ACOLHE
(Comunhão – 27º Dom. Comum)

Ref.: Quem o reino de Deus não acolhe, 
como o faz pequenina criança, nunca mais 
vai entrar neste reino, diz Jesus, não verá 
esta herança!

1. Louvai, ó servos do Senhor, Iouvai, ao nome 
santo do Senhor cantai! Agora e para sempre é 
celebrado, desde o nascer ao pôr do sol louvado.

2. Acima das nações domina Deus, sua glória 
é maior que nos altos céus. Ninguém igual a Deus, 
que das alturas se inclina, para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humilhado e tira da 
miséria o rejeitado. Faz deles com os grandes uma 
família, da estéril, mãe feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus criador, louvado 
seja o Filho, redentor! Louvado seja o Espírito de 
Amor: três vezes santo, altíssimo Senhor!

08) UMA COISA TE FALTA, IRMÃO
(Comunhão – 28º Dom. Comum)

Ref.: Uma coisa te falta, irmão: vai 
vender as riquezas que tens! Dá, depois, o 
dinheiro aos pobres e no céu tu terás outros 
bens!
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1. Louvai, ó servos do Senhor, Iouvai, ao nome 
santo do Senhor cantai! Agora e para sempre é 
celebrado, desde o nascer ao pôr do sol louvado.

2. Acima das nações domina Deus, sua glória 
é maior que nos altos céus. Ninguém igual a Deus, 
que das alturas se inclina, para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humilhado e tira da 
miséria o rejeitado. Faz deles com os grandes uma 
família, da estéril, mãe feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus criador, louvado 
seja o Filho, redentor! Louvado seja o Espírito de 
Amor: três vezes santo, altíssimo Senhor!

09) BENDIREI AO SENHOR TODO TEMPO
(Comunhão – N. Sra. Aparecida)

Ref.: Bendirei ao Senhor todo tempo, 
minha boca vai sempre louvar, a minh'alma o 
Senhor glorifica os humildes irão se alegrar.

1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao seu 
nome fazer louvação. Procurei o Senhor; me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição. Olhem 
todos pra ele e se alegrem, todo o tempo sua boca 
sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, fiquei livre da 
minha agonia.

2. Acampou na batalha seu anjo, defendendo 
seu povo e o livrando, provem todos, pra ver como 
é bom, o Senhor que nos vai abrigando. Povo 
santo, adore o Senhor, aos que o temem nenhum 
mal assalta. Quem é rico empobrece e tem fome, 
mas a quem busca a Deus, nada falta.

3. Ó meus filhos, escutem o que eu digo, pra 
aprender o temor do Senhor. Quem de nós que não 
ama sua vida, e a seus dias não quer dar valor? Tua 
língua preserva do mal e não deixes tua boca 
mentir. Ama o bem e detesta a maldade, vem a paz 
procurar e seguir.

10) VEIO O FILHO DO HOMEM AO MUNDO
(Comunhão – 29º Dom. Comum)

Ref.: Veio o Filho do Homem ao mundo, 
para dar sua vida por muitos; foi o preço da 
libertação, quem se faz, nesta mesa, teu pão!

1. Louvai, ó servos do Senhor, Iouvai, ao nome 
santo do Senhor cantai! Agora e para sempre é 
celebrado, desde o nascer ao pôr do sol louvado.

2. Acima das nações domina Deus, sua glória 
é maior que nos altos céus. Ninguém igual a Deus, 
que das alturas se inclina, para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humilhado e tira da 
miséria o rejeitado. Faz deles com os grandes uma 
família, da estéril, mãe feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus criador, louvado 
seja o Filho, redentor! Louvado seja o Espírito de 
Amor: três vezes santo, altíssimo Senhor!

11) DESEJAMOS, Ó MESTRE, ENXERGAR
(Comunhão – 30º Dom. Comum)

Ref.: Desejamos, ó Mestre, enxergar tua 
luz que clareia as estradas. Recebendo na 
ceia teu corpo, temos força pras grandes 
jornadas.

1. Louvai, ó servos do Senhor, Iouvai, ao nome 
santo do Senhor cantai! Agora e para sempre é 
celebrado, desde o nascer ao pôr do sol louvado.

2. Acima das nações domina Deus, sua glória 
é maior que nos altos céus. Ninguém igual a Deus, 
que das alturas se inclina, para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humilhado e tira da 
miséria o rejeitado. Faz deles com os grandes uma 
família, da estéril, mãe feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus criador, louvado 
seja o Filho, redentor! Louvado seja o Espírito de 
Amor: três vezes santo, altíssimo Senhor!

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA - PR / QUEBEC (Canadá) Tel.: 

(43) 3422-2611
E-mail: alterra1978@hotmail.com
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CELEBRAÇÃO DE EXÉQUIAS

Canto - Com minha Mãe estarei

1.  Com minha Mãe estarei * na santa glória 
um dia; * ao lado de Maria, * no céu triunfarei.

R.:  No céu, no céu, * com minha Mãe 
estarei. (Bis)

2.  Com minha Mãe estarei, * aos anjos me 
ajuntando; * do Onipotente ao mando, * hosanas 
lhe darei.

3.  Com minha Mãe estarei, * estão coroa 
digna, * de sua mão benigna, * feliz receberei.

4.  Com minha Mãe estarei, * e sempre neste 
exílio, * de seu piedoso auxílio * com fé me 
valerei.

1. Ritos iniciais

Pr. - Irmãos e irmãs, o Deus da vida nos 
convida a afirmar nossa fé na ressurreição de e a 
rezar por ..., que hoje terminou sua caminhada na 
terra. O Pai misericordioso console a nossa 
tristeza e confirme a nossa esperança de nos 
encontrarmos todos, um dia, na pátria celeste. 
Certos da ressurreição de Jesus e confiantes na 
nossa futura ressurreição, elevemos as nossas 
preces ao Pai para que o nosso(a) irmã(o) ... seja 
acolhido pelos anjos e santos no banquete da 
eternidade.   

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T. - Amém.
Pr. - A graça e a paz da parte de Deus,   nosso 

Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.
T. - Bendito seja Deus, que nos reuniu no 

amor de Cristo!
Pr. - Pai de misericórdia e Deus de toda 

consolação, vós nos acompanhais com amor 
eterno, transformando as sombras da morte em 
autora de vida. Olhai compassivo as lágrimas dos 
vossos filhos e filhas. Dai-nos, Senhor, vossa 
força e proteção, para que a noite da nossa tristeza 
se ilumine com a luz da vossa paz. O vosso Filho e 
Senhor nosso, Jesus Cristo, morrendo, destruiu a 
morte e, ressuscitando, deu-nos nova vida. Dai-
nos a graça de ir ao seu encontro, para que, após a 
caminhada desta vida, estejamos um dia reunidos 
com os nossos irmãos e irmãs, onde todas as 
lágrimas serão enxugadas. Por NSJCVF na 

unidade do Espírito Santo. 
T. - Amém.

2. Liturgia da Palavra

Evangelho - Jo 11,21-27 
(ou: Jo 6,37-30; Jo 14,1-6) 
Pr. - Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo João.
T. - Glória a vós, Senhor!
Pr. - Naquele tempo, disse Jesus a seus 

discípulos: “Não se perturbe o vosso coração. 
Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não 
fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para 
vós e, quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, 
voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu 
estiver, estejais também vós. E, para onde eu vou, 
vós conheceis o caminho”. Tomé disse a Jesus: 
“Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como 
poderemos conhecer o caminho?” Jesus 
respondeu: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vai ao Pai senão por mim” - Palavra da 
salvação.

T. - Glória a vós, Senhor!

(Homilia adaptada à situação da pessoa 
falecida, da família e da comunidade)

Preces dos fiéis

Pr. - Rezemos pelo(a) nosso(a) irmã(o) ... ao 
Senhor Jesus Cristo que disse: “Eu sou a 
ressurreição e a vida: aquele que crê em mim, 
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que 
vive e crê em mim não morrerá para sempre.”

Lr. - Vós que chorastes sobre Lázaro, enxugai 
as nossas lágrimas.

T.  - Nós vos pedimos, Senhor!
Lr. - Vós que ressuscitastes os mortos, dai a 

vida eterna a este nosso irmão.
T. - Nós vos pedimos, Senhor!
Lr. - Vós que prometestes o paraíso ao bom 

ladrão arrependido, recebei no céu este nosso 
irmão.

T. - Nós vos pedimos, Senhor!
Lr - Acolhei entre os santos este nosso irmão, 
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purificado com a água do batismo e assinalado 
pela sagrada unção.

T. - Nós vos pedimos, Senhor!
Pr. - Recebei à mesa do vosso Reino este 

nosso irmão tantas vezes alimentado pelo vosso 
corpo e sangue.

T. - Nós vos pedimos, Senhor!
Pr. - Fortalecei pela consolação da fé e pela 

esperança da vida eterna a nós, entristecidos pela 
morte deste nosso irmão.

T. - Nós vos pedimos, Senhor!
Pr. - Pai de misericórdia, que este(a) vosso 

filho(a) não sofra o castigo dos seus atos, ele que 
desejou fazer a vossa vontade. E como a fé o 
associou na terra ao povo fiel, vossa miseri-córdia 
o associe no céu aos vossos anjos e santos. Por 
NSJCVF.

T. - Amém.

3. Encomendação
 
Pr. -  Conforme o costume cristão, vamos 

sepultar o corpo do(a) nosso(a) irmã(o) ... 
Peçamos, com toda a confiança, a Deus – para 
quem tudo vive – que ele ressuscite na glória dos 
santos este pobre corpo que hoje sepultamos e 
acolha sua alma entre os eleitos. Que ele alcance 
misericórdia no julgamento, para que, resgatado 
pela morte e absolvido dos seus pecados, seja 
reconciliado com o Pai. E transportado nos 
ombros do Bom Pastor, mereça gozar alegria 
eterna na companhia de Cristo Rei, com todos os 
seus santos.

(Aspersão do corpo/caixão enquanto se reza o 
Pai-nosso)

Pr. - Santos de Deus, vinde em seu 
auxílio; anjos do Senhor, correi ao seu 
encontro.

T. -  Acolhei a sua alma, Senhor!
Pr. - Cristo te chamou. Ele te receba e os anjos 

te acompanhem ao seio do Deus vivo.
T. - Acolhei a sua alma, Senhor!
Pr. - Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e 

brilhe para ele a vossa luz.
T. - Acolhei a sua alma, Senhor!
Pr. - Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, 

entregamos a alma do(a) nosso(a) irmão(ã)                  

na firme esperança de que ele ressurgirá                
com Cristo no último dia. Escutai na vossa 
misericórdia as nossas preces: abri para ele as 
portas do paraíso e a nós que ficamos concedei 
que nos consolemos uns aos outros com                    
as palavras da fé, até o dia em que nos 
encontraremos todos no Cristo e assim estaremos 
sempre convosco e com este nosso irmão. Por 
NSJCVF na unidade do Espírito Santo.

T. - Amém. 
Pr. - Os anjos te conduzam ao paraíso: 

acolham-te os mártires à tua chegada e te 
introduzam na cidade santa do Deus vivo.

T. - Amém.
Pr. - O coro dos anjos te receba e com Lázaro, 

o pobre de outrora, possuas o repouso eterno...
T. - Amém.
Pr. - Eu sou a ressurreição e a vida, diz o 

Senhor: quem crê em mim, mesmo se estiver 
morto, viverá; e quem vive e crê em mim, não 
morrerá eternamente.

T. - Amém.
Pr. -  O descanso eterno dai-lhe Senhor. 
T. -  E a luz perpétua o(a) ilumine.
Pr. -  Descanse em paz.
T. -  Amém.
Pr. - O Senhor esteja convosco.
T. - Ele está no meio de nós.
Pr. - Abençoe-vos(nos) o Deus todo-

poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. - Amém.
Canto - Segura na mão de Deus

1.  Se as águas do mar da vida * quiserem te 
afogar, * segura na mão de Deus, e vai. * Se as 
tristezas desta vida quiserem te sufocar, * segura 
na mão de Deus, e vai.

R.: Segura na mão de Deus, * segura na 
mão de Deus, * pois ela, * ela te sustentará... * 
Não temas, segue adiante, * e não olhes para 
trás. * Segura na mão de Deus, e vai!

2.  Se a jornada é pesada * e te cansas na 
caminhada, * segura na mão de Deus, e vai. * 
Orando, jejuando, confiando e confessando, * 
segura na mão de Deus, e vai.

3.  O Espírito do Senhor * sempre te 
revestira. * Segura na mão de Deus, e vai. * Jesus 
Cristo prometeu que jamais te deixará. * Segura 
na mão de Deus, e vai.
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1. Acolhida

Pr. - Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

T. - Amém.
Pr. - A paz esteja nesta casa e com todos os que 

nela habitam.
T. - O amor de Cristo nos uniu.

2. Reconciliação

Pr. - Preparando-nos para bem celebrar, 
fiquemos um momento em silêncio, olhemos para 
a nossa vida, e peçamos perdão pelos nossos 
pecados. [Pausa]

Pr. - Senhor, nossa paz, tende piedade de nós.
T. - Senhor, tende piedade de nós.
Pr. - Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de 

nós.
T. - Cristo, tende piedade de nós.
Pr. - Senhor, nossa vida, tende piedade de nós.
T. - Senhor, tende piedade de nós.
Pr. - O Pai, rico em misericórdia, tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

T. - Amém. 

3. Proclamação da Palavra 

Evangelho - Jo 6,51.54-55

(Breve meditação, conforme a situação do 
enfermo e das pessoas presentes)

4. Profissão de fé

Unidos a toda a Igreja, professemos a nossa fé:

Pr. - Creio em Deus Pai...
T. - ... todo-poderoso...

5. Oração do Senhor

Pr. - Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de amor e vínculo de comunhão, 
rezemos, juntos, a oração que o Senhor nos 
ensinou:

T. - Pai nosso...
Pr. - Porque vosso é o reino, o poder e a glória 

para sempre!
T. - Amém. 
Pr. - Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. 

Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a 
luz da vida. 

Ou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. 
Quem come deste pão viverá para sempre.

T. - Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo.

6. Oração depois da comunhão

Pr. - Ó Pai, que nos renovastes com o corpo e 
o sangue do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor 
nosso, fazei que a participação nos santos 
mistérios nos obtenha a plenitude da redenção. 
Por Cristo, nosso Senhor.

T. - Amém. 

7. Bênção

Para o doente

Pr.- O Senhor te dê a sua bênção.
T. - Amém.
Pr. - O senhor te conceda saúde e salvação.
T. - Amém.
Pr. - Guarde o teu corpo e cure a tua alma. 
T. - Amém.
Pr. - Encha de luz teu coração e te dê a 

verdadeira paz.
T. - Amém. 

Para todos.

Pr. - E a vós (nós) todos, que aqui estais, 
abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

T. - Amém. 

CELEBRAÇÃO DA COMUNHÃO PARA DOENTES
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