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EDIÇÃO

Pela evangelização: Os catequistas

Rezemos pelos catequistas, chamados 
a anunciar a Palavra de Deus, para que 
sejam testemunhas da Palavra com 
coragem e criatividade na força do Espírito 
Santo.

Liturgia de dezembro

Rito da missa da comunidade

Cantos para a Liturgia do mês 

ABC do Cristianismo

Celebração de exéquias

Celebração de comunhão para doentes
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Dia 03 - São Francisco Xavier

Dia 05 - 2º DOMINGO DO ADVENTO

Dia 07 - Santo Ambrósio

Dia 08 - Imaculada Conceição de Maria 

Dia 12 - 3º DOMINGO DO ADVENTO

Dia 13 - Santa Luzia 

Dia 14 - São João da Cruz

Dia 17-24 - Preparação próxima do Natal

Dia 19 - 4º DOMINGO DO ADVENTO

Dia 25 - NATAL DE JESUS

Dia 26 - SAGRADA FAMÍLIA, JESUS 

             MARIA E JOSÉ

Dia 27 - São João Apóstolo e Evangelista

Dia 28 - Santos Inocentes

AGENDAS IMPORTANTES

Dezembro 2021
S T Q Q S SD

10

3

17

24

31

25

11

4

18

9

2

16

23

30

8

1

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

Subsídio Litúrgico-Catequético Diário

2021 0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:43



Autores: 
Pe. Antonio José de Almeida

Fr. Ildo Perondi
Pe. Maicon A. Malacarne

Pe. Moisés Daniel Perez Díaz
Adenor Leonardo Terra

Fabrizio Zandonade Catenassi
Izaura Maria Valério

Vera Lúcia da Silva Neiva

Imprimatur: 
Dom Anuar Battisti, Arcebispo de Maringá, PR, 9 de maio de 2018. 0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:43



D
ia

 0
1 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
1ª

 S
em

an
a 

do
 A

dv
en

to

3

01 QUARTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo - Pf. do Advento, I - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, o Advento é 
um tempo de vigilância sensível e acolhedora 
que se traduz em práticas concretas de partilha, 
de atenção aos pobres e marginalizados. Com 
Jesus, aprendemos educar um olhar mais 
misericordioso e a vencer os acúmulos que 
geram a injustiça. Na mesa da Palavra e da 
Eucaristia, o compromisso com a transformação 

da mesa vazia de tantas pessoas. 

Antífona da entrada - Hab 2,3; 1Cor 4,5

O Senhor vai chegar, não tardará; há de 
iluminar o que as trevas ocultam e se 
manifestará a todos os povos.

TEMPO DO ADVENTO

“O tempo do Advento possui dupla característica: sendo um tempo de preparação para as 

solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, 

é também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a 

expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por este duplo motivo, o tempo do 

Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa” ( 39).oNALC, n  

Anotações

1. O órgão e os outros instrumentos musicais devem usar-se, e o altar orna-se com   

flores, com aquela moderação que convém ao caráter próprio deste tempo, de modo a não 

antecipar a plena alegria do Natal do Senhor. No Domingo Gaudete (3º do Advento), pode-se  
ousar a cor rosada (CB, n  236).

2. Na celebração do seja dentro ou fora da Missa, dá-se sempre a bênção matrimônio, 

nupcial; mas admoestem-se os esposos a se absterem de pompa demasiada.

3. Até o dia 16, inclusive, não se permitem as Missas para diversas necessidades,  
ovotivas ou cotidianas pelos defuntos, a não ser que a utilidade pastoral o exija (IGMR, n  333). 

Mas podem ser celebradas as Missas das memórias que ocorrem, ou dos Santos inscritos no 
oMartirológio nos respectivos dias (IGMR, n  316b).

4. Começam as leituras dominicais do ano C (São Lucas).
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Oração do dia

Senhor Deus, preparai os nossos corações 
com a força da vossa graça, para que, ao chegar 
o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do 
banquete da vida eterna e ele mesmo nos sirva o 
alimento celeste.

Leitura - Is 25,6-10a

Leitura do Livro do Profeta Isaías� 

6 Naquele dia: O Senhor dos exércitos dará 
neste monte, para todos os povos, um banquete 
de ricas iguarias, regado com vinho puro, 
servido de pratos deliciosos e dos mais finos 

7 vinhos. Ele removerá, neste monte, a ponta da 
cadeia que ligava todos os povos, a teia em que 

8 tinha envolvido todas as nações. O Senhor 
Deus eliminará para sempre a morte e enxugará 
as lágrimas de todas as faces e acabará com a 
desonra do seu povo em toda a terra; o Senhor o 

9 disse. Naquele dia, se dirá: "Este é o nosso 
Deus, esperamos nele, até que nos salvou; este 
é o Senhor, nele temos confiado: vamos alegrar-

10a nos e exultar por nos ter salvo". E a mão do 
Senhor repousará sobre este monte. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-
3a.3b-4.5.6 (R/. 6cd)

R. Na casa do Senhor habitarei pelos 
tempos infinitos.

1. O Senhor é o pastor que me conduz; não 
 me falta coisa alguma.Pelos prados e campinas 

verdejantes ele me leva a descansar. Para as 

águas repousantes me encaminha, e restaura as 

minhas forças. R.
2. Ele me guia no caminho mais seguro, 

pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 

pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 

Estais comigo com bastão e com cajado, eles 

me dão a segurança! R.

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

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

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar 

o seu povo; felizes são todos aqueles que estão 
prontos para ir-lhe ao encontro. R.

Evangelho - Mt 15, 29-37 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

29 Naquele tempo: Jesus foi para as margens 
do mar da Galileia, subiu a montanha, e sentou-

30 se. Numerosas multidões aproximaram-se 
dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, 
mudos, e muitos outros doentes. Então os 

31 colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. O 
povo ficou admirado, quando viu os mudos 
falando, os aleijados sendo curados, os coxos 
andando e os cegos enxergando. E glorificaram 

32 o Deus de Israel. Jesus chamou seus 
discípulos e disse: "Tenho compaixão da 
multidão, porque já faz três dias que está 
comigo, e nada tem para comer. Não quero 
mandá-los embora com fome, para que não 

33 desmaiem pelo caminho". Os discípulos 
disseram: "Onde vamos buscar, neste deserto, 

34 tantos pães para saciar tão grande multidão?" 
Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" Eles 

35 responderam: "Sete, e alguns peixinhos". E 
Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo 

36 chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, 
deu graças, partiu-os, e os dava aos discípulos, 

37 e os discípulos, às multidões. Todos comeram, 
e ficaram satisfeitos; e encheram sete cestos 
com os pedaços que sobraram. - Palavra da 
Salvação.

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:44



D
ia

 0
1 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
1ª

 S
em

an
a 

do
 A

dv
en

to

5

O
evangelho de hoje relata dois acontecimentos na vida de Jesus. Primeiro, Ele sobe 
uma montanha à beira do mar da Galileia, acolhe as multidões e realiza uma série de 
curas. No segundo episódio, Jesus faz a “segunda multiplicação dos pães”, que só é 

relatada nos Evangelhos de Mateus e Marcos. Estes milagres acontecem em território 
estrangeiro, o que nos faz pensar que este monte seja na Decápole, entre Israel e a Síria (Mt 
4,24), cuja cena é de abertura para um horizonte universal da salvação.

- Subiu a montanha: A decisão de partir é de Jesus, que se mantém sempre em movimento 
constante. As montanhas são lugares privilegiados para o encontro com Deus, sendo que este 
cenário faz lembrar o Sermão da Montanha (5,1).

- Multidões: Três vezes neste Evangelho são mencionadas as “multidões”. Assim como as 
multidões de Israel, agora os povos estrangeiros se aproximam de Jesus. Aí estão novamente 
os excluídos: coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros doentes, que se colocam aos 
pés de Jesus (sinal de discipulado) e são curados, lembrando as profecias messiânicas de 
Isaías (Is 35,5-6). O povo ouve, fica admirado com as curas dos seus males e então glorifica a 
Deus por tudo o que ouve e vê. Atitude diferente dos escribas e fariseus, que procuram Jesus 
para criticá-lo.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 15,29-37

Preces dos fiéis

Na conexão que nos une como irmãos e 

com o clamor da nossa Casa Comum, 

apresentemos ao Pai nossos pedidos, dizendo: 

R. Acolhei, Senhor, nosso pedido!

1. Para que não falte o pão na mesa de 

nenhuma família, rezemos ao Senhor. 

2. Pelos que são sensíveis aos sofrimentos 

dos pobres, rezemos ao Senhor.

3. Pelos que aprenderam a partilhar e não 

acumular, rezemos ao Senhor.

4. Pelas pastorais e movimentos que 

educam para a caridade, rezemos ao Senhor.

5. Pelos doentes e enfermos da nossa 

comunidade, rezemos ao Senhor. 

6. Pelos que vivem o drama da fome, 

agressão ou guerra, rezemos ao Senhor.

7. Por todos os nossos queridos irmãos e 

irmãs falecidos, rezemos ao Senhor.
(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Senhor Jesus, alimentai-nos à mesa da 

vossa Palavra e da Eucaristia, para que, tornados 

vosso Corpo, sejamos um só coração e uma só 

alma com os famintos na alma e no corpo. Vós 

que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 

Santo.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar 
estes dons da nossa devoção, para que, ao 
celebrarmos o sacramento que nos destes, se 
realize em nós a salvação. 

Antífona da comunhão - Is 40,10; Cf 
34,5

Eis que vem o Senhor com seu poder e 
iluminará os olhos de seus servos.

Oração depois da comunhão

Imploramos, ó Pai, a vossa clemência para 
que estes sacramentos nos purifiquem dos 
pecados e nos preparem para as festas que se 
aproximam
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02 QUINTA-FEIRA DA 1ª SEMANA DO ADVENTO
 (Roxo – Pf. Do Advento, I – Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)  

- Compaixão: A iniciativa é exclusiva de Jesus que sente compaixão diante da fome das 
multidões. Comover-se é sentir com as entranhas (verbo splangxnizomai em grego), um 
sentimento que os evangelistas reservam para Jesus e para Deus. Vendo as multidões, Jesus se 
comove e então age para solucionar o problema. Só quem vê, pode se compadecer e então agir 
para solucionar o problema.

- Onde buscar pães: Os discípulos não sabem onde buscar pão. No deserto só existe areia e 
pedras. Esquecem que é do meio deles que deve vir a solução. São aqueles sete pães e alguns 
peixinhos que se transformam em abundância, em fartura que sacia a todos e ainda vai gerar 
sobras.

- Deu graças: Embora exista a dupla menção dos peixinhos, o relato é influenciado pela 
instituição da Eucaristia. O verbo grego empregado é eucharisteo: dar graças (cf. Mt 26,27; 
1Cor 11,24), diferente de Mt 14,19, na primeira multiplicação, quando Jesus abençoou o pão.

- Sete cestos: Na primeira multiplicação dos pães, sobraram doze cestos. Doze é o número 
constitutivo das tribos, dos doze apóstolos. Como esta multiplicação dos pães se dá fora de 
Israel e é destinada aos estrangeiros, o número sete representa estes povos estrangeiros; sete 
também serão os diáconos para atender as viúvas helenistas (At 6,3); sete eram as nações 
cananeias que ocupavam a terra (At 13,19). Percebe-se todo o sentido de universalidade da 
missão de Jesus.

Jesus nos ensina que devemos estar atentos à fome das multidões e buscar a solução para o 
problema. A fome não pode esperar. Exige solução, partilha, ações concretas e eficazes. 
Quando partilhamos, o pouco se torna muito. E quando há partilha, sempre há sobras também; 
ao contrário, a concentração de alimentos no mundo hoje é um escândalo e por isso tantas 
pessoas passam fome. Ao mesmo tempo o Evangelho nos mostra que a atenção de Jesus vai 
além das fronteiras, a salvação é universal, oferecida a todos os excluídos, a toda humanidade 
que sofre.

Santos do dia: Natália de Nicomédia (séc. III-IV). Elígio (588-660). Marino (séc. VII-VIII). Blanca 
(1188-1252). Antônio Bonfadini (1420-1482). Edmundo Campion (1540-1581). Bv. Charles de 
Foucauld (1858-1916). Bv. Maria Clementina Anuarite Nengapete, mártir bantu (Congo, 1939-1964).

Testemunhas do Reino: Diego Uribe (Colômbia, 1981).

Efemérides: Dia Mundial de Luta e Solidariedade contra a AIDS (OMS, 1988). Dia do Numismata. 
Dia do Imigrante. Dia do Folclorista Luso-Brasileiro. Dia do Casal.

Animador(a) - Irmãs e irmãos, somos 
gerados pela Palavra e, aos poucos, convidados 
a sermos discípulos dela a partir da escuta 
atenta e fiel e da prática exemplar com nossa 
vida. Que o advento nos ajude nessa caminhada 
de deixar crescer em nós a força da Palavra. 

Antífona da entrada -  Sl 118, 151-152

Estais perto, Senhor, e todos os vossos 
caminhos são verdadeiros. Desde muito aprendi 
que vossa aliança foi estabelecida para sempre.� �             
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Oração do dia

Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-
nos com a vossa força, para que vossa 
misericórdia apresse a salvação que nossos 
pecados retardam. 

Leitura - Is 26,1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías� 

1 Naquele dia, cantarão este canto em Judá: 
"Uma cidade fortificada é a nossa segurança; o 

2 Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abri as 
suas portas, para que entre um povo justo, 

3 cumpridor da palavra, firme em seu propósito; e 
4 tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. 

Esperai no Senhor por todos os tempos, o 
5 Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que 

habitam no alto, há de humilhar a cidade 
orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la 

6beijar o chão. Hão de pisá-la os pés, os pés dos 
pobres, as passadas dos humildes". - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 117(118),1e8-
9.19-21.25-27a (R/. 26a)

R. Bendito é aquele que vem vindo em 
nome do Senhor!

1. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 
 "Eterna é a sua misericórdia!" É melhor buscar 

refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a 
 esperança; é melhor buscar refúgio no Senhor, 

do que contar com os poderosos deste mundo!" 
R.

2. Abri-me vós, abri-me as portas da 
 justiça; quero entrar para dar graças ao Senhor!

"Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os 
 justos entrarão!" Dou-vos graças, ó Senhor, 

porque me ouvistes e vos tornastes para mim o 
Salvador! R.

3. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó 
 Senhor, dai-nos também prosperidade!"Bendito 

seja, em nome do Senhor, aquele que em seus 
átrios vai entrando! Desta casa do Senhor vos 
bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos 
ilumine! R.

Aclamação ao Evangelho - Is 55,6

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Buscai o Senhor, vosso Deus, invocai-o, 

enquanto está perto! R.

Evangelho - Mt 7, 21.24-27

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
 2l discípulos: "Nem todo aquele que me diz: 

 `Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus, 
 mas o que põe em práticaa vontade de meu Pai 

 24 que está nos céus. Portanto, quem ouve estas 
  minhas palavrase as põe em prática,é como um 

 homem prudente,que construiu sua casa sobre a 
 25 rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os 

ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, 
 26 porque estava construída sobre a rocha. Por 

outro lado, quem ouve estas minhas palavras e 
 não as põe em prática,é como um homem sem 

  27 juízo,que construiu sua casa sobre a areia. Caiu 
 a chuva, vieram as enchentes, os ventos 

 sopraram e deram contra a casa,e a casa caiu, e 
 - sua ruína foi completa!" Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Para sermos casa formada na Palavra, 

elevemos nossas necessidades ao Senhor, 

rezando: R. Senhor, escutai a nossa prece!

1. Por nossa comunidade, para que seja 

uma casa de acolhida e de escuta da Palavra de 

Deus, rezemos ao Senhor.
2. Para que as pastorais e movimentos deem 

testemunho de uma espiritualidade que brota da 
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Palavra de Deus e que se traduz em práticas de 

humanização, rezemos ao Senhor.
3. Por todos os responsáveis pelo poder 

público, para que deem atenção especial aos 

mais pobres, rezemos ao Senhor. 
4. Por todas as vítimas de catástrofes e de 

desgraças, para que, por meio do espírito de 

bondade e doação das pessoas, encontrem o 

alento necessário em suas vidas, rezemos ao 

Senhor!
(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor, nosso Deus, dai firmeza aos 

nossos corações e fazei brilhar sobre nós a 

vossa luz. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, estas oferendas que 

escolhemos entre os dons que nos destes, e o 

alimento que hoje concedeis à nossa devoção 

torne-se prêmio da redenção eterna.

Antífona da comunhão  - Tt 2,12-13

Vivamos neste mundo com justiça e 

piedade, esperando a feliz esperança, e o 

advento da glória de nosso grande Deus.

Oração depois da comunhão

Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos 

vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a 

amar desde agora o que é do céu e, caminhando 

entre as coisas que passam, abraçar as que não 

passam.

E
Esta passagem do Evangelho de Mateus faz parte do Sermão da Montanha (Mt 5–7), 
onde Jesus ensina o pleno cumprimento da Lei de Moisés. Para Jesus, a fidelidade a 
Deus não é demonstrada pelo conhecimento da Lei, mas sim pelo pleno 

cumprimento, isto é, na vivência concreta e prática da Lei a serviço da vida. E espera-se uma 
coerência entre o que se diz e a prática.

- Dizer/fazer: Palavra e fato em hebraico são sinônimos, é isso que significa o termo 
“dabar”. A palavra é estreitamente ligada aos fatos. “Seja vosso 'sim', sim, e o vosso 'não', não. 
O que passa disso vem do Maligno” (Mt 5,37). No entanto, dizer ou falar é muito fácil, mas as 
palavras que se dizem são menos importantes do que aquilo é que feito. Ou seja: as boas 
intenções são necessárias, porém são inúteis se elas não se transformam em atitudes 
concretas. A pessoa não é julgada por aquilo que diz, mas por aquilo que ela faz. Como já 
ensinava São Bernardo de Claraval “De boas intenções, o caminho do inferno está cheio”. Belas 
palavras, de nada valem, se não se traduzem em gestos concretos.

- Senhor, Senhor: Na Bíblia, a dupla repetição de um nome é sempre um chamado especial 
ou uma forte chamada de atenção. No rodapé da Bíblia Hebraica se diz que “Sempre que Deus 
fala repetindo o nome é um sinal de afeição por aquela pessoa”. Ocorre sempre em momentos 
especiais, veja-se: Abraão, Abraão! (Gn 22,11); Moisés, Moisés! (Ex 3,4); Samuel, Samuel! 
(1Sm 3,4); Simão, Simão! (Lc 22,62); Marta, Marta! (Lc 10,41); Saulo, Saulo! (At 9,4). Da 
mesma forma, quando nos dirigimos a Deus e repetimos duas vezes o seu Nome, isso é 
importante. Porém, não pode ser algo falso, somente por belas palavras, mas fruto de uma vida 
coerente. É bom recordar que a Bíblia nos pede para não usarmos o Nome de Deus em vão (Ex 
20,7). Portanto, não podemos invocar o seu Nome se não for de coração sincero.

- Fazer a vontade do Pai: Esta expressão é muito importante no Evangelho de Mateus, onde 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 7,21.24-27
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ocorre três vezes (7,21; 12,50; 21,31). É isso que Jesus faz: realizar a vontade do Pai. E, na 
oração do Pai Nosso, Jesus pede ao Pai: “Seja feita a tua vontade...” (Mt 6,10).

- Construir a casa: Jesus dá o exemplo da casa bem construída. É inútil ter um ótimo projeto 
de uma casa. É preciso construir a casa. Porém, Jesus indica as duas maneiras de construir a 
casa: sobre a rocha ou sobre a areia. A casa construída sobre a rocha resiste aos infortúnios, aos 
temporais... Ao contrário, a casa construída sobre a areia, desmorona diante das ameaças, dos 
ventos fortes, das tempestades. Da mesma forma como a casa, é a nossa fé. Se ela é fundada 
sobre a rocha firme, que é a Palavra de Deus, ela resiste aos problemas, às crises, às 
dificuldades enfrentadas na vida.

A invocação do Nome do Senhor é uma grande prova de fé, porém, pouco efeito tem diante 
de Deus ser não vier acompanhada de outras provas de fé, isto é de boas ações. A psicologia 
ensina que as crianças seguem muito mais os exemplos do que as palavras dos pais, ou seja: o 
exemplo que os pais dão. Também a fé sem obras é morta (Tg 2,17) e a melhor maneira de 
demonstrar a nossa fé é através de gestos e ações concretas, e da prática do amor com nossos 
irmãos. Este período de Advento é um tempo oportuno para nos prepararmos para o 
nascimento de Jesus. Assim como a casa deve construída sobre rocha firme, nossa vida 
também deve ser construída sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, e revestida com boas 
obras.

Santos do dia: Bibiana (352-367). Lúcio de Coira (séc. V-VI). Silvério (+537). João de Ruysbroek 
(1293-1381). Ângela Astorch (1592-1665). 

Testemunhas do Reino: Ita Catherine Ford, Maura Clark, Dorothy Kasel e Jean Donovan (El 
Salvador, 1980).

Efemérides: Declaração da Doutrina Monroe: “A América para os norte-americanos” (1823). Dia 
Internacional da Abolição da Escravatura. Dia Pan Americano da Saúde. Dia Nacional de Relações 
Públicas. Dia Nacional do Samba. Dia Nacional da Astronomia. 

03
SEXTA-FEIRA - SÃO FRANCISCO XAVIER, 

Presbítero - Memória
(Branco - Pf. do Advento, I ou dos Pastores- Ofício da memória)

Francisco Xavier era um fidalgo espanhol. 
Nasceu no Castelo de Xavier, perto de 
Pamplona, em 1506. Em 1525, dirigiu-se a Paris 
para estudar. Anos mais tarde, já professor, 
tornou-se amigo de outro nobre espanhol, 
Inácio de Loyola, seu aluno. Este fato 
revolucionou a vida de Francisco. O mestre 
tornou-se discípulo e, abrindo mão de uma 
cátedra ilustre e de uma carreira prestigiosa, 
ingressou no grupo dos primeiros jesuítas, que 
Inácio começara a formar. Em 1541, por 

mandado do Papa Paulo III, foi enviado como 
missionário para as Índias. Os dez anos que 
viveu no Extremo Oriente constituem uma das 
mais extraordinárias e fantásticas epopeias da 
história das missões cristãs. Francisco Xavier 
percorreu todo o sul da índia, pregando o 
Evangelho, formando comunidades, abrindo 
colégios, instituindo seminários e até exercendo 
função de embaixador junto a príncipes da 
região. Da Índia partiu para o Ceilão, onde 
pregou, confessou, instruiu na fé cristã e batizou 
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um sem-número de pessoas. Fez o mesmo nas 
Ilhas Malaca e Molucas. Francisco Xavier, 
transcendendo sua época e os modelos de 
evangelização então em voga, colocou o 
Evangelho em diálogo com as grandes culturas 
do oriente, adaptando-o, com sabedoria e 
espírito apostólico, à índole dos vários grupos 
humanos com os quais trabalhou. O seu sonho, 
porém, era entrar no Japão e evangelizá-lo. Seu 
trabalho no Japão começou em 1551: visitou as 
principais cidades, anunciou o Evangelho e 
iniciou várias comunidades. O testemunho fazia 
o que a palavra não conseguia. Sua vida era, de 
fato, uma pregação eloquente: caminhava 
descalço, comia muito pouco, suportava fadigas 
enormes... Príncipes e reis abraçavam a fé 
cristã... Francisco deixa sobre seus rastros 
comunidades que resistirão a perseguições e ao 
tempo, muitas vezes sem nenhuma ajuda 
externa. Seu último projeto era entrar na China. 
Ao chegar, porém, à Ilha de Sancian, às portas de 
Cantão, em 1552, faleceu de esgotamento. 
Tinha apenas 46 anos. Mas era como se tivesse 
quatrocentos, tal o balanço da impressionante 
atividade: as conversões são centenas de 
milhares; as comunidades são centenas; as 
obras, inúmeras e sólidas. Canonizado em 
1662, foi proclamado, pelo Papa Pio X, padroeiro 
principal das missões. Um parente próximo de 
São Francisco Xavier, o Pe. Martinho Urtazún, 
também jesuíta, enviado como missionário para 
o Brasil, faleceu, em extrema pobreza, na 
Redução de Santo Inácio, no atual município de 
Santo Inácio, PR, onde viveu entre 1610 e 1620. 
Eis como o Pe. Antônio Ruiz de Montoya relata 
sua morte em A Conquista Espiritual da América 
(1639): “Lastimava-se por morrer em leito, que 
não passava de um colchãozinho e duma rede: o 
que ele julgava ser muito regalo, porque queria 
morrer arrastado e feito em pedaços por Jesus 
Cristo” (p. 71).

Animador(a) - Irmãs e irmãos, o toque de 

Jesus mudou a vida dos dois cegos. Foram 

curados da cegueira física e espiritual, porque 

recuperaram a vista e a forma como viam as 

coisas. Tornaram-se, depois, anunciadores de 

Jesus. Que também nós, tocados por essa 

Palavra e pelo dom da fé, possamos renovar 

nossa ação evangelizadora em meio aos 

desafios da história.

Antífona da entrada

Estes são homens santos, que se tornaram 

amigos de Deus, gloriosos arautos de sua 

mensagem.

Oração do dia

Ó Deus, que pela pregação de São 

Francisco Xavier, conquistastes para vós muitos 

povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o 

mesmo zelo para que a santa Igreja possa 

alegrar-se com o nascimento de novos filhos 

em toda a terra.

Leitura - Is 29,17-24

Leitura do Livro do Profeta Isaías�

17 Assim fala o Senhor Deus: Dentro de 

pouco tempo, não se transformará o Líbano em 

jardim? E não poderá o jardim tornar-se 
18 floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as 

palavras do livro e os olhos dos cegos verão, no 
19 meio das trevas e das sombras. Os humildes 

aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais 

pobres dos homens se rejubilarão no Santo de 
20 Israel; fracassou o prepotente, desapareceu o 

trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores 
21 precoces, os que faziam os outros pecar por 

palavras, e armavam ciladas ao juiz à porta da 
22 cidade e atacavam o justo com palavras falsas.

Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou 

Abraão: "Agora, Jacó não mais terá que 

envergonhar-se nem seu rosto terá que 
23 enrubescer; quando contemplarem as obras 

de minhas mãos, hão de honrar meu nome no 
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meio do povo, honrarão o Santo de Jacó, e 
24 temerão o Deus de Israel; os homens de 

espírito inconstante conseguirão sabedoria e os 

maldizentes concordarão em aprender". - 

Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26(27),1.4.13-

14 (R/. 1a)

R. O Senhor é minha luz e salvação.

1. O Senhor é minha luz e salvação; de 

quem eu terei medo? O Senhor é a proteção 

da minha vida; perante quem eu tremerei? R.
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, 

e é só isto que eu desejo: habitar no santuário 

do Senhor por toda a minha vida; saborear a 

suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu 

templo. R.
3. Sei que a bondade do Senhor eu hei de 

 ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e 

tem coragem, espera no Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eis que virá o nosso Deus com poder e 

majestade, e ele há de iluminar os olhos dos 

seus servos! R.

Evangelho - Mt 9,27-31

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Mateus�

27 Naquele tempo: Partindo Jesus, dois 

cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de 
28 nós, filho de Davi!" Quando Jesus entrou em 

casa, os cegos se aproximaram dele. Então 

Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu 

posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, 
29 Senhor". Então Jesus tocou nos olhos deles, 

30 dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé". E os 

olhos deles se abriram. Jesus os advertiu 

severamente: "Tomai cuidado para que ninguém 
31fique sabendo". Mas eles saíram, e espalharam 

sua fama por toda aquela região. - Palavra da 

Salvação.

Preces dos fiéis

Apresentemos ao Pai, Senhor do céu e da 

terra, nossas preces por intercessão de São 

Francisco Xavier, que entregou sua vida ao 

anúncio do Evangelho, dizendo: R. Ouvi-nos, ó 

Pai!
1. Para que o Senhor nos liberte das 

cegueiras que prejudicam um olhar mais 

apurado às necessidades humanas, rezemos ao 

Senhor.
2. Para que o tempo de Advento seja um 

estímulo à renovação da Igreja, a fim de que, 

com palavras e obras, comunique alegria e 

esperança a toda a humanidade, rezemos ao 

Senhor. 
3. Para que o Senhor, com sua vinda, dê 

fortaleza aos missionários, que, como São 

Francisco Xavier, sacrificam a vida para levar a 

todos a Boa Nova de Jesus, rezemos ao Senhor. 
4. Para que tenhamos viva consciência de 

nossa fraqueza, e sintamos a necessidade de 

que o Senhor venha nos salvar do pecado e 

libertar este mundo de todo mal, rezemos ao 

Senhor.
(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. -  Aqui nos reunimos, Senhor, ao redor da 

vossa mesa, para que a vossa Palavra e o vosso 

Pão nos renovem de tal modo que possamos, no 

dia a dia da vida, fazer a vossa vontade como 

verdadeiros discípulos missionários.

Oração sobre as oferendas 

Acolhei, ó Deus, as oferendas que trazemos 

na festa de São Francisco Xavier, a quem o 

desejo de salvar a todos levou a terras 

longínquas; concedei que também nós, dando 
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A SEMENTE NA TERRA – Mt 9,27-31

um testemunho eficaz do Evangelho, corramos, 

com nossos irmãos, ao vosso encontro.

Antífona da comunhão - Ez 34,15

Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e 
as farei repousar, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que esta Eucaristia acenda em nós 
o amor que abrasava São Francisco Xavier pela 
salvação das almas, a fim de que, seguindo 
fielmente a nossa vocação, possamos obter 
com ele o prêmio dos bons operários.

E
O relato da cura dos dois cegos é o penúltimo dos dez milagres narrados por Mateus 
nos capítulos 8 e 9 do seu Evangelho. Cada um destes dez milagres tem a ver com 
uma realidade diferente: lepra, escravidão, febre, desastres naturais (tempestade), 

possessão demoníaca, paralisia, morte, hemorragia, cegueira e mudez. Jesus é apresentado 
como aquele que cura tudo, que cumpre as profecias de Is 29,18; 35,4-6 e, assim, realiza todo o 
seu programa (Mt 4,23; 9,35; 11,4-5), mostrando poder sobre todas as realidades contrárias ao 
Reino dos Céus.

- Dois cegos: Assim como em outros episódios (8,28; 20,30), o estilo de Mateus prefere 
apresentar uma dupla de cegos. No judaísmo, eram necessárias no mínimo duas testemunhas 
para uma acusação ter validade (Dt 19,15). O texto não permite identificar se eram cegos de 
nascença ou se queriam recuperar a visão.

- Filho de Davi: É estranho que os cegos se dirijam a Jesus com este título, já que Davi não 
foi um curador. No entanto, “Filho de Davi” era um dos títulos messiânicos admitidos pelo 
judaísmo. Jesus o aceitou, mas com muitas reservas, por representar uma concepção 
puramente humana do Messias (Mt 22,41-46). Jesus, falando de si mesmo, prefere o 
misterioso título de “Filho do Homem” (Mt 8,20). Se no v. 27, o título é humano, no v. 28 eles 
dão a Jesus o título divino de Senhor (Kyrios).

- Fé: Mateus insiste muito sobre a necessidade da fé para a realização do milagre. Jesus diz 
ao centurião: “seja feito segundo a tua fé” (8,13); à mulher que toca seu manto, Ele diz: “a tua fé 
te salvou” (9,22); à mulher cananeia: “grande é a tua fé” (15,28). Aqui também Jesus pede o 
dado da fé: “vocês acreditam?” e a realização do milagre é feita de acordo com a fé que eles têm.

- Os olhos se abriram: O milagre acontece pela confluência de três fatores: o toque de Jesus 
nos olhos dos cegos, o poder da palavra de Jesus e a fé demonstrada pelos dois cegos.

- Segredo messiânico: Jesus recomenda aos dois cegos que ninguém fique sabendo do 
que aconteceu. Esta recomendação, no entanto, não é obedecida pelos dois. Eles não se 
contêm. Vão por toda região e espalham a fama de Jesus. Esta recomendação de Jesus é o que 
chamamos de “segredo messiânico” e aparece em outras partes dos Evangelhos (Mc 1,25.34; 
3,12). Contudo, não devem ficar escondidas suas palavras, que devem ser anunciadas por toda 
parte (Mt 10,27).

A Igreja primitiva não hesitou em usar a cegueira física como símbolo da cegueira 
espiritual. No Evangelho, para que acontecesse a cura da cegueira, Jesus exigiu a fé dos 
enfermos. Hoje, as cegueiras continuam e somos convidados por Jesus a ter fé nele e na sua 
Palavra. É tempo de Advento e de preparação para o Natal e o convite é escutar a Palavra de Deus 
e, ao mesmo tempo, alimentar a nossa fé para que possamos remover tudo aquilo que nos 
impede de enxergar melhor o mundo diante de nós. Com os olhos abertos pela fé, podemos ver 
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04 SÁBADO DA 1ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo – Pf. do Advento, I - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

Animador(a) -  Irmãs e irmãos, a 

compa i xão  nos  l eva  an tes  aos  ma is 

necessitados. Jesus mobilizou-se inteiramente 

em direção às “ovelhas que não têm pastor”. 

Pediu que tenhamos esta mesma atitude. Na 

preparação para o Natal, essa Palavra nos 

convoca a reencontrarmos em nós espaço para 

atitudes de vigilância e de compromisso com 

toda vida ameaçada. 

Antífona da entrada - Sl 79,4.2

Vinde, Senhor, que estais acima dos 

querubins; mostrai-nos a vossa face, e seremos 

salvos. 

Oração do dia

Ó Deus, que enviastes a este mundo o vosso 

Unigênito para libertar da antiga escravidão o 

gênero humano, concedei aos que esperam 

vossa misericórdia chegar à verdadeira 

liberdade.

Leitura - Is 30,19-21.23-26

novas todas as coisas. Nossa missão é fazer como os dois cegos curados: ir por todas as partes 
e espalhar a mensagem de Jesus. Quem fez a experiência do encontro com Jesus Cristo e sua 
mensagem não pode deixar de anunciar, como disse o Apóstolo Paulo: “Ai de mim se eu não 
anunciar o Evangelho” (1Cor 9,16).

Santos do dia: Cláudio, Mauro e Jasão de Roma (+284). Átala de Estrasburgo (690-741). Modesto 

de Caríntia (+ 772). Sola (+790). Francisco Xavier (1506-1552). 

Testemunhas do Reino: Víctor Raúl Acuña (Peru, 1987). Ivan Illich (México, 2002).

Efemérides: Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiências (ONU, 1992). Dia do 

Selecionador de Pessoal.

Leitura do Livro do Profeta Isaías�
 

19Assim fala o Senhor, o Santo de Israel:  

Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não 

terás motivo algum para chorar: ele se comoverá 

à voz do teu clamor; logo que te ouvir, ele 
20atenderá.  O Senhor de certo dará a todos o pão 

da angústia e a água da aflição, não se apartará 

mais de ti o teu mestre; teus olhos poderão vê-lo 
21 e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso 

atrás de ti: "O caminho é este para todos, segui 

por ele", sem desviar-vos à direita ou à esquerda. 
23Ele te dará chuva para a semente que tiveres 

semeado na terra, e o fruto da terra será 

abundante e rico; nesse dia, o teu rebanho 
24 pastará em vastas pastagens, teus bois e os 

animais que lavram a terra comerão forragem 
25 salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em 

toda montanha alta e em toda colina elevada 

arroios de água corrente, num dia em que muitos 

serão mortos com o desabamento de seus 
26 torreões. A lua brilhará como a luz do sol e o sol 

brilhará sete vezes mais, como a luz de sete dias, 

no dia em que o Senhor curar a ferida de seu 

povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. - 

Palavra do Senhor.
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Salmo responsorial - Sl 146(147A),1-
2.3-4.5-6 (R/. Is 30,18)

R. Felizes são aqueles, que esperam no 
Senhor!

1. Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom, 
cantai ao nosso Deus, porque é suave: ele é 

 digno de louvor, ele o merece! Senhor 
reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel 
juntou de novo; R.

2. ele conforta os corações despedaçados, 
 ele enfaixa suas feridas e as cura; fixa o número 

de todas as estrelas e chama a cada uma por seu 
nome. R.

3. É grande e onipotente o nosso Deus, seu 
 saber não tem medida nem limites. O Senhor 

Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o 
chão os que são ímpios. R.

Aclamação ao Evangelho - Is 33,22

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. É o Senhor nosso juiz e nosso Rei O 

Senhor legislador nos salvará. R.

Evangelho - Mt 9,35–10,1.6-8

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

35 Naquele tempo: Jesus percorria todas as 
cidades e povoados, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e 

36curando todo tipo de doença e enfermidade.  
Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se 
delas, porque estavam cansadas e abatidas, 
como ovelhas que não têm pastor. Então disse a 

37 seus discípulos: "A Messe é grande, mas os 
38trabalhadores são poucos.  Pedi pois ao dono 

da messe que envie trabalhadores para a sua 
10,1 colheita!" E, chamando os seus doze 

discípulos deu-lhes poder para expulsarem os 
espíritos maus e para curarem todo tipo de 
doença e enfermidade. Enviou-os com as 

6 seguintes recomendações: "Ide, antes, às 
7ovelhas perdidas da casa de Israel!  Em vosso 

caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está 
8 próximo'. Curai os doentes, ressuscitai os 

mortos, purificai os leprosos, expulsai os 
demônios. De graça recebestes, de graça 
deveis dar!" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Somos chamados a ser discípulos 

missionários e percorrer todas as estradas, 

anunciando o Evangelho do Reino e curando 

todo tipo de enfermidade. Para tanto, unidos, 

peçamos: R. Ouvi-nos, Senhor!

1. Para que os cristãos sigam os passos de 

Jesus, que anuncia o Evangelho do Reino e cura 

todo tipo de doença e enfermidade, rezemos ao 

Senhor.
2. Para que os cristãos sigam os passos de 

Jesus, que se compadece da multidão 

abandonada pelos líderes e governantes, 

rezemos ao Senhor. 
3. Para que os cristãos sigam os passos de 

Jesus, que chama pessoas a segui-lo e forma a 

comunidade de discípulos e irmãos, rezemos ao 

Senhor.
4. Para que os cristãos sigam os passos de 

Jesus, que envia seus discípulos às ovelhas 

perdidas do povo escolhido de Deus, rezemos 

ao Senhor.
5. Para que os cristãos sigam os passos de 

Jesus, que cura os doentes, aproxima-se  dos 

leprosos e expulsa os demônios, rezemos ao 

Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Pai de infinita bondade, enviando vosso 

Filho ao mundo, estendestes a vossa mão sobre 

as misérias humanas e nos convocastes a ser 

discípulos missionários de vosso Filho, nosso 

celeste intercessor. Ele que convosco vive e 

reina na unidade do Espírito Santo.
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Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar 
estes dons da nossa devoção, para que, ao 
celebrarmos o sacramento que nos destes, se 
realizem em nós as maravilhas da salvação. 

Antífona da comunhão - Ap 22,12

Eis que venho logo, diz o Senhor, e trago 

comigo a recompensa: darei a cada um segundo 
as suas obras.

Oração depois da comunhão

Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para 
que estes sacramentos nos purifiquem dos 
pecados e nos preparem para as festas que se 
aproximam. 

SÃO JOÃO DAMASCENO, Presbítero
MEMÓRIA FACULTATIVA  (Branco - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores - MR, 756, ou dos Doutores: MR, 764)

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus, encontrar apoio nas orações do presbítero São João Damasceno, para que a 

verdadeira fé, por ele ensinada de modo tão eminente, seja sempre nossa luz e nossa força.

A SEMENTE NA TERRA – Mt 9,35–10,1.6-8

L
A primeira parte do Evangelho de hoje é um resumo das atividades de Jesus. Depois 

de narrar os dez milagres, Mateus conclui, mostrando Jesus em plena atividade 

através da pregação do Reino e curando todo tipo de doenças. Jesus é o Salvador, que 

salva seu povo de toda sorte de males. É o Messias da palavra e da ação. A compaixão de Jesus 

diante da situação das multidões prepara a segunda parte, o chamado dos doze apóstolos e seu 

envio em missão.

- Evangelho do Reino: Mesma expressão de 4,23, é a boa notícia do Reino. A ligação entre 

Evangelho e Reino é muito frequente.

- Compadeceu-se: O verbo grego é splanchnizomai, que deriva do substantivo que designa 

as entranhas ou os órgãos vitais do corpo: coração, rins, fígado e pulmões, como a sede dos 

sentimentos e das emoções. Este verbo nos Evangelhos é atribuído ao Messias e, quando usado, 

sempre é precedido do verbo “ver”. É vendo a situação das multidões que Jesus é movido de 

compaixão e, então, age em favor delas.

- Multidões: 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.

- Messe: Jesus compara a multidão com a messe. A produção pode ser abundante, porém se 

não há operários que façam a colheita, ela se perde. Assim também a multidão sedenta de ouvir a 

palavra de Deus, pode se perder por falta de quem cuide dela. Esta imagem indica também o 

tempo da Igreja, pela qual os Apóstolos devem trabalhar.
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Santos do dia: Bárbara (+306). João Damasceno (650-750). Adelmo (+846). Anno de Colônia 
(1010-1075). Osmundo (+1099). Cristiano da Prússia (1180-1245). Bv. Adolf Kolping (1865). 

Memória histórica: Encerramento do Concílio de Trento (1563). Promulgação da Constituição 
Sacrosanctum Consilium, do Decreto Inter mirifica e encerramento da II Sessão do Concílio 
Vaticano II, pelo Papa Paulo VI (1963). 

Efemérides: Morte de Hannah Arendt (1906-1975). Dia do Pedicuro. Dia Mundial da Propaganda. 
Dia do Perito Criminal. Dia do Orientador Educacional. Dia do Trabalhador nas Minas de Carvão. 

- Ide...: Então, Jesus envia os discípulos em missão, com poder de realizar todos os sinais 

que Ele mesmo realiza. Ao mesmo tempo, a missão é de anunciar que o Reino dos Céus está 

próximo, isto é, começa a se realizar. O tempo da graça de Deus chegou!

- De graça: Os missionários devem trabalhar de graça. Eles foram beneficiados 

gratuitamente e, da mesma forma, devem generosamente dar. O Reino dos Céus não se 

compra, não é uma casa de negócios, mas é gratuidade. É assim que o Pai age, é assim que 

Jesus trabalha e é assim que a Igreja deve servir ao Reino.

O Evangelho de hoje é um grande convite para seguirmos o exemplo de Jesus. Convite para 

ver a situação das pessoas, e então sentir compaixão pelas multidões, também hoje 

abandonadas sem pastores; convite para irmos em missão; convite para ir anunciar ao mundo a 

boa nova de Jesus, sobretudo aos mais necessitados, anunciar gratuitamente que o Reino dos 

Céus está próximo; convite à doação gratuita da vida a serviço do projeto de Deus. O Apóstolo 

Paulo ensinará mais tarde que: “Deus ama a quem dá com alegria” (2Cor 9,7). O Advento é 

tempo de conversão, espera e anúncio. Hoje também nós somos chamados e enviados por 

Jesus para anunciar a boa notícia do Reino.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Por que a Bíblia proíbe as imagens? 

“Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus, ou embaixo na 

terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás...”, diz Ex 

20,4. 

As belas imagens podem ajudar-nos a descobrir algo da beleza de Deus; porém, pode 

acontecer também de nos cativarem e, ao invés de contemplarmos a Deus, nos determos nelas. 

No Templo dos judeus, diferentemente dos templos pagãos, não havia nenhum ídolo, ou 

seja, nenhuma representação de Deus, somente as imagens dos querubins, colocadas de 

ambos os lados do espaço vazio onde, invisível, estava Javé. Deus não deve ser representado, 

já que só se representa o que ou quem está ausente. E Deus-Javé está presente! Mas vejam que, 

se nada podia ser representado através de imagens, nem sequer os querubins poderiam ser 

representados, mas... O problema não é, então, ter imagens religiosas, mas fazer imagens do 
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Deus invisível, mistério por excelência, que não é um ser físico e que nem a mais fina ideia pode 

conceber de maneira perfeita. 

Este mandamento proíbe muito mais do que fazer imagens ou estátuas de Deus, como os 

pagãos faziam de suas divindades. Todo ser humano é dotado de uma capacidade de fazer em si 

mesmo uma representação de Deus; é a nossa “imaginação”! Criamos em nossa mente uma 

imagem e uma ideia de Deus de acordo com os nossos desejos em vez de concebê-lo a partir 

do que ele revela, na natureza e na história, a respeito de si mesmo (cf. Dt 4,16). 

Na realidade, o decálogo não é a última palavra sobre esta questão. Se, muitos séculos 

depois, Deus veio a nós na pessoa do Filho, que se fez homem, imagem visível do Deus invisível 

(cf. Cl 1,15-20), e foi possível vê-lo (cf. 1Jo 1,1), ninguém pode criticar os cristãos por fazer 

representações da figura humana de Jesus a fim de imaginá-lo, recordá-lo, concentrar-nos nele 

na oração. "Outrora, Deus nunca fora representado em imagens, uma vez que era incorpóreo e 

sem rosto. Mas dado que agora Deus foi visto na carne e viveu no meio dos homens, eu 

represento aquilo que é visível em Deus” (João Damasceno, Contra imaginum calumniatores I, 

16). 

Na realidade, a imagem é uma ajuda para a nossa mente, que trabalha com imagens e 

também com ideias, mas, geralmente, chega às ideias a partir das imagens, e não para nas 

ideias, mas naquilo ou naquele que as ideias transmitem. Os cristãos não tiveram medo de 

recorrer às imagens... até que, no Império Bizantino (ou Império Romano do Oriente), no final do 

século VII, explodiu um movimento religioso-político contra o uso de imagens chamado 

iconoclastia, palavra composta por duas outras da língua grega - “eikóne” (ícone), que significa 

imagem, e “klastein”, que significa quebrar – que perdurou até o século IX. A teologia que estava 

por trás do movimento iconoclasta era o monofisismo, heresia que negava a verdadeira e plena 

humanidade de Jesus, afirmando unilateralmente só (mónos) a sua natureza divina. Nos tempos 

modernos, a iconoclastia ressurge, em parte, para combater distorções no uso religiosos das 

imagens, mas também devido a uma leitura literal e fundamentalista da Bíblia.

 

Amanhã, avisem se aos fiéis de que no Domingo, dia 12, 3º do Advento, por determinação 

da 36ª Assembleia Geral da CNBB, haverá em todas as igrejas (também capelas e oratórios) 

coleta da Campanha para a Evangelização.

“O cristianismo não é um conjunto de verdades que é preciso crer, 

de leis que é preciso cumprir, de proibições. 

O cristianismo é Cristo.”
(Santo Oscar Romero)
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05 2º DOMINGO DO ADVENTO
(Roxo – II SEMANA DO SALTÉRIO – Ofício dominical do Advento)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, o advento é 
tempo de preparação para o Natal. Preparação 
espiritual, interior, existencial.  Neste segundo 
domingo, somos ajudados por João Batista. No 
deserto, ele prega a conversão para o perdão 
dos pecados. Esta palavra ressoa até hoje. 
Dirige-se às nossas comunidades e a cada um 
de nós. Abramos nossos ouvidos e deixemos 
que ela toque o nosso coração, para que Jesus 
possa nascer em nossas vidas. 

Antífona da entrada -  Is 30,19.30

Povo de Sião, o Senhor vem para salvar as 
nações! E, na alegria do vosso coração, soará 
majestosa a sua voz.

Oração do dia 

Ó Deus todo-poderoso e cheio de 
misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma 
atividade terrena nos impeça de correr ao 

encontro do vosso Filho, mas, instruídos por 
vossa sabedoria, participemos da plenitude de 
sua vida. 

Leitura - Br 5,1-9  

Leitura do Livro do Profeta Baruc�

1 Despe ó Jerusalém, a veste de luto e de 
aflição, e reveste, para sempre, os adornos da 

2 glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da 
justiça que vem de Deus e põe na cabeça o 

3 diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu 
esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão 

4 debaixo do céu. Receberás de Deus este nome 
para sempre: "Paz-da-justiça e glória-da-

5piedade". Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto 
e olha para o Oriente! Vê teus filhos reunidos 
pela voz do Santo, desde o poente até o levante, 

6�jubilosos por Deus ter-se lembrado deles. 
Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos 
inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com 

7 honras, como príncipes reais. Deus ordenou 
que se abaixassem todos os altos montes e as 
colinas eternas, e se enchessem os vales, para 
aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com 

8 segurança, sob a glória de Deus. As florestas e 
todas as árvores  odoríferas, darão sombra a 

9 Israel, por ordem de Deus. Sim, Deus guiará 
Israel, com alegria, à luz de sua glória, 
manifestando a misericórdia e a justiça que dele 
procedem. - 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 
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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. Deus mostrará teu esplendor, ó 
Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. 
Receberás de Deus este nome para sempre: 
"Paz-da-justiça e glória-da-piedade". R.

5. Chorando de tristeza sairão, espalhando 
suas sementes; cantando de alegria voltarão, 
carregando os seus feixes!  R.

Leitura - Fl 1,4-6.8-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses

4 Irmãos:  Sempre em todas as minhas 
5orações rezo por vós, com alegria, por causa da 

vossa comunhão conosco na divulgação do 
6 Evangelho, desde o primeiro dia até agora.  

Tenho a certeza de que aquele que começou em 
vós uma boa obra, � há de levá-la à perfeição até 

 8 ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de 
que tenho saudade de todos vós, com a ternura 

 9 de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus: que o 
vosso amor cresça sempre mais, em todo o 

1 0  conhec imen to  e  e xpe r i ênc i a ,  pa r a 
discernirdes o que é o melhor. E assim ficareis 

11puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios 
do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, 
para a glória e o louvor de Deus. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 3,4.6

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia
V. Preparai o caminho do Senhor, endireitai 

suas veredas. Toda a carne há de ver, a salvação 

do nosso Deus. R.

Evangelho – Lc 3,1-6 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

1 No décimo quinto ano do império de 
Tibério César, quando Pôncio Pilatos era 
governador da Judéia, Herodes administrava a 
Galileia, seu irmão Filipe, as regiões da Ituréia e 

2Tracon í t i de ,  e  L i sân i as  a  Ab i l ene ;  �
quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, 
foi então que a palavra de Deus foi dirigida a 

 3João, o filho de Zacarias, no deserto.  E ele 
percorreu toda a região do Jordão, pregando um 
batismo de conversão para o perdão dos 

4pecados, como está escrito no Livro das 
palavras do profeta Isaías: "Esta é a voz daquele 
que grita no deserto: 'preparai o caminho do 

 5 Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será 
aterrado, toda montanha e colina serão 
rebaixadas; as passagens tortuosas ficarão retas 

6 e os caminhos acidentados serão aplainados. E 
todas as pessoas verão a salvação de Deus'". - 
Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Peçamos ao Senhor que a voz de João 
Batista desperte em nós o desejo de percorrer, 
com alegria, os caminhos de conversão e vida 
em Cristo, dizendo: R. Vinde, Senhor Jesus!

1. Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e 
diáconos, e por aqueles que, nos desertos deste 
mundo, continuam a anunciar a vinda do 
Senhor, rezemos ao Senhor.

2. Pelos povos que não conhecem o 
Evangelho, pelos homens e mulheres que lhe 
são fiéis e pelos pobres, oprimidos e 
despojados, rezemos ao Senhor.

3. Pelos que reconhecem em Jesus o seu 
caminho,  e  buscam cont inuamente a 
conversão, rezemos ao Senhor.

4. Pelos homens e mulheres sem lar, nem 
pão e por aqueles que, em qualquer parte do 
mundo, são deportados ou violentados, 
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rezemos ao Senhor. 
5. Por todos os membros da nossa 

comunidade (paroquial), pelos que andam frios 
na fé, preocupados ou vacilantes e pelos que 
cantam as maravilhas do Senhor, rezemos ao 
Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Senhor, nosso Deus, que começastes 
em nós a boa obra da conversão aos valores do 
Evangelho, dai-nos a força e a coragem de a 
prosseguirmos até ao fim, com alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade nossas 
humildes preces e oferendas, e, como não 
podemos invocar os nossos méritos, venha em 

nosso socorro a vossa misericórdia. 

Prefácio do Advento I

Oração eucarística III

Antífona da comunhão    Br 5,5; 4,36-

Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê: 
vem a ti a alegria do teu Deus.

Oração depois da comunhão

Alimentados pelo pão espiritual, nós vos 

suplicamos, ó Deus, que, pela participação 

nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com 

sabedoria os valores terrenos e colocar nossas 

esperanças nos bens eternos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 3,1-6

A
ntes de narrar a atividade de João Batista, Lucas situa geográfica e historicamente o 

ambiente do grande império. Não é a história do império romano e suas ramificações 

que ele quer nos contar. O objetivo é mostrar como um pequeno fato, realizado por 

uma pessoa simples como João Batista, é capaz de ser o princípio de mudança de todo o 

mundo. João e Jesus se relacionam como Antigo e Novo Testamento: promessa e realização (Lc 

3,3-17) e graça (4,22). Lucas apresenta João Batista como aquela “via de acesso” que conduz a 

Jesus. Por meio de João, Lucas quer conduzir o judeu – hoje, o cristão – a acolher o Senhor que 

vem. É o nosso Antigo Testamento, concentrado!

- 15º ano de Tibério César: O anúncio profético é inserido dentro da grande história profana, 

que é o império romano. O império todo está sob o domínio de Tibério César, o imperador. O 

mundo centralizado e dominado pela ocupação romana espera a libertação. Esta transformação 

não vai começar por Roma, a grande cidade. Começará pelas periferias do mundo.

- Anás e Caifás: Primeiro Lucas situou o domínio do império (político), agora situa o poder 

religioso. O Sumo Sacerdote era quem controlava o Templo e o Sinédrio (o tribunal jurídico). O 

Sumo Sacerdote em exercício era Caifás, mas na verdade quem dava as ordens e mandava era 

Anás, seu sogro, que já fora Sumo Sacerdote de 06 a 15 d.C. Ambos eram admiradores e 

apoiadores dos romanos.

- A Palavra de Deus: O último Profeta em Israel foi Malaquias, em torno de 300 anos a.C. a 

profecia em Israel estava silenciada. O Salmo 74 lamentava: “já não vemos mais sinais, não 

existem mais profetas” (Sl 74,9); esperava-se pela vinda de algum Profeta (1Mc 4,46; 9,27; 

14,41). Era como se “os céus tivessem se fechado”. E o último livro do Antigo Testamento 

terminava justamente anunciando a retorno de Elias, o advento do tempo messiânico (Ml 3,23-

24). Então o novo ressoar da Palavra de Deus é motivo de esperança. Profeta (pró + fheté = 
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falar em nome de...) é quem fala em nome de Deus.

- João, o filho de Zacarias: A primeira palavra de João é a salvação universal (vv. 1-6). 

Desde que a humanidade se volte para Deus (vv. 7-14). Do contrário, a humanidade estará 

perdida, pois chegou o momento decisivo. O dia do Senhor – a vinda de Cristo – introduz, com 

efeito, a história no seu sentido último e na sua reta final. A pregação de João, embora radical e 

dura, é chamada de “consolação” e “evangelho” (boa notícia).

- Deserto: O deserto é o lugar da escassez. Mas foi o lugar da pedagogia de Deus quando 

Ele educou e guiou o povo para a Terra Prometida. É deste lugar de solidão que nasce o projeto 

de um mundo novo para toda a humanidade.

- Rio Jordão: O Jordão é um pequeno rio que nasce no monte Hermon, passa pelo Mar da 

Galileia e que alimenta o Mar Morto, onde desemboca. Ele dá vida à terra de Israel. O local onde 

João está provavelmente é perto de Jericó, onde Josué introduziu o povo na Terra Prometida. É 

onde Jesus será batizado. Os nomes de Jesus e Josué, em hebraico, têm a mesma raiz (O 

Senhor salva). A água que dá vida à terra seca, agora dará vida nova ao povo que espera pelo 

Messias.

- Batismo de conversão: O batismo de João é diferente do batismo de iniciação que será 

praticado pela Igreja. O objetivo é preparar o povo para a vinda do Messias, por isso é de 

penitência e conversão (metanóia). É uma mudança de mentalidade, voltar-se para Deus. Este 

batismo é uma “imersão” na água, para ressurgir como nova criatura.

- Voz que grita: João Batista grita. É a voz que deve ser ouvida. O grito que vem do deserto 

deve chegar a Jerusalém e a todos os confins da terra. O Profeta João Batista cita Isaías, outro 

grande Profeta (40,3-5). O texto é do chamado II Isaías (Is 40-55) que alimentou a esperança do 

povo no exílio da Babilônia. Já a pregação de Jesus partirá de Is 61, onde se proclama o “hoje” 

em que este retorno acontece (Lc 4,18ss.).

- Aplainar o caminho: A missão de preparar o caminho para a vinda do Messias não é 

somente do Precursor. É de todos. O caminho deve ser largo e plano por onde caminhará o 

Senhor.

- Todas as pessoas verão a salvação: Lucas é o evangelista da salvação universal (1,14; 

2,31; 3,38; 24,47, etc.), por isso mais uma vez alarga o projeto da salvação a todos os povos.

Somos batizados. Não mais no batismo de João, mas na Trindade. No entanto, nossa 

condição de batizados nos convida sempre a renovar a nossa mentalidade, à conversão em 

direção ao projeto do Reino. É tempo de Advento, por isso, a missão de João Batista hoje cabe a 

cada um de nós: preparar o caminho do Senhor! O mundo de hoje com suas crises, mudanças e 

falta de rumos continua sendo o “deserto” onde devemos fazer ressoar a voz profética. 

PREPARAR O CAMINHO PARA O SENHOR

J. A. Pagola

“Preparai o caminho para o Senhor”. Talvez seja este o primeiro chamado que nós cristãos 

devemos escutar hoje. O mais urgente e decisivo. Estamos procurando fazer não poucas coisas, 

mas como preparar novos caminhos para o Senhor em nossas comunidades?
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Antes de mais nada, precisamos parar para detectar quais zonas de nossa vida não estão 
iluminadas pelo Espírito de Jesus. Podemos funcionar bem como uma comunidade religiosa ao 
redor do culto, mas continuar impermeáveis a aspectos essenciais do evangelho. Em que Jesus 
nos reconheceria hoje como seus discípulos e seguidores?

Além disso, precisamos discernir a qualidade evangélica daquilo que fazemos. A palavra de 
Jesus pode libertar-nos de alguns autoenganos. Nem tudo o que vivemos vem da Galileia. Se 
não somos um grupo configurado pelos traços essenciais de Jesus, o que somos exatamente?

É essencial “buscar o reino de Deus e a sua justiça”. Revoltar-nos diante da indiferença 
social que nos impede de olhar a vida a partir dos que sofrem. Recusar formas de vida que nos 
encerram dentro de nosso egoísmo. Se não transmitirmos compaixão e atenção aos últimos, o 
que estamos difundido na sociedade?

Existe um “imperativo cristão” que poderia nos orientar na busca real da justiça de Deus no 
mundo: atuar em nossas comunidades cristãs de tal forma que este comportamento pudesse se 
transformar em norma universal para todos os seres humanos. Assinalar com nossa vida 
caminhos para um mundo mais justo, amável e cheio de esperança. Mudaria muito a sociedade 
se todos atuassem como nós o fazemos em nossa pequena comunidade?

Certamente seria enriquecedor introduzir entre nós aquele lema incisivo e sugestivo que 
circulou há alguns anos na Alemanha: “Pensar globalmente e atuar localmente”. Precisamos 
abrir o horizonte das nossas comunidades para o mundo inteiro; aprender a processar a 
informação que recebemos, a partir do olhar compassivo que Deus lança a todas as suas 
criaturas. Depois, abrir caminhos de compaixão e justiça no pequeno mundo em que nos 
movemos cada dia.

ABC DO CRISTIANISMOSantos do dia: Sabas de Mar Saba (439-532). Bartolomeu Fanti (1638-1686). Nicolau Stenoni 
(1638-1686).

Memória histórica: Chegada de Colombo a La Española em sua primeira viagem (1492). A lei 
brasileira proíbe os portadores de hanseníase e os negros de frequentarem a escola (1824). 

Efemérides: Morte de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Fundação da Cruz Vermelha 
Brasileira (1908). Morte de Nelson Mandela (2013). Dia dos Voluntários para o Desenvolvimento.

06 SEGUNDA-FEIRA DA 2ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo – Ofício do dia de semana do Tempo do Advento – Missa própria)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, a Palavra 
precisa nos refazer para sermos os filhos 
sonhados pelo Pai. Precisa dar-nos a visão da fé, 
os pés da caridade, as mãos abertas para 
acolher e dar, a boca através da qual a Palavra 
quer de novo ressoar. O Pai misericordioso está 
presente na pequenez do Filho para transformar 
nossa miséria em corpo de filhos e filhas.

Antífona da entrada  -  Jr 31,10; Is 35,4
 

Ó nações, escutai a palavra do Senhor; levai 
a boa-nova até os confins da terra! Não tenhais 
medo: eis que chega o nosso Salvador.

Oração do dia

Cheguem à vossa presença, ó Deus, as 
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nossas orações suplicantes, e possamos 
celebrar de coração puro o grande mistério da 
encarnação do vosso Filho.

Leitura - Is 35,1-10

Leitura do Livro do Profeta Isaías� 

1 Alegre-se a terra que era deserta e 
intransitável, exulte a solidão e floresça como 

2 um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. 
Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do 
Carmelo e de Saron; seus habitantes verão a 

3 glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. 
Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os 

4  joelhos debilitados. Dizei às pessoas 
deprimidas: "Criai ânimo, não tenhais medo! 
Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a 
recompensa de Deus; é ele que vem para vos 

5 salvar". Então se abrirão os olhos dos cegos e 
6 se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo 

saltará como um cervo e se desatará a língua 
dos mudos, assim como brotarão águas no 

7 deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra 
árida se transformará em lago, e a região 
sedenta, em fontes d'água; nas cavernas onde 

8 viviam dragões crescerá o caniço e o junco. Ali 
haverá uma vereda e um caminho; o caminho se 
chamará estrada santa: por ela não passará o 
impuro; mas será uma estrada reta em que até 

9 os débeis não se perderão. Ali não existem 
l e õ e s ,  n ã o  a n d a m  p o r  e l a  a n i m a i s 
depredadores, nem mesmo aparecem lá; os que 

10 forem libertados, poderão percorrê-la, os que 
o Senhor salvou, voltarão para casa. Eles virão a 
Sião cantando louvores, com infinita alegria 
brilhando em seus rostos: cheios de gozo e 
contentamento, não mais conhecerão a dor e o 
pranto". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84(85),9ab-10. 
11-12. 13-14 (R/. Is 35, 4d)

R.� Eis que vem o nosso Deus! Ele 

vem para salvar.

1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é 
 a paz que ele vai anunciar; a paz para o seu 

povo e seus amigos, para os que voltam ao 
 Senhor seu coração. Está perto a salvação 

dos que o temem, e a glória habitará em 
nossa terra. R.

2. A verdade e o amor se encontrarão, a 
 justiça e a paz se abraçarão;da terra brotará a 

fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. 
R.

3. O Senhor nos dará tudo o que é bom, 
 e a nossa terra nos dará suas colheitas; a 

justiça andará na sua frente e a salvação há 
de seguir os passos seus. R.

Aclamação ao Evangelho 

R.� Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V.� Eis que o Rei há de vir, Senhor da 
terra, ele mesmo de nós afastará o jugo do 
nosso cativeiro. R.

Evangelho - Lc 5,17-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

17 Um dia Jesus estava ensinando. E à 
sua volta estavam sentados fariseus e 
doutores da Lei, vindos de todas as aldeias 
da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a 

18 virtude do Senhor o levava a curar. Uns 
homens traziam um paralítico num leito e 
procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. 
19 

Mas, não achando por onde introduzi-lo, 
devido à multidão, subiram ao telhado e por 
entre as telhas o desceram com o leito no 

20 meio da assembleia diante de Jesus. 
Vendo-lhes a fé, ele disse: "Homem, teus 

21 pecados estão perdoados". Os escribas e 
fariseus começaram a murmurar, dizendo: 
"Quem é este que assim blasfema? Quem 

22 pode perdoar os pecados senão Deus?" 
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Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus 
respondeu, dizendo: "Por que murmurais em 

23 vossos corações? O que é mais fácil dizer: 
'teus pecados estão perdoados', ou dizer: 

24 `levanta-te e anda'? Pois, para que saibais que 
o Filho do homem tem na terra poder de perdoar 
os pecados disse ao paralítico - eu te digo: 

25 levanta-te, pega o leito e vai para casa". 
Imediatamente, diante deles, ele se levantou, 

26 tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. 
Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e 
cheios de temor diziam: "Hoje vimos coisas 
maravilhosas!" - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

O Senhor, nosso Deus, oferece a salvação 
para que possamos estar plenamente 
integrados no anúncio do seu Reino, por isso, 
rezemos: R. Senhor, atendei a nossa prece.

1. Para que a santa Igreja, nossa mãe, 
anuncie com frequência aos seus fiéis o 
ministério do perdão e da reconciliação que 
Jesus lhe confiou, rezemos ao Senhor.

2. Para que os representantes do Estado 
possam contribuir decididamente para uma 
cultura da paz e da misericórdia, rezemos ao 
Senhor.

3. Para que os doentes possam ter pessoas 
que os “carreguem” em suas necessidades, 
conforme os amigos do paralítico do evangelho, 
rezemos ao Senhor. 

4. Para que os fiéis a quem o Senhor deu 

muitos dons, saibam colocá-los  a serviço dos 
mais pobres, dos mais humildes, fragilizados e 
débeis, rezemos ao Senhor.

5. Para que os idosos da nossa comunidade 
sintam o carinho e a alegria dos seus filhos e a 
amizade dos que vivem a seu lado, rezemos ao 
Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Senhor, Deus da paz, animai os 
corações perturbados para que sintam que está 
perto a salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, estas oferendas que 
escolhemos entre os dons que nos destes, e o 
alimento que hoje concedeis à nossa devoção 
torne-se prêmio da redenção eterna.

Antífona da comunhão  - Sl 105,4-5; Is 
38,3

Vinde, Senhor, visitai-nos com a vossa paz, 
para que nos alegremos de todo o coração na 
vossa presença.

Oração depois da comunhão

Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos 
vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a 
amar desde agora o que é do céu e, caminhando 
entre as coisas que passam, abraçar as que não 
passam. 

SÃO NICOLAU, Bispo
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)
(Missa: Comum dos pastores: para Bispos - MR, 754)

Oração do dia

Deus de misericórdia, guardai-nos de todo perigo, pela intercessão de São Nicolau, para que se 
abra diante de nós, sem obstáculo, o caminho da salvação.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 5,17-26

D
epois de propor seu plano de salvação (Lc 4,16ss) e de formar a comunidade itinerante 
que seguirá Jesus para tornar este projeto realidade (Lc 5,1-11), Lucas apresenta uma 
cura de Jesus que, além de identificá-lo com o Messias, leva o homem ao que é 

essencial no Reino de Deus: amar o próximo e ajudá-lo a tornar-se uma pessoa melhor. Assim, 
um paralítico é visto com misericórdia em suas necessidades mais profundas e sua cura não se 
manifesta externamente antes de acontecer em suas dimensões íntimas. Lá, ele experimenta o 
perdão como caminho de transformação.

- Jesus ensinava: A cura do paralítico acontece no contexto do ensinamento de Jesus, 
portanto, não se trata de uma cura pela cura. É de uma intervenção de Jesus em favor de alguém 
que sofria, também com o intuito de ensinar os que estavam presentes. 

- Fariseus e doutores da Lei: Lucas nos permite saber que estes formavam o público que 
escutava Jesus. Ambos buscavam uma interpretação estrita da Lei e certamente boa parte da 
instrução de Jesus era dirigida a eles, ampliando a visão limitada que davam à Torá.

- A virtude do Senhor o levava a curar: Poderíamos também traduzir como “a força do 
Senhor”, a mesma força da qual Jesus fala na sinagoga de Nazaré (Lc 4,16-21), como 
integrante de sua missão de libertar os que sofriam.

- Um paralítico num leito: Um homem é apresentado como dependente de outros e ligado à 
sua maca: estas eram as duas garantias de que poderia se locomover. Enquanto os fariseus 
demonstram sua desconfiança com relação a Jesus, estes homens acreditavam que ele poderia 
curar o paralítico, com tal fé que fazem de tudo para que seja apresentado a Jesus.

- Teus pecados te estão perdoados: Na mentalidade judaica, o pecado era a origem de 
males. Por isso, os homens doentes estavam à margem da Lei, uma vez que sua doença era um 
sintoma ou efeito de seus pecados. A cura de Jesus, portanto, não é sintomática. A restauração 
da vida do paralítico começa a partir da sua reconciliação com Deus.

- Quem é este?: A pergunta mostra o desconhecimento que os fariseus e doutores da Lei 
têm de Jesus. Enquanto o povo descobre que Jesus é o Messias, o Enviado de Deus, seus 
adversários somente veem nele uma pessoa humana. É justamente o lado divino de Jesus que 
eles não percebem. E porque Jesus se apresenta como Filho de Deus, e que age em Seu Nome, 
é que será morto (Mt 26,65; Mc 14,64).

- Só Deus perdoa: Segundo a tradição, era de Deus a incumbência de perdoar (cf. Is 43,25), 
nem um sacerdote poderia pronunciar tais palavras de absolvição.

- Ser perdoado ou caminhar? Os fariseus e doutores da Lei estão presos ao sintoma, crendo 
que fazem a interpretação correta da Lei, olhando, assim, com prejuízo para o doente. A Lei, boa 
sob alguns aspectos, mostra-se incapaz de vencer o mal no homem. Longe de eliminá-lo, o 
evidencia. Jesus age com misericórdia, querendo a recuperação e não a condenação. Deus é 
solidário para com os que sofrem e os pecadores! Vai-se abrindo estrada para a revelação do 
Deus de misericórdia de Lc 6,27-38. 

- Tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus: A restauração das relações com Deus, 
construída a partir do perdão, extrapola a dimensão interior e dá autonomia e força para que o ex-
paralítico reconstrua sua vida. Agora, não é carregado pelos outros: leva sua própria maca e 
volta para sua vida. O resultado do processo de perdão é expresso no louvor do curado: sua 
amizade com Deus foi restituída.
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-Hoje vimos coisas maravilhosas: O “hoje” em Lucas muitas vezes está ligado ao processo 
salvífico de Deus (Lc 2,11; 4,21; 13,32; 19,9; 23,43). O ensinamento de Jesus encanta a todos, 
é diferente dos fariseus e doutores da Lei. Todos podem ver como o perdão constrói. Assim 
como Deus Pai operou maravilhas no Antigo Testamento, sobretudo libertando o povo da 
escravidão do Egito, as multidões veem nas ações de Jesus maravilhas que libertam o povo dos 
seus males.

O perdão manifesta o caminho de salvação de Deus, faz com que o homem volte a 
encontrar-se com o amor e transformá-lo em opção de vida para que seja mais feliz. Na Igreja 
Católica, o sacramento da reconciliação, de maneira especial, restitui no homem sua 
capacidade de sentir-se amado por Deus e permitir que essa experiência gere atitudes de amor 
em sua própria vida. Constrói uma comunidade que julga menos aqueles que sofrem e, 
solidários a eles, buscam uma alternativa para que se sintam acolhidos pela graça divina e 
transformem sua vida, baseando-a no amor. É tempo de Advento, tempo para descobrir que é 
este Jesus que veio para nos salvar, perdoar nossos pecados e curar as nossas paralisias.

Santos do dia: Nicolau de Mira (+345/351). Pedro Rigler (1796-1873).

Testemunhas do Reino: João Cândido (Brasil, 1910).

Memória histórica: em 6 de dezembro de 1273, na igreja de São Domingos, em Napoli, Santo Tomás 
de Aquino caiu em êxtase e, a partir daquele dia, parou de escrever.

Efemérides: Fundação de Quito, Equador (1534). Independência da Finlândia. Dia Nacional da 
Irlanda. 

07
TERÇA -FEIRA - SANTO AMBRÓSIO - 

Bispo, Doutor - Memória
(Branco -  Pf. do Advento, I ou dos Pastores  - Ofício da memória)

Ambrósio nasceu em Tréveris (Trier, na 
Alemanha) no ano 339 ou 337. Estudou retórica, 
exercitou a profissão de rétor na regional de 
Sirmio, até ser nomeado, por volta de 370, 
consularis Liguriae et Aemiliae (uma espécie de 
governador regional), com sede em Milão. A 
demonstração de que era um homem equânime, 
justo, em seu governo, é a sua eleição para bispo 
de Milão – como sucessor do bispo ariano 
Aussêncio – seja por arianos seja por católicos. 
Quando isso ocorreu, Ambrósio não era ainda 
cristão, mas catecúmeno. Foi então batizado e, 
uma semana depois, ordenado bispo. Ambrósio 
recebeu a ordenação episcopal, segundo 
alguns, no dia 7 de dezembro de 374; segundo 
outros, em 1º de dezembro de 373. As evidentes 

lacunas em sua formação teológica – devido ao 
suceder-se de acontecimentos que escapavam 
totalmente ao seu controle: aclamação popular, 
batismo, ordenação – foram superadas graças à 
assessoria constante de Simpliciano (+ 
400/401), ao estudo sistemático da Bíblia. O 
estudo da Bíblia acompanhou Ambrósio até o 
fim de sua vida, conforme testemunha o próprio 
Agostinho, seu mais célebre discípulo 
(Confissões VI, 3, 3). O conhecimento dos 
escritos dos Padres gregos, de autores hebreus 
(Fílon*) e pagãos (Plotino*) favoreceu um 
conhecimento mais profundo da Escritura. O 
estudo bíblico, unido à meditação pessoal da 
Palavra de Deus, está na base do pensamento 

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:47



D
ia

 0
7 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
Te

rç
a-

fe
ira

 -
 S

an
to

 A
m

br
ós

io
 -

 B
is

po
, D

ou
to

r 
- 

M
em

ór
ia

27

teológico, moral, ascético, social e político e, 
consequentemente, da sua atividade de pastor e 
pregador. Uma de suas maiores preocupações é 
o problema ariano, ao qual se vêm somar outras 
posições anticatólicas. Os arianos negavam a 
divindade de Cristo. Dependendo do imperador 
do momento e de suas preferências político-
religiosas, estabelecia-se um clima de paz ou de 
tensão entre Ambrósio e a administração do 
Império, que, às vezes, como no caso da 
conversão filo-católica de Graciano, mostra-se 
francamente comprometida com os postulados 
católicos. Em 380, Ambrósio entrega a Graciano 
os três l ivros sobre o Espír i to Santo, 
completando, assim, a formação católica do 
Imperador, iniciada, anos antes, com o livro De 
fide (Sobre a fé). O canto ambrosiano nasce 
neste contexto de luta entre arianos e católicos, 
que chega ao auge, na Páscoa de 386, quando, 
para contrastar a pretensão do bispo ariano 
Aussêncio, que quer tomar posse de uma 
basílica católica, Ambrósio faz ocupar a basílica 
Porciana (cf. Agostinho, Confissões IX, 7). Em 
388, o bispo de Milão e o Imperador Teodósio – 
que, em 381, declarara o cristianismo religião 
oficial do Império – chegam à conclusão de que 
é preciso estabelecer claramente os limites das 
suas esferas de competência e de influência e 
matéria de política religiosa. Mas a situação, ao 
invés de distender-se, exaspera-se. A tensão 
entre os dois chega a um ponto delicadíssimo 
quando, no verão de 390, acontece o massacre 
de Tessalônica e Ambrósio excomunga o 
Imperador. A reconciliação veio no natal de 390, 
depois que o Imperador cumpriu a penitência 
pública determinada por Ambrósio. À medida 
que diminui a influência política de Ambrósio, 
intensificou-se sua atividade em campo 
claramente espiritual: o encontro dos corpos 
dos mártires Gervásio e Protásio (386), de 
Nazário e Celso; a entrada de Paulino de Nola; a 
criação de novas dioceses no norte da Itália e as 
escolhas dos respectivos bispos. Ambrósio 
morre no dia 4 de abril de 397.

Animador(a) - Irmãs e irmãos, celebramos 
hoje alegria do reencontro. Quem tem fé espera 
com alegria a vinda do Senhor. Nada poderá nos 
arrancar a alegria que brota da fé esperançosa 
n'Aquele que vem ao nosso encontro para nos 
resgatar. O coração bom de Jesus e o exemplo 
de Santo Ambrósio possam nos ajudar nesse 
caminho!

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

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

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio 

doutor da fé católica e exemplo de intrépido 

pastor, despertai na vossa Igreja homens 

segundo o vosso coração, que a governem com 

força e sabedoria.

Leitura - Is 40, 1-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías

1Consolai o meu povo, consolai-o! - diz o 
2vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e 

dizei em alta voz que sua servidão acabou e a 

expiação de suas culpas foi cumprida; ela 

recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos 
3os seus pecados. Grita uma voz: "Preparai no 

deserto o caminho do Senhor, aplainai na 
4solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se 

todos os vales, rebaixem-se todos os montes e 

colinas; endireite-se o que é torto e alisem-se as 
5asperezas: a glória do Senhor então se 

manifestará, e todos os homens verão 
6juntamente o que a boca do Senhor falou". Dizia 

uma voz: "Grita!" E respondi: "O que devo gritar?" 

A criatura humana é feno, toda a sua glória é 
7como flor do campo; seca o feno, murcha a flor 
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ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é 
8feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra 

9de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto 

monte, tu, que trazes a boa-nova a Sião; levanta 

com força a tua voz, tu, que trazes a boa-nova a 

Jerusalém, ergue a voz, não temas; dize às 
10cidades de Judá: "Eis o vosso Deus, eis que o 

Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo 

domina: eis, com ele, sua conquista, eis à sua 
11frente a vitória. Como um pastor, ele apascenta 

o rebanho, reúne, com a força dos braços, os 

cordeiros e carrega-os ao colo; ele mesmo tange 

as ovelhas-mães". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95 (96),1-2.3 e 
10ac.11-12.13 (R/. cf. Is 40,9-10)

R. Olhai e vede: o nosso Deus vem com 
poder!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 

cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
     Cantai e bendizei seu santo nome! Dia após dia 

anunciai sua salvação. R.
2. Manifestai a sua glória entre as nações, e 

 entre os povos do universo seus prodígios! 

Publicai entre as nações: "Reina o Senhor!" e os 

povos ele julga com justiça. R.
3. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o 

  mar com o que vive em suas águas; os campos 

com seus frutos rejubilem e exultem as florestas 

e as matas.  R.
4. Na presença do Senhor, pois ele vem, 

porque vem para julgar a terra inteira. Governará 

o mundo todo com justiça, e os povos julgará 

com lealdade.  R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.� Está perto o dia do Senhor, ele mesmo 

virá para salvar-nos!  R. 

Evangelho - Mt 18,12-14

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
12discípulos: Que vos parece? Se um homem 

tem cem ovelhas, e uma delas se perde, não 

deixa ele as noventa e nove nas montanhas, para 
13

procurar aquela que se perdeu? Em verdade 

vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz 

com ela, do que com as noventa e nove que não 
14se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está 

nos céus não deseja que se perca nenhum 

desses pequeninos. - Palavra da Salvação.

Prece dos fieis

Na memória de Santo Ambrósio, mestre da 

fé e guia do seu povo, oremos ao Senhor de 

todos os mestres e pastores. R. Senhor, 

atendei a nossa prece.

1. Pelo povo santo de Deus, para que o 

exemplo de Santo Ambrósio seja luz em sua 

difícil caminhada, rezemos ao Senhor.

2. Pelo Papa e por todos os pastores, para 

que instruam os cristãos à luz da Palavra viva e 

verdadeira, rezemos ao Senhor.

3. Pelos catecúmenos e seus catequistas, 

para que Santo Ambrósio, catecúmeno feito 

bispo, os ilumine, rezemos ao Senhor.

4. Pelos que desvelam o santo mistério dos 

sacramentos, explicando o sentido de cada 

gesto e palavra, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Pai de misericórdia, ouvi com bondade 

os vossos servos e servas, e, por intercessão de 

Santo Ambrósio, homem íntegro, pastor firme e 

mestre insigne, concedei-lhes as graças que 

confiantes vos pedem. 
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, ao celebrarmos esta Eucaristia, 
fazei que o Espírito Santo acenda em nós a 
mesma fé que iluminava Santo Ambrósio ao 
proclamar a vossa glória.

Antífona da comunhão - Jo 15,16

Não fostes vós que me escolhestes, diz o 

Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos enviei para 
produzirdes frutos, e o vosso fruto permaneça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos reconfortastes com este 
sacramento, fazei-nos progredir  pelos 
ensinamentos de Santo Ambrósio, para que, 
percorrendo corajosamente vossos caminhos, 
nos preparemos para o eterno convívio.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 18,12-14 

N
o capítulo 18, Mateus reúne uma série de ensinamentos para o povo, buscando 
esclarecer como a comunidade cristã deveria ser em suas relações. Podemos chamá-
lo do “discurso comunitário”. A partir daí, precisamos olhar dois versículos para 

entender este texto: (a) Uma pergunta que dá movimento a todo este discurso está em Mt 18,1: 
“Quem é o maior no Reino dos Céus?”; (b) Respondendo esta pergunta, é contada esta parábola, 
que começa com uma advertência: “Cuidado para não desprezar um destes pequeninos” (Mt 
18,10). É para ilustrar esta exortação que a parábola do bom pastor é contada.

- Que vos parece? Jesus começa com uma pergunta retórica. Isto significa que quer prender 
a atenção de todos os ouvintes e que eles devem se posicionar diante da história. É um 
ensinamento que pede uma decisão.

- Não deixa ele as noventa e nova para procurar a que se perdeu? Outra pergunta, modelo 
típico de ensinamento no mundo judaico. Aqui, Jesus apresenta a figura de um pastor que faz 
uma boa ação indo ao encontro de uma ovelha que se perdeu. A ação que merece elogios é a 
busca. É preciso que se vá ao encontro da ovelha que se perdeu. O pastor pode ser identificado de 
duas formas: como o próprio Deus ou como os dirigentes do povo, em nível político. Ez 34,1-31 
apresenta uma grande condenação aos maus pastores de Israel, que cuidam de si mesmos 
enquanto as outras ovelhas se perdem No entanto, Deus promete ser um bom pastor que busca . 
as ovelhas desgarradas e as fará pastar nos montes de Israel.

- Ficará mais feliz com ela: O foco permanece no pastor e não na ovelha. Jesus aqui mostra 
sua própria atitude, de alegrar-se com a conversão dos pequenos, que não são cuidados pelos 
chefes do povo e valorizados pela Lei. 

- O pai que está nos céus: Esta atitude não é um gesto “rebelde”, mas a imitação do bom 
pastor, que é Deus. Aqui, está a missão de Jesus, que é estendida à comunidade: cuidar dos 
menores. 

- Não deseja que se perca nenhum desses pequeninos: Se os ouvintes querem cumprir os 
mandamentos de Deus, devem olhar para os pequeninos. Assim, Jesus estrutura as bases da vida 
comum. Segundo Jesus, o que une não é a grandeza (moral, social, jurídica) real ou presumida, 
mas a “pequenez” que o Filho acolheu e acolhe. O que mantém a união não é a vida impecável e 
perfeita dos cristãos, mas o perdão sempre de novo dado e recebido. Certamente, Mateus 
escreve para uma comunidade na qual há de tudo: mesquinharias, escândalos, debilidades, 
pecados. Diante dos pecados, é preciso uma postura de perdão e acolhida. No centro da 
comunidade, como valor absoluto, está aquele que se fez último e servo de todos: o Filho 
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encarnado na pequenez do profeta de Nazaré, o Senhor crucificado, revelação do Deus Amor que 
se fez humilde e pequeno para acolher os pequenos e os últimos. 

O caminho para que o Reino dos Céus seja realidade é o perdão. Este perdão deve ser 
oferecido a todos, porque todos pecamos e nos afastamos de Deus e da própria comunidade em 
algum momento da vida. Sendo assim, os limites não devem ser vistos como termômetro para 
decidir quem é o maior e quem é o menor. Do contrário, a medida está na misericórdia que temos 
com relação às limitações do outro. Em uma comunidade cristã, quando aparece o limite de 
alguém, a infértil tolerância não é o caminho ideal e sim o diálogo, amor e a busca para que as 
ovelhas desgarradas encontrem um redil onde se sintam acolhidas e amadas. 

Santos do dia: Ambrósio (339-397). Fara (Burgundofara) (595-657). Maria Josefa Rossello 
(1811-1880).

Testemunhas do Reino: Lúcio Aguirre e Elpídio Cruz (Honduras, 1981).

Memória histórica: Promulgação da Declaração Dignitatis humanae, dos Decretos Ad gentes e 
Presbyterorum ordinis, e da Constituição pastoral Gaudium et spes, do Concílio Vaticano II, pelo 
Papa Paulo VI (1965). Invasão do Timor Leste pelo governo militar da Indonésia (1975), que, em 20 
anos, dizimou 1/3 da população. 

Efemérides: Dia Internacional da Aviação Civil. 

08
QUARTA-FEIRA - IMACULADA CONCEIÇÃO DE 

NOSSA SENHORA - Solenidade
(Branco - Gl, Cr, Pf. próprio - Ofício solene próprio)

Todos os privilégios de Maria dependem do 

fato de que ela é a Mãe de Jesus, Filho de Deus, 

nosso Irmão e Salvador. Maria foi preparada por 

Deus, desde o primeiro instante de sua 

existência, para acolher aquele que realizaria a 

salvação do mundo. Na festa de hoje, 

celebramos sua imaculada concepção. Quer 

dizer: desde a sua concepção, no ventre de sua 

mãe, ela não só não traz a mancha do pecado, 

mas, sobretudo, é plenificada pela graça de 

Deus. Mas como pode acontecer isto se Jesus 

ainda não tinha se encarnado, vivido, morrido e 

ressuscitado para a salvação de todos? Maria é 

preservada do pecado e plenificada pela graça 

de Deus por antecipação, quer dizer, tendo em 

vista os futuros méritos de Cristo. Na verdade, 

santa devia ser – desde a sua concepção – 

aquela que daria à luz Jesus Cristo, Salvador da 

humanidade passada, presente e futura. 

Animador(a) - Irmãs e irmãos, hoje 

celebramos a plenitude da graça dada a Maria e 

a sua fidelidade no seguimento de Jesus. Maria 

acolheu em seu ventre o Salvador. Celebramos, 

com toda a Igreja, a Imaculada Conceição. 

Maria é plena da graça de Deus em todos os 

momentos da sua vida. Do início ao fim, 

manteve-se “de pé” como primeira discípula e 

primeira missionária. Seu “sim” é testemunho e 

compromisso na preparação do Natal. 

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.
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Oração do dia

Ó Deus, que preparastes uma digna 

habitação para o vosso Filho, pela imaculada 

conceição da Virgem Maria, preservando-a de 

todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, 

concedei-nos chegar até vós purificados 

também de toda culpa por sua materna 

intercessão.

Leitura - Gn 3,9-15.20

Leitura do Livro do Gênesis 

9 Depois que Adão comeu do fruto da árvore, 

o Senhor Deus o chamou, dizendo: "Onde 
10 estás?" E ele respondeu: "Ouvi tua voz no 

jardim, e fiquei com medo porque estava nu; e 
11 me escondi". Disse-lhe o Senhor Deus: "E 

quem te disse que estavas nu? Então comeste da 
12 árvore, de cujo fruto te proibi comer?" Adão 

disse: "A mulher que tu me deste por 

companheira, foi ela que me deu do fruto da 
13 árvore, e eu comi". Disse o Senhor Deus à 

mulher: "Por que fizeste isso?" E a mulher 

respondeu: "A serpente enganou-me e eu comi". 
14 Então o Senhor Deus disse à serpente: "Porque 

fizeste isso, serás maldita entre todos os animais 

domésticos e todos os animais selvagens! 

Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os 
15 dias da tua vida! Porei inimizade entre ti e a 

mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te 
20 ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar". E 

Adão chamou à sua mulher "Eva", porque ela é a 

mãe de todos os viventes.- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-

3ab.3cd-4 (R/. 1a)

R. Cantai ao Senhor Deus um canto 

novo, porque ele fez prodígios!
�
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.

Leitura - Ef 1,3-6.11-12

Leitura da Carta de São Paulo aos 

Efésios 

3 Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a 

bênção do seu Espírito em virtude de nossa 
4 união com Cristo, no céu. Em Cristo, ele nos 

escolheu, antes da fundação do mundo, para 

que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu 
5 olhar, no amor. Ele nos predestinou para 

sermos seus filhos adotivos por intermédio de 

Jesus Cristo, conforme a decisão da sua 
6 vontade, para o louvor da sua glória e da graça 

11 com que ele nos cumulou no seu Bem-amado. 

Nele também nós recebemos a nossa parte. 

Segundo o projeto daquele que conduz tudo 

conforme a decisão de sua vontade, nós fomos 
12 predestinados a sermos, para o louvor de sua 

glória, os que de antemão colocaram a sua 

esperança em Cristo. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,28

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

Senhor é contigo!"� R.

Evangelho - Lc 1,26-38

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Lucas 

26 Naquele tempo: No sexto mês, o anjo 
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 
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27 Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, 
prometida em casamento a um homem chamado 
José. Ele era descendente de Davi e o nome da 

28 Virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava 
e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está 

29 contigo!" Maria ficou perturbada com estas 
palavras e começou a pensar qual seria o 

30 significado da saudação. O anjo, então, disse-
lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque 

31 encontraste graça diante de Deus. Eis que 
conceberás e darás à luz um filho, a quem porás 

32 o nome de Jesus. Ele será grande, será 
chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus 

33 lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para 
sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu 

34 reino não terá fim". Maria perguntou ao anjo: 
"Como acontecerá isso, se eu não conheço 

35 homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito 
virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá 
com sua sombra. Por isso, o menino que vai 

36 nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 
Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho 
na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era 

37 considerada estéril, porque para Deus nada é 
38 impossível". Maria, então, disse: "Eis aqui a 

serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 
palavra!" E o anjo retirou-se. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Na alegria da Solenidade da Imaculada 

Conceição de Maria, proclamada “cheia de 

graça” e convocada para ser a mãe do Salvador, 

rezemos, dizendo: R. Senhor, escutai nossa 

prece.
1. Senhor, que escolhestes Maria como Mãe 

do Salvador, manifestai a vossa graça e chamai-
nos a nos tornarmos santos e irrepreensíveis. 
Rezemos ao Senhor.

2. Senhor, que encontrastes em Maria a 
serva humilde e obediente, fazei que a vossa 
Palavra encontre em nós corações capazes de 
acolhê-la. Rezemos ao Senhor.

3. Senhor, que fizestes de Maria a “filha de 

Sião”, consolidai o vosso povo Israel na 

esperança do cumprimento messiânico. 

Rezemos ao Senhor.
4. Senhor, que fizestes de Maria a morada 

da vossa presença, confirmai a nossa fé no 

vosso Filho feito homem, o Emanuel. Rezemos 

ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Escutai, ó Pai, cheio de misericórdia, as 

nossas súplicas. Enviai-nos, neste tempo do 

Advento, a graça redentora que preservou da 

mancha do pecado a Mãe do vosso Filho feito 

homem em sua humanidade redimida. Ele que 

vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que 

vos oferecemos na festa da Virgem Maria, 

concebida sem pecado original; e, ao 

proclamarmos que a vossa graça a preservou de 

toda culpa, livrai-nos, por sua intercessão, de 

todo pecado.

Prefácio da Virgem Maria 

O mistério da Imaculada

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. 

Nele, nos destes as primícias da Igreja, esposa 

de  Cr is to ,  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 dentre todas as 

mulheres, modelo de santidade e advogada 

nossa, ela intervém constantemente em favor de 

vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e dos 
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santos, proclamamos a vossa bondade, 

cantando (dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão

Todas as nações cantam as vossas glórias, ó 

Maria; por vós nos veio o sol da justiça, o Cristo, 

nosso Deus.

Oração depois da comunhão

Senhor nosso Deus, que a comunhão na 
vossa Eucaristia cure em nós as feridas do 
pecado original, do qual Maria foi preservada de 
modo admirável ao ser concebida sem pecado.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,26-38 

L
ucas inicia seu Evangelho narrando o nascimento de dois meninos que mudarão a 

história da Humanidade. No primeiro anúncio, Deus mostra seu desejo de salvar a 

humanidade, prometendo o nascimento de João Batista, o precursor do Messias (Lc 

1,5-24). Agora, Deus intervém de maneira direta na vida de Maria, uma virgem nazarena. A ela 

faz o convite para participar de seu plano salvador. 

- O anjo Gabriel foi enviado por Deus: O mistério da encarnação de Jesus só é possível 

porque o amor de Deus se manifestou ao gênero humano. A iniciativa é de Deus que, solidário às 

lutas e sofrimentos do ser humano, 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 as 

suas criaturas!

- A uma cidade da Galileia: O anjo é enviado ao pequeno vilarejo de Nazaré, com 

aproximadamente 150 habitantes, longe das grandes rotas comerciais e sem importância (Jo 

1,46; 7,52). Segundo a religião tradicional da época, acreditava-se que o lugar em que Deus 

habitava era no Templo, construído 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 a natureza de Maria: ela é 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 filho 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 homem, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento se 

transforma em alegria! Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenações, tristezas e 

desencantos, todos encontram graça diante de Deus.

- O Senhor está contigo: Deus escolhe Maria para que esteja junto com as pessoas, para 

fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro. É Deus conosco! Esta é 

uma expressão que perpassa toda a Bíblia. Dá a certeza que o Senhor está junto; é presença real e 

que não abandona as pessoas que escolhe e chama.
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- 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. A expressão em forma negativa, prepara o 
anúncio para indicar que o filho que vai nascer é de origem divina.

- O Espírito, o poder e a sombra do Altíssimo: Maria aqui é símbolo de toda a humanidade. 
Ela é a oferta segundo a 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, Isabel, uma idosa estéril pode 
conceber, do mesmo modo Maria, 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.

Neste tempo de Advento e, sobretudo às vésperas do Natal, todas as pessoas são chamadas 
a escutar a voz de Deus, que quer entrar em nossa história. O que nos torna aptos não são 
meritocracias ou estruturas de poder. Somos chamados pela iniciativa livre de Deus, que quer 
salvar a todos. Nos mistérios da intervenção divina, a participação humana é peculiar: é preciso 
querer participar de seu projeto e deixar-se moldar por sua salvação. Isso é dizer “sim”!

ABC DO CRISTIANISMO

[1] COMO SURGIU A AVE MARIA? “A Ave-Maria é composta de três partes: a primeira é tirada da 
saudação do anjo Gabriel: “Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco” (Lc 1,28); a segunda é 
tomada do louvor que Isabel faz a Maria: “Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso 
ventre” (Lc 1,42); a terceira parte é uma invocação da Igreja, de origem bem posterior: “Santa Maria, 
mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém”. Foi necessário um 
milênio, do século VI ao XVI, para que se chegasse à fixação atual da Ave-Maria. Sua história, como a de 
quase todas as grandes orações populares da Igreja, é cheia de ziguezagues não se sabendo exatamente 
seus inícios; é semelhante à devoção a Maria: inicialmente se parece à insignificância de um pequeno 
córrego; lentamente vai se avolumando até terminar num caudal amazônico, expressão do grandioso 
sentido da fé.

A ligação da saudação do anjo com o louvor de Isabel já é atestada no século VI numa liturgia 
batismal da Igreja siríaca cuja formulação se deve a Severo de Antioquia (+538); sabemos que as 
igrejas orientais bem cedo começaram a venerar a Virgem Maria: a liturgia siríaca de S. Tiago, a egípcia 
de S. Marcos e a etíope dos Doze Apóstolos. Num “óstrakon” (pedaço de pote de barro) encontrado no 

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:48



D
ia

 0
8 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 -

 Im
ac

ul
ad

a 
C

on
ce

iç
ão

 d
e 

N
os

sa
 S

en
ho

ra
 -

 S
ol

en
id

ad
e

35

Egito, em Luxor, datado do século VII, se lê a seguinte oração: “Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco, bendita sois vós entre todas mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, porque vós 
concebestes o Cristo, o Filho de Deus, o Redentor de nossas almas”. Na igreja Santa Maria Antiqua, de 
Roma, existe uma inscrição mutilada do ano 650, em caracteres gregos, trazendo já as duas partes da 
Ave-Maria. Um pouco antes, no tempo do Papa São Gregório Magno (590-604), já aparece a união dos 
dois versículos da Ave-Maria, como antífona do ofertório do quarto domingo do Advento. A partir daí 
começa a se impor e a ser comentada nas homilias, como, por exemplo, de S. João Damasceno (+ 
749) e nos clássicos sermões de S. Bernardo de Claraval.

Da liturgia, a Ave-Maria passa à piedade popular. Propagam-se legendas acerca da força especial 
de impetração que está ligada à recitação de um sem-número de Aves. A Ave-Maria aparece em selos, 
sinos, vasos, candelabros e imóveis. A primeira parte da Ave-Maria até o “bendito fruto de vosso 
ventre” começa a ser recitada como jaculatória. Sabe-se que a condessa alemã Ada a recita 60 vezes 
por dia, por volta do ano 1090. Em 1140, o santo monge Alberto recita diariamente 150 Ave-Marias à 
moda dos 150 salmos. Começam a associar-se penitências como forma de prestar culto à Virgem. A 
bem-aventurada Ida de Louvain (+1310) chegou a fazer por dia 1100 genuflexões com as 
correspondentes Ave-Marias. Outra bem-aventurada, Maria Madalena Martinengo, capuchinha do 
século XVIII, recitava 100 vezes a Ave-Maria com iguais prostrações; e aconselhava as noviças a 
fazerem o mesmo.

Da piedade popular livre se passa às prescrições obrigatórias pelos sínodos episcopais. O bispo de 
Paris, Odão, no sínodo de 1198, prescreve a Ave-Maria com a mesma obrigação que o Pai-nosso e o 
Credo. O mesmo fazem os sínodos de Coventry na Inglaterra em 1237; de Trier na Alemanha, já antes, 
em 1227; de Valência na Espanha em 1255. A partir de 1221 aparecem os estatutos religiosos dos 
cistercienses, camaldulenses e outros obrigando a recitação da Ave-Maria. Em 1266 os dominicanos a 
prescrevem para os irmãos leigos em seu Ofício Divino.

O acréscimo “Jesus” ao “bendito é o fruto de vosso ventre” se atribui ao Papa Urbano IV (1261-
1264). As fórmulas variavam, umas curtas, outras mais longas como esta do século XVI: “Jesus Cristo, 
amém, que é Deus glorioso e bendito pelos séculos”.

A segunda parte, a invocação da Igreja, “Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós...” conheceu 
primeiramente várias fórmulas. No século XIII, num breviário cartuxo, se rezava simplesmente: “Santa 
Maria, rogai por nós”. Num outro breviário cartuxo do século XIV, se acrescentou: “Rogai por nós 
pecadores”. Por fim, São Bernardino de Sena, num sermão que comenta a Ave, diz: “Não posso me 
impedir de acrescentar: Santa Maria, rogai por nós pecadores”. Daí se espalha entre o povo e o Concílio 
de Narbona de 1551 o assume oficialmente. 

O acréscimo “agora e na hora de nossa morte” é atestado em 1350 num breviário cartuxo e depois 
assumido pelos trinitários e camaldulenses. Em 1525, já se encontra assimilado nos catecismos.

A fórmula que persiste até hoje foi fixada por Pio V em 1568 por ocasião da reforma litúrgica. 
Prescreve a recitação silenciosa do Pai-nosso e da Ave-Maria antes das horas canônicas. Isso foi válido 
até 1955, quando Pio XII empreendeu a reforma litúrgica que aboliu esta obrigação.

A Ave-Maria está ainda associada ao “Angelus” (se lê Ângelus), costume conservado ainda em 
muitos países e, entre nós, em cidades menores e do interior. Três vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia 
e à tardezinha, por volta das 18 horas, costuma-se tocar o sino e se recitar três vezes a Ave-Maria. As 
origens são pouco seguras. O primeiro foi o Angelus da tarde, atestado já no século XIII. O Papa João 
XXII, em 1318, aprovou o costume definitivamente, conferindo-lhe indulgências. O Ângelus matutino é 
posterior; entretanto, as crônicas de Parma confirmam o costume já em 1318. Aquele do meio-dia é 
tardio; sua introdução se deriva do uso de se tocar os sinos às sextas-feiras em memória da paixão do 
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Santos do dia: Valente de Avinhão (530-591). Romariz de Remiremont (570-655). Guntilde de 
Ohrdruf (+760). Edite e Elfrida (+819). Constantino de Orval (1090-1145).

Testemunhas do Reino: Ana Garófalo (Argentina, 1976). Alícia Domont e Leonie Duquet (Argentina, 
1977). Samuel Hamen Calderón (Colômbia, 1997). 

Memória histórica: Bartolomeu de Las Casas termina a “Brevíssima Relação da Destruição das 
Índias” (1542). Abertura do Concílio Vaticano I (1969), pelo Papa Pio IX. Encerramento do Concílio 
Vaticano II (1965), pelo Papa Paulo VI. 

Efemérides: Assassinato de John Lennon (Nova York, 1980). Dia Nacional da Família. Dia da Justiça. 
Dia dos Produtores de Rádio e Televisão. Dia do Cronista Esportivo e do Colunista Social. 

Senhor. No século XV, se tocava todos os dias. A uniformização se estabeleceu no século XVII com o 
toque do “Angelus” três vezes ao dia. O sentido originário era rezar pela paz, especialmente face às 
ameaças dos turcos que, durante séculos, pesaram sobre a cristandade europeia. Costumava-se fundir 
nos sinos inscrições como esta: “Oh rex gloriae, veni cum pace”: Ó rei da glória, venha com a paz!

A recitação da Ave-Maria encontrou seu contexto melhor no rosário. Este é composto de 200 Ave-
Marias; cada dez são intercaladas por um Pai-nosso ou um Glória ao Pai; em cada dezena, se enuncia 
um mistério de nossa redenção e libertação. Normalmente se recita apenas a quarta parte do rosário, 
vale dizer, 50 Ave-Marias com cinco Glória ao Pai. Cada parte é consagrada à meditação dos mistérios 
relativos ao gozo (primeira parte), à dor (segunda parte), à glória (terceira parte) e à luz (quarta parte) de 
Jesus e de Maria. (Essa última parte [os mistérios da luz] foi acrescentada pelo Papa João Paulo II).

O rosário de Ave-Marias deriva do rosário de Pai-nossos. Este último foi introduzido, 
provavelmente, por S. Bento; monges pouco letrados, que não conseguiam recitar os 150 salmos em 
latim, rezavam em substituição 150 Pai-nossos. Para facilitar a contagem, se usavam grãos enfiados em 
um cordão. No século X e XI, era comum os fiéis terem em suas mãos rosários de Pai-nossos. Foi por 
volta de 1150 que começaram a aparecer os rosários de “Ave-Marias”, tornando-se logo muito 
populares. Os dominicanos, particularmente no século XV com Alano de la Roche que por todas as 
partes criou as confrarias do santíssimo rosário, se tornaram os principais apóstolos desta devoção. 
Segundo a lenda, S. Domingos tivera uma visão da Virgem, pedindo-lhe a difusão do rosário. A 
implantação definitiva se deu com o Papa Pio V. A 7 de outubro de 1571, a frota otomana foi derrotada 
pelos cristãos. Esta vitória sobre o islamismo foi atribuída pelo Papa à recitação do rosário. Os Papas 
posteriores como Leão XIII, Pio X e Pio XI estimularam enormemente a devoção, confirmada mais e mais 
pelas aparições da Virgem em Lourdes e Fátima, trazendo em suas mãos um rosário pendente.

A estrutura da Ave-Maria é muito elucidativa de toda verdadeira oração cristã. O primeiro impulso 
arranca para o céu em hino de louvor: canta a festa de Deus feita em Maria. Embora a referência seja 
mariana, o centro, entretanto, é ocupado por Deus, autor das maravilhas operadas na bendita entre todas 
as mulheres. A atitude é desinteressada como o é todo verdadeiro louvor e ação de graças.

A segunda parte toma em conta a tragédia humana onde há pecado e morte. Pedimos socorro. É a 
consciência de nossa fragilidade e incapacidade salvífica. Nisso tudo não vai nenhuma amargura ou 
ressentimento; a situação decadente é assumida à luz de Deus e de Maria; entregamo-nos, confiados, 
porque pudemos antes louvar e agradecer. O Deus que tão eficazmente agiu em Maria, como não iria ter 
misericórdia de seus filhos pecadores e condenados à morte? Por isso terminamos com um firme e 
consolador amém.” 

Fonte: L. Boff, A Ave-Maria: o feminino e o Espírito Santo. Petrópolis, Vozes, 2014, p. 24-28. 
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09
QUINTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DO ADVENTO

(Roxo – Pf. do Advento, I - Ofício do dia de semana do
Tempo do Advento)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, Jesus 
elogiou a presença fiel e o testemunho de João 
Batista. Trata-se de alguém que viveu a 
radicalidade de um projeto de vida e de 
libertação integral. Na preparação para o Natal, 
em contínuo caminho de conversão, também 
nossa vida seja um sinal visível do Reino de 
Deus. 

Antífona da entrada - Sl 118

Estais perto, Senhor, e todos os vossos 
caminhos são verdadeiros. Desde muito aprendi 
que vossa aliança foi estabelecida para sempre.

Oração do dia

Despertai, ó Deus, os nossos corações, a 
fim de prepararmos os caminhos do vosso Filho, 
para que possamos, pelo seu advento, vos servir 
de coração purificado.

Leitura - Is 41,13-20

Leitura do Livro do Profeta Isaías� 
13 Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo 

14 pela mão e te digo: "Não temas; eu te ajudarei. 
Não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não 
temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei", diz o 

15 Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Eis que te 
transformei num carro novo de triturar, 
guarnecido de dentes de serra. Hás de triturar e 
despedaçar os montes, e reduzirás as colinas a 

16 poeira. Ao expô-los ao vento, o vento os levará 
e o temporal os dispersará; exultarás no Senhor 

17 e te alegrarás no Santo de Israel. Pobres e 
necessitados procuram água, mas não há, estão 
com a língua seca de sede. Eu, o Senhor, os 
atenderei,  eu, Deus de Israel,  não os 

18 abandonarei. Farei nascer rios nas colinas 
escalvadas e fontes no meio dos vales; 

transformarei o deserto em lagos e a terra seca 
19 em nascentes d'água. Plantarei no deserto o 

cedro, a acácia e a murta e a oliveira; crescerão 
no ermo o pinheiro, o olmo e o cipreste 

20 juntamente, para que os homens vejam e 
saibam, considerem e compreendam que a mão 
do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel 
tudo criou. - Palavra do Senhor.

S a l m o  r e s p o n s o r i a l  -  S l 
144(145),1.9.10-11.12-13ab (R/. 8)

  R. Misericórdia e piedade é o Senhor! 
Ele é amor, é paciência, é compaixão.

1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu 
 Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. O 

Senhor é muito bom para com todos, sua 
ternura abraça toda criatura. R.

2. 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.

3. 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.

Aclamação ao Evangelho - Is 45,8�

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Que os céus, lá do alto, derramem o 

orvalho, que chova das nuvens o Justo 
esperado, que a terra se abra e germine o 
Senhor! R.

Evangelho - Mt 11,11-15

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus
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11 Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 
"Em verdade eu vos digo, de todos os homens 
que já nasceram, nenhum é maior do que João 
Batista. No entanto, o menor no Reino dos Céus 

12 é maior do que ele. Desde os dias de João 
Batista até agora, o Reino dos Céus sofre 
violência, e são os violentos que o conquistam. 
13 Com efeito, todos os profetas e a Lei 

14 profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele 
15 é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, 

ouça". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

João Batista é um personagem que encerra 

um ciclo na história da salvação e abre outro. O 

último profeta do Antigo Testamento torna-se o 

precursor do Messias há séculos anunciado 

pelos profetas e esperado pelo povo de Israel. 

Por sua intercessão, peçamos: R. Ajudai-nos, 

Senhor, pelo vosso imenso amor!

1. Para que estejamos atentos aos profetas e 
profetizas que ajudam a viver a fidelidade do 
Reino de Deus, rezemos!

2. Para que nossa comunidade seja sinal da 
espiritualidade profética de denunciar as 
injustiças, anunciar o evangelho e testemunhá-lo 
no dia a dia, rezemos!

3. Por todas as pessoas envolvidas no 
campo da política e nos diversos espaços 
públicos, rezemos!

4. Por todos os migrantes e refugiados, para 

que contem com a acolhida e o respeito onde 
estiverem, rezemos!

5. Pelos que perderam a vontade de viver, 

para que sejam consolados por pessoas de bom 

coração e no necessário acompanhamento 

profissional, rezemos!

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Senhor de bondade e misericórdia, que 

criastes o céu e a terra e constantemente os 

renovais, confortai os vossos filhos e filhas que 

recorrem a vós e, agradecidos, bendizem o 

vosso nome santo.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, estas oferendas que 

escolhemos entre os dons que nos destes, e o 

alimento que hoje concedeis à nossa devoção 

torne-se prêmio da redenção eterna.

Antífona da comunhão – Tt 2,12-13

Vivamos neste mundo com justiça e 

piedade, esperando a feliz esperança, e o 

advento da glória de nosso grande Deus.

Oração depois da comunhão

Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos 

vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a 

amar desde agora o que é do céu e, caminhando 

entre as coisas que passam, abraçar as que não 

passam.

SÃO JOÃO DIEGO, Leigo
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Santos - MR, 771 s.)

Oração do dia

Ó Deus, que, no caminho da salvação, ajudais a nossa fraqueza com o testemunho e a proteção dos 

santos, concedei que, ao celebrar a memória de São João Diego, cheguemos até vós seguindo seus 

exemplos.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 11,11-15 

O
ensinamento de Jesus às multidões acontece depois da partida dos mensageiros 
enviados por João Batista para saber se Jesus era o Messias ou se deviam esperar outro 
(Mt 11,2-6). Jesus elogia o Precursor, mas, ao mesmo tempo, amplia o ensinamento 

sobre o Reino dos Céus.
- Maior e menor no Reino: A frase de Jesus parece uma contradição, mas não é. João Batista 

é o maior porque sua missão é especial. Ele tem o privilégio de ser o Precursor do Messias. João 
apresenta um batismo de conversão de vida e preparação para a vinda do Messias. Ele não é o 
Messias, mas é quem está mais próximo dele, por isso é o maior de todos. Mas, para cumprir 
sua missão, João Batista vive uma vida austera, vai ao deserto, veste-se rudemente, é 
incompreendido e, por fim, assassinado. João tornou-se humilde e, por isso, também é o 
menor.

- O Reino dos Céus sofre violência: Há várias explicações para esta passagem difícil. (a) 
poderia ser o esforço espiritual para entrar no Reino (Lc 16,16), da santa violência daqueles que 
abraçam o Reino com duras renúncias; (b) àqueles que buscam conquistar o Reino pela via das 
armas (zelotes); (c) ou à necessidade de romper laços e deixar tudo por causa do Reino; (d) 
aqui, parece indicar a violência daqueles que querem impedir a realização do Reino, seja pelas 
armas ou de todas as formas astutas, próprias dos ímpios e inimigos de Deus; (e) outros 
interpretam: “O Reino dos Céus abre caminho com violência” e se estabelece com poder, 
apesar de todos os obstáculos. 

- Profecias sobre João: As profecias anunciavam a vinda do Messias. O Livro de Malaquias, 
o último dos profetas do Antigo Testamento, se encerra anunciando o “retorno de Elias” (Ml 
3,23), isto é, a vinda de um grande profeta, que era interpretado como o sinal de que o Messias 
estaria chegando.

- João é o Elias: Jesus confirma as Profecias e a missão de João Batista. Ele é o Elias 
esperado. Por isso, não se deve ver contradições entre Jesus e João Batista. São duas maneiras 
diversas de missões e que vão convergir num único projeto.

O Reino de Deus continua sofrendo violência. Os inimigos do Reino continuam agindo no 
mundo, basta ver a escandalosa distribuição de renda, na qual o pequeno número das pessoas 
mais ricas possuem mais do que os bilhões de pessoas mais pobres. Muitas destas riquezas 
foram adquiridas com o suor dos pobres ou por meios ilícitos. Os inimigos da Igreja e de Jesus, 
por sua vez, multiplicam suas calúnias e difamações. E nós somos chamados a colaborar na 
construção do Reino, que é de Deus, mas também é nosso. É quando nos tornamos humildes e 
nos colocamos a serviço que nos tornamos os menores no Reino, porém, com isso, tornamo-
nos também grandes diante de Deus.

Santos do dia: Eucário de Trier (séc. II-III). Valéria de Limoges (séc. III). Siro de Pavia (séc. III-IV). 
Gorgônia (300-370). Libório Wagner (1593-1691). Pedro Fourier (1565-1640). Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin (1474-1548). 

Memória histórica: Morte, por pisoteamento, no Largo de São Francisco, centro de São Paulo, do 
menor Joílson de Jesus, por Jefferson Pires de Azevedo Figueiredo, Procurador do Estado (1983). 

Efemérides: Nascimento de Carlo Azeglio Ciampi, primeiro-ministro de 1993 a 1994 e presidente de 
Itália de 1999 a 2006 (+2016). Dia do Alcoólatra Recuperado. Dia do Fonoaudiólogo. Dia do 
Profissional da Culinária. Dia Mundial contra a corrupção (ONU, 2003). 
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10 SEXTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo – Pf. do Advento, I - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, o pecado 
d e f o r m a  a  r e a l i d a d e  e  i m p e d e  n o s 
aproximarmos do Senhor. O advento é tempo de 
integrar a caminhada de fé na direção da 
conversão. Na mesa da Palavra e da Eucaristia, 
buscamos novas forças e orientação para uma 
vida iluminada por Deus, nosso Senhor e 
Libertador.

Antífona da entrada

O Senhor descerá com esplendor, para 
visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida 
eterna.

Oração do dia

Ó Deus onipotente, dai ao vosso povo 
esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para 
que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos 
ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas.

Leitura - Is 48,17-19

Leitura do Livro do Profeta Isaías

17Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo 
de Israel: "Eu, o Senhor teu Deus, te ensino 
coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que 

18andas. Ah, se tivesses observado os meus 
mandamentos! Tua paz teria sido como um rio e 

19tua justiça como as ondas do mar; tua 
descendência seria como a areia do mar e os 
filhos do teu ventre como os grãos de areia; este 
nome não teria desaparecido nem teria sido 
cancelado de minha presença". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1,1-2.3.4 e 6 
(R/. cf. Jo 8,12)

R. Senhor, quem vos seguir, terá a luz da 
vida.

1. Feliz é todo aquele que não anda 
conforme os conselhos dos perversos; que 
nação entra no caminho dos malvados, nem 

 junto aos zombadores vai sentar-se; mas 
encontra seu prazer na lei de Deus 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

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Senhor há de vir, acorrei-lhe ao 

encontro; é o Príncipe da paz.� R.

Evangelho - Mt 11,16-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus�  

Naquele tempo, disse Jesus às multidões: 
16 "Com quem vou comparar esta geração? São 
como crianças sentadas nas praças, que gritam 

17 para os colegas, dizendo: `Tocamos flauta e 
vós não dançastes. Entoamos lamentações e 

18 vós não batestes no peito!' Veio João, que não 
come nem bebe, e dizem: `Ele está com um 

19 demônio'. Veio o Filho do Homem, que come 
e bebe, e dizem: `É um comilão e beberrão, 
amigo de cobradores de impostos e de 
pecadores'. Mas a sabedoria foi reconhecida 
com base em suas obras". - Palavra da 
Salvação.
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Preces dos fiéis

Os sinais de Deus estão diante de nós a todo 
momento, o perigo é estarmos desatentos e 
agitados demais para percebê-los. Rezemos 
com confiança: R. Senhor, atendei a nossa 
prece.

1.Tornai-nos, Senhor, sensíveis à sua 
presença no cotidiano da vida, rezemos ao 
Senhor.

2.Olhai, Senhor, para as instituições 
políticas do nosso país e fazei que busquem o 
bem comum, rezemos ao Senhor.

3 .O l h a i ,  S e n h o r,  p a r a  a s  n o s s a s 
comunidades e fazei que sejam sempre abertas 
e acolhedoras, rezemos ao Senhor.

4.Olhai, Senhor, pelos trabalhadores, para 
que tenham trabalho, vivam na paz e na alegria, 
rezemos ao Senhor.

5.Olhai, Senhor por todos que viveram 
perdas durante a pandemia e, ainda hoje, sofrem 
o luto e a ausência, para que encontrem na 
comunidade acolhida e  cuidado, rezemos ao 
Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Senhor, que estais perto de cada um 
dos vossos filhos e filhas, ensinando-lhes coisas 
úteis e conduzindo-os pelo caminho da vida, 
dai-lhes observar os vossos mandamentos, para 
que a justiça seja sua luz e a paz sua riqueza. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade nossas 
humildes preces e oferendas e, como não 
podemos invocar os nossos méritos, venha em 
nosso socorro a vossa misericórdia. 

Antífona da comunhão - Fl 3,20-21

Esperamos um Salvador, o Senhor Jesus 
Cristo; ele transformará, segundo a sua 
condição gloriosa, a nossa humilde condição.

Oração depois da comunhão 

Alimentados pelo pão espiritual, nós vos 
suplicamos, ó Deus, que, pela participação 
nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com 
sabedoria os valores terrenos e colocar nossas 
esperanças nos bens eternos.

SANTA JOANA FRANCISCA DE CHANTAL, Religiosa
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

 (Missa: Comum dos santos [religiosos] - MR, 777)

BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA DE LORETO
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

 (Missa: Comum da Virgem Santa Maria)

Oração do dia

Ó Deus, que ornastes de grandes méritos a santa Joana Francisca de Chantal nos diversos estados 
de vida, concedei-nos, por suas preces, corresponder fielmente à nossa vocação e ser em todas as 
circunstâncias em exemplo para todos.

Oração coleta

Senhor, nosso Deus, que, para realizar as promessas feitas aos nossos pais, escolhestes a bem-

aventurada Virgem Maria, para ser a mãe do Salvador, concedei-nos a graça de seguir o seu exemplo, 

pois a sua humildade Vos agradou e a sua obediência nos trouxe imensos benefícios. 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 11,16-19 
esus 

J
continuou o seu ensinamento às multidões depois que partiram os mensageiros 

enviados por João Batista para saber se Jesus era o Messias ou se deviam esperar outro (Mt 
11,2-6). A geração que tenta desqualificar João Batista e também Jesus (o Precursor e 

também o Messias) é comparada às crianças que brincam nas praças.
- Esta geração: Não é indicada quem seja esta geração. Seguramente não são as multidões que 

seguem Jesus. O ensinamento de Jesus tem destinatário: a geração que não quer aceitar a 
pregação do Batista. Há uma lógica nisso: se aceitam quem anuncia, deveriam aceitar também 
quem é anunciado.

- Crianças nas praças: Em várias ocasiões, Jesus acolhe crianças ou as usa como exemplo 
positivo (Mt 11,25-27; 18,1-7). No entanto, aqui a comparação é em forma negativa. Nas praças, 
os pequenos grupos de crianças se acusam um ao outro, porque seus jogos não conseguem 
agradar a todos. Da mesma forma, a comparação quer indicar que há divergências entre João 
Batista e Jesus. É certo que a pregação de João Batista é dura (Mt 3,1-12) e a de Jesus é pela 
bondade, anunciando as bem-aventuranças (Mt 5,1-12). Cada qual cumprindo a sua missão. Mas 
a geração má não escutou nenhum dos dois.

- João não come e nem bebe: A acusação a João Batista é que ele não come e nem bebe, 
devido à sua prática rígida de jejum e porque o seu alimento “consistia em gafanhotos e mel 
silvestre” (Mt 3,4). E porque vivia nos desertos, era acusado de ter um demônio. A mesma 
acusação será feita contra Jesus no Evangelho de João (8,48).

- Jesus, um comilão e beberrão: De Jesus, a geração diz o contrário: é um comilão e beberrão, 
além disso, criticam as amizades de Jesus, já que ele come com publicanos e pecadores. Segundo 
a Lei, o filho “devasso e beberrão” devia ser levado pelos pais aos anciãos para ser apedrejado até a 
morte (Dt 21,18-21).

- Sabedoria: Jesus já havia ensinado que é pelos frutos que se conhece a árvore (Mt 7,16-19; 
cf. 12,33), por isso, sabe que o tempo é senhor da razão e que a sabedoria será reconhecida pelas 
obras. Da mesma forma, os resultados da pregação do Batista e do próprio Jesus serão conhecidos 
pelos frutos que irão produzir.

Tanto João Batista como Jesus foram desqualificados pela geração que é contrária ao Reino. 
Nem por isso, Jesus desistiu. Ao contrário, Jesus denuncia e desmascara esta geração e conclui 
que é preciso esperar pelos frutos para poder reconhecer quem está com a razão. Se isso 
aconteceu com o Precursor e com o Messias, não será diferente a sorte dos discípulos. As calúnias 
e perseguições fazem parte do discipulado (Mc 10,30), por isso, quem quiser seguir Jesus, deve 
tomar a sua cruz de cada dia e seguir os passos do Mestre (Mt 16,24), independente da geração má 
que continua nas praças como bando de moleques.

Santos do dia: Eulália de Mérida (292-304). Melquíades (+314). Joana Francisca de Chantal (1572-
1641).

Memória histórica: Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948).

Efemérides: Clarice Lispector (Ucrânia, 10/12/1920 – RJ, †9/12/1977). Antônio Batista Fragoso 
(10/12/1920 - Crateús, †12/08/2006). Prêmio Nobel da Paz para José Ramos Horta, autor do plano de 
paz para o Timor Leste, e Carlos Ximenes Belo, bispo de Dili (1996). Dia Internacional dos Povos 
Indígenas. Dia Nacional do orgulho do Catador. Dia do Palhaço. Dia mundial dos direitos dos animais 
(1998).
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11 SÁBADO DA 2ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo – Pf. do Advento, I - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, o tempo do 
advento recupera a sensibilidade e atenção aos 
sinais dos tempos e ao movimento da história. 
As leituras de hoje apresentam Elias, pai dos 
profetas e precursor do Messias. Sobre Elias, 
primeiro profeta, falam os textos mais antigos do 
Antigo Testamento. Sobre Elias, precursor do 
Messias, fala Malaquias, último livro do Antigo 
Testamento. A Palavra usa o profeta para 
construir a história.

Antífona da entrada - Sl 79, 4-2

Vinde, Senhor, que estais acima dos 
querubins; mostrai-nos a vossa face, e seremos 
salvos.

Oração do dia 

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, que 
desponte em nossos corações o esplendor da 
vossa glória, para que, vencidas as trevas do 
pecado, a vinda do vosso Unigênito revele que 
somos filhos da luz.

Leitura - Eclo 48, 1-4.9-11

Leitura do Livro do Eclesiástico -�
1Naqueles dias: O profeta Elias surgiu como um 

fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. 
2Fez vir a fome sobre eles e, no seu zelo, reduziu-

3os a pouca gente. Pela palavra do Senhor 
fechou o céu e de lá fez cair fogo por três 

4vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por 
teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser 

9semelhante a ti? Tu foste arrebatado num 
turbilhão de fogo, num carro de cavalos também 

10de fogo, tu, nas ameaças para os tempos 
futuros, foste designado para acalmar a ira do 
Senhor antes do furor, para reconduzir o coração 
do pai ao filho, e restabelecer as tribos de Jacó. 

11Felizes os que te viram, e os que adormeceram 
na tua amizade! - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 79(80),2ac.3b. 
15-16. 18-19 (R/. 4)

R .  C o n v e r t e i - n o s ,  ó  S e n h o r, 
resplandecei a vossa face e nós seremos 
salvos!

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

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

3. Pousai a mão por sobre o vosso 
Protegido, o filho do homem que escolhestes 
para vós! E nunca mais vos deixaremos, Senhor 
Deus! Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome!  
R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 3, 4-6

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.�Preparai o caminho do Senhor, endireitai 

suas veredas! Toda carne há de ver a salvação 
que vem de Deus! R.

Evangelho - Mt 17,10-13

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

10Ao descerem do monte, os discípulos 
perguntaram a Jesus: "Por que os mestres da Lei 

11dizem que Elias deve vir primeiro?" Jesus 
respondeu: "Elias vem e colocará tudo em 

12ordem. Ora, eu vos digo: Elias já veio, mas eles 
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não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com 
ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho 

13do Homem será maltratado por eles". Então os 
discípulos compreenderam que Jesus lhes 
falava de João Batista. - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Na Palavra que acabamos de escutar, foi 
Jesus que nos falou. Com fé, oremos numa só 
voz R. Senhor, escutai a nossa prece.: 

1. Para que nossa comunidade e nossa 
paróquia sejam sinais da Palavra de Deus “viva e 
eficaz” no meio do mundo e seja uma força de 
testemunho e atração aos que se afastaram da 
fé, rezemos ao Senhor! 

2. Pela Organização das Nações Unidas, 
para que, à maneira de Elias, há milênios, 
defenda os direitos de todo o ser humano, 
rezemos ao Senhor. 

3. Por aqueles que procuram a verdade, 
para que Deus lhes mostre o seu rosto, e nele a 
possam encontrar em plenitude, rezemos ao 
Senhor. 

4. Pelos que, pela violência, perdem a vida, 
para que recebam a salvação de Deus, como um 

dia aconteceu a João Batista, rezemos ao 
Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor Jesus, que ensinastes aos 

discípulos, aquilo que eles não podiam 
entender, revelai-o também a nós pelo vosso 
Espírito. Vós que viveis e reinais pelos séculos 
dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar 
estes dons da nossa devoção, para que, ao 
celebramos o sacramento que nos destes, se 
realizem em nós as maravilhas da salvação.

Antífona da comunhão  - Ap 22,12

Eis que venho logo, diz o Senhor, e trago 
comigo a recompensa: darei a cada um segundo 
as suas obras.

Oração depois da comunhão

Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para 
que estes sacramentos nos purifiquem dos 
pecados e nos preparem para as festas que se 
aproximam.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 17,10-13
esus responde o questionamento dos discípulos sobre a vinda de Elias que os mestres 

Jensinavam ao fazerem interpretações de algumas passagens da Escritura. Certamente, o 
assunto era constante nas pregações da época e também, com certeza, cheio de opiniões 

confusas que Jesus procura corrigir. Mas, ao explicar o que aconteceu com “Elias” (João Batista), 
Jesus também antecipa a sua Paixão.

- Descerem do Monte: Esta passagem acontece logo em seguida à descida do Monte Tabor, 
onde Jesus foi transfigurado. Foi lá que Moisés e Elias apareceram a Jesus. Moisés representava 

SÃO DÂMASO I, Papa
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

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

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus, permanecer fiéis ao culto dos vossos mártires, promovido na vossa Igreja 

pelo papa São Dâmaso.

SÃO DÂMASO I, Papa
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

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

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus, permanecer fiéis ao culto dos vossos mártires, promovido na vossa Igreja 

pelo papa São Dâmaso.
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toda Lei do Antigo Testamento; Elias representava o profetismo; por isso, os judeus se referiam às 
Escrituras como “Lei e os Profetas”. Se Moisés e Elias apareceram, era um sinal de que a Lei 
estava viva (o que era preciso mudar era a sua interpretação) e que o profetismo não havia 
desaparecido. Os judeus ensinavam que Elias voltava toda vez que surgia um novo profeta.

- Os discípulos perguntaram: No monte estiveram Pedro, Tiago e João. Provavelmente são 
eles que perguntam a Jesus sobre a volta de Elias. 

- A vinda de Elias: O retorno de Elias tinha fundamento nas Escrituras: “Felizes os que te 
virem” dizia o Eclesiástico quando falava de Elias (48,11). E Malaquias, o último dos profetas, 
era mais explícito: “Eis que enviarei Elias, o profeta...” (Ml 3,23). Era com esta expectativa que se 
encerrava o Antigo Testamento. Na comunidade dos essênios, refugiados em Qumran, também 
era grande a espera pelo retorno de Elias. Se todos falavam da sua volta, nem todos falavam do 
mesmo modo: como Elias voltaria? Sua partida deste mundo era um mistério (2Rs 2).

- Elias já veio: Se alguém esperava o retorno de Elias num carro de fogo ou vindo das nuvens 
de forma espetacular, estava enganado. Jesus esclarece: Elias veio na pessoa de João Batista. 
Sua pregação e seu batismo são reconhecidos por Jesus e sua missão foi preparar o caminho 
para a vinda do Salvador. O Messias já veio (Mt 16,16) e Elias já voltou, mas só quem acolheu a 
pregação de João Batista pode entender. Jesus já havia afirmado que João era mais do que um 
profeta (Mt 11,9-15).

- O que fizeram com ele: Todos conheciam o destino de João Batista: desprezado, não 
escutado pelas autoridades, preso, decapitado... (Mt 14,3-12). Selou sua vida como a maioria 
dos profetas, que também foram assassinados.

- O Filho do Homem: Título preferido que Jesus utiliza para falar de si mesmo.
- Será maltratado por eles: Jesus antecipa o que vai acontecer com Ele. Se alguém esperava 

a vinda cósmica de Elias, se enganou. E se enganará também os que esperavam a vinda de um 
Messias glorioso de poderes celestiais. A mensagem de Jesus não quer deixar dúvidas: o que 
aconteceu com aquele que o precedeu acontecerá com o Messias, com quem o anuncia e com 
quem começa a viver a sua mensagem.

- Os discípulos compreenderam: Os discípulos que estiveram com Jesus no Monte (e lá 
tiveram a experiência da sua transfiguração) sabem que Jesus ensina e que sua palavra tem 
credibilidade.

O Evangelho de hoje nos convida a estarmos mais atentos ao que diz a Bíblia. Interpretações 
erradas fizeram muitas pessoas acreditarem em pessoas que previam o fim do mundo, a volta de 
Jesus fora do tempo... Isso é coisa antiga. Elias continua voltando toda vez que nasce um profeta. 
Quem são nossos profetas hoje? Onde eles estão? O que anunciam e denunciam? Também 
sofrem perseguições? Não que a cruz seja o desejo, mas ela faz parte de toda pessoa que segue 
Jesus Cristo, como Ele mesmo ensinou (Mt 16,24).. 

Santos do dia: Dâmaso I (305-384). Sabino de Piacenza (395). Daniel Estilita (409-493). Tassilo 
III da Baviera (730-800). Davi de Himmerod (1100-1179). Wilburga (1230-1289). Artur Bell 
(1590-1643). 

Testemunhas do Reino: Lars Olsen Skrefsrud (Índia, 1910). Gaspar Garcia Laviana (Nicarágua, 
1978).

Efemérides: Criação da ALCA (1994). Dia do Tango. Dia do Agrimensor. Dia do Engenheiro e do 
Arquiteto. 
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ATENÇÃO! 

(1) Amanhã, Coleta Nacional da Campanha para a Evangelização (45% para as 

Dioceses, 20% para os respectivos Regionais e 35% para a CNBB nacional). 

(2) Amanhã, Missa pr. “Gaudete”: (sem Gl), Cr, Pf do Advento, I.

12
3º DOMINGO DO ADVENTO

(Roxo ou róseo – III SEMANA DO SALTÉRIO – ofício dominical do Advento)
Missa pr “Gaudete”: (sem GI), Cr, Pf do Advento I.

Coleta para a sustentação da Evangelização da Igreja

Animador(a)  - Irmãs e irmãos, converter é 

mudar a direção, é mudança concreta de vida.. O 

encontro com Deus julga nossos pecados, 

transforma nosso coração, muda nossos 

cr i tér ios,  cr ia novas at i tudes e novos 

comportamentos. Diante da pregação de João 

Batista, as pessoas perguntavam: “Que 

devemos fazer?” É uma pergunta para esse 

tempo e para cada um de nós. 

Antífona da entrada  Fl 4,4-5-

Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu 
vos digo: alegrai-vos! O Senhor está perto.

Oração do dia

Ó Deus de bondade, que vedes o vosso 
povo esperando fervoroso o natal do Senhor, dai 
chegarmos às alegrias da Salvação e celebrá-
las sempre com intenso jubilo na solene liturgia. 

Primeira leitura - Sf 3,14-18a

Leitura da Profecia de Sofonias

14Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, 
povo de Israel! Alegra-te e exulta de todo o 

15coração, cidade de Jerusalém! O Senhor 
revogou a sentença contra ti, � a f a s t o u  t e u s 
inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele está no 

16meio de ti, nunca mais temerás o mal.  Naquele 
dia, se dirá a Jerusalém: "Não temas, Sião, não 

17te deixes levar pelo desânimo! O Senhor, teu 
Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que 
te salva; ele exultará de alegria por ti, movido por 

18ªamor; exultará por ti, entre louvores,  como nos 
dias de festa". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Is 12,2-3.4bcd.5-
6 (R/.6)

R. Exultai cantando alegres, porque é 
grande em vosso meio o Deus Santo de 
Israel!

1. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 
nada temo; o Senhor é minha força, meu louvor 
e salvação. Com alegria bebereis no manancial 
da salvação. R.

2. e direis naquele dia: "Dai louvores ao 
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Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas 
maravilhas, entre os povos proclamai que seu 
nome é o mais sublime.�   R.

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

Segunda leitura - Fl 4,4-7

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses

 4 Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor; eu 
5 repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja 

conhecida de todos os homens! O Senhor está 
6 próximo! Não vos inquieteis com coisa alguma, 

mas apresentai as vossas necessidades a Deus, 
em orações e súplicas, acompanhadas de ação 

7 de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo 
o entendimento, guardará os vossos corações e 
pensamento em Cristo Jesus. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Is 61,1 (Lc 
4,18)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia
V. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua 

unção; enviou-me aos empobrecidos a fazer 
feliz proclamação!� R.

Evangelho – Lc 3,10-18

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

1 0  N a q u e l e  t e m p o :  A s  m u l t i d õ e s 
11 perguntavam a João: "Que devemos fazer?" 

João respondia: "Quem tiver duas túnicas, dê 

uma a quem não tem; e quem tiver comida, faça 
12 o mesmo!" Foram também para o batismo 

cobradores de impostos, e perguntaram a João: 
13 "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: 

"Não cobreis mais do que foi estabelecido."
14 Havia também soldados que perguntavam: 

"E nós, que devemos fazer?" João  respondia: 

"Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem 

façais falsas acusações; ficai satisfeitos com o 
15vosso salário!" O povo estava na expectativa e 

todos se  perguntavam no seu íntimo se João 
16 não seria o Messias. Por isso, João declarou a 

todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele 

que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de 

desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos 
17 batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá 

com a pá na mão: vai limpar sua eira e recolher o 

trigo no celeiro; mas a palha ele a queimará no 
18fogo que não se apaga." E ainda de muitos 

outros modos, João anunciava ao povo a Boa-

Nova. - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Fiéis à recomendação de São Paulo de não 

nos inquietarmos com coisa alguma, mas de 

erguermos para Deus as nossas mãos, 

peçamos: Vinde, Senhor, e salvai-nos.R. 

1. Para que atentos ao convite à conversão 
desse tempo do advento, cada um de nós, bem 
como nossa casa, nossa família, nosso grupo, 
possamos fazer uma boa preparação rezemos 
ao Senhor.

2. Para que no rosto da Igreja e dos seus 
filhos transpareça a alegria do Evangelho que 
anima e a bondade do Espírito que conduz, 
rezemos ao Senhor.

3. Para que nossa comunidade se abra ao 
espírito de reconciliação e de paz, superando 
toda forma de inimizade e de conflito, rezemos 
ao Senhor.

4. Para que todos os que sofrem e 
desanimam encontrem corações que os 
acolham e mãos amigas que os amparem, 
rezemos ao Senhor.

5. Para que sejamos solidários com a coleta 
da evangelização que acontece hoje em todo 
Brasil, a fim de que nossa generosidade alcance 
a preciosa contribuição da igreja na ação 
evangelizadora, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
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Pr. - Deus fiel e salvador, que encheis o 
nosso coração de santa alegria, ouvi as preces 
destes vossos servos e ensinai-os a matar a 
sede nas fontes da vossa salvação. Por Cristo 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar 

estes dons da nossa devoção, para que, ao 

celebramos o sacramento que nos destes, se 

realize em nós as maravilhas da salvação.

Antífona da comunhão   Is 35,4-

Dizei aos tímidos: coragem, não temais; eis 
que chega o nosso Deus, ele mesmo vai salvar-
nos.

Oração depois da comunhão

Imploramos, ó Pai, vossa clemência para 
que estes sacramentos nos purifiquem dos 
pecados e nos preparem para as festas que se 
aproximam.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 3,10-18
m seu Evangelho, Lucas se distancia neste ponto de Mateus e Marcos (Mt 3,1-12; Mc 

E1,1-8), que valorizam a urgência escatológica da pregação de João. Lucas vai além. 
Fala não somente aos fariseus e saduceus, mas dirige-se a todo o povo, mostrando que 

a radicalidade da chamada escatológica cede diante de outras demandas, especialmente a 
dimensão ética da fé, que é marca da espera. João, com traços dos profetas do Antigo 
Testamento, também está preocupado com o comportamento do povo, por isso, ensina como 
todos devem se comportar para participar deste plano de salvação que é concretizado na vinda do 
Messias. A marca que distingue aquele que pode ser salvo é a mesma que é pedida pelos 
profetas: uma vida plena de fraternidade e justiça.

- As multidões perguntavam a João: A atitude do povo é de constante busca. No coração, as 
pessoas desejam um tempo novo e vão em busca da realidade sonhada. Por isso, a busca 
manifesta a espera, uma espera ativa, que tem o poder de levar aquele que espera a voltar-se para 
aquilo que ainda não existe ou não está aí. A espera pode parecer passiva, mas é ativa. É parecida 
com a dona de casa que, porque espera uma visita, dá-se ao trabalho, para que a visita, chegando, 
encontre uma casa que a acolha, limpa, cheirosa, flores no vaso, pão de queijo quentinho, café 
coado na hora, e, sobretudo, braços abertos falando de um coração escancarado!

- Que devemos fazer? É a mesma pergunta que o povo dirigirá a Pedro depois do Pentecostes 
(At 2,37). Esta é a maneira com que Lucas mostra que o ensinamento de João Batista também faz 
parte das comunidades cristãs e deve ser ouvido por aqueles que entraram na nova família 
formada por Jesus. Ao mesmo tempo, também mostra o desejo sincero das pessoas de entrarem 
neste caminho de salvação. Manifestar nosso desejo de Deus é acolher com sinceridade o 
projeto de salvação e colocar-se em atitude de espera para estar na mesma sintonia do plano de 
Deus. 

- A doação das túnicas e da comida: A preocupação com a igualdade social e com a ajuda 
mútua na comunidade é típica do Evangelho de Lucas, que manifesta um amor misericordioso de 
maneira especial para os menores na sociedade. O tema de cuidar dos mais sofridos é um resgate 
muito nobre da pregação profética, na qual está enraizada a tradição da prática da justiça e do 
direito, que mostra como Deus é profundamente solidário com as dores do seu povo e caminha 
com eles em seus sofrimentos. Dessa forma, João Batista é desenhado como uma síntese viva do 
Antigo Testamento. Nele vemos a característica fundamental de toda a história de Israel: a 
esperança e sua filha, a espera. Esperança e espera vivem de uma fé absoluta na Promessa e, 
mais profundamente, no Deus da Promessa. Esta fé absoluta é condição indispensável para o 
cumprimento da promessa.
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- Povo, cobradores de impostos e soldados: A tarefa de fazer o bem não é prática somente 
destinada aos ricos. Todos os que têm algo devem colocar em comum para amparar os que 
sofrem e Lucas escolhe justamente as categorias menosprezadas: o povo em geral, os odiados 
cobradores de impostos e os mercenários que são a garantia da coletoria das taxas. Nenhum 
deles deve fazer práticas abusivas no exercício da sua profissão. Ser cobrador de impostos não 
pode ser sinônimo de fraudador; ser soldado não deve ser equivalente a violento.

- Virá aquele que é mais forte que eu: Lucas deixa claro que a missão de João Batista não se 
confunde com a do Messias e que não havia disputa entre estes dois personagens. João se 
mostra profundamente consciente de que vem como precursor e submete sua vida à ação e 
missão do Messias. Com isso, também mostra que ele próprio espera o tempo de cumprimento 
da promessa e, como o povo, também vive nova vida, uma verdadeira conversão, para preparar-
se para a chegada do Messias.

- Vos batizará no Espírito Santo e no fogo: Mais uma vez, a linguagem profética do Antigo 
Testamento é resgatada, com imagens messiânicas. O dia do Senhor em Joel (Jl 3) é marcado 
pela efusão do Espírito em todo ser vivo, com destaque para as categorias sociais menos 
expressivas: os filhos, anciãos, jovens e escravos.

- A pá na mão e a palha no fogo: Geralmente, olhava-se para as categorias sociais de 
coletores de impostos e soldados com descrédito, já que muitas vezes estavam associados, de 
fato, com práticas pouco éticas que machucavam o povo. Isso fazia com que se pensasse que 
não estavam debaixo do cuidado divino. Pessoas que faziam tanto mal para o povo não poderiam 
ter direito de salvação como aqueles que eram oprimidos por esse sistema tarifário tão injusto. 
Nesse contexto, a pregação de João Batista ensina que todos têm acesso livre a Deus, desde que 
vivam com intensidade a fraternidade e a justiça e que se encontrem com o Messias salvador! 
Somente aqueles que optam por afastar-se deste caminho salvador serão como palha no fogo, 
assim como já havia ensinado Malaquias (Ml 3,19).

João Batista, pregando, prepara e, preparando, espera. O Batista é figura, imagem, ícone da 
pessoa que espera. Mas esperando, também ensina e apresenta às pessoas um caminho pleno 
de espera: a conversão. Assim, a pregação do Batista é um verdadeiro anúncio da boa notícia ao 
povo da Promessa. João Batista, no limiar do Novo Testamento, tem algo em comum com os 
Anjos que anunciam o Salvador aos pastores e dos Apóstolos que anunciarão o Salvador aos 
judeus e aos gentios. E nós que palavra anunciamos? Como ressoa em nós a palavra de João 
Batista? Como damos voz à Palavra cuja chegada foi preparada pela pregação do Batista?

QUE PODEMOS FAZER?

                                                                     José Antonio Pagola

A pregação do Batista abalou a consciência de muitos. Aquele profeta do deserto estava a dizer-
lhes em voz alta o que sentiam nos seus corações: era necessário mudar, retornar a Deus, preparar-
se para receber o Messias. Alguns aproximaram-se dele com esta pergunta: o que podemos fazer?

 O Batista tem ideias muito claras. Ele não propõe adicionar às suas vidas, novas práticas 
religiosas. Ele não pede que fiquem no deserto fazendo penitência. Ele não fala de novos preceitos. 
O Messias deve ser acolhido, olhando para os necessitados.

 Não se perde em teorias sublimes ou em motivações profundas. De forma direta, no mais puro 
estilo profético, resume tudo numa fórmula genial: “Aquele que tem duas túnicas, que as distribua 
com quem não tem; e quem tem comida que faça o mesmo”. E nós, o que podemos fazer para 
acolher Cristo no meio desta sociedade em crise?

Antes de tudo, esforçar-nos muito mais em conhecer o que está acontecendo: a falta de 
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informação é a primeira causa de nossa passividade. Por outro lado, não tolerar a mentira ou o 
encobrimento da verdade. Temos que saber, com toda a sua dureza, o sofrimento que está sendo 
injustamente gerado entre nós.

Não é suficiente viver com golpes de generosidade. Podemos dar passos em direção a uma 
vida mais sóbria. Atrever-nos a fazer pouco a pouco a experiência de “nos empobrecermos”, 
cortando o nosso atual nível de bem-estar, de compartilhar com os necessitados tantas coisas que 
temos e não precisamos para viver.

Podemos estar especialmente atentos àqueles que caíram em situações graves de exclusão 
social: expulsos, privados de cuidados de saúde adequados, sem renda ou qualquer recurso 
social… Devemos sair instintivamente em defesa daqueles que estão afundando na impotência e 
na falta de motivação para enfrentar o seu futuro.

A partir das comunidades cristãs podemos desenvolver diversas iniciativas para estar perto 
dos casos mais sangrantes de desamparo social: conhecimento concreto de situações, 
mobilização de pessoas para não deixar ninguém sozinho, contribuição de recursos materiais, 
gestão de possíveis ajudas…

Para muitos, são tempos difíceis. A todos vai ser oferecida a oportunidade de humanizar o 
nosso consumismo louco, em nos tornarmos mais sensíveis ao sofrimento das vítimas, crescer na 
solidariedade prática, contribuir para denunciar a falta de compaixão na gestão da crise… Será a 
nossa maneira de receber mais verdade de Cristo em nossas vidas.

13
SEGUNDA-FEIRA - SANTA LUZIA, 

Virgem, Mártir - Memória
(Vermelho – Ofício da memória)

Luzia pertencia a uma rica família de 
Siracusa, na Ilha da Sicília, extremo sul da Itália. 
Sua mãe, viúva, tinha prometido a filha em 
casamento a um jovem do lugar. Luzia, que tinha 
feito voto de se consagrar totalmente a Cristo na 
virgindade, conseguiu que o casamento fosse 
adiado. A esta altura, a mãe de Luzia caiu 
gravemente doente, e Luzia decidiu levá-la a 
Catânia, cidade onde vivera, meio século antes, 
a  m á r t i r  Á g a t a  ( Á g u e d a ) .  C u r a d a 
milagrosamente após ter tocado o túmulo de 
Santa Ágata, a mãe aceitou que Luzia não se 
casasse e distribuísse aos pobres seu dote de 
casamento. O noivo, porém, revoltado, para se 
vingar, denunciou Luzia ao pró-cônsul Pascásio 

por ser ela cristã. Ameaçada pelo pró-cônsul de 
ser levada a um prostíbulo, Luzia respondeu: “O 
corpo só se contamina se a alma consente”. O 
pró-cônsul decidiu, então, passar aos fatos. O 
corpo de Luzia, porém, teria se tornado tão 
pesado que dezenas  de  homens não 
conseguiam tirá-la do lugar. Foi torturada e 
degolada. Mesmo sendo seviciada, exortava os 
fiéis a sempre colocarem Deus em primeiro 
lugar. Quando os fiéis ao seu redor, finalmente, 
disseram “Amém”, ela encerrou sua fala. Não 
demorou para o culto à virgem siracusana 
ultrapassar os confins da Sicília e se difundir em 
todo o Ocidente. São Gregório Magno, em uma 
de suas cartas, fala de dois mosteiros em 

Santos do dia: Vizelino (1090-1154). Ida de Nivelles (1190-1231). Conrado de Offida (1237-
1306). Bartolomeu Bompedoni (1228-1300). Joana Francisca de Chantal (1572-1641). Nossa 
Senhora de Guadalupe (1531).

Testemunhas do Reino: Prudêncio Mendoza, “Tencho” (Guatemala, 1983). 

Efemérides: Nossa Senhora de Guadalupe, patrona do México e da América Latina. Aniversário de 
Belo Horizonte (1897). 
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homenagem a Santa Luzia, um em Roma, outro 
em Siracusa. Devido ao nome, que recorda a luz, 
tornou-se protetora da vista (dos olhos).

 Animador(a) - Irmãs e irmãos, Jesus, em 
seu anúncio e testemunho do Reino, precisou 
questionar e destruir estruturas rígidas que não 
contribuíam mais para a vida ou que estavam 
desorientadas da sua missão. A autoridade de 
Jesus é a sua própria vida! Que essa celebração 
e a intercessão de Santa Luzia, dê a luz aos 
nossos projetos de vida!

Antífona da entrada

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

Oração do dia

Ó Deus, que a intercessão da gloriosa 
virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor, para 
que possamos hoje celebrar o seu martírio e 
contemplar, um dia, a sua glória.

Leitura - Nm 24,2-7.15-17a

Leitura do Livro dos Números 

2 Naqueles dias: Balaão levantou os olhos e 
viu Israel acampado por tribos. O espírito de 

3 Deus veio sobre ele, e Balaão pronunciou seu 
poema: "Oráculo de Balaão, filho de Beor, 

4 oráculo do homem que tem os olhos abertos; 
oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, 
que vê o que o Poderoso lhe faz ver, que cai, e 

5 seus olhos se abrem. Como são belas as tuas 
6 tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel! Elas 

se estendem como vales, como jardins ao longo 
de um rio, como aloés que o Senhor plantou, 

7 como cedros junto das águas. A água 
transborda de seus cântaros, e sua semente é 
ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do 

15 que Agag, seu reino está em ascensão". E 
Balaão continuou pronunciando o seu poema: 

"Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do 
16 homem que tem os olhos abertos, oráculo 

daquele que ouve as palavras de Deus, e 
conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o 
que o Poderoso lhe faz ver, que cai, e seus olhos 

17se abrem. a Eu o vejo, mas não agora; e o 
contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de 
Jacó, e um cetro se levanta de Israel". - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 24(25), 4bc-
5ab.6-7bc.8-9 (R/. 4b)

R. Fazei-me conhecer a vossa estrada, 
ó Senhor!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
 e fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa 

verdade me oriente e me conduza, porque sois o 
Deus da minha salvação. R.

 2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa 
ternura e a vossa compaixão que são eternas! De 
mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e 
sois bondade sem limites, ó Senhor! R.

3. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz 
 ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os 

humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o 
seu caminho. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 84(85)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a 

vossa salvação nos concedei! R.

Evangelho - Mt 21,23-27

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

23 Naquele tempo: Jesus voltou ao Templo. 
Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os 
anciãos do povo aproximaram-se dele e 
perguntaram: "Com que autoridade fazes estas 

24 coisas? Quem te deu tal autoridade?" Jesus 
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respondeu-lhes: "Também eu vos farei uma 
pergunta. Se vós me responderdes, também eu 
vos direi com que autoridade faço estas coisas. 
25 Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos 
homens?" Eles refletiam entre si: "Se dissermos: 
`Do céu', ele nos dirá: ̀ Por que não acreditastes 

26 nele?' Se dissermos: 'Dos homens', temos 
medo do povo, pois todos têm João Batista na 

27 conta de profeta". Eles então responderam a 
Jesus: "Não sabemos". Ao que Jesus também 
respondeu: "Eu também não vos direi com que 
autoridade faço estas coisas". - Palavra da 
Salvação.

Prece dos fiéis

Na memória da virgem e mártir Santa Luzia, 
nome que evoca a luz que brilha e ilumina, 
oremos a Deus Pai todo-poderoso, dizendo, 
com fé: R. Senhor, atendei a nossa prece. 

1. Por todos os que sofrem de uma cegueira 

espiritual e não enxergam as necessidades dos 
irmãos que sofrem, para que orientem o seu 
caminho à luz da Palavra de Deus, rezemos ao 
Senhor!

2. Por todos os fiéis e catecúmenos, para 

que a vida da mártir Santa Luzia seja para eles 
um forte apelo à santidade, rezemos ao Senhor!

3. Pelos mártires da fé em nossos dias, para 

que a sua coragem e testemunho convertam 

aqueles que os perseguem e maltratam, 
rezemos ao Senhor!

4. Pelos cristãos que, na vida quotidiana, 

seguem a Cristo com a própria cruz, para que 
sejam dignos do seu Mestre, rezemos ao 
Senhor!

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. -  Deus eterno e todo-poderoso, vinde 

em auxílio do vosso povo suplicante e, por 
intercessão da mártir Santa Luzia, concedei-lhe 
as graças que Vos pede com fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Santificai, ó Deus, com a vossa bênção, as 
nossas oferendas e acendei em nós o fogo do 
vosso amor, que levou Santa Luzia a vencer os 
tormentos do martírio.

Prefácio do Advento I ou dos Santos

Antífona da comunhão   Mt 16,24-

Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o 
Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos 
concedam a fortaleza de ânimo que levou vossa 
mártir Santa Luzia a vos servir fielmente e a 
vencer o martírio.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 21,23-27

J
esus havia acabado de ensinar seus discípulos sobre a fé a partir da imagem da figueira 
estéril (Mt 21,18-22). Então, retorna ao Templo e lá ensina. O texto não reporta as palavras 
do ensinamento de Jesus, mas podemos imaginar mais uma ação profética na qual, com 

suas palavras, anuncia a boa notícia de Deus ao povo. Esta ação, como a do dia anterior, provoca a 
reação das “autoridades”: chefes dos sacerdotes e anciãos se dirigem a Ele procurando saber com 
qual autoridade ele faz isso. Eles, que haviam “construído” o Templo, sentem-se donos dele, não 
querem admitir que alguém, vindo de fora, ouse colocar em risco o seu poder. Agora, Jesus, com a 
mesma palavra profética que anunciou o Reino, com autoridade, cala a voz falsa das falsas 
autoridades.

- Voltou ao Templo: No dia anterior, Jesus havia feito a sua entrada em Jerusalém. Não como rei 
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com poder e ostentação, mas montado num jumentinho. Jesus entrou de forma simples, como 
os pobres e foi aclamado como um profeta pelas multidões (Mt 21,11). Seu encanto junto ao 
povo era inconfundível e certamente isto preocupa as classes que tinham mais poder em 
Jerusalém. Esta preocupação se acentua, porque, no Templo, diante do abuso e do comércio, 
Jesus agiu com autoridade. Depois de passar a noite em Betânia (21,17), retorna, agora para 
ensinar, profetizar e anunciar.

- Sumos sacerdotes e anciãos: Os sumos sacerdotes eram os “donos” do sacerdócio do 
Templo. Eram uma casta de menos de 200 famílias que haviam adquirido o controle do lugar e 
mantinham um poder quase absoluto diante do povo, já que eram os legítimos mediadores entre 
eles e Deus. O segundo grupo representa os anciãos do povo, a elite econômica e intelectual (o 
Sinédrio, que será responsável pela morte de Jesus, era composto por um terço de anciãos), 
que não eram necessariamente os mais idosos. Os dois grupos julgam ter toda a autoridade 
sobre a população e não admitem que alguém vindo de fora aja dentro do seu território.

- Autoridade: Desde o início da sua pregação, o povo havia reconhecido que Jesus 
“ensinava com autoridade” (Mt 7,29; Mc 1,22.27; Lc 4,32.36). Ao contrário, os responsáveis 
pelo Templo não reconhecem a autoridade de Jesus, pois eles se julgam as verdadeiras 
autoridades, que haviam sido instituídas pelo próprio Deus. Não escutam e não acolhem as 
palavras de Jesus. Afinal, em nome de quem atua, se os representantes oficiais de Deus são os 
sumos sacerdotes e os anciãos?

- Resposta com pergunta: Diante da pergunta dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos, 
Jesus responde com uma pergunta. Esta era uma técnica rabínica: responder a uma pergunta 
com outra pergunta. Há inclusive uma anedota que diz que certa vez perguntaram a um judeu: 
“Por que vocês judeus respondem sempre a uma pergunta com outra pergunta?”. E este 
respondeu: “E por que não pode ser assim?”. A capacidade de fazer boas perguntas é o melhor 
argumento. Com a sabedoria dos seus antepassados, Jesus ensina de maneira simples aos 
simples; de maneira sábia aos seus adversários.

- Batismo de João: A pergunta de Jesus é sobre o batismo de João. Aparentemente parece 
que Jesus fugiu totalmente do assunto. Mas não, é como se Jesus lhes dissesse: “Se vocês não 
sabem se situar diante de João Batista, é inútil querer me fazer perguntas”. Se eles não 
reconhecem o Precursor, como poderão reconhecer o Enviado, aquele que João anuncia e lhe 
prepara o caminho? Assim, Jesus mostra que os “autorizados por Deus” na verdade não sabem 
do plano salvífico de Deus para o povo.

- “Não sabemos”: Não é uma resposta de quem não sabe, mas de quem não quer responder. 
Se responderem que o batismo de João Batista é válido, deveriam também eles converter-se e 
mudar de vida. Com isso, reconheceriam a autoridade de João, mas também a de Jesus. No 
entanto, se disserem que João Batista é um falso profeta, o povo se revoltará contra eles. Então 
preferem se calar. Escolhem o silêncio, que é cúmplice do seu modo de agir.

- “Eu também...”: Com a autoridade da sua palavra, Jesus calou a falsa autoridade daqueles 
que não tiveram palavras para defender-se. E encerra a discussão.

Jesus agiu com a autoridade da sua palavra ao calar a voz daqueles que não tinham 
autoridade e não quiserem reconhecer os enviados de Deus. O Evangelho nos convida a termos 
a mesma atitude das multidões que não duvidaram das palavras de Jesus, mas reconheceram o 
seu ensinamento como quem tem autoridade. Temos um compromisso com Jesus e com a 
palavra que Ele nos revelou. Esta palavra profética, que continua denunciando as falsas 
autoridades e os falsos “templos”. Ao mesmo tempo, a Palavra de Jesus continua sendo a boa 
nova, pregada com autoridade, que traz a alegria e a boa notícia a todos que, como verdadeiros 
discípulos, se aproximam para ouvi-la e colocá-la em prática. 
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Santos do dia: Luzia (286-304). Alberto de Cambrai (600-669). Jodok (Jobst, Jost, Josse) (620-
668). Odília (Otília) (660-720). Herulfo de Langres (730-815). Beno Koglbaur (1862-1925).

Memória histórica: 475 da abertura do Concílio de Trento (1545-1563). Edição do Ato 
Institucional nº 5, que marcou o início do período mais duro da ditadura militar no Brasil (1968). 

Efemérides: Ordenação presbiteral de Jorge Mário Bergoglio (1969). Independência de Santa 
Lúcia (1978). Dia Nacional do Ótico. Dia do Deficiente Visual. Dia do Marinheiro. Dia do Lapidador. 
Dia do Aviador.

14
TERÇA-FEIRA - SÃO JOÃO DA CRUZ, 

Presbítero, Doutor - Memória
(Branco – Pf. do Advento, I ou dos Pastores - Ofício da memória)

João de Yepes nasceu em Fontiveros, perto 
de Ávila, na Espanha, em 1542. Com vinte e um 
anos de idade, ingressou na Ordem Carmelita. 
Quando, em 1567, em companhia da mãe, foi 
celebrar sua primeira missa em Medina, teve um 
encontro que mudou sua vida. Conheceu Teresa 
de Ávila, a mística espanhola que promovia a 
reforma da Ordem na Espanha através da 
fundação de novos mosteiros. Teresa tinha 
autorização do superior-geral da Ordem para 
fundar também conventos reformados 
masculinos, o que, evidentemente, só se 
justificava diante da necessidade e da urgência 
de levar a reforma a toda a Ordem. Ao conhecer 
João, Teresa viu nele um colaborador ideal e, por 
isso, tendo-o convencido a abraçar a causa da 
reforma, acabou por fazer dele o pioneiro da 
reforma carmelitana masculina. A partir desse 
encontro, João de Yepes, por decisão pessoal, 
passou a chamar-se João de Deus! Teresa o 
chamava de “pequeno Sêneca*” e, por causa 
de sua pequena estatura, de “meio homem”. 
Essas brincadeiras não a impediam – muito pelo 
contrário! – de considerá-lo o pai da sua alma. 
Ela dizia que era impossível conversar com ele 
sobre Deus sem vê-lo em êxtase. Em 1568, 
surgia o primeiro convento carmelita masculino 
reformado em Duruelo, que será o berço dos 
carmelitas descalços. A reforma prosseguiu em 
meio a muitas dificuldades. Passou cerca de 
nove meses, em Toledo, na prisão de um dos 
conventos da Ordem que se opunham à reforma. 

Este período representou, porém, para ele, uma 
bênção: assemelhou e identificou-se mais de 
perto com o seu Senhor crucificado. Fugindo do 
cárcere, retomou, com persistência e 
determinação, sua obra renovadora. A prisão fez 
desprender de dentro deste homem pequeno, 
f rági l ,  f is icamente insigni f icante,  mas 
espiritualmente gigantesco, a mais fina poesia 
espiritual. Pouco antes da morte, teve que 
enfrentar um processo de expulsão. João da 
Cruz foi um dos maiores místicos e autores de 
espiritualidade do Ocidente. Uma figura 
d e s c o n c e r t a n t e  e ,  a o  m e s m o ,  m a i s 
transparentes da mística moderna (cf. 
Sgarbossa – Giovannini). Algumas de suas 
intuições podem ser encontradas em seus 
breves aforismos: “Não fazer e não dizer o que 
Cristo não diria e não faria, se se encontrasse na 
situação em que estás, e tivesse a idade e a 
saúde que tu tens”. “Não pedir outra coisa 
senão a cruz, e a cruz sem consolação, porque 
isso é perfeito”. “Renega os teus desejos e 
encontrarás o que teu coração deseja”. “Sofrer 
e depois morrer” era seu lema preferido. 
Escreveu a Noite escura da alma, a Subida ao 
Monte Carmelo, o Cântico Espiritual e Chama 
viva de amor. Aos quarenta e nove anos, João da 
Cruz fez sua subida, através da morte, ao Monte 
Carmelo, imagem simbólica do encontro com 
Deus. Era o dia 14 de dezembro de 1591. Foi 
canonizado em 1726 e declarado doutor da 
Igreja em 1926 por Pio XI. 

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:52



D
ia

 1
4 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
Te

rç
a-

fe
ira

 -
 S

ão
 J

oã
o 

da
 C

ru
z,

 P
re

sb
íte

ro
, D

ou
to

r 
- 

M
em

ór
ia

55

Animador(a) - Irmãs e irmãos, a conversão 
exige, primeiro, uma tomada de decisão. Mudar 
a direção da vida com liberdade não é fácil, mas 
a graça de Deus é o sustento. No exemplo de 
São João da Cruz, esse percurso para o Natal 
desperte para uma vida reconciliada com Deus, 
com os irmãos e irmãs e com a Casa Comum. 

Antífona da entrada - Gl 6,14

A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve 
ser a nossa glória: nele está nossa vida e 
ressurreição; foi ele que nos salvou e libertou.

Oração do dia

Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São 
João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e 
total desapego de si mesmo, fazei que, imitando 
sempre o seu exemplo, cheguemos à 
contemplação da vossa glória.

Leitura - Sf 3,1-2.9-13

Leitura da Profecia de Sofonias 

1 Assim fala o Senhor: "Ai de ti, rebelde e 
2 desonrada, cidade desumana. Ela não prestou 

ouvidos ao apelo, não aceitou a correção; não 
teve confiança no Senhor, nem se aproximou de 

9 seu Deus. Darei aos povos, nesse tempo, lábios 
purificados, para que todos invoquem o nome 
do Senhor e lhe prestem culto em união de 

10esforços. Desde além-rios da Etiópia, os que 
me adoram, os dispersos do meu povo, me 

11trarão suas oferendas. Naquele dia, não terás 
de envergonhar-te por causa de todas as tuas 
obras com que prevaricaste contra mim; pois eu 
afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, 
e não continuarás a fazer de meu santo monte 

12motivo de tuas vanglórias.  E deixarei entre vós 
um punhado de homens humildes e pobres". E 
no nome do Senhor porá sua esperança o resto 

13 de Israel. Eles não cometerão iniquidades nem 
falarão mentiras; não se encontrará em sua boca 

uma língua enganadora; serão apascentados e 
repousarão, e ninguém os molestará. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),2-3.6-
7.17-18.19 e 23 (R/. 7a)

R. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.

1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, 
 seu louvor estará sempre em minha boca.Minha 

alma se gloria no Senhor; que ouçam os 
humildes e se alegrem! R.

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

infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

3. Mas ele volta a sua face contra os maus, 
 para da terra apagar sua lembrança.Clamam os 

justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as 
angústias os liberta. R.

4. Do coração atribulado ele está perto e 
conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor 
liberta a vida dos seus servos, e castigado não 
será quem nele espera. R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde, ó Senhor, não tardeis mais, fazei o 

povo acabar com os seus crimes. R.

Evangelho - Mt 21,28-32

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos 
28 sacerdotes e aos anciãos do povo: "Que vos 

parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-
se ao primeiro, ele disse: `Filho, vai trabalhar 

29 hoje na vinha!' O filho respondeu: ̀ Não quero'. 
30 Mas depois mudou de opinião e foi. O pai 

dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. 
Este respondeu: ̀ Sim, senhor, eu vou'. Mas não 

31 foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?" Os 
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sumos sacerdotes e os anciãos do povo 
responderam: "O primeiro". Então Jesus lhes 
disse: "Em verdade vos digo, que os publicanos 
e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus. 
32 Porque João veio até vós, num caminho de 
justiça, e vós não acreditastes nele. Ao 
contrário, os publicanos e as prostitutas creram 
nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos 
arrependestes para crer nele". - Palavra da 
Salvação. 

Preces dos fiéis

Na intercessão de São João da Cruz, místico 
espanhol e no convite a conversão e a 
p reparação  pa ra  a  v inda  do  Senhor, 
apresentemos nossas preces, dizendo: R. 
Senhor, atendei a nossa prece.

1. Pela Igreja de Deus, para que, na vida e 
nos escritos dos místicos, lhe seja revelado o 
que há de mais puro no Evangelho, rezemos ao 
Senhor.

2. Pelos Carmelitas, homens e mulheres, 
para que vivam em união com Deus na mais alta 
contemplação e no cotidiano, rezemos ao 
Senhor.

3. Pelos catecúmenos e fiéis, para que 
descubram Deus no silêncio da brisa suave e no 
fogo abrasador da Palavra poderosa, rezemos ao 
Senhor.

4. Pelos membros da nossa comunidade, 

para que aprendamos que para se abrir ao amor 
é preciso renunciar a tudo, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Chegue até vós, Senhor, a nossa 

humilde oração e, por intercessão de São João 

da Cruz, que, com Santa Teresa de Jesus, foi um 

grande reformador, ajudai-nos a percorrer, 

através da noite escura, o caminho do monte 

santo da vossa glória.

Oração sobre as oferendas

Aceitai, ó Deus onipotente, o sacrifício que 
vos oferecemos na festa de São João da Cruz, e 
fazei-nos imitar em nossa vida os mistérios da 
paixão do Senhor que vamos celebrar na 
Eucaristia.

Antífona da comunhão - Mt 16,24

Quem quiser ser meu discípulo renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o 
Senhor.

Oração depois da comunhão 

Ó Deus, que fizestes de são João um 
apóstolo do mistério da cruz, dai-nos, 
fortificados por este sacrifício, permanecer 
unidos ao Cristo e trabalhar na vossa Igreja pela 
salvação de todos.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 21,28-32

D
iante de um conflito com as autoridades judaicas, Jesus propõe a parábola dos dois 
filhos. Esta passagem só se encontra no Evangelho de Mateus. A parábola é uma 
estratégia muito sábia da parte de Jesus, pois conduz para que os interlocutores deem 

uma resposta que parece óbvia. Porém, eles não se dão conta que, ao responder, acabam caindo 
na “cilada” armada por Jesus.

- Chefes dos sacerdotes: Era um grupo reduzido e aparecem 83 vezes nos Evangelhos, nunca 
exercendo atividades de culto, sempre em atividade de poder. Serão os principais responsáveis 
pela condenação à morte de Jesus (Mt 26,57ss). Pertenciam ao partido dos saduceus, eram 
proprietários da maioria das terras, açougues, hospedagens, comércio, etc. e beneficiavam-se 
economicamente da função religiosa que exerciam. Ocupavam um terço do Sinédrio que era 
presidido pelo Sumo Sacerdote. Não confundir com os “Sacerdotes”, que eram levitas, cerca de 
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8.000 na época de Jesus, eles aparecem somente 11 vezes nos Evangelhos, em geral exercendo 
atividades cultuais e nem sempre em conflito com Jesus (Mt 8,4; Mc 1,44; Lc 1,5-25; 5,14; 
14,17).

- Anciãos: O grupo dos anciãos representa os leigos na religião de Israel. Não são os mais 
velhos da comunidade e sim aqueles que têm mais experiência e se destacam entre o povo. Este 
grupo formava um terço do Grande Sinédrio.
- Os dois filhos: Os dois filhos na parábola representam grupos bem distintos em suas relações 
com Deus. Enquanto o primeiro filho representa os pecadores que fazem penitência, o segundo 
filho representa aqueles que se julgam justos.

- Sim... não: Há um jogo interessante de palavras na parábola. Aqueles que disseram sim 
com a palavra, dizem não com a prática. Ao contrário, dos outros que disseram não, mas agiram 
de forma positiva. A Carta de Tiago diz: “Seja vosso sim, sim, e o vosso não, não” (Tg 5,12). No 
nosso texto, o primeiro filho, não cumpriu o que disse; ao contrário, o segundo, foi mais além: 
disse não e, no entanto, cumpriu o pedido do pai.

- Os publicanos e prostitutas: Publicanos eram os cobradores de impostos e eram mal vistos 
entre a população. Em Lucas, eles também foram para serem batizados por João (Lc 3,12). Não 
se menciona em nenhum lugar que as prostitutas tenham ido ao batismo de João. Há dúvidas, 
inclusive, se João batizava mulheres. No entanto, por reconhecerem seu pecado e 
demonstrarem boa intenção de arrependimento, são consideradas melhores do que aqueles que 
foram ao batismo e não mudaram de vida.

- Vos precedem: O verbo está no presente e não no futuro, como traduzem algumas Bíblias. 
O texto quer dar uma conotação de uma realidade que já está acontecendo. Mateus informa que 
os saduceus também foram se batizar por João Batista (3,7), mas sua atitude não mudou.

- Crer e não crer: Jesus atinge em cheio a hipocrisia dos chefes dos sacerdotes e anciãos. 
Eles foram ao batismo de João e não creram nele ou, se creram, foi falsamente, pois não 
colocaram em prática o seu ensinamento. Se não levaram a sério a mensagem de João que foi o 
Precursor, como poderão então crer no Messias do qual João deu testemunho? Ao contrário, os 
publicanos que foram ao batismo acolheram Jesus. E as prostitutas, que talvez nem tenham ido 
a João, fizeram penitência, reconheceram seu pecado e acolheram a mensagem do Evangelho.

O questionamento que Jesus fez aos chefes dos sacerdotes e anciãos vale também para nós 
hoje, para a Igreja toda. Não basta professar a fé somente com a boca, não basta frequentar as 
celebrações e dizer “sim” se a nossa prática também não é coerente com o nosso dizer. Se a 
nossa fé for somente de palavras, corremos o risco de ver os “publicanos e prostitutas” 
passarem à nossa frente. Ao contrário, quando a nossa fé se manifesta também em boas obras, 
estamos mostrando que cremos não somente com palavras, mas com toda a nossa vida. 
Estamos nos aproximando do Natal, é tempo de preparação, de conversão e mudança de vida 
para acolhermos Jesus que vem nascer no meio de nós!

Santos do dia: Heron (240-250). Espiridião (+346). Nicácio de Reims (+407 ou 451). 
Venâncio Fortunato (536-610). Folcuíno (+855). Bertoldo de Regensburg (1210-1272). João 
da Cruz (1542-1591). Francisca Shervier (1819-1876). 

Memória histórica: 90 anos da vitória nazista nas eleições alemãs, quando o Partido Nazista (NSDAP) 
aumentou o número de assentos de 12 para 107 (1930). 

Efemérides: Dia do Engenheiro de Pesca. Dia do Ministério Público Federal. Dia Nacional da Ópera.
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15 15 QUARTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo – Pf. do Advento, I - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, a dúvida faz 
parte da vida de quem tem fé. Também para os 
contemporâneos de Jesus, era difícil concluir 
que ele era o Messias. João Batista viveu esta 
experiência. Em todos os momentos e 
circunstâncias, em especial na celebração da 
comunidade, Deus vai revelando sinais de sua 
presença e desafia para a vigilância permanente. 

Antífona da entrada - Hab 2,3; 1Cor 4,5

O Senhor vai chegar, não tardará: há de 
iluminar o que as trevas ocultam e se 
manifestará a todos os povos.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus onipotente, que as 
próximas festas do vosso Filho nos sejam 
remédio nesta vida e prêmio na vida eterna. 

Primeira leitura - Is 45,6b-8.18.21b-25 

Leitura do Livro do Profeta Isaías�  

6b 7"Eu sou o Senhor, não há outro, eu formei 
a luz e criei as trevas, crio o bem-estar e as 
condições de mal-estar: sou o Senhor que faço 

8 todas estas coisas. Céus, deixai cair orvalho 
das alturas, e que as nuvens façam chover 
justiça; abra-se a terra e germine a salvação; 
brote igualmente a justiça: eu, o Senhor, a criei". 
18 Isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio 
Deus que fez a terra, a conformou e consolidou; 
não a criou para ficar vazia, formou-a para ser 

21bhabitada: "Sou eu o Senhor, e não há outro.  
Acaso não sou eu o Senhor? E não há deus além 
de mim. Não há um Deus justo, e que salve, a 

22 não ser eu. Povos de todos os confins da terra, 
voltai-vos para mim e sereis salvos, eu sou Deus 

23 e não há outro. Juro por mim mesmo: de minha 

boca sai o que é justo, a palavra que não volta 
atrás; todo joelho há de dobrar-se para mim, por 

24mim há de jurar toda língua, dizendo: Somente 
no  Senhor  res idem jus t iça  e  fo rça " . 
Comparecerão perante ele, envergonhados, 

25 todos os que lhe resistem; no Senhor será 
justificada e glorificada toda a descendência de 
Israel. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial -�  Sl 84(85),9ab-
10.11-12.13-14 (R/. cf. Is 45,8)

R. Que os céus lá do alto derramem o 
orvalho, que chova das nuvens o justo 
esperado!

1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a 
 paz que ele vai anunciar;a paz para o seu povo e 

seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu 
 coração.Está perto a salvação dos que o temem, 

e a glória habitará em nossa terra. R.
2. A verdade e o amor se encontrarão, a 

 justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a 
fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. �
R.

3. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a 
 nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça 

andará na sua frente e a salvação há de seguir os 
passos seus. R.

Aclamação ao Evangelho - Is 40,9-10

R.� Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.� Tu que trazes boa nova a Sião, levanta 

tua voz e anuncia: eis que vem o Senhor Deus 
com poderio! R.

Evangelho - Lc 7, 19-23 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:53



D
ia

 1
5 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
3ª

 S
em

an
a 

do
 A

dv
en

to

59

Naquele tempo, João convocou dois de 
19 seus discípulos, e mandou-os perguntar ao 

Senhor: "És tu aquele que há de vir, ou devemos 
20 esperar outro?" Eles foram ter com Jesus, e 

disseram: "João Batista nos mandou a ti para 
perguntar: ‘És tu aquele que há de vir, ou 

21 devemos esperar outro?’ " Nessa mesma hora, 
Jesus curou de doenças, enfermidades e 
espíritos malignos a muitas pessoas, e fez 

22muitos cegos recuperarem a vista.  Então, 
Jesus lhes respondeu: "Ide contar a João o que 
vistes e ouvistes: os cegos recuperam a vista, os 
paralíticos andam, os leprosos são purificados, 
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a 

23 boa-nova é anunciada aos pobres. E feliz é 
aquele que não se escandaliza por causa de 
mim!" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Rezemos ao Senhor, neste tempo do 
advento, a fim de vivermos a fidelidade e a 
vigilância permanentes. R. Senhor, atendei a 
nossa prece.

1. Para que a nossa comunidade se deixe 
interpelar pelos sinais dos tempos, rezemos ao 
Senhor!

2. Para que os cristãos sejam solidários com 
os esforços de libertação da humanidade, em 
nome de sua fé, rezemos ao Senhor!

3. Para que não seja motivo de escândalo o 
envolvimento da Igreja com os problemas 

sociais, mas sim a omissão e o silêncio diante 
dos sofrimentos, rezemos ao Senhor!

4. Para que a complexidade dos problemas 
não nos leve a perder a esperança de um novo 
céu e nova terra, rezemos ao Senhor!

5. Por nossos falecidos, para que a sua 
memória nos ajude a imitá-los no bem e a não 
repetir os seus erros, rezemos ao Senhor!

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. -  Senhor Jesus, descei do mais alto dos 

céus, vinde trazer-nos todos os bens, tornando-

nos campo aberto e fértil para a vossa ação 

salvadora e libertadora. Vós que viveis e reinais 

pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar 
estes dons da nossa devoção, para que, ao 
celebrarmos o sacramento que nos destes, se 
realize em nós s salvação. 

Antífona da comunhão - Is 40,10; cf 
34,5

Eis que vem o Senhor com seu poder e 
iluminará os olhos de seus servos.

Oração depois da comunhão

Imploramos, ó Pai, vossa clemência para 
que estes sacramentos nos purifiquem dos 
pecados e nos preparem para as festas que se 
aproximam. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 7,19-23
atitude de espera implica uma constante busca para que não seja espera passiva. No 

AEvangelho de hoje, meditamos sobre o modelo de Messias que estava no coração do 
povo da época de Jesus. Afinal, quem era esperado? O que desejavam que este enviado 

de Deus fizesse pelo povo? É nesse contexto que deve ser lida a dúvida de João se, de fato, Jesus era 
o Messias. A comprovação dada por Jesus é uma grande catequese que delineia os traços do reino 
de Deus e mostra que a Promessa já se cumpre no meio do povo!

- A pergunta de João: No final da cura do filho da viúva de Naim, diz-se que a fama de Jesus se 
espalha por toda a redondeza (Lc 7,17). Um olhar para o Evangelho de Mateus faz-nos pensar que 
João já estava na prisão, motivo pelo qual, provavelmente, envia dois de seus discípulos para 
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conversar com Jesus. Duas testemunhas autorizadas era uma exigência do direito judaico (cf. Dt 
17,6).

- És tu aquele que há de vir? Na época de Jesus, os judeus tinham concepções diferentes 
sobre o Messias que viria. Uns esperavam um Messias sacerdote, perfeito no ritualismo e na 
pureza legal e que renovaria o culto; outros, um Mestre da Lei, que renovaria o povo por meio da 
Lei; havia também os que aguardavam um Messias político, que viesse do céu com poder e 
expulsaria os estrangeiros do território sagrado judaico. Por isso, a pergunta de João Batista é 
mais profunda do que parece à primeira vista. Sabemos, pelo cap. 3 de Lucas, que sua imagem 
de Messias envolvia alguém “mais forte do que ele”, que fizesse uma libertação em Israel com o 
espírito e o fogo, para queimar a palha e recolher o trigo. Portanto, no pano de fundo de sua 
pergunta também está a dúvida sobre o tipo de Messias que deveria esperar! Afinal, como 
identificá-lo? 

- Eles foram ter com Jesus e disseram... devemos esperar outro? A pergunta dos emissários 
de João reflete esta dificuldade de interpretação. Será que o pequeno, pobre e humilde Jesus é o 
Messias? Esperava-se um Mestre da Lei, e ele vive em constante conflito com os mestres da lei; 
esperava-se um Messias sacerdote, e ele não é sacerdote, critica os sacerdotes e ataca o 
templo; o poder romano atenta à identidade de Israel e oprime o povo de tantas maneiras... 
Jesus entusiasma as massas; não poderia aproveitar do seu prestígio para fazer um levante 
popular contra os romanos?

- Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos: Com sua própria vida, Jesus 
testemunha um novo modelo messiânico. Primeiro, realiza grandes milagres, o que identifica 
seu grande poder. Mas também começa a revelar o foco do plano salvífico que cumpre: os 
pequenos. A intervenção decisiva de Deus acontece para os enfermos, doentes, os que sofrem 
de males que sequer conseguem explicar, os que padeciam de males e acreditavam que era por 
causa de seus pecados. Deus encarnou-se definitivamente na história, o que é testemunhado 
pelos emissários de João, e atua diretamente não em sentido imediatamente escatológico, mas 
transformando a história dos que mais precisam.

- A boa-nova é anunciada aos pobres! O sentido salvífico de todos estes acontecimentos é 
revelado com uma nova missão dada por Jesus às duas testemunhas presentes. Os emissários 
de João saem com o mandato de anunciarem que viram grandes obras em favor dos que sofrem: 
cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos... enfim, os pobres! Eles são objeto do cuidado de 
Deus, são a marca do Messias no meio dos homens! Este é o caminho catequético da pregação 
de Jesus em Lucas. Em primeiro lugar, na sinagoga de Nazaré, mostra que as profecias do 
Antigo Testamento cumprem-se nele e que a garantia de que o Espírito do Senhor está sobre ele 
e o consagra como Messias (“Ungido”) é que grandes obras são realizadas em favor dos pobres 
(cf. Lc 4,16-19). Então, estes pobres são destinatários de um grande prêmio no discurso das 
bem-aventuranças: “Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lc 7,21).

- Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim! Diante da nova realidade do Reino 
que é apresentada a todos os homens e de um novo modelo de Messias, todos são convidados a 
reconhecer que em Jesus explode o poder salvífico de Deus, na forma de grandes obras em 
favor dos que mais sofrem. Esta é a maneira decisiva que Deus decide agir na história dos 
homens. Eis aqui um grande convite para deixar de lado as visões messiânicas que 
privilegiavam ora o grupo dos puristas, ora dos militares ou ascéticos. Chegou a hora de abrir o 
coração para a verdadeira face do Messias, que tem os traços dos mais pobres e pequenos, os 
excluídos e sem-esperança, que são os protagonistas de um mundo novo e diferente.
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No tempo do Advento, somos levados a contemplar o verdadeiro rosto de Jesus, que nos 
mergulha no mistério do sofrimento, no berço do cuidado amoroso de Deus. O Messias não se 
adapta ao que pensamos dele ou ao que queremos que faça em nossa vida, de maneira egoísta. 
Ele está em favor de todos, todos os pequenos e sofredores, que esperam em Deus uma 
intervenção maravilhosa em seu favor. Assim, somos convidados, também nós, a assumir as 
pobrezas e querelas de nosso coração, para que sejam a semente de uma transformação 
inesperada feita pelo Deus dos pobres, que está chegando em nosso favor! 

Santos do dia: Cristiana (Nina) (+330). Marino de La Cava (+1170/1171). João Descalço 
(1280-1349). João Henrique Carlo (1773-1856). Maria Crucifixa de Rosa (1813-1855). Lucas 
Etlin (1864-1927). 

Memória histórica: O chefe da SS, Heinrich Himmler, ordena a remoção dos Roms (ciganos) para 
serem exterminados em Auschwitz-Birkenau (1942). 

Testemunhas do Reino: Daniel Bombara (Argentina, 1975). Eloy Ferreira da Silva (Minas Gerais, 
1984). Ronaldo Muñoz (Chile, 2009)

Efemérides: Dia do Jornaleiro. Dia do Jardineiro. Dia do Esperanto. Fundação da Academia 
Brasileira de Letras (1896).

Animador(a) - Irmãs e irmãos, João 
Batista foi um homem de Deus, humilde, 
modesto e penitente, totalmente voltado para 
causa do Senhor e para preparar Seus 
caminhos. Por isso ele assume um papel 
fundamental do mistério da vinda de Cristo, o 
Messias. Em cada um de nós, hoje, o convite 
para preparar em nossa vida a chegada do 
Messias!

Antífona da entrada - Sl 18, 151-152

Estais perto, Senhor, e todos os vossos 
caminhos são verdadeiros. Desde muito aprendi 
que vossa aliança foi estabelecida para sempre.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, somos servos indignos 

16 QUINTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo - Pf. do Advento, I - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

e reconhecemos com tristeza as nossas faltas. 

Dai-nos a alegria do advento do vosso Filho que 

vem para nos salvar.

Leitura - Is 54, 1-10

Leitura do Livro do Profeta Isaías

1 Alegra-te, ó estéril, que nunca foste mãe, 

exulta e regozija-te, tu que nunca deste à luz; os 

filhos da mulher abandonada são mais 

numerosos do que os filhos da bem-casada, diz 
2 o Senhor. Alarga o espaço de tua tenda e 

distende bastante as peles das tuas barracas; 

usa cordas bem longas e finca as estacas com 
3 segurança. Farás expansão para um lado e para 

outro e tua posteridade receberá em herança as 
4 nações que povoarão cidades abandonadas. 

Não tenhas medo, pois não sofrerás afronta 
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alguma; nem te perturbes, pois não tens de que 

te envergonhar; esquecerás a vergonha sofrida 

na juventude e não te recordarás mais da 
5 humilhação da viuvez. Teu esposo é aquele que 

te criou, seu nome é Senhor dos exércitos; teu 

redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de 
6 toda a terra. O Senhor te chamou, como a 

mulher abandonada e de alma aflita; como a 

esposa repudiada na mocidade, falou o teu 
7 �Deus. Por um breve instante eu te abandonei, 

8 mas com imensa compaixão volto a acolher-te. 

Num momento de indignação, por um pouco 

ocultei de ti minha face, mas com misericórdia 

eterna compadeci-me de ti, diz teu salvador, o 
9 Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei 

nunca mais inundar a terra, assim juro que não 
10 me irritarei  contra ti nem te farei ameaças. 

Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, 

mas minha misericórdia não se apartará de ti, 

nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu 

misericordioso Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial  Sl 29(30),2 e 4.5--

6.11.12a e 13b (R. 2a)

R. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós 

me livrastes!

1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 

livrastes, e não deixastes rir de mim meus 

inimigos! Vós tirastes minha alma dos abismos 

e me salvastes, quando estava já morrendo!  R.

2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-
  lhe graças e invocai seu santo nome! Pois sua 

ira dura apenas um momento, mas sua bondade 

permanece a vida inteira; se à tarde vem o pranto 

visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria.   

R.

3. Escutai-me, Senhor Deus, tende 
   piedade! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor!

Transformastes o meu pranto em uma festa, 

Senhor meu Deus, eternamente hei de       

louvar-vos!  R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 3,4.6

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Preparai o caminho do Senhor, endireitai 

suas veredas! Toda carne há de ver a salvação 

que vem de Deus!   R.

Evangelho - Lc 7,24-30

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Lucas 

24 Depois que os mensageiros de João 

partiram, Jesus começou a falar sobre João às 

multidões: "O que fostes ver no deserto?  Um 
25 caniço agitado pelo vento?  O que fostes ver? 

Um homem vestido com roupas finas? Ora, os 

que se vestem com roupas preciosas e vivem no 
26luxo estão nos palácios dos reis.  Então, o que 

fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e 
27 alguém que é mais do que um profeta. É de 

João que está escrito: `Eis que eu envio o meu 

mensageiro à tua frente; ele vai preparar o meu 
28 caminho diante de ti'. Eu vos digo: entre os 

nascidos de mulher, ninguém é maior do que 

João. No entanto, o menor no Reino de Deus é 
29 maior do que ele. Todo o povo ouviu e até 

m e s m o  o s  c o b r a d o re s  d e  i m p o s t o s 

reconheceram a justiça de Deus, e receberam o 
30 batismo de João. Mas os fariseus e os mestres 

da Lei, rejeitando o batismo de João, tornaram 

inútil para si mesmos o projeto de Deus". - 

Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

João Batista viveu a fidelidade ao Deus de 

Israel e anunciou a chegada de um novo tempo. 

Peçamos, na mesma confiança: R. Senhor, 

atendei a nossa prece.

1. Para que os Bispos, os presbíteros e os 

diáconos, partindo sempre da revelação de 
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Deus, falem da Igreja com palavras de 

esperança, rezemos ao Senhor. 
2. Para que nossa comunidade seja 

instrumento de Deus no caminho de preparação 

para o Natal, rezemos ao Senhor.
3. Para que cada vez mais pessoas façam 

uma experiência de Deus como fez João Batista 

e ajudem a transformar as realidades de 

injustiça e pecado, rezemos ao Senhor. 
4. Por todos os que se sentem desanimados 

e perdendo o sentido da vida, a fim de que 

encontrem em Deus a luz de novos dias e o 

encorajamento na fraternidade dos que estão 

mais próximos, rezemos ao Senhor.
(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr.-Senhor, que mudais a tristeza em alegria 

e a esterilidade em fonte de vida,ensinai-nos a 

confiar na vossa força. Por Cristo nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, estas oferendas que 

escolhemos entre os dons que nos destes, e o 

alimento que hoje concedeis à nossa devoção 

torne-se prêmio da redenção eterna.

Antífona da comunhão  - Tt 2,12-13

Vivamos neste mundo com justiça e 

piedade, esperando a feliz esperança e o 

advento da glória de nosso grande Deus.

Oração depois da comunhão

Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos 

vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a 

amar desde agora o que é do céu e, caminhando 

entre as coisas que passam, abraçar as que não 

passam.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 7,24-30

D
epois de realizar grandes obras que eram previstas no projeto de salvação apresentado na 

sinagoga de Nazaré (Lc 4,16-30), Jesus é interpelado por discípulos de João, que 

querem saber se ele é, de fato, o Messias esperado. Jesus responde enumerando todos 

os sinais messiânicos que se realizavam no meio do povo, comprovando que ele era o Enviado. 

Agora, mostra aos homens que é preciso acolher o caminho de salvação feito por Deus e 

começado em João Batista.

- Jesus começou a falar sobre João às multidões: Era preciso explicar qual era a relação que a 

missão de Jesus estabelecia com a missão de João Batista. Certamente, essa era uma dúvida 

comum dos seguidores de João e de Jesus. Especialmente com a visita dos enviados de João (Lc 

7,18-23), Jesus havia se revelado como “aquele que vem”. Então, seria necessário explicar o 

papel de João como seu precursor.

- O que fostes ver no deserto? Jesus fala para judeus que saíram de seu conforto de casa para 

buscar entender o que Deus fazia em seu tempo. Por isso, tinham que ir para o lugar onde o povo de 

Israel havia caminhado por quarenta anos, alimentando a esperança de viver em terra as promessas 

que Deus havia feito a eles. Do mesmo jeito, em João Batista, o povo espera as promessas que se 

cumprem em Jesus.

- Um caniço agitado pelo vento: Jesus corrige a visão popular sobre o projeto de salvação que 

se realizava em João Batista e nele próprio. João não era “um caniço agitado pelo vento” (cf. 1Rs 

14,15). Isso é um símbolo de fraqueza e indecisão: ser guiado de um lado para o outro não por 

vontade própria, mas por fatores externos. 

- Um homem vestido com roupas finas: a tradição dos sinóticos mostra João com uma roupa 
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diferente do povo: pelos de camelo e um cinturão feito de couro (Mt 3,4; Mc 1,6), vestido como 

Elias (2Rs 1,8). Lucas omite essa informação para colocá-la aqui, ensinando que João não é 

guiado pelos interesses humanos, mas é parte essencial no plano de salvação divino. 

- Um profeta: Os judeus já esperavam um grande profeta que viesse antes do Messias. O 

último dos profetas, Malaquias, havia terminado seu livro dizendo que, antes do grande Dia do 

Senhor, protagonizado pelo Messias, haveria um momento profético tão forte que podia ser 

comparado ao tempo de Elias (Ml 3,23-24). 

- Mais que um profeta: João, portanto, ao personificar a profecia de Malaquias, transforma-

se na dobradiça que separa o tempo da promessa e o tempo messiânico. É mais que um profeta, 

porque inaugura o tempo da salvação!

- Ninguém é maior que João: João Batista é o ponto mais alto e a personificação da 

esperança entregue aos judeus. Através de João, também o leitor proveniente do paganismo 

pode conhecer a história de Israel e decidir se quer ou não estar entre os que conhecem o 

desígnio salvífico de Deus (7,29-30).

- Duas respostas possíveis: Ao final do ensinamento, Jesus faz uma bonita catequese para o 

povo. Dois tipos de resposta são enumerados: uma daqueles que, vindos de diferentes lugares 

e realidades, reconhecem a justiça de Deus. Os outros são os fariseus e os mestres da lei, que 

estão certos de serem detentores do caminho para a justiça, por isso, não precisam aprender de 

João ou de Jesus.

- Reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João: João está no deserto 

para pôr em marcha o êxodo definitivo para aqueles que aceitam o caminho de salvação 

proposto por Deus. “Aquele que vem” conduzirá o povo para a pátria da vida, do amor e da 

liberdade. É o “êxodo” definitivo de todos os escravos e escravas para o Reino da liberdade dos 

filhos e filhas de Deus.

- Tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus: Aceitar ou não a sua mensagem de 

conversão significa inserir-se ou ficar de fora do último ato da história de fé na promessa que 

começou com Abraão. Isso vale para os contemporâneos de João e para todas as pessoas de 

todos os tempos e lugares.

Advento é tempo de olhar para os sinais da história e reconhecer o plano de salvação de 

Deus, revelado no Antigo Testamento, feito realidade com Jesus e presente no coração da 

Igreja. Contudo, a resposta a Deus que nos salva não é feita somente admirando o caminho 

feito. É preciso sair do conforto de nossa vida e ir para o deserto, ou seja, colocar-se em 

ambiente de conversão. Não importa se estamos como os cobradores de impostos em nossa 

vida interior. Deus continua sendo salvador e abraçando com sua justiça misericordiosa todos 

os que o reconhecem como Pai. 

Santos do dia: Ado de Vienne (800-875). Adelaide (931-999). Sebastião Maggi (1414-1496). 

Efemérides: Criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815). 250º aniversário do 
nascimento de Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770). Dia do Reservista. Dia do Teatro Amador. 
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SÃO DÂMASO I, Papa
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

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

PREPARAÇÃO PRÓXIMA DO NATAL

(17-24 de dezembro)
 Os dias de semana deste período visam de modo mais direto à preparação do Natal do Senhor 

o(NALC, n  42). O Ofício e a Missa são sempre do dia; mas pode haver comemoração facultativa de 
algum santo.

17 SEXTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo – Pf. do Advento, II - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

Animador (a) - Irmãs e irmãos, entramos 

na semana que antecede o Natal. Uma 

preparação já bem próxima. Acolhemos a 

história de Jesus, sua origem terrena. No 

mistério da encarnação, Deus assume a 

condição humana e desafia a transformarmos o 

mundo num lugar melhor para viver. É no meio 

da história que experimentamos a presença de 

Deus. 

Antífona da entrada - Is 49,13

Alegrem-se os céus e exulte a terra, porque 

o Senhor nosso Deus virá e terá compaixão dos 

pequeninos.

Oração do dia

Ó Deus, criador e redentor do gênero 

humano, quisestes que o vosso Verbo se 

encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à 

nossa súplica, para que o vosso Unigênito, 

tendo recebido nossa humanidade, nos faça 

participar da vida divina.

Leitura - Gn 49,2.8-10

Leitura do Livro do Gênesis 

Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e 
2 disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi 

8 Israel, vosso pai! Judá, teus irmãos te louvarão; 

pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos, 
9 se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. 

Judá, filhote de leão: subiste, meu filho, da 

pilhagem; ele se agacha e se deita como um 
10 leão, e como uma leoa; quem o despertará? O 

cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de 

comando dentre seus pés, até que venha Aquele 

a quem pertencem, e a quem obedecerão os 

povos". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 71(72),1-2..3-

4ab.7-8.17 (R/. cf. 7)

R. Nos seus dias a justiça florirá e paz 

em abundância, para sempre.

1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, 

vossa justiça ao descendente da realeza! Com 

justiça ele governe o vosso povo, com equidade 

ele julgue os vossos pobres. R.

2. Das montanhas venha a paz a todo o 
 povo, e desça das colinas a justiça! Este Rei 

defenderá os que são pobres, os filhos dos 

humildes salvará. R.

3. Nos seus dias a justiça florirá e grande 

paz, até que a lua perca o brilho! De mar a mar 

estenderá o seu domínio, e desde o rio até os 

confins de toda a terra! R.

4. Seja bendito o seu nome para sempre! E 

que dure como o sol sua memória! Todos os 

povos serão nele abençoados, todas as gentes 

cantarão o seu louvor! R.
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Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V.� Ó Sabedoria do Altíssimo, que tudo 

determina, com doçura e com vigor: oh, vem 

nos ensinar o caminho da prudência. R.

Evangelho - Mt 1,1-17

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Mateus�

1 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de 
2 Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac; Isaac 

3 gerou Jacó; Jacó gerou Judá e seus irmãos. 

Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. 
4 Farés gerou Esrom; Esrom gerou Aram; Aram 

gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson; 
5 Naasson Gerou Salmon; Salmon gerou Booz, 

cuja mãe era Raab. Booz gerou Obed, cuja mãe 
6 era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei 

Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha 
7 sido a mulher de Urias. Salomão gerou 

8 Roboão; Roboão gerou Abias; Abias gerou Asa; 

Asa gerou Josafá; Josafá gerou Jorão; Jorão 
9 gerou Ozias; Ozias gerou Jotão; Jotão gerou 

10Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou 

Manassés; Manassés gerou Amon; Amon gerou 
11Josias.  Josias gerou Jeconias e seus irmãos, 

12no tempo do exílio na Babilônia. Depois do 

exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel; 
13Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou 

Abiud; Abiud gerou Eliaquim; Eliaquim gerou 
14 Azor; Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim; 

15 Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar; 
16 Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó 

gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu 
17 Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as 

gerações desde Abraão até Davi são quatorze; 

de Davi até o exílio na Babilônia, quatorze; e do 

exílio na Babilônia até Cristo, quatorze. - 

Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A história é como uma longa corrente de 

pessoas, grupos, povos, culturas que vão 

construindo a caminhada da humanidade, com 

seus sonhos e pesadelos, suas conquistas e 

desastres. Certos da presença salvadora de 

Deus, nas buscas da humanidade digamos: R. 

Senhor atendei a nossa prece.

1. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja no coração do Pai, nós vos pedimos. 

2. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja nos primórdios da criação, nós vos 
pedimos. 

3. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja desde Abel ao último eleito, nós vos 
pedimos.

4. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja no povo do Êxodo, nós vos pedimos. 

5. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja em Maria, mãe do vosso Filho, nós vos 
pedimos.

6. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja nos primeiros discípulos, nós vos 
pedimos. 

7. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja no mistério pascal de Cristo, nós vos 
pedimos. 

8. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja no mistério de Pentecostes, nós vos 
pedimos. 

9. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja na comunhão e na missão, nós vos 
pedimos. 

10. Senhor, dai-nos contemplar a vossa 
Igreja na união consumada com seu Esposo, 
nós vos pedimos.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Deus da vida, Senhor da história, rei 

dos séculos! Olhai compassivo a humanidade 

que criastes. Conduzi-a pelos caminhos da 

verdade, da justiça e da paz. Fazei que o vosso 

povo fiel seja sinal da vossa presença benéfica e 

salvadora. 
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Oração sobre as oferendas

Santificai, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja, e concedei que, por estes sagrados 
mistérios, sejamos restaurados com o pão do 
céu.

Antífona da comunhão - Ag 2,8

Eis que vem o desejado de todas as nações; 

ele encherá de glória a casa do Senhor.

Oração depois da comunhão

Saciados com os vossos dons divinos, nós 
vos pedimos, ó Deus todo-poderoso, que 
possamos realizar o nosso desejo de brilhar 
diante do Cristo que se aproxima, como 
lâmpadas acesas pelo vosso Espírito.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 1,1-17

E
ste Evangelho narra a genealogia de Jesus. É a porta de entrada para o Novo 

Testamento, ou seja, o Evangelho que melhor faz a ligação com o Antigo Testamento. 

Mateus preocupa-se em enraizar Jesus de Nazaré na herança do povo escolhido de 

Deus, Israel. A genealogia quer mostrar que Jesus é o Messias prometido, é o descendente da 

estirpe de Davi. Portanto, a promessa se realizou e o Messias já chegou para concretizar o plano 

de Deus na história.
- Genealogia: Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus (Gn 5,1-

3), pelo sangue (Gn 11; 1Cr 5,27-29) ou pela adoção (Gn 10). Para apresentar a origem do 
homem que sobe ressuscitado e está presente à sua Igreja até o fim dos tempos (Mt 28,16-20), 
Mateus recorre ao gênero literário bíblico das genealogias: Jesus tem suas raízes no povo eleito. 

- Filho de Davi: Já no início (1,1), Mateus informa que Jesus Cristo é da descendência de 
Davi. Com isso, se cumprem as profecias que previam que o Messias seria da tribo de Judá e da 
descendência de Davi (2Sm 7,1-17; Is 7,14; 11,1.10; Mq 5,1).

- Filho de Abraão: Mateus liga Jesus à descendência de Abraão, o pai da fé. Diferente de 
Lucas, que conduz a descendência de Jesus até Adão (Lc 3,38). Abraão e Davi representam os 
dois pilares da fé e da história de Israel. Ambos foram chamados por Deus para serem os 
fundadores de um povo e de uma dinastia. Foi esta história que conduziu o povo até Jesus.

- Quatorze gerações: Os nomes na genealogia estão organizados em três grupos de 14 
nomes cada (1,17). A história de Israel é traçada desde o início com Abraão (1,2), passando 
pelo ponto alto com o rei Davi (1,6) e seu ponto baixo no exílio babilônico (1,11), até sua 
concretização em Jesus Cristo (1,16). Esse número quatorze, repetido três vezes, corresponde à 
soma do valor numérico das três consoantes que, em hebraico, formam o nome de David (D = 
4; W = 6; D = 4, donde 4 + 6 + 4 = 14).

- As mulheres: A presença dessas quatro mulheres incomuns na genealogia de Cristo 
prepara o surpreendente nascimento de Jesus em Mt 1,18-25. Não só a ocorrência de nomes de 
mulheres em uma genealogia judaica é incomum, como o que se conhece delas pelo Antigo 
Testamento torna sua presença ainda mais surpreendente. Tamar (1,3) disfarçou-se de prostituta 
e concebeu os filhos de Judá, seu sogro (Gn 38). Raab (1,5) foi uma prostituta de Jericó que teve 
a vida poupada por causa de sua colaboração com os espiões de Josué (Js 2,6). A tradição de 
que era mãe de Booz só se encontra em Mateus. Rute (1,5) foi uma moabita que se ligou a Israel 
por intermédio da família do marido. A “mulher de Urias” (1,6) era Bat-Sheba (Betsabeia); o rei 
Davi vergonhosamente planejou a morte de seu marido em combate e tomou-a por mulher (2Sm 
11).

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:54



D
ia

 1
8 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
S

áb
ad

o 
da

 3
ª 

S
em

an
a 

do
 A

dv
en

to

68

- Maria na genealogia: Quando fazemos as contas dos nomes da última geração, do exílio na 
Babilônia até Cristo, um dado chama a atenção: não há 14 nomes e sim, 13! Será que o 
evangelista errou? Na verdade, esta é uma maneira muito fina de mostrar que a história de Jesus 
passa por Maria. Ela é o décimo quarto nome desta lista, porque não é possível ler a história de 
Jesus sem passar por sua mãe.A genealogia apresentada por Mateus não é uma lista enfadonha 
de 42 nomes, mas a celebração de uma história conduzida por Deus até chegar ao ponto 
máximo da revelação. As três etapas sucessivas desta história conduzem até Jesus Cristo. Se o 
Evangelho começa olhando para o passado, o seu final será indicando para o futuro, quando o 
Evangelho será anunciado a todas as nações e este mesmo Jesus estará conosco até o fim dos 
tempos (Mt 28,18-20). Hoje, nós somos convidados também a olhar para o passado: ver, 
conhecer, valorizar e celebrar o que Deus já fez conosco nesta bela história da salvação. A 
história é conduzida por Deus e, na nossa história, Jesus também é o Deus conosco, sempre 
junto com seu povo e sua Igreja.

Santos do dia: Lázaro de Betânia (séc. I). Olímpia (+408). Modesto de Jerusalém (+634). Estúrmio 
(+779). Vivina de Bruxelas (1109-1176). João de Matha (1160-1213). Iolanda de Marienthal (1220-
1283). 

Testemunhas do Reino: Antonio Aparecido da Silva (Marília, SP, 2009).

Memória histórica: Proclamação da República da Grande Colômbia (1819). Morte de Simon Bolívar 
(Colômbia, 1830). 90 anos do início da expropriação ilegal das terras dos posseiros da região pelos 
ingleses, gerando a guerra do Contestado. Esta injustiça clamorosa foi organizada pela empresa norte-
americana Brazil Railway Company, de Percival Farquhar, também dono da madeireira Southern Brazil 
Lumber & Colonization Company com apoio de subservientes brasileiros, entre os quais o advogado da 
Brazil Railway, Affonso Camargo, vice-presidente do Estado do Paraná (1930). Acordo do MERCOSUL 
(1994). 

Efemérides: Aniversário natalício do Papa Francisco (1936). Nascimento de Érico Veríssimo (1905).

18 SÁBADO DA 3ª SEMANA DO ADVENTO
(Roxo – Pf. do Advento II - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

An imador (a )  -  I r m ã s  e  i r m ã o s , 

aproximando-nos do Natal, acolhemos a 

fidelidade de José, homem justo e sensível a 

Deus que, mesmo sem entender, foi encorajado 

em sonho pelo Anjo a assumir Maria e o filho 

que se desenvolvia em seu ventre. O 

compromisso de José torna possível a 

realização da promessa de Deus. 

Antífona da entrada

O Messias, que João apontou como o 
Cordeiro esperado, virá como nosso Rei.

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, concedei aos que 
gememos na antiga escravidão sob o julgo do 
pecado, a graça de ser libertados pelo novo 

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:54



D
ia

 1
8 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
S

áb
ad

o 
da

 3
ª 

S
em

an
a 

do
 A

dv
en

to

69

natal do vosso Filho que tão ansiosamente 
esperamos.

Leitura - Jr 23,5-8

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

5 "Eis que virão dias, diz o Senhor, em que 
farei nascer um descendente de Davi; reinará 
como rei e será sábio, fará valer a justiça e a 

6 retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo 
e Israel viverá tranquilo; este é o nome com que 

7 o chamarão: `Senhor, nossa Justiça'. Eis que 
virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará 
jurar ̀ Pela vida do Senhor que tirou os filhos de 

8 Israel do Egito' - mas sim: ̀ Pela vida do Senhor 
que tirou e reconduziu os descendentes da casa 
de Israel desde o país do norte e todos os outros 
países', para onde os expulsará; eles então irão 
habitar em sua terra". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 71(72),1-2.12-
13.18-19 (R/. cf. 7)

R. Nos seus dias a justiça florirá e paz 
em abundância, para sempre.

1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, 
vossa justiça ao descendente da realeza! Com 
justiça ele governe o vosso povo, com equidade 
ele julgue os vossos pobres. R.

2. Libertará o indigente que suplica, e o 
 pobre ao qual ninguém quer ajudar.Terá pena do 

indigente e do infeliz, e a vida dos humildes 
salvará. R.

3. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, 
 porque só ele realiza maravilhas!Bendito seja o 

seu nome glorioso! Bendito seja eternamente! 
 Amém, amém!R.

Aclamação ao Evangelho 

R.� Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.� Ó Guia de Israel, que no monte do 

Sinai, orientastes a Moisés, oh vinde redimir-

nos, com braço estendido! R.

Evangelho - Mt 1,18-24

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus�

18A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, 
sua mãe, estava prometida em casamento a 
José, e, antes de viverem juntos, ela ficou 

19grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu 
marido, era justo e, não querendo denunciá-la, 
resolveu abandonar Maria, em segredo. 
20Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo 
do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: 
"José, Filho de Davi, não tenhas medo de 
receber Maria como tua esposa, porque ela 

21concebeu pela ação do Espírito Santo.  Ela dará 
à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, 
pois ele vai salvar o seu povo dos seus 

22pecados". Tudo isso aconteceu para se cumprir 
23o que o Senhor havia dito pelo profeta:  "Eis que 

a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele 
será chamado pelo nome de Emanuel, que 

24significa: Deus está conosco." Quando 
acordou, José fez conforme o anjo do Senhor 
havia mandado, e aceitou sua esposa. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis 

Na aproximação daquele misterioso dia em 
que da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, 
o Emanuel, Deus conosco, nasceu entre nós 
para nos guiar com sabedoria e justiça, oremos, 
com toda a confiança: R. Vinde habitar entre 
nós, Senhor Jesus

1. Por toda a humanidade para que, com a 
vinda de Jesus, viva relações mais fraternas e 
solidárias, rezemos ao Senhor.

2. Pela Igreja, para que, a exemplo de José, 
diga sim à vontade de Deus, rezemos ao Senhor.

3. Pelos trabalhadores, para que no 
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testemunho de José, possam tornar o trabalho 
parte da criação de Deus, rezemos ao Senhor.

4. Pelas comunidades, para que cada 
membro faça frutificar os dons recebidos, 
rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Derramai, ó Deus, a vossa graça em 

nossos corações, para que, conhecendo pela 

mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, 

cheguemos, por sua Paixão e Cruz, à glória da 

Ressurreição. 

Oração sobre as oferendas

O sacrifício que celebramos em vossa honra 
nos torne agradáveis a vós, Senhor nosso Deus, 

para que participemos da eternidade do vosso 
Filho, que, ao se fazer mortal, nos libertou da 
morte.

Antífona da comunhão - Mt 1,23

O seu nome será Emanuel, o que significa 
“Deus-conosco”.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, fazei-nos sentir vossa misericórdia 
nesta vossa casa para que possamos preparar 
dignamente a festa da redenção que vamos 
celebrar.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 1,18-24

D
epois de apresentar a genealogia de Jesus, ligando-o com a longa história de Israel, 

desde os patriarcas, Mateus relata agora a concepção de Maria. Diferente de Lucas, 

que narra a anunciação a Maria, em Mateus, o anúncio é feito pelo anjo a José. Outra 

diferença importante é que em Lucas, o anjo dirige a palavra, enquanto que em Mateus, 

manifesta-se sempre em sonho. José aparece em quatro momentos: a situação de José (vv. 

18b-19); José recebe a mensagem do anjo (vv. 20-21); José recebe a notícia do que acontecerá 

(vv. 22-23); a obediência de José à vontade do Senhor (vv. 24-25).
- Origem de Jesus: O início do relato quer mostrar como Jesus tem sua origem na história do 

seu povo e que é da estirpe de Davi sem ter sido gerado por um homem. Esta origem também 
poderia remeter a Gn 1–2, a história da origem de tudo, para mostrar uma nova criação em 
Jesus. Há um novo tempo irrompendo-se na história dos homens!

- Maria sua mãe: Humanamente, Jesus é filho de Maria e a ela está intimamente ligado (em 
Mt 2, cinco vezes se menciona “o menino e sua mãe”). Mateus quer deixar clara a relação que 
havia entre José e Maria antes da concepção. Eles não eram casados, mas havia sim a promessa 
de casamento, que durava em torno de um ano. O contrato de casamento exigia a fidelidade e só 
seria consumado quando fossem viver juntos.

- Grávida pela ação do Espírito Santo: Mateus quer relatar o caráter excepcional da gravidez 
de Maria, que concebeu sem participação humana, sendo obra de Deus, por meio do Espírito 
Santo. A iniciativa do projeto de salvação que se inicia não é dos homens e sim de Deus!

- José era justo: No Evangelho de Mateus, o tema da justiça é central, seja nas primeiras 
palavras de Jesus (3,15), na busca fundamental (6,33), etc. Portanto, Jesus também devia 
nascer dentro de um ambiente de um homem justo. Cumprir a justiça é diferente de cumprir a 
Lei, que era o código normativo seguido em Israel. Se José fosse um legalista, teria levado Maria 
às autoridades para ser julgada de acordo com a Lei e ela seria apedrejada. Entretanto, José é um 
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justo, sua justiça vai além da Lei, defende a vida e coloca a humanidade diante do Juízo de Deus.
- Em sonho: Em Mateus, o anjo aparece sempre em sonho (1,20. 2,12.13.19.22), ao passo 

que em Lucas a aparição é concreta, o anjo Gabriel fala. Falar em sonho é uma forma típica de 
manifestação de Deus aos homens na linguagem bíblica, como se vê na história de José do 
Egito ou de Jacó.

- Tu o chamarás: Agindo como pai, José é quem dará o nome ao menino e será o nome que 
Deus indicar por meio do anjo. Deste modo, José o reconhecerá como seu filho adotivo e o fará 
entrar na descendência de Davi.

- Jesus: Mateus é o único dos evangelistas que reporta o significado do nome Jesus. O 
nome vem da raiz hebraica “salvar” e significa “o Senhor é Salvação”. Josué e outros judeus já 
tinham este nome ou parecidos, mas era simbólico. Agora Jesus será o Salvador, com a 
autoridade de Deus e salvará o povo perdoando seus pecados (Mt 9,6).

- Para se cumprir: Este termo aparece 14 vezes no Evangelho de Mateus que vê nos fatos 
salvíficos a realização das promessas de Deus no Antigo Testamento, mas também o pleno 
cumprimento da Palavra de Deus. O que foi dito, de fato está se realizando.

- A virgem: O texto se refere à profecia de Is 7,14. O texto de Isaías fala de uma jovem ('almah 
em hebraico), que Mateus reinterpreta como “virgem”, segundo tradução grega da LXX 
(Septuaginta), que traduziu por parthenos. O texto se referia à filha do rei Acaz, porém, no 
decorrer da história, adquiriu um caráter messiânico.

- Emanuel: O termo significa “Deus conosco” ou “que Deus esteja conosco”. Este “nós” é 
um plural, portanto, é muito importante, pois traduz a ideia de aliança entre Deus e seu povo. 
Emanuel não será o nome que José dará ao menino na circuncisão (no oitavo dia), mas indica o 
caráter salvífico da missão de Jesus, como presença divina e salvadora de Deus no meio do seu 
povo. Mateus vê, através de Jesus, esta presença de Deus no meio de nós no início do seu 
Evangelho (1,23), no meio (18,20) e no final (28,20).

- E aceitou sua esposa: José demonstra sua docilidade à Palavra de Deus e aceita Maria 
como esposa, selando assim o casamento em definitivo. José demonstra mais uma vez que é 
um justo (1,19) e se insere na longa lista dos justos do Antigo Testamento, não só acolhendo 
Maria como esposa, mas também acolhendo Jesus como o Messias que vem de modo bem 
diverso de como normalmente se esperava.

O exemplo de José, que era justo, motiva-nos a sermos justos, mesmo vivendo em meio a 
um mundo de injustiças e violências. O justo é aquele que escuta e que faz a vontade de Deus. 
José não cumpre a Lei, cumpre a justiça; ele dá um passo adiante, defende a vida e se torna 
instrumento do projeto de salvação de Deus. Quando nós fazemos isso, também estamos 
renovando a aliança com Deus. Ele é o Deus conosco, presença divina no meio de nós, nos fatos 
concretos da vida. Aceitar e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas é fazer como José. Esta 
é a melhor maneira de nos prepararmos para o Natal e acolher o menino Jesus que continua 
nascendo no meio de nós!

Santos do dia: Graciano (+301). Vunibaldo (701-761). 

Testemunhas do Reino: João Canuto e filhos (Brasil, 1985). Manuel Campo Ruiz (Brasil, 1992). 

Efemérides: Dia Internacional do Migrante (ONU, 1990).

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:55:55



D
ia

 1
9 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
4º

 D
om

in
go

 d
o 

A
dv

en
to

72

19 4º DOMINGO DO ADVENTO
(Roxo – IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical do Advento)

Animador(a)  –  Irmãs e irmãos, a visita de 

Maria a Isabel tem vários significados. É serviço 

à prima em seus últimos meses de gravidez. É a 

Arca da Aliança entrando na casa de Isabel. É o 

encontro do Antigo com o Novo Testamento. O 

que une as duas mulheres, apesar de todas as 

suas diferenças, é a fé no Deus da Promessa.  As 

palavras que saem da boca de Isabel atravessam 

os séculos na boca dos cristãos: “Bendita és tu 

entre as mulheres e bendito o fruto do teu 

ventre”. É impossível celebrar o Natal sem a 

presença de Maria. É impossível contemplar o 

mistério do Filho e não venerar o mistério da 

Mãe. Tendo sido ajudados por Isaías e por João 

Batista em nossa caminhada para o Natal, hoje 

Maria toma a nossa mão para levar-nos ao berço 

do Filho. Aquela que nos trouxe o Filho nos leva o 

Filho. É sua missão.

Antífona da entrada  - Is 45,8

Céus, deixai cair o orvalho; nuvens, chovei o 
justo; abra-se a terra, e brote o Salvador!

Oração do dia

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

aLeitura – Mq 5,1-4

Leitura da Profecia de Miquéias

 1 Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, 
pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti 
há de sair aquele que dominará em Israel; sua 
origem vem de tempos remotos, desde os dias 

2 da eternidade. Deus deixará seu povo ao 
abandono, até ao tempo em que uma mãe der à 
luz; e o resto de seus irmãos se voltará para os 

3filhos de Israel.  Ele não recuará, apascentará 
com a força do Senhor e com a majestade do 
nome do Senhor seu Deus; os homens viverão 
em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos 

4confins da terra, e ele mesmo será a Paz. - 
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 79(80), 
2ac.3b.15-16.18-19 (R/. 4)

R. Iluminai a vossa face sobre nós, 
convertei-nos para que sejamos salvos!

1. Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós 
que sobre os querubins vos assentais, aparecei 
cheio de glória e esplendor! Despertai vosso 
poder, ó nosso Deus e vinde logo nos trazer a 
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salvação!�R.
2. Voltai-vos para nós, Deus do universo! 

Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa 
vinha e protegei-a! Foi a vossa mão direita que a 
plantou; protegei-a, e ao rebento que firmastes! 
R.

3. Pousai a mão por sobre o vosso 
Protegido, o filho do homem que escolhestes 
para vós! E nunca mais vos deixaremos, Senhor 
Deus! Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome! 
R.

Leitura – Hb 10,5-10

Leitura da Carta aos Hebreus

5Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo afirma: �
"Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas 

6formaste-me um corpo. Não foram do teu 
agrado holocaustos nem sacrifícios pelo 

7pecado. �Por isso eu disse: Eis que eu venho.
No livro está escrito a meu respeito: �Eu vim, 

 8 ó Deus, para fazer a tua vontade." Depois de 
dizer: "Tu não quiseste nem te agradaram 
vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo 

 9 pecado" - coisas oferecidas segundo a Lei - ele 
acrescenta: "Eu vim para fazer a tua vontade". 
Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para 

10estabelecer o segundo. É graças a esta vontade 
que somos santificados pela oferenda do corpo 
de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. - 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,38

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia
V. Eis a serva do Senhor; cumpra-se em 

mim a tua palavra!� R.

Evangelho – Lc 1,39-45 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas  

39 Naqueles dias, Maria partiu para a região 
montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a 

40 uma cidade da Judéia. Entrou na casa de 
41Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no 
seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 
42 Com um grande grito, exclamou: "Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 

43 ventre!" Como posso merecer que a mãe do 
44 meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua 

saudação chegou aos meus ouvidos, a criança 
45pulou de alegria no meu ventre.  Bem-

aventurada aquela que acreditou, porque será 
cumprido, o que o Senhor lhe prometeu." - 
Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que 
veio nos trazer a sua paz,e roguemos pela Igreja e 
pelos homens, dizendo:  Vinde, Senhor e R.
salvai-nos.

1. Pelo Papa N. e pelos bispos do mundo 
inteiro, para que, meditando na atitude de Maria, 
como ela sirvam a Deus nos que precisam, 
rezemos ao Senhor. 

2. Pelos povos que há muito estão em 
guerra, para que as tréguas do Natal façam 
nascer a paz, rezemos ao Senhor. 

3. Pelos doentes, os pobres e os isolados, 
para que encontrem, nesta festa do Natal, quem 
reconheça a sua dignidade, rezemos ao Senhor. 

4. Pelos que se encontram longe de seus 
lares e por todos os que trabalham no 
estrangeiro, para que voltem com saúde a suas 
casas, rezemos ao Senhor. 

5. Pelas famílias de cada um de nós e pelas 
mães que mais trabalham nestes dias, para que 
todos sirvam o Senhor com alegria, rezemos ao 
Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor Jesus Cristo, que viestes ao 

mundo para fazer a vontade do Pai, enchei-nos 

do vosso Espírito de amor, para que, como Isabel 

e como a Virgem, Vos sirvamos naqueles que 

mais precisam. Vós que sois Deus com o Pai na 

unidade do Espírito Santo.
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Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que o mesmo espírito Santo, que 
trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas 
oferendas colocadas sobre o vosso altar.

Prefácio do Advento II

Oração Eucarística III

Antífona da comunhão - Is 7,14

A Virgem conceberá e dará à luz um filho; e 
ele será chamado “Deus-conosco”.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, tendo nós recebido 
o penhor da eterna redenção, fazei que, ao 
aproximar-se a festa da salvação, nos 
preparemos com maior empenho para celebrar 
dignamente o mistério do vosso Filho. Que vive 
e reina para sempre.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,39-45

L
ucas, em seu Evangelho, narrou o anúncio dos dois nascimentos: de João Batista 
(1,5-25) e de Jesus (1,26-29). O primeiro foi a Zacarias, no Templo de Jerusalém. 
Ode Jesus foi a Maria, na pequena cidade de Nazaré. Agora, as duas mães grávidas 

vão se encontrar. No entanto, não é um encontro qualquer que Lucas quer relatar... São dois 
ventres grávidos que se encontram; duas mães, dois meninos, Antigo e Novo Testamento, o 
humano e o divino se encontram...

- Maria partiu...: Maria parte de Nazaré em direção à Judeia. Ela partiu como fez Abraão (Gn 
12,4), como farão os pastores ao ouvir o anúncio do anjo (2,16), assim como Jesus fará mais 
adiante (9,51) e depois a Igreja missionária, que irá até os confins da terra (At 1,8). Colocar-se 
em viagem é um traço importante na obra de Lucas.

- Isabel: O nome Isabel que quer dizer “o meu Deus é plenitude”, ou “o meu Deus é 
cumprimento”. Isabel está grávida de dois mil anos de espera. Maria leva em seu seio o 
Esperado dos séculos. O encontro das duas mulheres é o encontro entre o Antigo e o Novo 
Testamento, a promessa e sua realização. 

- Uma cidade da Judeia: Embora não cite o nome da cidade, o local ainda hoje é conhecido 
como Ain Karem (“fonte generosa” ou “fonte do vinhedo”), distante cerca de 150 quilômetros de 
Nazaré. Lucas não informa nada sobre esta viagem. Maria teria vindo a pé? Quem a 
acompanhou? Quanto tempo levou? Há um silêncio e um mistério nesta viagem, somente se diz 
que ela partiu apressadamente.

- Saudação de Maria: Lucas novamente não diz as palavras da saudação de Maria, mas com 
certeza foi Shalom! Era com esta saudação de paz, harmonia e plenitude com que os judeus se 
saudavam (Lc 10,5; Jo 20,21.22.26). Lucas prefere relatar o efeito da saudação: o menino pulou 
de alegria dentro do ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito.

- Cheia do Espírito Santo: Expressão própria de Lucas. As pessoas que são beneficiadas 
ficam cheias, repletas, plenas do Espírito Santo: João Batista (1,15); Zacarias (1,67); Simeão 
(2,26); o próprio Jesus (4,1). Lucas quer indicar que o Espírito Santo será dado em abundância, 
como mais tarde em Pentecostes (At 2,4). 

- Bendita/bendito: Cheia do Espírito Santo, Isabel começa a falar e profetiza. Sua palavra é 
um grito de fé. Maria é saudada como bendita (o verbo hebraico barak significa bendizer); 
bendito também é dito do menino que está em seu ventre.
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- Visitar: Outro tema muito caro a Lucas é o verbo “visitar”. Está no cântico de Zacarias 
(1,68.78) e é assim que o povo reconhece o milagre de Jesus em Naim: “Deus visitou o seu 
povo” (Lc 7,16). Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém que não o acolheu quando foi 
“visitada” (19,41-44). Mesmo sem usar o verbo “visitar”, Lucas fala de Jesus “entrando na 
casa” de pessoas como o fariseu (7,36), Zaqueu (19,5), etc.

- Pulou de alegria: A alegria é outro tema importante em Lucas (1,14.28.58; 2,10...). Temos 
as três parábolas da alegria: (15,5.6.9.10.32). Em Lc 10,21 Jesus “exulta de alegria” ao ver que 
os pobres acolhem a boa notícia do Reino.

- Bem-aventurada: Através de Isabel que profetiza, Maria torna-se bem-aventurada porque 
acreditou na Palavra do Senhor (1,38). Ela antecipou o que Jesus vai anunciar em 8,21 e 11,28: 
“Felizes os que ouvem a Palavra do Senhor e a observam”.

O Novo Testamento precisa do Antigo para compreender o que está acontecendo (no 
Novo). Precisamos “visitar” e frequentar o Antigo para entender a realidade onde as promessas 
se cumprem. O Novo Testamento identifica – reconhece – no Antigo o dom aí contido como 
promessa. A promessa aponta para o futuro, abre o horizonte, constrói a esperança. E um dos 
pilares da história da salvação é justamente a dupla: promessa e esperança. O Evangelho de 
hoje relata a beleza da visita e do encontro entre duas mães que celebram as maravilhas que 
Deus realiza em favor do seu povo. O que foi prometido está se realizando. Maria saiu de 
Nazaré... É modelo para “Igreja em saída” tantas vezes repetida pelo Papa Francisco!

TRAÇOS DE MARIA

José Antonio Pagola

A visita de Maria a Isabel permite ao evangelista Lucas colocar em contato João Batista e Jesus 

antes inclusive de terem nascido. A cena está carregada de uma atmosfera muito especial. As duas 

vão ser mães. As duas foram chamadas a colaborar no plano de Deus. Não há homens. Zacarias 

ficou mudo. José está surpreendentemente ausente. As duas mulheres ocupam toda a cena.

Maria chegou depressa, vindo de Nazaré e converte-se na figura central. Tudo gira em torno 

dela e do seu Filho. A sua imagem brilha com uns traços mais genuínos que muitos outros que lhe 

foram acrescentados posteriormente a partir de atributos e títulos mais afastados do clima dos 

evangelhos.

 · Maria, “a mãe do meu Senhor”. Assim o proclama Isabel aos gritos e cheia do Espírito 

Santo. É certo: para os seguidores de Jesus, Maria é, antes que nada, a Mãe do nosso Senhor. Este é 

o ponto de partida de toda a sua grandeza. Os primeiros cristãos nunca separam Maria de Jesus. 

São inseparáveis. “Bendita por Deus entre todas as mulheres”, ela oferece-nos Jesus, “fruto 

bendito do seu ventre”.

 ·Maria, a crente. Isabel declara-a ditosa porque “acreditou”. Maria é grande não apenas pela 

sua maternidade biológica, mas por ter acolhido com fé a chamada de Deus para ser Mãe do 

Salvador. Soube escutar Deus; guardou a Sua palavra dentro do seu coração; meditou; pôs em 

prática cumprindo fielmente a sua vocação. Maria é Mãe crente.

· Maria, a evangelizadora. Maria oferece a todos a salvação de Deus que acolheu no seu 

próprio Filho. Esse é o seu grande mistério e o seu serviço. Segundo o relato, Maria evangeliza não 
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só com os seus gestos e palavras, mas porque além onde se vai leva consigo a pessoa de Jesus e o Seu 

Espírito. Isto é o essencial do ato evangelizador.

·Maria, portadora de alegria. A saudação de Maria contagia a alegria que brota do Seu Filho 

Jesus. Ela foi a primeira a escutar o convite de Deus: “Alegra-te… o Senhor está contigo”. Agora, por 

uma atitude de serviço e de ajuda a quem a necessita, Maria irradia a Boa Nova de Jesus, o Cristo, a 

quem sempre leva consigo. Ela é para a Igreja o melhor modelo de uma evangelização gozosa

Santos do dia: Benjamim, Judá (filho de Jacó) e Susana (AT). Teia (séc. II-III). Urbano V (1310-
1370).

Testemunhas do Reino: Alfonso Stessel (Guatemala, 1994). Cláudio “Pocho” Lepratti (Argentina, 
2001).

Efemérides: Dia das APAEs.

20
SEGUNDA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO ADVENTO 

(Roxo – Ofício do dia de semana do Tempo do Advento –
 Missa própria do dia)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, No tempo 
do Advento, Maria é sempre uma presença 
cheia de significados: a mãe que espera, a 
mulher que acolhe a Palavra, a mulher de fé que 
silencia e ora... O Advento também é tempo do 
“sim” e Maria foi protagonista do “sim” que 
mudou a história.

Antífona da entrada - Is 11,1; 40,5; Lc 
3,6

Um ramo brotará da raiz de Jessé; a glória 
do Senhor encherá a terra inteira, e toda criatura 
verá a salvação de Deus.

Oração do dia

Senhor Deus, ao anúncio do Anjo, a Virgem 
imaculada acolheu vosso Verbo inefável e, 
como habitação da divindade, foi inundada ela 
luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu 
exemplo, abracemos humildemente a vossa 
vontade.

Leitura - Is 7,10-14

Leitura do Livro do Profeta Isaías� - 

10Naqueles dias: O Senhor falou com Acaz, 
11 dizendo: "Pede ao Senhor teu Deus que te faça 

ver um sinal, quer provenha da profundeza da 
12 terra, quer venha das alturas do céu". Mas Acaz 

respondeu: "Não pedirei nem tentarei o Senhor". 
13Disse o profeta: "Ouvi então, vós, casa de Davi; 
será que achais pouco incomodar os homens e 

14 passais a incomodar até o meu Deus? Pois 
bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis 
que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, 
e lhe porá o nome de Emanuel. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23(24),1-2. 3-
4ab. 5-6 (R/. cf. 7c.10b)

R. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso!

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.
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  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

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ó Chave de Davi, que abre as portas do 

Reino eterno: oh, vinde e livrai do cárcere o 

preso, sentado nas trevas! R.

Evangelho - Lc 1,26-38

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

26 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado 

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

casamento a um homem chamado José. Ele era 

descendente de Davi e o nome da Virgem era 
28 Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: 

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

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

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

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

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

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

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

virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá 

com sua sombra. Por isso, o menino que vai 
36 nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 

Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho 

na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era 
37considerada estéril, porque para Deus nada é 

38 impossível". Maria, então, disse: "Eis aqui a 

serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 

palavra!" E o anjo retirou-se. - Palavra da 

Salvação. 

Prece dos fiéis

Maria é a intercessora das preces dos seus 

filhos e filhas. Por ela, chegamos ao grande 

mistério que ela aceitou com disponibilidade 

carregar em seu ventre. Rezemos: Interceda R. 

por nós a Mãe do Filho de Deus.

1. Pela Igreja, mãe e mestra dos Apóstolos, 

para que seja atenta e vigilante aos sinais dos 

tempos, rezemos ao Senhor.
2. Pelos agentes de pastoral, para que 

tenham discernimento do caminho de educação 

na fé, rezemos ao Senhor.
3. Por todos aqueles que preparam o 

presépio, para que, no silêncio interior das suas 

almas, meditem no Evangelho que hoje ouviram, 

rezemos ao Senhor..
4. Pelos pobres que confiam só em Deus, 

para que vejam no Menino de Belém o Emanuel 

que nasceu da Virgem santa, rezemos ao 

Senhor.
5. Pela nossa assembleia reunida, para que 

a fé cresça sempre mais pela Palavra e pela 

Palavra e pelo Pão que a alimentam, rezemos ao 

Senhor. 
(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei 

que o Menino do presépio seja a nossa grande 

riqueza. Ele que é Deus convosco na unidade do 

Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Aceitai, ó Deus, nós vos pedimos, este 

singular sacrifício que vos oferecemos para que, 

pela participação neste sacramento, recebamos 

os bens desejados que a fé nos faz esperar.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,26-38

L
ucas inicia seu Evangelho narrando o nascimento de dois meninos que mudarão a 

história da Humanidade. No primeiro anúncio, Deus mostra seu desejo de salvar a 

humanidade, prometendo o nascimento de João Batista, o precursor do Messias (Lc 

1,5-24). Agora, Deus intervém de maneira direta na vida de Maria, uma virgem nazarena. A ela 

faz o convite para participar de seu plano salvador. 
- O anjo Gabriel foi enviado por Deus: O mistério da encarnação de Jesus só é possível 

porque o amor de Deus se manifestou ao gênero humano. A iniciativa é de Deus que, solidário às 
lutas e sofrimentos do ser humano, 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 
as suas criaturas!

- A uma cidade da Galileia: O anjo é enviado ao 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, construído 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 a natureza de Maria: ela é 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 filho 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 homem, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento se 
transforma em alegria! Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenações, tristezas e 
desencantos, todos encontram graça diante de Deus.

- O Senhor está contigo: Deus escolhe Maria para que esteja junto com as pessoas, para 
fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro. Esta é uma expressão 
que perpassa toda a Bíblia. Dá a certeza que o Senhor está junto; é presença real e que não 
abandona as pessoas que escolhe e chama.

- 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 

Prefácio do Advento II

Antífona da comunhão  -  Lc 1,31

O Anjo disse a Maria: “Eis que conceberás e 
darás à luz um filho, e lhe porás o nome de 
Jesus”.

Oração depois da comunhão

Guardai, ó Deus, sob a vossa proteção, 
aqueles que alimentastes com pão celestial, 
para  que e les  encont rem em vossos 
sacramentos a fonte da verdadeira paz.
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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. A expressão em forma negativa, prepara o 
anúncio para indicar que o filho que vai nascer é de origem divina.

- 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, Isabel, uma idosa estéril 
pode conceber, do mesmo modo Maria, 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.

Neste tempo de Advento e, sobretudo às vésperas do Natal, todas as pessoas são chamadas 
a escutar a voz de Deus, que quer entrar em nossa história. O que nos torna aptos não são 
meritocracias ou estruturas de poder. Somos chamados pela iniciativa livre de Deus, que quer 
salvar a todos. Nos mistérios da intervenção divina, a participação humana é peculiar: é preciso 
querer participar de seu projeto e deixar-se moldar por sua salvação. Isso é dizer “sim”!

Santos do dia: Hoger de Bremen-Hamburgo (+916). Domingos de Silos (1010-1073). Vito da 

Lituânia (1190-1260). Vicente Domingos Romano (1751-1831).

Testemunhas do Reino: Luís Beltrán (Argentina, 1818). 

Efemérides: Dia da Bondade. Dia do Mecânico.

21
TERÇA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO ADVENTO 

(Roxo - Pf do Advento, II - Ofício do dia de semana do 
Tempo do Advento) 

Animador(a) - Irmãs e irmãos, a fé é 

cultivada e amadurecida no encontro. O 

isolamento nos enfraquece! Na proximidade do 

Natal, acolhemos o belíssimo encontro de Maria 

e Isabel, que carregam Jesus e João Batista em 

seus ventres. Ambas celebram a alegria e a 

misteriosa presença libertadora de Deus em 

suas vidas. 

Antífona da entrada - Is 7,14;8,10

Eis que chega o Senhor dos senhores: seu 
nome será Emanuel, o “Deus-conosco”.

Oração do dia

Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do 
vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com 
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a vinda do vosso Filho em nossa carne, 
alcancemos o prêmio da vida eterna, quando ele 
vier em sua glória.

Leitura - Ct 2,8-14

Leitura do Livro do Cântico dos 
Cânticos 

8 É a voz do meu amado! Eis que ele vem 
saltando pelos montes, pulando sobre as 

9 colinas. O meu amado parece uma gazela, ou 
um cervo ainda novo. Eis que ele está de pé atrás 
de nossa parede, espiando pelas janelas, 

10 observando através das grades. O meu amado 
me fala dizendo: "Levanta-te, minha amada, 

11 minha rola, formosa minha, e vem! O inverno já 
12 passou, as chuvas pararam e já se foram. No 

campo aparecem as flores, chegou o tempo das 
canções, a rola já faz ouvir seu canto em nossa 

13 terra. Da figueira brotam os primeiros frutos, 
soltam perfume as vinhas em flor. Levanta-te, 

14 minha amada, formosa minha, e vem! Minha 
rola, que moras nas fendas da rocha, no 
esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto, 
deixa-me ouvir tua voz! Pois a tua voz é tão doce, 
e gracioso o teu semblante". - Palavra do 
Senhor.

Ou:

Leitura - Sf 3,14-18a 

Leitura da Profecia de Sofonias 

Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, 
povo de Israel! Alegra-te e exulta de todo o 

15 coração, cidade de Jerusalém! O Senhor 
revogou a sentença contra ti, afastou teus 
inimigos; o rei de Israel é o Senhor ele está no 

16 meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele 
dia, se dirá a Jerusalém: "Não temas, Sião, não 

17 te deixes levar pelo desânimo! O Senhor, teu 
Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que 
te salva; ele exultará de alegria por ti, movido por 

18ªamor; exultará por ti, entre louvores  como nos 

dias de festa". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),2-3.11-
12.20-21 (R/.1a.3a)

R.� Ó justos, alegrai-vos no Senhor! 
Cantai para o Senhor um canto novo!

1. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na 
 lira de dez cordas celebrai-o! Cantai para o 

Senhor um canto novo, com arte sustentai a 
louvação! R.

2. Mas os desígnios do Senhor são para 
sempre, e os pensamentos que ele traz no 

 coração, de geração em geração, vão perdurar.
Fe l i z  o  povo cujo  Deus é  o  Senhor, 
 e a nação que escolheu por sua herança! R.

3. No Senhor nós esperamos confiantes, 
 porque ele é nosso auxílio e proteção!Por isso o 

nosso coração se alegra nele, seu santo nome é 
nossa única esperança. R.

Aclamação ao Evangelho

R.� Aleluia, Aleluia, Aleluia
V.� Ó Emanuel,  sois nosso Rei e 

Orientador: vinde salvar-nos, ó Senhor e nosso 
Deus! R.

Evangelho - Lc 1,39-45

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

39 Naqueles dias, Maria partiu para a região 
montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a 

40 uma cidade da Judéia. Entrou na casa de 
41Zacarias e cumprimentou Isabel.  Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança 
pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do 

42 Espírito Santo. Com um grande grito, 
exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e 

43bendito é o fruto do teu ventre!"  Como posso 
merecer que a mãe do meu Senhor me venha 

44 visitar? Logo que a tua saudação chegou aos 
meus ouvidos, a criança pulou de alegria no 
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45 meu ventre. Bem-aventurada aquela que 
acreditou, porque será cumprido, o que o 
Senhor lhe prometeu".  - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

A mãe de Jesus vai ficar com Isabel até o 
nascimento de João. Rezemos, irmãos e 
irmãos, para irmos ao encontro das pessoas, 
sempre dispostos a amá-las e servi-las, 
dizendo: R. Abençoai-nos, Senhor!

1. Para que o santo povo fiel de Deus não se 
canse de esperar o Senhor e exulte de alegria 
pela salvação que lhe é dada, rezemos ao 
Senhor.

2. Pelas mulheres grávidas, para que vivam 
esse tempo em ação de graças por tão sublime 
mistério, rezemos ao Senhor.

3. Pelos que se sentem abandonados ou 
estão desesperados, para que a nossa 
proximidade pacifique seu ânimo e lhes dê 
esperança, rezemos ao Senhor.

4. Pelos que buscam a salvação e lutam por 
melhores condições de vida, para que se sintam 
felizes por acreditar e esperar, rezemos ao 
Senhor.

5. Por nós reunidos, para que a Palavra e o 
Pão do Senhor nos impulsionem a ir às periferias 
geográficas e espirituais, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Ó Deus, que chamastes Israel e 

quisestes que o Messias nascesse de seu ventre, 

dai ao povo da Nova Aliança olhos de fé e 

coração pleno de amor, para que, de esperança 

em esperança, cheguemos ao vosso Reino. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Pai, com bondade estes dons que 
destes à vossa Igreja, para que vos fossem 
oferecidos; que o vosso poder os transforme no 
sacramento da nossa salvação.

Antífona da comunhão - Lc 1,45

Feliz és tu que creste, porque se cumprirá o 
que te foi dito da parte do Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a participação nestes divinos 
mistérios guarde sempre o vosso povo para que, 
devotando-se ao vosso serviço, receba a 
plenitude da salvação.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,39-45

Lucas, em seu Evangelho, narrou o anúncio dos dois nascimentos: de João Batista (1,5-
25) e de Jesus (1,26-29). O primeiro foi a Zacarias, no Templo de Jerusalém. O de Jesus 
foi a Maria, na pequena cidade de Nazaré. Agora, as duas mães grávidas vão se encontrar. 

No entanto, não é um encontro qualquer que Lucas quer relatar... São dois ventres grávidos que se 
encontram; duas mães, dois meninos, Antigo e Novo Testamento, o humano e o divino se 
encontram...

SÃO PEDRO CANÍSIO, PRESBÍTERO E DOUTOR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores - MR, 756, ou Comum dos doutores - MR, 764)

Oração do dia

Ó Deus, que, para a defesa da fé católica, destes ao presbítero São Pedro Canísio saber e coragem, 
concedei a todos os que vos procuram a graça de vos encontrar e aos que creem em vós, a 
perseverança na fé. 
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Santos do dia: João Vicente (séc. XI). Domingos Spadafora (1450-1521). Pedro Friedhofen 
(1819-1860).

Testemunhas do Reino: Guilherme Sardiña (Cuba, 1964)

Efemérides: Sermão de Frei Antonio de Montesinos em La Española: “Os índios não são pessoas?” 

(1511). Dia dos Artistas Profissionais. Dia da Criação do Instituto Nacional do Livro. Dia do Atleta.

- Maria partiu...: Maria parte de Nazaré em direção à Judeia. Ela partiu como fez Abraão (Gn 
12,4), como farão os pastores ao ouvir o anúncio do anjo (2,16), assim como Jesus fará mais 
adiante (9,51) e depois a Igreja missionária, que irá até os confins da terra (At 1,8). Colocar-se em 
viagem é um traço importante na obra de Lucas.

- Isabel: O nome Isabel que quer dizer “o meu Deus é plenitude”, “o meu Deus é 
cumprimento”. Isabel está grávida de dois mil anos de espera. Maria leva em seu seio o Esperado 
dos séculos. O encontro das duas mulheres é o encontro entre o Antigo e o Novo Testamento, a 
promessa e sua realização. 

- Uma cidade da Judeia: Embora não cite o nome da cidade, o local ainda hoje é conhecido 
como Ain Karem (“fonte generosa” ou “fonte do vinhedo”), distante cerca de 150 quilômetros de 
Nazaré. Lucas não informa nada sobre esta viagem. Maria teria vindo a pé? Quem a acompanhou? 
Quanto tempo levou? Há um silêncio e um mistério nesta viagem, somente se diz que ela partiu 
apressadamente.

- Saudação de Maria: Lucas novamente não diz as palavras da saudação de Maria, mas com 
certeza foi Shalom! Era com esta saudação de paz, harmonia e plenitude com que os judeus se 
saudavam (Lc 10,5). Lucas prefere relatar o efeito da saudação: o menino pulou de alegria dentro 
do ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito.

- Cheia do Espírito Santo: Expressão própria de Lucas. As pessoas que são beneficiadas ficam 
cheias, repletas, plenas do Espírito Santo: João Batista (1,15); Zacarias (1,67); Simeão (2,26); o 
próprio Jesus (4,1). Lucas quer indicar que o Espírito será dado em abundância, como mais tarde 
em Pentecostes (At 2,4). O Espírito Santo vem do Pai, por meio de Jesus.

- Bendita/bendito: Cheia do Espírito Santo, Isabel começa a falar e profetiza. Sua palavra é um 
grito de fé. Maria é saudada como bendita (o verbo hebraico barak significa bendizer), o mesmo é 
dito do menino que está em seu ventre.

- Visitar: Outro tema muito caro a Lucas é o verbo “visitar”. Está no cântico de Zacarias 
(1,68.78) e é assim que o povo reconhece o milagre de Jesus em Naim: “Deus visitou o seu povo” 
(Lc 7,16). Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém que não o acolheu quando foi “visitada” 
(19,41-44). Mesmo sem usar o verbo “visitar”, Lucas fala de Jesus “entrando na casa” de 
pessoas como o fariseu (7,36), Zaqueu (19,5), etc.

- Pulou de alegria: A alegria é outro tema importante em Lucas (1,14.28.58; 2,10...). No 
terceiro Evangelho encontramos as três parábolas da alegria: (15,5.6.9.10.32). Em 10,21 Jesus 
“exulta de alegria” ao ver que os pobres acolhem a boa notícia do Reino.

- Bem-aventurada: Através de Isabel que profetiza, Maria torna-se bem-aventurada porque 
acreditou na Palavra do Senhor (1,38). Ela antecipou o que Jesus vai anunciar em 8,21 e 11,28: 
“Felizes os que ouvem a Palavra do Senhor e a observam”.

O Novo Testamento precisa do Antigo para compreender o que está acontecendo (no Novo). 
Precisamos “visitar” e frequentar o Antigo para entender a realidade onde as promessas se 
cumprem. O Novo Testamento identifica – reconhece – no Antigo o dom aí contido como 
promessa. A promessa aponta para o futuro, abre o horizonte, constrói a esperança. E um dos 
pilares da história da salvação é justamente a dupla: promessa e esperança. O Evangelho de hoje 
relata a beleza da visita e do encontro entre duas mães que celebram as maravilhas que Deus 
realiza em favor do seu povo. O que foi prometido está se realizando.
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Animador(a) - Irmãs e irmãos, na casa de 

Isabel, em um encontro que manifesta a 

grandeza de Deus que realiza maravilhas na 

história humana, Maria eleva uma oração! Dos 

seus lábios brota uma apaixonada ação de 

graças, que é convite a nos juntarmos a ela 

nestes dias que antecedem o Natal do seu Filho. 

Antífona da entrada - Sl 23,7

Ó portas, levantai vossos frontões! Levantai-

vos, portas eternas: que ele entre, o Rei da 

glória!

Oração do dia

Deus de misericórdia, vendo o ser humano 

entregue à morte, quisestes salvá-lo pela vinda 

do vosso Filho; fazei que, ao proclamar 

humildemente o mistério da encarnação, 

entremos em comunhão com o Redentor.

Leitura - 1Sm 1,24-28

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 

2 4  Naqueles dias:  Ana, logo que o 

desmamou, levou consigo Samuel à casa do 

Senhor em Silo, e mais um novilho de três anos, 

três arrobas de farinha e um odre de vinho. O 
25 menino, porém, era ainda uma criança. Depois 

de sacrificarem o novilho, apresentaram o 
26 menino a Eli. E Ana disse-lhe: "Ouve, meu 

senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve 
27 aqui orando ao Senhor, na tua presença. Eis o 

menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a 
28 minha súplica. Portanto, eu também o ofereço 

ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos 

os dias da sua vida". E adoraram o Senhor. - 

Palavra do Senhor.

Cântico - 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd(R/. 
1a)

R. Meu coração exultou no meu Senhor, 
Salvador.

1. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva 
a minha fronte no meu Deus; Minha boca desafia 
os meus rivais porque me alegro com a vossa 
salvação. R.

2. O arco dos fortes foi dobrado, foi 
quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. 
Os saciados se empregaram por um pão, mas os 
pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes 
deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos 
filhos definhou. R.

3. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, 
 faz descer à sepultura e faz voltar; é o Senhor 

quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem 
nos humilha e nos exalta. R.

4. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e 
 do lixo ele retira o indigente, para fazê-los 

assentar-se com os nobres num lugar de muita 
honra e distinção. R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ó Rei e Senhor das nações, e Pedra 

angular da Igreja, vinde salvar a mulher e o 
homem, que, um dia, formastes do barro. R.

Evangelho - Lc 1,46-56

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

46 Naquele tempo, Maria disse: "A minha 
47 alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se 

48 alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou 
para a humildade de sua serva. Doravante todas 

22
QUARTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO ADVENTO

(Roxo – Pf. do Advento, II - Ofício do dia de semana 
do Tempo do Advento)
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49 as gerações me chamarão bem-aventurada, 
porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em 

50 meu favor. O seu nome é santo, e sua 
misericórdia se estende, de geração em 

51 geração, a todos os que o temem. Ele mostrou 
a força de seu braço: dispersou os soberbos de 

52 coração. Derrubou do trono os poderosos e 
53 elevou os humildes. Encheu de bens os 

54famintos, e despediu os ricos de mãos vazias.  
Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua 

55 misericórdia, conforme prometera aos nossos 
pais, em favor de Abraão e de sua descendência, 

56para sempre."  Maria ficou três meses com 
Isabel; depois voltou para casa. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Unidos a Maria, que bendiz a Deus por tudo 
o que real izou nela e por meio dela, 
proclamemos a bondade e a misericórdia do 
Senhor, que faz grandes coisas em nosso favor e 
em favor de toda a família humana, dizendo: R. 
Sois grande, ó Senhor!

1. Vedes as lágrimas dos que sofrem e pelo 
vosso poder o deserto floresce, rezemos ao 
Senhor.

2. Olhais para a humildade de vossos servos 
e fazeis maravilhas, pois sois santo, rezemos ao 
Senhor.

3. Mostrais a força do vosso braço e 
dispersais os soberbos de coração, rezemos ao 
Senhor.

4. Derrubais do trono os poderosos e elevais 
os humildes de coração, rezemos ao Senhor.

5. Despedis os ricos de mãos vazias e 
encheis de bens os famintos, rezemos ao 
Senhor.

6. Socorreis o vosso povo, lembrando-vos 
de vossa misericórdia, rezemos ao Senhor.

7. Cumpris as promessas feitas aos nossos 
pais e guiais vosso povo fiel, rezemos ao 
Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai Santo, renovai entre nós as 

marav i lhas  do  vosso  amor.  Nós  vos 

reconhecemos santo e admirável em todas as 

vossas obras. Com Maria, vos apresentemos o 

clamor e as lágrimas daqueles que só de vós 

esperam vida e liberdade. Vinde em nosso 

auxílio, Deus misericordioso. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, cheios de confiança no vosso amor 
de Pai, acorremos a este altar com nossas 
oferendas; dai-nos a graça de ser purificados 
pela eucaristia que celebramos.

Antífona da comunhão - Lc 1,46.49

Minha alma glorifica o Senhor...o Poderoso 

fez em mim grandes coisas.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a comunhão no vosso 

sacramento nos dê forças para caminhar com 

boas obras ao encontro do Salvador que se 

aproxima, e merecer o prêmio da vida eterna.

OMagnificat (o cântico de Maria) é uma das páginas mais belas das Sagradas Escrituras. É 
o canto daquela que acreditou na Palavra do Senhor e foi chamada de bendita e bem-
aventurada. Um canto que resume todo o Antigo Testamento e toda a história da salvação. 

É o canto dos pobres e de todos os que esperam a redenção de Deus. O conteúdo do Magnificat é 
um mosaico de textos tirados do Antigo Testamento, especialmente do cântico de Ana (1Sm 2) e 
de diversos salmos. Como estrutura, em primeiro lugar aparece o que o Senhor fez a Maria (1,46-
49), em seguida, às multidões humildes e exploradas (1,50-53) e, por fim, a Israel, servo do 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,46-56 
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Senhor (1,54-55).
- A minha alma engrandece o Senhor: Maria canta a alegria da sua alma, que reconhece a 

grandeza do Senhor e tudo que Ele fez por ela e por seu povo. Ela, generosamente, respondeu 
seu “sim” e agora alegremente canta ao seu Senhor!

- Todas as gerações: O cântico inicia com o tempo presente e, antes do recordar o passado, 
projeta-se para o futuro: todas as gerações a recordarão como bem-aventurada. Como podem 
alguns falar mal da Mãe de Jesus, se a Bíblia recomenda que todas as gerações deverão chamá-
la de bem-aventurada? Maria é bem-aventurada não porque ela quer se exaltar, mas justamente 
porque ela foi escolhida, acreditou e aceitou ser a mãe do Messias.

- Grandes coisas: Maria recorda as grandes coisas que o Senhor fez pelos pobres, humildes 
e que foram humilhados historicamente pelos projetos humanos dos poderosos. Por isso é que 
reconhece que Deus é o Onipotente e que seu Nome é Santo!

- Sua misericórdia: A força e a potência de Deus se caracterizam pelo modo como Ele age: 
com amor e misericórdia. É assim que Deus agiu salvando o seu povo no passado e agora vindo 
em socorro dos pobres e dos famintos.

- Todos que o temem: O temor do Senhor não é o medo, como tantas vezes erroneamente é 
interpretado. O termo vem dos escritos sapienciais e significa a piedade e o respeito que se tem 
diante de Deus. O temor do Senhor é princípio de sabedoria (Pr 1,7; 9,10; Eclo 1,14). É a atitude 
de respeito diante do Criador manifestada pelo povo simples que coloca em Deus a sua vida e 
sua esperança.

- Ele já fez: A recordação dos fatos passados, daquilo que o Senhor fez pelo seu povo, 
sempre foi uma prática do judaísmo. Fazer memória, recordar, não esquecer. Olhar para o 
passado era um consolo e, ao mesmo tempo, um motivo de esperança. O fato mais importante 
foi a libertação do povo da escravidão do Egito. Aquele que já fez, continuará realizando ações 
salvíficas em favor dos pequenos, contra os grandes e poderosos.

- Israel, seu servo: O título de servo é muito importante para a Bíblia. O povo deve servir ao 
Senhor ao ser libertado (Ex 3,12). Na Assembleia de Siquém o povo proclama: “nós serviremos 
o Senhor” (Js 24,24); os cantos do Servo Sofredor do II Isaías (Is 40-55) identificavam Israel 
como o servo do Senhor (Is 41,9; 42,1; 43,10; 44,1; etc.). 

- Abraão e sua descendência: O cântico recorda um elemento importante na fé de Israel: as 
promessas que o Senhor havia feito aos nossos pais da fé. Estas promessas não falharam. O 
Senhor é aquele que promete e cumpre.Com seu cântico, a jovem Maria nos ensina que 
devemos cantar as maravilhas que Deus fez e continua fazendo pelo seu povo. O conteúdo do 
cântico nos ensina também a não esquecer a história, pois é olhando para o passado que temos 
a certeza que Deus continua salvando o seu povo e levando adiante a história da salvação. É 
fazendo memória que descobrimos que nosso Deus é misericordioso e nos ama. O Magnificat 
nos convida também a celebrar a vida cantando, recordando e seguindo em frente, servindo a 
Deus, como Maria.

Santos do dia: Flaviano de Roma (+362). Hungerus Frisus (800-866). Jutta (1090-1136). Francisca 
Xavier Cabrini (1850-1917). 

Testemunhas do Reino: José Maria Morelos (México, 1815). Francisco Alves Mendes Filho (“Chico 
Mendes”) (Xapuri, 1988). 

Efemérides: Início do Verão.
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23
QUINTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO ADVENTO

(Roxo – Pf. do Advento, II - Ofício do dia de semana do 
Tempo do Advento)

refinará como ouro e como prata, e eles poderão 
4 assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será 

então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e 

de Jerusalém, como nos primeiros tempos e 
23nos anos antigos.  Eis que eu vos enviarei o 

profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, 
24 dia grande e terrível; o coração dos pais há de 

voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos 

para seus pais, para que eu não intervenha, 

ferindo de maldição a vossa terra". - Palavra do 

Senhor.

Salmo responsorial - Sl 24(25),4-5ab. 

8-9. 10.14 (R/. Lc 21.28)

R. Levantai vossa cabeça e olhai, pois, 

a vossa redenção se aproxima!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
 e fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa 

verdade me oriente e me conduza, porque sois o 

Deus da minha salvação! R.

2. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz 
 ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os 

humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o 

seu caminho. R.

3. Verdade e amor são os caminhos do 

Senhor para quem guarda sua Aliança e seus 

preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o 

temem e lhes dá a conhecer sua Aliança. R.

Aclamação ao Evangelho

R.� Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V.� Ó Rei e Senhor das nações, e Pedra 

angular da Igreja, vinde salvar a mulher e o 

homem, que, um dia, formastes do barro. R.

Animador(a)  -  I rmãs e i rmãos,  o 

nascimento de João Batista manifesta a grande 

misericórdia do Senhor. Isabel e Zacarias são 

sinais de adesão, de escuta e de paciência 

histórica para o cumprimento do tempo de Deus. 

Na proximidade do Natal, celebramos pedindo a 

graça de sermos fiéis no discipulado daquele 

que vem nascer no meio de nós. 

  

Antífona da entrada - Is 9,6; Sl 71,17

Nascerá para nós um pequenino: ele será 

chamado Deus e Forte; nele serão abençoados 

todos os povos da terra.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-

nos do natal do vosso Filho, concedei-nos obter 

a misericórdia do Verbo, que se encarnou no 

seio da Virgem e quis viver entre nós.

Leitura - Ml 3,1-4.23-24

Leitura da Profecia de Malaquias 

1 Assim fala o Senhor Deus: "Eis que envio 

meu anjo, e ele há de preparar o caminho para 

mim; logo chegará ao seu templo o Dominador, 

que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que 

desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos 
2 exércitos; e quem poderá fazer-lhe frente, no dia 

de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, 

quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja 
3 e como a barrela dos lavadeiros; e estará a 

postos, como para fazer derreter e purificar a 

prata: assim ele purificará os filhos de Levi e os 
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Evangelho - Lc 1,57-66

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Lucas

57 Completou-se o tempo da gravidez de 
58Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e 

parentes ouviram dizer como o Senhor tinha 

sido misericordioso para com Isabel, e 
59 alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram 

circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome 
60 de seu pai, Zacarias. A mãe porém disse: "Não! 

61 Ele vai chamar-se João". Os outros disseram: 

"Não existe nenhum parente teu com esse 
6 2  nome!" Então fizeram sinais ao pai, 

perguntando como ele queria que o menino se 
63 chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e 

64 escreveu: "João é o seu nome". No mesmo 

instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua 
65 se soltou, e ele começou a louvar a Deus. 

Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia 

espalhou-se por toda a região montanhosa da 
66 Judéia. E todos os que ouviam a notícia, 

ficavam pensando: "O que virá a ser este 

menino?" De fato, a mão do Senhor estava com 

ele. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Cada vez mais perto da festa do Natal, 

intensifiquemos nossas súplicas diante daquele 

que, em sua misericórdia, vem ao nosso 

encontro para nos salvar, na fragilidade da nossa 

condição, dizendo: R. Senhor atendei a 

nossa prece!

1. Senhor, não viestes com fogo e poder, 

mas na humildade e na pobreza. Fazei que a 

Igreja realize o seu trabalho com meios simples 

e pobres, rezemos ao Senhor.

2. Senhor, vossa vinda realiza as promessas 

de Deus. Fazei que os cristãos reconheçam sua 

presença em todos os tempos e lugares, 

rezemos ao Senhor.

3. Senhor, destes a João a tarefa de preparar 

vossos caminhos. Fazei que os discípulos 

missionários tenham força e esperança diante 

das dificuldades, rezemos ao Senhor.

4. Senhor, o nascimento de João deixou 

muita gente com medo. Fazei que os pais 

acolham agradecidos os seus filhos e os 

entreguem aos vossos desígnios, rezemos ao 

Senhor.

5. Senhor, nos reunistes ao redor da vossa 

mesa. Fazei que saibamos compartilhar os 

nossos bens com as pessoas que estão na 

indigência e na miséria, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. - Senhor Jesus, que viestes ao nosso 

encontro na humildade e na pobreza, escutai a 

prece destes vossos irmãos e irmãs que, com 

toda a confiança, contam com a vossa 

misericórdia. 
 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que esta oblação, pela qual vos 

prestamos um culto perfeito, restabeleça nossa 

amizade convosco, para que possamos celebrar 

de coração purificado o nascimento do nosso 

Redentor.

Antífona da comunhão - Ap 3,20

Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir 

a minha voz, e abrir, eu entrarei e cearemos 

juntos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, concedei a vossa paz aos nossos 

corações que acabastes de saciar com o pão dos 

céus, para que possamos esperar com 

lâmpadas acesas a chegada do vosso Filho que 

se aproxima.
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Oração do dia

Deus todo-poderoso, concedei-nos progredir no conhecimento de vosso mistério a exemplo de 

São João Câncio, a fim de que, praticando a caridade para com todos, possamos conseguir o vosso 

perdão.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,57-66 

s 

A
promessas começam a se cumprir. O menino que foi anunciado nasceu e trouxe 

alegria para todo o povo. Os pais de João Batista cumprem todos os preceitos da 

Lei, ele é circuncidado e, assim, inserido na história do povo de Israel. Ele recebe 

um nome, que indicará também a sua missão.

- Completou-se o tempo: Tudo vai se cumprindo no tempo previsto por Deus. O menino 

nasce de acordo com a promessa feita por Deus. Chegou o tempo cronológico (chronos) 

estabelecido por Deus, mas é também o tempo teológico (kairós), o tempo da graça de Deus 

que está chegando.

- Os vizinhos se alegraram: O anjo Gabriel já havia informado isso no anúncio: “muitos se 

alegrarão com o seu nascimento” (Lc 1,14b). A alegria é própria dos tempos messiânicos. Um 

menino nasceu, é um sinal de vida e de esperança para todo o povo.

- A circuncisão: A circuncisão era o sinal da Aliança que Deus havia feito com o povo 

através de Abraão (Gn 17,10). Era uma marca, um sinal no corpo da pertença a Deus. Desde 

que não caísse no sábado, o menino era circuncidado no oitavo dia depois do nascimento (Gn 

17,12; Lv 12,3; Fl 3,5). Nesta celebração era dado o nome ao menino. Dessa forma, João é 

inserido na história do povo de Israel.

- Dar o nome: Os vizinhos queriam dar o nome de Zacarias ao menino, inseri-lo na família 

do seu clã. Mas o nome será aquele foi dado pelo anjo (1,13b). O nome João significa: “O 

Senhor é gracioso” ou “o Senhor é favorável”. O nome amplia o desejo dos vizinhos: o menino 

é uma graça de Deus a todo o povo.

- A boca se abriu: Zacarias estava mudo e surdo também (Isabel teve que se comunicar por 

sinais e não pela palavra). Mas, como o anjo havia previsto (Lc 1,20), este “castigo” seria por 

tempo limitado. Agora, ele volta a falar e, como um justo, começa a bendizer e louvar a Deus. 

Aquela liturgia que havia sido interrompida no templo é retomada agora, em clima de louvor e 

festa.

- Ficaram com medo: A melhor tradução seria “encheram-se de temor”, o respeito diante 

SÃO JOÃO CÂNCIO, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

(Missa: Pastores - MR, 756; ou Santos [obras de misericórdia] - MR, 778]
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de Deus e daquilo que Ele faz pelo seu povo. O medo emudece; o temor faz o povo reconhecer 

os benefícios em seu favor.

- A notícia espalhou-se: Na época, não havia os meios de comunicação que temos hoje. 

Era o próprio povo que espalhava as notícias dos fatos que aconteciam. Lucas quer mostrar 

que o povo é protagonista. É o povo que anuncia, que divulga, que torna conhecido o bem que 

Deus faz ao seu povo (Lc 7,17).

- O Senhor estava com ele: As pessoas se perguntam sobre o futuro do menino. João foi 

escolhido e chamado por Deus para uma missão importante. Em toda a história da Salvação, 

Deus havia dado uma garantia às pessoas que havia chamado e escolhido. Diz “Eu estarei 

contigo!” às pessoas que chama: Abraão (Gn 15,1; 21,22), Isaac (Gn 26,3.24), Jacó (Gn 

28,15), Moisés (Ex 3,12; 18,19; 34,5), Josué (Js 1,5) e para os Juízes (Jz 6,13.16), e tantas 

outras. 

O Evangelho de hoje nos convida a valorizar os pequenos fatos da vida, como o 

nascimento de uma criança. É Deus presente no meio do seu povo, Deus que age e continua 

cumprindo as promessas que faz e conduzindo a história e o seu plano de salvação. Zacarias 

abriu a boca e começou a bendizer a Deus. Esta é a tarefa de todos os batizados: louvar, 

bendizer, agradecer por tudo o que Ele faz por nós. Devemos nos perguntar também: estamos 

vendo e reconhecendo as ações de Deus no meio de nós? Estamos anunciando as boas 

notícias de Deus? Estamos sendo meios de comunicação? 

Santos do dia: Teódulo e Mártires de Creta (+250). Vitória de Roma (+305). Sérvulo de Roma 
(+590). Dagoberto II (652-679). Ângela Autsch (1900-1944). Ivo de Chartres (1040-1116). 
Torlaco Thorhallson (1133-1193). Hartmann de Bressanone (1090-1164). João de Cracóvia 
(1390-1473). Maria Margarida de Lajemmerais (1701-1771). 

Testemunhas do Reino: Gabriel Maire (Vitória, 1989). Aloísio Leo Arlindo Lorscheider (Porto 
Alegre, 2007).

Efemérides: Dia Nacional do Vizinho. Dia do Atleta Amador.

“A paz verdadeira é a que se baseia na justiça, na equidade, 

no plano de Deus que nos criou à sua imagem e semelhança e

 deu a todos os seres humanos a capacidade de construir 

o bem comum do nosso país” 

(Santo Oscar Romero)
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24
SEXTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DO ADVENTO

(Roxo – Pf. do Advento II - Ofício do dia de semana 
do Tempo do Advento)

implantarei, de modo que possa morar lá sem 
jamais ser inquietado. Os homens violentos não 

11 tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo 
em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, 
Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-
te de todos os teus inimigos. E o Senhor te 

12 anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o 
fim dos teus dias e repousares com teus pais, 
então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, e 

14ª confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um 
16 pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu 

reino serão estáveis para sempre diante de mim, 
e teu trono será firme para sempre". - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 88(89),2-3.4-
5.27 e 29 (R/. 2a)

R. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor!

1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, de geração em geração eu cantarei 

 vossa verdade! Porque dissestes: "O amor é 
garantido para sempre!" E a vossa lealdade é tão 
firme como os céus. R.

2. "Eu firmei uma Aliança com meu servo, 
meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu 

 servidor.Para sempre, no teu trono, firmarei tua 
linhagem, de geração em geração garantirei o 
teu reinado!" R.

3. Ele, então, me invocará: 'Ó Senhor, vós 
sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu Rochedo 

 onde encontro a salvação!` Guardarei 
eternamente para ele a minha graça e com ele 
firmarei minha Aliança indissolúvel. R.

Aclamação ao Evangelho 

R.� Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.� Ó Sol da manhã, ó Sol de justiça, da 

Animador (a) - Irmãs e irmãos, o hino de 
Zacarias é um canto de bênção pelo passado e de 
profecia para o futuro. Proclamado na véspera do 
Natal, o Benedictus anuncia o Sol nascente que 
vem nos visitar. Deixemo-nos envolver por esta 
Luz que vem do Alto. 

Antífona da entrada - Gl4,4

Eis que já veio a plenitude dos tempos, em 
que Deus mandou à terra o seu Filho.

Oração do dia

Apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus, 
para que a vossa chegada renove as forças dos 
que confiam em vosso amor. Vós, que sois Deus 
com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 

Leitura - 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Leitura do Segundo Livro de Samuel 

1 Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa 
e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de 

2 todos os seus inimigos, ele disse ao profeta 
Natã: "Vê: eu resido num palácio de cedro, e a 

3 arca de Deus está alojada numa tenda!" Natã 
respondeu ao rei: "Vai e faze tudo o que diz o teu 

4 coração, pois o Senhor está contigo". Mas, 
naquela mesma noite, a palavra do Senhor foi 

5 dirigida a Natã nestes termos: "Vai dizer ao meu 
servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu 

8b que me construirás uma casa para eu habitar? 
Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das 
ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, 

9 Israel. Estive contigo em toda a parte por onde 
andaste, e exterminei diante de ti todos os teus 
inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o 

10 dos homens mais famosos da terra. Vou 
preparar um lugar para o meu povo, Israel: eu o 
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eterna luz esplendor: oh, vinde brilhar para o povo 
sentado, na sombra da morte! R.

Evangelho - Lc 1,67-79

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

67 Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, 
68 repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: 

"Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque 
69 visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós 

70 uma força de salvação na casa de seu servo Davi, 
como tinha prometido desde outrora, pela boca de 

71 seus santos profetas, para nos salvar dos nossos 
72inimigos e da mão de todos os que nos odeiam.  

Ele usou de misericórdia para com nossos pais, 
73 recordando-se de sua santa aliança e do juramento 

74 que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos, 
que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, 

75 nós o sirvamos, com santidade e justiça, em sua 
76 presença, todos os nossos dias. E tu, Menino, 

serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás 
77 adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, 

anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos 
78 seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão 

do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, 
79 para iluminar os que jazem nas trevas e nas 
sombras da morte, e dirigir nossos passos no 
caminho da paz". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Chegados ao fim do tempo do Advento, sentindo 
a alegria do nascimento de Jesus crescer em nós, 
invoquemos o nosso Salvador, dizendo: R. Senhor 
Deus, vinde nos salvar!

1. Verbo eterno! O vosso povo vos esperou por 

longos séculos, mas muitos não vos reconheceram. 
Concedei à vossa Igreja acolher-vos todos os dias. 
Rezemos ao Senhor. 

2. Sol da justiça! Viestes iluminar os que 

estavam nas trevas, mas muitos fugiram da luz. 

Concedei a paz aos que buscam a verdade e 
dúvida aos que a rejeitam. Rezemos ao 
Senhor. 

3. Príncipe da paz! Trouxestes amor aos 

corações destroçados pela violência, mas a 
violência continua a fazer vítimas. Concedei 
à humanidade a vossa paz. Rezemos ao 
Senhor. 

4, Pastor bom! Carregastes nos ombros 

as ovelhas perdidas e tratastes suas feridas. 
Concedei que sejamos pastores uns dos 
outros nas comunidades. Rezemos ao 
Senhor. 

5. Filho de Maria! Escolhestes, para 

nascer, o seio da Virgem cheia de graça. Dai 
às mães grávidas sem a proteção de uma 
família, acolher a vida que cresce em seu 
seio. Rezemos ao Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. -Deus compassivo e misericordioso, 

enviai-nos, neste Santo Natal, o Sol que 
 nasce do alto para nos visitar epara iluminar 

os que jazem nas trevas, dirigindo os nossos 

passos no caminho do amor e da paz. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas 
para que, recebidas em comunhão, 
apaguem os nossos pecados, e preparem os 
corações para a vinda gloriosa do vosso 
Filho.

Antífona da comunhão - Lc 1,68

Bendito o Senhor, Deus de Israel, que 
visitou e resgatou seu povo!

Oração depois da comunhão

Renovados por esta Eucar is t ia , 
concedei-nos, ó Deus de misericórdia, que, 
preparando hoje o solene natal do vosso 
Filho, mereçamos colher com alegria os 
seus dons eternos. 
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,67-79

L
ucas gosta de narrar passagens alternando o masculino e o feminino. Ele já havia narrado 
o Magnificat (1,46-55), o cântico de Maria, uma mulher. Agora temos o cântico do 
Benedictus, por meio de Zacarias. O canto inicia com Zacarias louvando a Deus por ter 

dado Jesus ao mundo (1,68-69) e por realizar as promessas feitas por meio dos profetas (1,70-
75), depois Zacarias bendiz por aquilo que vai acontecer com o menino, cuja missão será preparar 
os caminhos para Jesus (1,76-77). Por fim, o cântico retorna à missão que se espera do Astro que 
nos visita (1,78-79).

- Zacarias repleto do Espírito Santo: Zacarias significa “o Senhor se lembrou/recordou”. Ele 
está repleto, cheio do Espírito Santo, assim como Lucas gosta de mencionar (1,41;2,25; 4,1; At 
2,4; 4,8.31; 6,5; etc.). Por isso, movido pelo Espírito Santo pode profetizar e louvar a Deus com o 
seu cântico. 

- Porque visitou: Duas vezes no cântico aparece o tema da visita (1,68.78) e que Lucas 
mencionará mais duas vezes no seu Evangelho (7,16; 19,44). No Antigo Testamento, é sempre 
lembrada a visita de Deus nos momentos cruciais, sobretudo na escravidão do Egito (Ex 3,7-12). 
No Novo Testamento a visita de Deus continua sendo boa notícia através das ações salvíficas que 
Ele realiza em favor do seu povo.

- Força de salvação: Jesus é uma força de salvação no meio de nós. É isso que os anjos vão 
anunciar no seu nascimento “Nasceu hoje para vós um Salvador” (2,11). De fato, o nome “Jesus” 
significa “O Senhor salva”, é Jesus que salvará o povo dos seus pecados.

- Lembrando de sua aliança: A aliança é eterna. Ela é ponto de partida, por isso sempre deve ser 
recordada, pois ela aponta sempre para o futuro. É o próprio Deus que se recorda da sua aliança. 
“Eu me lembrarei da Aliança que há entre mim e vós” (Gn 9,14).

- Servir em justiça e santidade: Viver na justiça e santidade era a missão do povo de Deus, o 
povo da aliança. Quando o povo saiu do Egito devia “servir” a Deus (Ex 3,12). O povo devia se 
apresentar diante de Deus para celebrar, mostrando a santidade e a justiça. O Benedictus recupera 
o verdadeiro culto, não baseado em rituais frios já condenados pelos profetas (Is 1,10-16; Jr 14,12; 
Am 5,21-25), mas a celebração da vida baseada na justiça em relação aos irmãos e na santidade 
em relação a Deus. É o que o apóstolo Paulo vai exigir dos cristãos (Rm 12,1-3; 1Cor 1,2) e o que se 
espera do homem novo “criado, segundo Deus, na justiça e santidade da verdade” (Ef 4,24).

- Irás à frente: A missão de João Batista é ir à frente, não como Mestre, mas para preparar os 
caminhos para o Mestre. João Batista será profeta e cumprirá o que foi previsto pelos profetas (Is 
40,3-5; Jr 1,23): Ele é o Precursor e será a voz que clama no deserto e preparará o caminho do 
Senhor (Lc 3,4-6).

- Compaixão do nosso Deus: Literalmente, “as entranhas de Deus”. Daí, vem a expressão “ser 
movido de compaixão”, que Lucas vai usar em três ocasiões especiais no seu Evangelho: para 
Jesus, ao ver a viúva de Naim (7,13); para o bom samaritano, ao ver o homem caído (10,33); para o 
pai, ao ver o filho retornando (15,20). É esta compaixão que leva Deus a vir visitar o seu povo e 
compadecer-se diante das suas misérias e necessidades.

- Para iluminar: Jesus é o Astro das alturas que vem nos visitar (1,79). Ele é a Luz do mundo (Jo 
1,9; 9,5) e vem para iluminar as nossas cegueiras e as trevas do mundo da mesma forma como a 
primeira obra criada por Deus foi a luz que iluminou as trevas (Gn 1,3).

O exemplo de Zacarias nos convida a abrir nossa boca e louvar a Deus diante dos 
acontecimentos que presenciamos e nos quais podemos perceber a ação de Deus. “Nasceu um 
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menino, o Messias está chegando”... Zacarias reconheceu nestes fatos a ação de Deus, da 
mesma forma que já havia agido no passado. Outro exemplo será o de João Batista: sua missão 
é preparar os caminhos para a vinda de Jesus. Hoje, nós somos João Batista. Somos nós – o 
povo da Igreja – que deve preparar os caminhos para que Jesus continue nascendo em tantos 
corações endurecidos, em tantas realidades onde ainda não se ouviu falar da mensagem de 
Jesus. Jesus quer nascer na vida das pessoas que sofrem, que estão excluídas, machucadas 
pelos destinos da vida. Preparemos então o caminho para Jesus nascer!

Santos do dia: Sisínio de Constantinopla (+427). Tarsila (séc. VI). Irmina de Trier (+708). Adélia 
ou Ádula (+734). Erkenberto (1080-1132). Paula Isabel Cerioli (1816-1865). Charbel Makhlouf 
(1828-1898). 

Efemérides: Dia Universal do Perdão. Dia do Órfão.

Missa Vespertina da Vigília do Natal:
Gl, Cr, Pf do Natal.
Is 62,1-5
Sl 88(89), 4-5.16-17.27.29 (R / .2a)
At 13,16-17.22-25
Mt 1,1-25 ou: Mt 1,18-25 (breve)

TEMPO DO NATAL

O Tempo do Natal se estende desde as I Vésperas do Natal do Senhor até o Domingo após o dia 6 
de janeiro (NALC, n. 33). “É a comemoração do nascimento do Senhor, em que celebramos a 
'troca de dons entre o céu e a terra', pedindo que possamos 'participar da divindade daquele que 
uniu ao Pai a nossa humanidade'(Oração sobre as oferendas, missa da noite de Natal). Na 
Epifania, celebramos a manifestação de Jesus Cristo, Filho de Deus, 'luz para iluminar todos os 
povos no caminho da salvação' (Prefácio da Epifania)”. (Guia Litúrgico Pastoral, pág. 12).

Anotações

1. A Missa da Aurora não é conventual.
2. Ao se encarnou (no Credo), todos genufletem. Se o Credo for cantado: com os dois 

joelhos.
3. Os sacerdotes podem celebrar ou concelebrar três Missas, contanto que sejam 

celebradas nas respectivas horas, e receber a espórtula de cada Missa. 
4. Nas Missas de Natal, usam-se regularmente as leituras propostas, com a possibilidade 

de escolher os textos mais apropriados de uma das três Missas, para a utilidade da respectiva 

assembleia (cf. Ordo Lectionum Missae, p. 11). 
5. Na primeira missa (“da noite”), após o Sinal da Cruz e a saudação do que preside, pode-

se cantar ou recitar, do ambão, o Anúncio do Natal antes da entoação do Glória.
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25
SÁBADO - NATAL DE NOSSO SENHOR 

JESUS CRISTO 
(Solenidade com Oitava - Branco - Gl Cr Pf. do Natal - Ofício solene pr)

MISSA DA NOITE

Animador(a) - Irmãs e irmãos, em um ano 
marcado por  a legr ias  e  superações , 
contemplamos José e Maria numa gruta de 
animais, sem ser acolhidos em nenhuma casa. 
O Menino Jesus nasceu ali, distanciado de tudo. 
Pobrezinho, envolto em faixas, é aclamado pelos 
anjos e visitado pelos pastores, malvistos na 
época. O Natal de Jesus é convite a um 
compromisso sincero de proximidade com 
todos os esquecidos do mundo e de 
engajamento na transformação das estruturas 
injustas. Nesta noite santa, em que a Luz brilha 
em meio às trevas, bendito seja o Senhor que 
veio morar entre nós!

Antífona da entrada 

Alegremo-nos todos no Senhor: hoje 
nasceu o Salvador do mundo, desceu do céu a 
verdadeira paz!

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite 
santa com a claridade da verdadeira luz, 
concedei que, tendo vislumbrado na terra este 
mistério, possamos gozar no céu sua plenitude.

Leitura - Is 9,1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías�

1 O povo, que andava na escuridão, viu uma 
grande luz; para os que habitavam nas sombras 

2 da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste 
crescer a alegria, e aumentaste a felicidade; 
todos se regozijam em tua presença como 
alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados 

3 guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o 
jugo que oprimia o povo, - a carga sobre os 
ombros, o orgulho dos fiscais - tu os abateste 

4 como na jornada de Madiã. Botas de tropa de 
assalto, trajes manchados de sangue, tudo será 

5 queimado e devorado pelas chamas. Porque 
nasceu para nós um menino, foi-nos dado um 
filho; ele traz aos ombros a marca da realeza; o 
nome que lhe foi dado é: Conselheiro admirável, 
Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da 

6 Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de 
ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu 
reinado, que ele irá consolidar e confirmar em 
justiça e santidade, a partir de agora e para todo 
o sempre. O amor zeloso do Senhor dos 
exércitos há de realizar estas coisas. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95(96),1-
2a.2b-3.11-12.13 (R/. Lc 2, 11)

R. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é 
Cristo, o Senhor.
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1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e 
bendizei seu santo nome! R.

2. Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as nações, e entre 
os povos do universo seus prodígios! R.

3. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda 
o mar com o que vive em suas águas; os campos 
com seus frutos rejubilem e exultem as florestas 
e as matas R.

4. na presença do Senhor, pois ele vem, 
porque vem para julgar a terra inteira. Governará 
o mundo todo com justiça, e os povos julgará 
com lealdade. R.

Leitura - Tt 2,11-14

Leitura da Carta de São Paulo a Tito 

11 Caríssimo: A graça de Deus se manifestou 
12 trazendo salvação para todos os homens. Ela 

nos ensina a abandonar a impiedade e as 
paixões mundanas e a viver neste mundo com 

13 equilíbrio, justiça e piedade aguardando a feliz 
esperança e a manifestação da glória do nosso 

14 grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se 
entregou por nós, para nos resgatar de toda 
maldade e purificar para si um povo que lhe 
pertença e que se dedique a praticar o bem. - 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 2, 10-11

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos trago a boa nova de uma grande 

alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, 
Cristo, o Senhor. R.�

Evangelho - Lc 2,1-14

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1 Aconteceu que naqueles dias, César 
Augusto publicou um decreto, ordenando o 

2 recenseamento de toda terra. Este primeiro 
recenseamento foi feito quando Quirino era 

3 governador da Síria. Todos iam registrar-se 
4 cada um na sua cidade natal. Por ser da família e 

descendência de Davi, José subiu da cidade de 
Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, 

5 chamada Belém, na Judéia, para registrar-se 
6 com Maria, sua esposa, que estava grávida. 

Enquanto estavam em Belém, completaram-se 
7os dias para o parto,  e Maria deu à luz o seu 

filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na 
manjedoura, pois não havia lugar para eles na 

8hospedaria.  Naquela região havia pastores que 
passavam a noite nos campos, tomando conta 

9 do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu 
aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em 

10 luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, 
porém, disse aos pastores: "Não tenhais medo! 
Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será 

11 para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, 
nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo 

12Senhor.  Isto vos servirá de sinal: Encontrareis 
um recém-nascido envolvido em faixas e 

13deitado numa manjedoura." E, de repente, 
juntou-se ao anjo uma multidão da corte 

14celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo:  
"Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na 
terra aos homens por ele amados." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Elevemos ao Pai do Filho Eterno, cujo 
nascimento estamos celebrando, as nossas 
súplicas, para que a boa notícia do Natal de 
Jesus Salvador chegue a todos como chegou 
aos pastores de Belém. R. Abençoai, Senhor, 
o vosso povo.

1. Pelas Igrejas que hoje celebram o Natal, 
pelos cristãos do mundo inteiro e por todos os 
fiéis e catecúmenos, rezemos ao Senhor.

2. Pelos que vão ao presépio como os 
pastores, os que meditam como Maria e os que 
contemplam o Menino como José, rezemos ao 
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Senhor.
3. Pelos que anunciam a boa nova do Natal, 

os que o vivem com esperança e os que dão 
glória a Deus construindo a paz, rezemos ao 
Senhor.

4. Pelos que vivem o Natal sós, os que o 
passam nos hospitais, e os que o trabalho 
impede de celebrar com a comunidade, 
rezemos ao Senhor. 

5. Pelos que, por causa de perseguição, da 
fome ou da guerra, passam o Natal num clima de 
medo e de abandono, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que 

fizestes resplandecer sobre a terra a luz de Cristo 

que i luminou a no i te  escura,  aco lhe i 

benignamente as nossas súplicas pelos homens 

e mulheres de quem Ele se fez irmão. Ele que é 

Deus e convosco vive e reina na unidade do 

Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, 
na qual o céu e a terra trocam os seus dons, e 
dai-nos participar da divindade daquele que 
uniu a vós a nossa humanidade. 

Sugestão: Oração eucarística I (Cânon 
Romano)

Antífona da comunhão - Jo 1,14

O Verbo se fez carne, e vimos a sua glória.

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, ao celebrarmos com 
alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos 
alcançar por uma vida santa seu eterno convívio.

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos 
mandastes consagrar em vossa honra, e, para 
que eles nos tornem agradáveis aos vossos 
olhos, dai-nos guardar sempre os vossos 
mandamentos.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

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

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 
nos separemos de vós, pois nos concedeis a 
alegria de participar da vossa vida.

A SEMENTE NA TERRA – Lc 2,1-14

O
Evangelho relata a beleza e a simplicidade do nascimento de Jesus. A grandeza de 

Deus se esconde na sua humildade. Sem lugar na casa, resta-lhe a sensibilidade da 

gruta ou da estrebaria. Seu berço: uma manjedoura. Um Deus pobre que se faz servo, 

um Deus pastor que se faz cordeiro. O Altíssimo que se faz pequeno. Este cenário de pobreza e 

indigência confirma a ação de Deus, que exalta os humildes (1,52) e que exultará ao ver os 

pequeninos acolherem a boa nova (11,23). Da manjedoura até a cruz, Jesus continuará não 

tendo onde repousar a cabeça (9,58). Em Lucas, os pastores, pessoas pobres e malvistas, são 

os primeiros que virão visitar e acolher o Messias.
- Naqueles dias: O apóstolo Paulo afirma “Quando chegou a plenitude do tempo, Deus 

enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher” (Gl 4,4). Lucas situa este tempo na história 

humana. É o tempo de Herodes, do decreto de César Augusto. Mas há uma outra história, é a 

história de Deus. Enquanto a história oficial é marcada pelos grandes da terra, a história de Deus 

se manifesta num menino que nasce num ambiente pobre e cheio de vida e esperança.

- Em Belém: Maria era de Nazaré, no norte de Israel. José era de Belém, mas estava 
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trabalhando no norte do país. Os fatos históricos (censo) fazem com que o nascimento de Jesus 

aconteça em Belém. Com isso se cumpre a profecia de Miqueias: “E tu, Belém, pequena cidade 

entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel” (Mq 5,1). Belém (Beth 

+ lehem) significa “casa do pão”. Em Belém nasceu Davi, o maior dos reis de Israel (1Sm 16,4) 

e, segundo as expectativas, era de onde viria o Messias esperado. 

- Enfaixou: Por duas vezes Lucas, diz que o menino está envolto em faixas (2,7.12). Sinal da 

simplicidade que demonstra a humanidade de Jesus. O Papa Bento XVI, no terceiro volume do 

seu livro Jesus de Nazaré, recorda que, na beleza do nascimento, está presente a paixão de 

Jesus. No começo, as faixas, no final, o sudário que envolve o corpo de Jesus.

- Manjedoura: Três vezes é mencionada (2,7.12.16). Mais um sinal da pobreza de Jesus. A 

manjedoura era o local onde os animais se alimentavam. Novamente, Bento XVI recorda que a 

manjedoura antecipa a doação de Jesus na mesa da Eucaristia e depois no lenho da cruz.

- Pastores: Diferente de Mateus, no qual são os magos que visitam Jesus, em Lucas, são os 

pastores. Devido ao seu trabalho com animais, os pastores eram considerados impuros. Eram 

malvistos pelo povo das cidades, tanto que nem podiam testemunhar num tribunal. No meio da 

noite, eles estão em vigília. E foram eles os escolhidos para serem os primeiros testemunhos do 

nascimento de Jesus.

- Hoje: Há um tempo em que se inicia e se realiza o projeto da salvação. Este tempo é “hoje”. 

O termo aparece dez vezes no Evangelho de Lucas (2,11; 3,22; 4,21; 5,26, 12,28; 13,32.33; 

19,5.9; 22,34; 22,61; 23,43). É o kairós, o tempo da graça de Deus!

- Um Salvador que é o Cristo Senhor: São três títulos importantes dados a Jesus no seu 

nascimento. Ele é o Salvador, título que os romanos davam ao imperador. Já os judeus davam 

este título a Deus, que os havia libertado da escravidão do Egito. Outro título é Cristo, isto é, o 

Messias (Messiach, o Ungido), que Lucas dá a Jesus desde o início e que Pedro confessará em 

9,20 e o proclamará em At 2,36. O terceiro título é Senhor, é o Kyrios (que substituía o 

tetragrama YHWH, o nome de Deus no Antigo Testamento), que Lucas já atribui a Jesus desde o 

nascimento e pelo qual a Igreja o confessará mais tarde (At 2,36; Fl 2,11). Este menino que 

nasceu na noite fria e escura é isso: Salvador, Messias e Divino. Luz para o mundo!

- Glória a Deus: Uma grande, bela e nova liturgia é celebrada ao redor do menino Jesus. A 

multidão dos anjos celestes celebra a grandeza de Deus e o que Ele faz. “Glória a Deus nos 

céus”: é isso que Deus merece por tudo que é e faz. “Paz na terra”: é o que mais precisamos e 

necessitamos. É a plenitude do Shalom que vem da parte de Deus!

Lucas indicou que há duas histórias. A história dos poderosos, que não muda o mundo e não 

traz novidades para o povo. A outra história é a intervenção de nosso Deus, de forma simples e 

humilde. Nasceu o Salvador, que vem trazer alegria e esperança, sobretudo aos excluídos por 

aqueles que fazem a história “oficial”. É a maior intervenção na história da salvação. Cabe a nós 

acolhê-la com alegria, como os pastores que se puseram a caminho na noite escura e foram ver 

Jesus. Cantemos alegres, como os anjos, louvando a Deus e sonhando com a paz aqui na terra! 

É o “hoje” da salvação se acontece se deixarmos o Menino nascer em nossos corações!
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MISSA DA AURORA (2ª MISSA)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, os pastores 
foram até Belém e voltaram maravilhados, 
bendizendo a Deus. A atitude destas pessoas, 
malvistas naquele tempo, é uma prova de que o 
Reino de Deus estava se realizando a partir de 
uma lógica inversa ao sistema. Os pobres, os 
esquecidos, os marginalizados são envolvidos 
no mistério da encarnação divina. 

Antífona da entrada - Is 9,2.6; Lc 1,33

Hoje surgiu a luz do mundo: o Senhor 
nasceu para nós. Ele será chamado Admirável, 
Deus, Príncipe da Paz, Pai do mundo novo, e o 
seu reino não terá fim.

 Oração do dia

Ó Deus onipotente, agora que a nova luz do 
vosso Verbo Encarnado invade o nosso coração, 
fazei que manifestemos em ações o que brilha 
pela fé em nossas mentes. 

Leitura - Is 62, 11-12 

Leitura do Livro do Profeta Isaías� 

11 Eis que o Senhor fez-se ouvir até às 
extremidades da terra: "Dizei à cidade de Sião: 
Eis que está chegando o teu salvador, com a 
recompensa já em suas mãos e o prêmio à sua 

12 disposição. O povo será chamado Povo Santo, 
os Resgatados do Senhor; e tu terás por nome 
Desejada, Cidade-não-abandonada". - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 96(97),1.6.11-
12 

R.� Brilha hoje uma luz sobre nós, 
pois nasceu para nós o Senhor.

1. Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e 
as ilhas numerosas rejubilem! E proclama o 

céu sua justiça, todos os povos podem ver a 
sua glória. R.

2. 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.

Leitura - Tt 3,4-7 

Leitura da Carta de São Paulo a Tito 

4 Caríssimo: Manifestou-se a bondade de 
Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos 

5 homens: Ele salvou-nos não por causa dos atos 
de justiça que tivéssemos praticado, mas por 
sua misericórdia, quando renascemos e fomos 

6renovados no batismo pelo Espírito Santo,  que 
ele derramou abundantemente sobre nós por 

7 meio de nosso Salvador Jesus Cristo. 
Justificados assim, pela sua graça, nos 
tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. 
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 2,14

R.    Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  “Glória a Deus nos altos céus, e paz na 

terra entre os homens, que ele ama. Aleluia. R.

Evangelho - Lc 2,15-20
 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Lucas 

15 Quando os anjos se afastaram, voltando 
para o céu, os pastores disseram entre si: 
"Vamos a Belém, ver este acontecimento que o 

16 Senhor nos revelou." Os pastores foram às 
pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o 

17 recém-nascido, deitado na manjedoura. 
Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito 

18 sobre o menino. E todos os que ouviram os 
pastores ficaram maravilhados com aquilo que 

19 contavam. Quanto a Maria, guardava todos 
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estes fatos e meditava sobre eles em seu 
20 coração. Os pastores voltaram, glorificando e 

louvando a Deus por tudo que tinham visto e 
ouvido, conforme lhes tinha sido dito. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

No coração de Maria cabiam todas as 
alegrias e angústias que, certamente, tornavam-
se preces. Nesta celebração, apresentemos 
nossos pedidos, dizendo: R. Abençoai, 
Senhor, o vosso povo.

1. Para que os anjos continuem a revelar o 
sentido profundo do nascimento de Jesus: 
glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
amados de Deus, rezemos ao Senhor.

2. Para que os pequenos, pobres e 
marginalizados, como eram os pastores na 
época de Jesus, nos levem a descobrir o 
acontecimento do Natal, rezemos ao Senhor.

3. Para que Maria, José e o Menino Jesus 
sejam o centro do Natal, muito vezes encoberto 
pelo consumismo, as bebedeiras e as brigas, 
rezemos ao Senhor.

4. Para que os cristãos se comportem como 
Maria, que guardava todos estes fatos e 
meditava sobre eles em seu coração, 
meditando-os, rezemos ao Senhor.

5. Para que a Igreja aproveite o clima do 
Natal para evangelizar, anunciar a toda a 

humanidade Jesus, o seu Evangelho e a sua 
missão, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Infundi, Senhor, a vossa graça em 

nossos corações, para que, tendo conhecido, 

pelo anúncio dos pastores de Belém, o 

nascimento do vosso Filho encarnado, 

cheguemos, por sua vida, paixão e morte na 

cruz, à glória da ressurreição. 

Oração sobre as oferendas

Nós vos pedimos, ó Deus, que estas 
oferendas realizem em nós o mistério do Natal. 
Como neste recém-nascido resplandecem o 
homem e Deus, assim possam estes frutos da 
terra trazer-nos o que é divino. 

Sugestão: Oração eucarística I (Cânon 
Romano)

Antífona da comunhão - Zc 9,9

Exulta, filha de Sião, canta louvores, filha de 
Jerusalém! Eis que teu Rei vem a ti: o santo, o 
Salvador do mundo.

Oração depois da comunhão

Senhor Deus, celebrando de todo o coração 
o nascimento de vosso Filho, dai-nos a graça de 
aprofundar nossa fé em tão grande mistério e 
crescer cada vez mais em seu amor. 

A SEMENTE NA TERRA – Lc 2,15-20

 

O
Evangelho de Lucas mostra com grande beleza o impacto da encarnação do menino 

Jesus nas testemunhas privilegiadas da revelação do céu. Os anjos abrem o céu para 
falar ao coração dos pastores, trabalhadores excluídos do mundo religioso mais nobre no 

tempo de Jesus. A eles, é revelada a salvação que vem de Deus. Os tempos messiânicos não são 
mais promessa e sim realidade. Em seguida, Lucas mostra como Maria, imagem da Igreja em seu 
tempo, conserva tudo o que vê para aprofundar o significado deste tempo de graça em sua vida.

- Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu: O céu havia se aproximado da terra e o 
menino Jesus havia se encarnado no meio do povo. Como nas grandes teofanias do Antigo 
Testamento, o céu se “rasgou” para permitir que os menores do povo conhecessem os desígnios 
de Deus. Porém, não se esperava deles simples admiração. Os anjos voltam para o céu porque, 
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depois do grande movimento que ali aconteceu, era a hora de na terra um grande movimento 
renovador começar a marcar a nova etapa da história da humanidade: a era messiânica.

- Os pastores: Diferente do relato da infância de Jesus feito por Mateus, no qual os 
destinatários da revelação divina eram os magos do Oriente (Mt 2,1-12), em Lucas, os que 
recebem os sinais do céu são os pastores. Eram gente de classe baixa para as elites religiosas e 
sociais em Israel. Assim, Deus mostra que a grandeza da revelação divina é orientada para os que 
mais precisam da misericórdia do céu. 

- Vamos: Assim como Maria fez ao visitar sua prima Isabel (Lc 1,39), os pastores também 
tinham que percorrer uma certa distância para encontrar-se com o Messias recém-nascido. É o 
sinal de que o Reino de Deus abraça os seres humanos e os colocam em movimento. A salvação 
não é somente um acontecimento, mas um convite à mudança, à verdadeira conversão da 
humanidade, que precisa sair de seu conforto e colocar-se no caminho de Deus.

- A Belém: Belém era um lugar de grandes promessas para o Antigo Testamento. Era o lugar 
onde tinha nascido o rei Davi (1Rs 16,18-19), modelo para o Messias que os judeus esperavam 
para trazer a salvação para o povo. Também era o lugar privilegiado de onde Miqueias profetizou 
que viria a salvação para o povo sofrido próximo ao exílio da Babilônia (Mq 5,1). Belém significa: 
beth + lehem = a casa do pão.

- Os pastores foram às pressas: A resposta da fé é urgência de responder ao apelo do Deus 
que entra na história do seu povo e o leva a perceber seu plano de amor e salvação (Lc 1,39; 19,5-
6). 

- Contaram o que lhes fora dito: De testemunhas tímidas diante da maravilha de Deus revelada 
pelos anjos, os pastores passam a ser porta-vozes ativos das realidades celestes. Tornam-se um 
sinal para a família de Nazaré, uma palavra que confirma a realização das promessas que 
experimentavam na manjedoura. 

- Maria: A atenção do relato se volta a Maria, que também percebia a concretização do 
Magnificat: Deus olhou para a humilhação de seu povo e se inclinou aos pequenos que 
necessitavam de sua misericórdia (Lc 1,46-55).

- Guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração: Enquanto os pastores 
estão celebrando e glorificando o milagre que testemunham, Maria contempla a cena, as palavras 
que escuta, seu filho na manjedoura. Confronta e aprofunda as realidades que enxerga com os 
olhos da fé e se prepara para colocar-se sempre de prontidão no plano que Deus executava por 
meio dela. 

- Os pastores voltaram, glorificando: A atitude de glorificar a Deus pelos fatos salvíficos que 
acontecem é própria de Lucas (1,64; 2,20.28.38; 5,25-26; 7,16; 13,13; 17,15.18; 18,43; 19,37; 
23,47; 24,53) como também nos Atos dos Apóstolos (At 2,47; 3,8.9; 4,21; 21,20). A vida dos 
pastores é transformada. Na aurora de um novo tempo, percebem que a história de fato se rasga e 
que os tempos messiânicos são realidade. Nada mais seria igual na vida do seu povo. A resposta 
não pode ser outra senão o coração agradecido, que reconhece a grandeza de Deus diante da 
miséria dos homens.

O Evangelho de hoje nos lembra a atitude que devemos ter diante da celebração do 
nascimento do Salvador. Viver a euforia do novo tempo, a beleza, o encantamento e o louvor a 
Deus que saem de nossas vidas. E também é tempo de trazer a experiência da alegria para o 
coração, meditando em tudo e permitindo que a festa que vivemos ao reconhecer Jesus em nosso 
meio, vivo e atuante em nossas vidas, transforme-se em um caminho de conversão interior, em 
uma proposta de vida guiada pelo amor.
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MISSA DO DIA (3ª MISSA)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, o início do 
Evangelho de João nos apresenta Jesus como o 
Verbo, a Palavra de Deus, que “veio habitar entre 
nós”. Não obstante as contradições do mundo, 
Deus se fez um de nós, assumiu a condição 
humana e apontou o caminho para estar sempre 
com ele: o seu Filho Jesus!

Antífona da entrada - Is 9,6

Um menino nasceu para nós: um Filho nos 
foi dado! O poder repousa nos seus ombros. Ele 
será chamado “Mensageiro do Conselho de 
Deus”.

Oração do dia

Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser 
h u m a n o  e  m a i s  a d m i r a v e l m e n t e 
restabelecestes a sua dignidade, dai-nos 
participar da divindade do vosso Filho, que se 
dignou assumir a nossa humanidade. 

Leitura - Is 52, 7-10 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

7 Como são belos, andando sobre os 
montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, 
de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz 

8 a Sião: "Reina teu Deus!" Ouve-se a voz de teus 
vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de 
alegria, sabem que verão com os próprios olhos 

9 o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao 
mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor 

10consolou seu povo e resgatou Jerusalém.  O 
Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de 
todas as nações; todos os confins da terra hão 
de ver a salvação que vem do nosso Deus. -
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-
3ab.3cd-4.5-6 (R/. 3cd)

R .  O s  c o n f i n s  d o  u n i v e r s o 
contemplaram a salvação do nosso Deus.

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 da 
salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

 4. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa 
e da cítara suave! Aclamai, com os clarins e as 
trombetas, ao Senhor, o nosso Rei! R.

Leitura - Hb 1, 1-6 

Leitura da Carta aos Hebreus 

1 Muitas vezes e de muitos modos falou Deus 
2 outrora aos nossos pais, pelos profetas; nestes 

dias, que são os últimos, ele nos falou por meio 
do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas 
as coisas e pelo qual também ele criou o 

3 universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a 
expressão do seu ser. Ele sustenta o universo 
com o poder de sua palavra. Tendo feito a 
purificação dos pecados, ele sentou-se à direita 

4 da majestade divina, nas alturas. Ele foi 
colocado tanto acima dos anjos quanto o nome 

5 que ele herdou supera o nome deles. De fato, a 
qual dos anjos Deus disse alguma vez: "Tu és o 
meu Filho, eu hoje te gerei"? Ou ainda: "Eu serei 

6 para ele um Pai e ele será para mim um filho"? 
Mas, quando faz entrar o Primogênito no mundo, 
Deus diz: "Todos os anjos devem adorá-lo!" - 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Despontou o santo dia para nós: Ó 
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nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque 
hoje grande luz brilhou na terra! R.

Evangelho - Jo 1,1-18 ou Jo 1,1-5.9-14 
(mais breve) 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1 No princípio era a Palavra, e a Palavra 
2estava com Deus; e a Palavra era Deus.  No 

3 princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito 
por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi 

4 feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos 
5 homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não 

6 conseguiram dominá-la. Surgiu um homem 
7enviado por Deus; Seu nome era João.  Ele veio 

como testemunha, para dar testemunho da luz, 
8 para que todos chegassem à fé por meio dele. 

Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho 
9 da luz: daquele que era a luz de verdade, que, 

10 vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A 
Palavra estava no mundo - e o mundo foi feito 
por meio dela - mas o mundo não quis conhecê-

11 la. Veio para o que era seu, e os seus não a 
12 acolheram. Mas, a todos que a receberam, 

deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de 
13 Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, 

pois estes não nasceram do sangue nem da 
vontade da carne nem da vontade do varão, mas 

14 de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e 
habitou entre nós. E nós contemplamos a sua 
glória, glória que recebe do Pai como filho 

15 unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, 
João dá testemunho, clamando: "Este é aquele 
de quem eu disse: O que vem depois de mim 
passou à minha frente, porque ele existia antes 

16 de mim". De sua plenitude todos nós 
17 recebemos graça por graça. Pois por meio de 

Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a verdade 
18 nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, 

ninguém jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, 
que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a 
conhecer. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus é o verbo, a Palavra que se fez carne! 
Encarnado, abraça nossa humanidade e tudo 
que  somos ,  i n t eg ra lmen te !  Rezemos 
humildemente: R. Pela vossa encarnação, 
ouvi-nos Senhor!

1. Para que o povo de Deus medite o 
mistério do nascimento de Jesus e o imite em 
sua humildade, para poder ser fraterno e 
solidário com todos, rezemos ao Senhor. R.

2. Pelos cristãos e cristãs que hoje se 
reúnem em tantas igrejas, para que também se 
unam às pessoas de boa vontade para construir 
um mundo novo, rezemos ao Senhor. R. 

3. Pelos ministros e ministras da Igreja, para 
que não se cansem de anunciar a Boa Notícia de 
Jesus, salvação da humanidade e alegria dos 
corações, rezemos ao Senhor. R. 

4. Pelos homens e mulheres de toda a terra, 
para que encontrem em Jesus a face humana do 
Deus invisível, contemplando seu mistério de 
amor, rezemos ao Senhor. R. 

5. Por esta nossa assembleia, para que 
sejamos testemunhas vivas da luz que veio ao 
mundo para iluminar e aquecer os corações de 
todos, rezemos ao Senhor. R. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Infundi, Senhor, a vossa graça em 

nossos corações, para que, tendo conhecido, 

pela palavra dos apóstolos e dos evangelistas, o 

mistério do nascimento do vosso Filho 

encarnado, cheguemos, por sua vida, paixão e 

morte na cruz, à glória da ressurreição. 

Oração sobre as oferendas

Sejam de vosso agrado, ó Pai, as oferendas 
da festa de hoje, que nos trazem a perfeita 
reconciliação e a plenitude do culto divino.

Sugestão: Oração eucarística I (Cânon 
Romano)
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Antífona da comunhão - Sl 97,3

O mundo inteiro viu o Salvador que nos foi 
enviado por Deus.

Oração depois da comunhão

Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do 
mundo hoje nascido, como nos fez nascer para a 
vida divina, nos conceda também sua 
imortalidade. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 1,1-18

E
ste magnífico hino, conhecido como Prólogo, o qual João coloca no início do seu 
Evangelho, é como o resumo de todo o Evangelho. A estrutura do Prólogo é dividida 
em três partes: a) 1,1-5: a Palavra que está junto a Deus, é a Palavra salvadora e 

criadora; b) 1,9-14: a Palavra se faz carne para que nos tornemos filhos de Deus; c) 1,16-18: a 
Palavra nos enche da plenitude e nos faz conhecer a Deus. Dentro desta estrutura, há duas 
inserções que se referem a João (Batista): 1,6-8 e 1,15.

- No princípio: É assim também que começa o Gênesis. Não significa que o Verbo ou a 
Palavra começa a existir no princípio, mas que está no princípio de tudo o que existe. A 
expressão quer evidenciar que, com Jesus, inicia-se uma nova criação, que nos faz nascer como 
filhos de Deus. 

- Palavra/Logos: O termo grego é Logos que pode ser traduzido por Verbo ou Palavra, que 
designa a pessoa divina de Jesus. A Palavra é Jesus Cristo (1,17). O Logos/Palavra era Deus. Ele 
é distinto do Pai, mas isso não impede a sua unidade com o Pai. Jesus dirá mais adiante: “Eu e o 
Pai somos um” (10,30) e “quem me vê, vê o Pai” (14,9).

- Tudo foi feito pela Palavra: No relato da Criação, no Gênesis, tudo vem à existência por meio 
da palavra criadora. O termo hebraico wayyomer Elohim (“E disse Deus...”) ocorre dez vezes em 
Gn 1. O judaísmo nos ensina que com dez palavras Deus criou o mundo e com dez palavras (os 
dez mandamentos) Ele sustenta o mundo. O NT dirá o mesmo de Jesus: “Ele sustenta o universo 
com o poder de sua palavra” (Hb 1,3). Assim, Jesus não é uma criatura, Ele é Criador, por meio 
dele tudo foi criado (Jo 1,3; Hb 1,2). Ele sempre existiu e na criação agiu com o Pai. No 
evangelho de João (como também em Lucas), Jesus realiza todos os milagres e sinais por meio 
da sua palavra.

- João: No quarto Evangelho, João nunca é chamado de Batista (o batizador), mas somente 
“João”. É ele quem prepara o caminho para Jesus. Ele não é o Messias, mas aquele que dá 
testemunho do Messias e que aponta para o Messias: “Eis o Cordeiro de Deus” (Jo 1,29.36). Em 
sua humildade reconhece: “É preciso que Ele cresça e eu diminua” (Jo 3,30).

- Testemunho: O termo grego é mártis. Mais tarde, o termo adquiriu o sentido de martírio dos 
cristãos que morreram pela causa da fé. No Evangelho de João, o termo é importante, significa 
quem dá o testemunho da fé. No capítulo 1, ocorre 7 vezes; também 7 vezes no cap. 3; no 
discurso de 5,31-39, são dez vezes e sete delas são precedidas pelo verbo “dar”. O Evangelho 
termina com o testemunho do discípulo amado (21,24).

- A Palavra se fez carne e habitou entre nós: É a frase mais importante do Prólogo. É a 
encarnação da Palavra que assume a nossa condição humana em sua fraqueza. Ele se fez igual a 
nós em tudo, menos no pecado (Hb 4,15). Para salvar a humanidade, Deus se torna humano, 
solidário conosco. Assim, Jesus é o verdadeiro homem novo, entra na história humana. Ele 
habitou entre nós, literalmente “armou sua tenda no meio de nós”, o hebraico indica a Shekinah, 
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presença divina no meio de nós.
- Graça e verdade: Algumas Bíblias traduzem por “amor e fidelidade”. As duas palavras 

refletem dois termos hebraicos: hesed (misericórdia) e 'emet (verdade), a misericórdia e o 
amor do Deus que sempre foi fiel à aliança e a suas ações para salvar o povo. O texto quer 
ressaltar que, em Jesus, recebemos mais. Jesus é maior que Moisés, que nos trouxe a Lei. Com 
Jesus, recebemos a graça que será dada abundantemente (Rm 5,20).

- O Unigênito: Jesus é o Unigênito, o Filho Único do Pai. Ele é o Filho (Rm 1,3; 8,29.32). O 
texto remete a Gn 22,16, quando Abraão ofereceu seu filho único. O Pai nos deu o seu Filho, deu 
tudo o que podia!

O Prólogo (“antes da palavra”) de João é a antecipação do que se tornará corpo do 
Evangelho. O Filho Unigênito do Pai veio ao mundo, assumiu nossa carne, armou sua tenda 
entre nós. Ele veio para nos dar a dignidade de filhos e nos conduzir até Deus. A grandeza de 
Deus se encarna. Deus se torna pequeno e humilde para revelar seu rosto de amor e 
misericórdia. A Terra não é mais a mesma a partir deste momento único. Ela recebe a visita de 
quem tudo criou. Veio para o que era seu, para restaurar a dignidade perdida com o pecado e 
nos dizer que aqui deve ser o que foi desde a criação, o jardim, lugar da vida e da vida em 
abundância para todos (Jo 10,10). É Natal! É nascimento. É princípio novamente. E para nós, 
hoje é o momento da alegria verdadeira dos filhos de Deus e tempo para darmos o testemunho 
de fidelidade e demonstrar a nossa fé em Jesus Cristo

Santos do dia: Eugênia de Roma / Alexandria (+255). Anastácia de Sirmio (+304). Pedro Venerável 
(1094-1150). Pedro Nolasco (1182-1256). 

Testemunhas do Reino: Alonso de Sandoval, defensor dos negros (Colômbia, 1652).

Efemérides: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo (4-6 a.C.).

26
DOMINGO - SAGRADA FAMÍLIA, JESUS, 

MARIA E JOSÉ - Festa
(Branco - Gl, Cr, Pf do Natal - Ofício festivo próprio)

Animador(a) -  Irmãs e irmãos, Jesus 
precisou de um berço, de aconchego, de uma 
casa. O Filho de Deus se tornou família. Nesta 
festa da Sagrada Família, rendemos graças por 
este lugar que acolhe e transforma vidas e, ao 
mesmo tempo, é desafiado a dar bom 
testemunho comunitário e transmitir a fé para as 
novas gerações. 

Antífona da entrada - Lc 2,16

Vieram apressados os pastores,  e 
encontraram Maria com José, e o Menino 
deitado no presépio.
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Oração do dia

Ó Deus de bondade, que nos destes a 
Sagrada Família como exemplo, concedei-nos 
imitar em nossos lares as suas virtudes para 
que, unidos pelos laços do amor, possamos 
chegar um dia às alegrias de vossa casa.

Leitura - Eclo 3,3-7.14-17a (grego: 2-
6.12-14)

Leitura do Livro do Eclesiástico 

3 Deus honra o pai nos filhos e confirma, 
4 sobre eles, a autoridade da mãe. Quem honra o 

seu pai, alcança o perdão dos pecados; evita 
cometê-los e será ouvido na oração quotidiana. 
5 Quem respeita a sua mãe é como alguém que 

6 ajunta tesouros. Quem honra o seu pai, terá 
alegria com seus próprios filhos; e, no dia em 

7 que orar, será atendido. Quem respeita o seu 
pai, terá vida longa, e quem obedece ao pai é o 

14 consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu 
pai na velhice e não lhe causes desgosto 

15 enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja 
perdendo a lucidez, procura ser compreensivo 
para com ele; não o humilhes, em nenhum dos 
dias de sua vida, a caridade feita a teu pai não 

16 será esquecida, mas servirá para reparar os 
17ª teus pecados e, na justiça, será para tua 

edificação. - Palavra do Senhor

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

R. Felizes os que temem o Senhor e 
trilham seus caminhos!

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

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

3. Será assim abençoado todo homem que 

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

Leitura - Cl 3,12-21

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses 

12 Irmãos: Vós sois amados por Deus, sois os 
seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de 
sincera misericórdia, bondade, humildade, 

13 mansidão e paciência, suportando-vos uns aos 
outros e perdoando-vos mutuamente, se um 
tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos 

14 perdoou, assim perdoai vós também. Mas, 
sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor 

15 é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo 
reine em vossos corações, à qual fostes 
chamados como membros de um só corpo. E 

16sede agradecidos.  Que a palavra de Cristo, 
com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e 
admoestai-vos uns aos outros com toda a 
sabedoria. Do fundo dos vossos corações, 
cantai a Deus salmos, hinos e cânticos 

17 espirituais, em ação de graças. Tudo o que 
fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em 
nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai 

18 graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas 
para com vossos maridos, como convém, no 

19 Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não 
20sejais grosseiros com elas.  Filhos, obedecei 

em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e 
21 correto no Senhor. Pais, não intimideis os 

vossos filhos, para que eles não desanimem. - 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Cl 3,15a.16a 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Que a paz de Cristo reine em vossos 

corações; e ricamente habite em vós sua 
palavra! R.

Evangelho – Lc 2,41-52

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
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Cristo segundo Lucas 

41 Os pais de Jesus iam todos os anos a 
4 2Jerusalém, para a festa da Páscoa. �

Quando ele completou doze anos, subiram para 
43 a festa, como de costume. Passados os dias da 

Páscoa,  começaram a viagem de volta, mas o 
menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que 

44 seus pais o notassem. Pensando que ele 
estivesse na caravana, caminharam um dia 
inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os 

4 5  parentes e conhecidos. Não o tendo 
encontrado, voltaram para Jerusalém à sua 

46 procura. Três dias depois, o encontraram no 
Templo. Estava sentado no meio dos mestres, 

47 escutando e fazendo perguntas. Todos os que 
ouviam o menino estavam maravilhados com 

. 48sua inteligência e suas  respostas Ao vê-lo, 
seus pais ficaram muito admirados e sua mãe 
lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim 
conosco? Olha que teu pai e eu estávamos, 

49angustiados, à tua  procura." Jesus respondeu: 
"Por que me procuráveis? Não sabeis que devo 

50estar na casa de meu Pai?" Eles, porém, não 
51 compreenderam as palavras que lhes dissera. 

Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, 
e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, 

52 conservava no coração todas estas coisas. E 
Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, 
diante de Deus e diante dos homens. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Natal é também família! Na festa da Sagrada 
Família, invoquemos o Pai, por meio do Filho, no 
amor do Espírito Santo, para que as nossas 
famílias tenham como meta e estímulo a família 
de Deus, simbolizada na terra pela Família de 
Nazaré, dizendo: R. Senhor, escutai a nossa 
prece.

1. Para que, na Igreja, cresça o clima de 
família, de bondade, humildade, mansidão e 
paciência, que Jesus experimentou na casa de 
Nazaré, rezemos ao Senhor.

2. Para que em toda a parte se respeite a 
instituição familiar, na sua natureza, dignidade e 
objetivos, e se acolham as diferenças e 
diversidades, rezemos ao Senhor.

3. Para que, em todas as famílias do mundo, 
todos sejam capazes de perdoar, sempre que 
alguém tiver motivo de reclamação contra outro, 
rezemos ao Senhor.

4. Para que a luz de Cristo ilumine os casais 
novos, reanime os que esfriaram no amor e 
brilhe como o sol sobre os que amam e vivem 
em paz, rezemos ao Senhor.

5. Para que nossa comunidade seja Casa da 
Palavra, Casa do Pão, Casa da Caridade e Casa 
da Ação Missionária, como pedem as Diretrizes 
da Igreja do Brasil, rezemos ao Senhor!

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Pai de infinita misericórdia, escutai as 

orações desta vossa assembleia e renovai, em 

cada um dos nossos lares, o ambiente de amor, 

bondade e compreensão que se vivia na 

Sagrada Família de Nazaré, onde Jesus crescia 

forte e cheio de sabedoria. Ele que convosco 

vive e reina na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e pedimos, pela intercessão da 
Virgem mãe de Deus e do bem-aventurado São 
José, que firmeis nossas famílias na vossa 
graça, conservando-as na vossa paz.

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Br 3,38

O nosso Deus foi visto nesta terra, e 
conviveu com os homens.

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, 
que, refeitos pelo vosso sacramento, imitemos 
continuamente a Sagrada Família, e, após as 
dificuldades desta vida, convivamos com ela no 
céu.
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A SEMENTE NA TERRA - Lc 2,41-51 

N
a Festa da Sagrada Família, temos este belo relato de uma família fiel que cumpre as 
leis de Deus, que celebra a vida e os mistérios da salvação, participando da 
peregrinação a Jerusalém. O relato da visita de Jesus ao Templo é também exclusivo 

de Lucas que indica a idade de Jesus: doze anos. Este episódio intermediário entre a infância e o 
início do seu ministério público, acontece em Jerusalém. No centro do relato está Jesus e sua 
sabedoria que causa admiração aos doutores da Lei, que mais tarde o condenarão. Mostra 
também a perplexidade dos pais. Mais que uma repreensão, é o seu crescimento em relação à 
missão de Jesus. O sofrimento por tê-lo perdido é a primeira realização da profecia de Simeão 
(Lc 2,35).

- Todos os anos a Jerusalém: Um judeu piedoso devia ir três vezes ao ano a Jerusalém para 
as três festas principais: Páscoa, Semanas (Pentecostes) e Sucot (das Tendas) (Dt 16,16). A 
família de Jesus foi para a Festa da Páscoa que celebrava a libertação do povo da escravidão do 
Egito. Jesus celebra a Páscoa antiga ao mesmo tempo em que pré-anuncia a Páscoa eterna e 
definitiva.

- Doze anos: Aos doze anos (atualmente é aos treze anos) o menino judeu fazia a bar mitswot 
(filho do preceito), a celebração da maioridade. Neste dia tão solene, ele recebia os rolos da Torá 
(Lei). Este rito de iniciação o tornava sujeito cumpridor da Lei. E então já podia fazer leituras na 
sinagoga e participar dos estudos e discussões. O fato de ter sido admitido nas discussões com 
os doutores indica que Jesus já havia feito este rito de passagem.

- Três dias depois: É uma alusão ao futuro acontecimento pascal. Assim como no Templo, na 
cruz e no sepulcro ele “desaparecerá” por três dias.

- Escutando e fazendo perguntas: Um bom judeu devia saber escutar. O Shemá Israel 
(Escuta Israel) era a oração de alerta para todo judeu (Dt 6,4). Mais que dar respostas, era 
importante saber fazer perguntas. Havia até uma anedota que alguém dizia: “Por que vocês 
judeus respondem sempre a uma pergunta com outra pergunta?”. E a resposta era: “E por que 
não pode ser assim?”. É assim que Jesus fará mais adiante (Lc 20,4) defendendo-se dos 
adversários com boas perguntas.

- Por que...: É a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Lucas. É também uma pergunta. 
A mesma que será feita às mulheres na manhã da ressurreição “Por que procurais...?” (Lc 24,5).

- Na casa de meu Pai: Outra tradução: “Ocupar-me das coisas de meu Pai”. Estas primeiras 
palavras de Jesus têm relação com as últimas palavras de Jesus na cruz: “Pai, em tuas mãos 
entrego o meu espírito” (23,46). Jesus assume desde já e diante de José a sua filiação divina 
(10,22; 22,29). Diante de seus pais terrenos é revelado que Jesus não é somente seu filho, mas 
que tem outro Pai ao qual deverá obedecer. Jesus toma certa distância dos seus genitores e se 
declara ao serviço do seu Pai. 

- Era-lhes obediente: A disponibilidade de Jesus se traduz nesta obediência aos pais, 
aguardando o dia em que os deixará definitivamente para assumir sua missão. Dizendo “sim” ao 
Pai, Ele disse também “sim” a todas as realidades de sua existência entre as situações humanas.

- Sua mãe conservava: Lucas emprega o verbo grego preposicionado diatereo. O verbo tereo 
significa guardar e quando se volta a buscar encontra a mesma coisa. Já diatereo é como o vinho 
colocado nos barris, ele se conserva, e quando é retirado já não é mesmo, está melhor. Maria 
“conservava” tudo em seu coração o que ia acontecendo com Jesus e daí tirava lições. É a 
sabedoria da mãe, que vê e aprende com a sabedoria do filho. Maria nos remete à Igreja que 

0

5

25

75

95

100

FINAL - dezembro-2021

terça-feira, 28 de setembro de 2021 20:56:00



D
ia

 2
6 

de
 D

ez
em

br
o 

- 
D

om
in

go
 -

 S
ag

ra
da

 F
am

íli
a,

 J
es

us
, M

ar
ia

 e
 J

os
é 

- 
Fe

st
a

108

deverá fazer memória, através dos séculos, das palavras de Jesus.
- Jesus crescia: Jesus cresce em sabedoria respeitando sua condição encarnada, que se 

manifesta nos limites da natureza humana, sendo captada, como em toda natureza humana, pela 
consciência igualmente humana. Sabedoria que Jesus foi também aprendendo no seio e sobre 
os joelhos da mãe, na convivência com o pai, frequentando a sinagoga, nas idas anuais ao 
Templo, na leitura da Escritura. 

- Desceram a Nazaré: O Evangelho da infância, em Lucas, inicia em Jerusalém (1,4) e 
termina em Nazaré. Ao contrário, o ministério público de Jesus começa em Nazaré (4,16), mas 
em determinado momento Jesus toma a resoluta decisão de partir (9,51) e termina em 
Jerusalém (24,53). De Jerusalém partirá a missão da Igreja (At 1,8) que se estenderá até Roma, 
centro do mundo pagão (At 28).

No Evangelho de hoje, a sabedoria é o tema dominante e aparece no começo (v. 40) e no fim 
(v. 50) do relato, sendo descrita no meio (vv. 46.47). É a sabedoria do Filho, que consiste na 
obediência ao Pai (v. 59). Jesus fica três dias em Jerusalém, respondendo sobre as Escrituras e 
para responder às Escrituras. Depois, volta a Nazaré, para a vida quotidiana, a vida familiar, a vida 
normal de toda criança, adolescente, jovem. É a encarnação que faz o seu caminho. É a 
encarnação que continua. O dia a dia de Nazaré o preparou para a vida pública tanto quanto 
aquele dia único da encarnação do Verbo!

QUE FAMÍLIA?

José Antonio Pagola

Hoje é o dia da família cristã. Uma festa estabelecida recentemente para que os cristãos 
celebrem e aprofundem o que pode ser um projeto familiar entendido e vivido desde o espírito de 
Jesus.

Não basta defender de forma abstrata o valor da família. Tampouco é suficiente imaginar a vida 
familiar segundo o modelo da família de Nazaré, idealizada desde a nossa concepção da família 
tradicional. Seguir Jesus pode exigir por vezes questionar e transformar esquemas e costumes 
muito arraigados em nós.

A família não é para Jesus algo absoluto e intocável. Mais ainda. O decisivo não é a família de 
sangue, mas essa grande família que temos de ir construindo, os humanos, escutando o desejo do 
único Pai de todos. Inclusive os Seus pais terão que aprender, não sem problemas e conflitos.

Segundo o relato de Lucas, os pais de Jesus procuram-No afligidos, ao descobrir que os 
abandonou sem se preocupar com eles. Como pode atuar assim? A Sua mãe repreende-O quando 
O encontra: “Filho, porque nos trataste assim? Olha que o Teu pai e eu Te procurávamos 
angustiados”. Jesus surpreende-os com uma resposta inesperada: “Porque me procuráveis? Não 
sabeis que Eu devia estar na casa de Meu Pai?”.

Os Seus pais “não o compreenderam”. Só aprofundando as Suas palavras e o Seu 
comportamento para com a Sua família, descobrirão progressivamente que, para Jesus, o 
primeiro é a família humana: uma sociedade mais fraterna, justa e solidária, tal como a quer Deus.

Como são as nossas famílias? Vivem comprometidas numa sociedade melhor e mais 
humana, ou encerradas exclusivamente nos seus próprios interesses? Educam para a 
solidariedade, a procura da paz, da sensibilidade para com os necessitados, a compaixão, ou 
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ensinam a viver para o bem-estar insaciável, o máximo lucro e o esquecimento dos outros?
O que está a suceder nos nossos lares? Cuida-se da fé, recorda-se Jesus Cristo, aprende-se a 

rezar, ou só se transmite indiferença, incredulidade e vazio de Deus? Educa-se para viver desde 
uma consciência moral responsável, sã, coerente com a fé cristã, ou favorece-se um estilo de vida 
superficial, sem metas nem ideais, sem critérios nem sentido último?

Santos do dia: Estêvão (séc. I). Zózimo (+418). Riclinda da Abissínia (+1150). Vicência López y 
Vicuña (1847-1890).

Testemunhas do Reino: Gilberto da Silva Gorgulho (São Paulo, 2012).

Efemérides: Dia da Lembrança. Synáxis Theotokou (Celebração da Mãe de Deus) nas Igrejas 
Ortodoxas. 

27
SEGUNDA-FEIRA - SÃO JOÃO, Apóstolo e

 Evangelista – Festa
(Branco – Glória - Ofício festivo próprio)

“Apocalipse”. Atualmente, porém, a respeito 

desses escritos, discute-se se são do mesmo 

autor e quem (ou quais) seria (m) o (s) seu (s) 

autor (es). O Apocalipse é o único escrito que 

alude a um João como autor, mas o redator 

dificilmente é um dos Doze (Ap 21,14). Os 

demais escritos joaninos têm afinidades entre si, 

mas, na linguagem e na teologia, predominam 

as diferenças. Se o “discípulo que Jesus amava” 

– várias vezes mencionado no Evangelho de 

João – é o filho de Zebedeu, então João seria a 

testemunha ocular decisiva para a comunidade 

na qual nasceu o quarto Evangelho, mas o 

redator final do Evangelho – que teve uma 

trajetória longa e complexa até ficar pronto – 

seria outra pessoa. O autor da 1ª Carta de João, 

provavelmente, não é nem filho de Zebedeu, 

nem o autor do Evangelho, mas uma pessoa 

próxima (um discípulo?) a ele. É praticamente 

impossível determinar quem escreveu as outras 

duas cartas. Tudo se complica com o fato de 

que, segundo Pápias (morto entre 120 e 130), 

em Éfeso, teria desenvolvido a sua atividade 

também um importante presbítero de nome 

João. Só a ingenuidade pode crer que este seja 

o mesmo João, filho de Zebedeu.

A vida de São João evangelista depende de 

vários “ses”: se o João do grupo dos Doze de 

que falam os sinóticos for o autor do quarto 

Evangelho e se o autor do quarto Evangelho for o 

“discípulo amado” e se for, ainda, aquele idoso 

João de que testemunha Pápias, bispo de 

Hierápolis. João é filho de Zebedeu. Foi 

chamado por Jesus, junto com seu irmão Tiago 

(o maior), para ser Seu discípulo (Mc 1,19par.). 

Fazia parte daquele grupo de Três, dentro do 

grupo dos Doze, mais próximo a Jesus (Mc 

9,2par.). Depois da Páscoa, desenvolveu a sua 

atividade junto com Pedro (At) e foi uma das 

“colunas” da comunidade primitiva de 

Jerusalém (Gl 2,9). Os escritos do Novo 

Testamento considerados “joaninos” ou 

“joanéios” ou “joaneus” – talvez nenhuma 

dessas palavras exista em português – 

provenientes da Ásia Menor (Éfeso?) 

certamente têm uma ligação com a sua 

pregação. (Em outras palavras: não teriam sido 

escr i tos por  João,  f i lho de Zebedeu, 

pessoalmente, mas pela comunidade que 

conservou sua tradição; daí serem atribuídos a 

ele, pois ele está na sua origem). A Igreja Antiga, 

em todo caso, atribuiu a João o “Evangelho de 

João”, a “1ª, 2ª e 3ª Cartas de João” e o 
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Animador(a) - Irmãs e irmãos, a liturgia 

celebra a Solenidade São João, apóstolo e 

evangelista, aquele que melhor e mais 

profundamente penetra no mistério do Verbo 

encarnado. A passagem do seu Evangelho 

ajuda-nos a contemplar o Natal desde a 

perspectiva da Ressurreição do Senhor. 

Antífona da entrada

Foi João que na ceia repousou sobre o peito 

do Senhor: feliz o apóstolo a quem foram 

revelados os segredos do Reino, e que espalhou 

por toda a terra as palavras da vida.

Oração do dia

Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos 

revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-

nos capazes de conhecer e amar o que ele nos 

ensinou de modo incomparável.

Primeira Leitura - 1Jo 1,1-4

Início da Primeira Carta de São João

1Caríssimos: O que era desde o princípio, o 

que nós ouvimos, o que vimos com os nossos 

olhos, o que contemplamos e as nossas mãos 
2tocaram da Palavra da Vida,  - de fato, a Vida 

manifestou-se e nós a vimos, e somos 

testemunhas, e a vós anunciamos a Vida eterna, 

que estava junto do Pai e que se tornou visível 
3para nós -; isso que vimos e ouvimos, nós vos 

anunciamos, para que estejais em comunhão 

conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com 
4seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos 

estas coisas para que a nossa alegria fique 

completa. -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

Aleluia, Aleluia, Aleluia!
A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, 

cantamos, vos louva o exército dos vossos 

santos Mártires! R.

Evangelho - Jo 20,2-8

Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo João

 2No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão 
Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus 
amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do 
túmulo, e não sabemos onde o colocaram”. 
3Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e 

4foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o 
outro discípulo correu mais depressa que Pedro  

5e chegou primeiro ao túmulo.  Olhando para 
dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não 

6entrou. Chegou também Simão Pedro, que 
vinha correndo trás, e entrou no túmulo. Viu as 

7faixas de linho deitadas no chão e o pano que 
tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto 
com as faixas, mas enrolado num  lugar à parte. 
8Então entrou também o outro discípulo, que 
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tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e 
acreditou. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de São João, que sempre 
esteve muito próximo de Jesus, também aos 
pés da cruz, apresentemos nossos pedidos. R.: 
Senhor, atendei a nossa prece!

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do 
Norte e do Sul, para que anunciem o Verbo da 
vida feito carne, que os Apóstolos contemplaram 
e tocaram, rezemos ao Senhor.

2. Por todos os discípulos de Cristo, para 
que sejam testemunhas da verdade e 
denunciem as estruturas injustas que há no 
mundo, rezemos ao Senhor. 

3. Por todos os religiosos e religiosas, para 
que, por intercessão do apóstolo São João, 

prossigam no caminho da santidade e da 
sabedoria, rezemos ao Senhor. 

4. Pelos homens e mulheres de toda a terra, 
para que o Filho de Deus se lhes revele e sobre 
todos faça brilhar a sua luz, rezemos ao Senhor.

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. -  Atendei, Senhor, as humildes preces 

da Igreja, esposa de Cristo e nossa mãe. Por 

Cristo nosso Senhor.

Oferendas

Santificai, ó Deus, as nossas oferendas e 
concedei-nos haurir nesta ceia os mistérios do 
Verbo eterno, revelados, por esta mesma fonte, 
ao apóstolo João.

Prefácio do Natal

Antífona da comunhão  -  Jo 1, 14.16

O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e 
da sua plenitude todos nós recebemos.

Depois da Comunhão

Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
que o Verbo feito carne, que São João anunciou 
com seu Evangelho, habite sempre em nós por 
este mistério que celebramos.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,2-8 

Celebramos a Festa de São João Evangelista. Segundo uma antiga tradição, o autor do 
quarto Evangelho é João, irmão de André, e seria um daqueles dois primeiros discípulos 
que seguiram Jesus, depois do testemunho de João Batista (Jo 1,35-40). Ele seria 

também o discípulo amado – figura importante dentro do Evangelho. Esta autoria ultimamente 
foi questionada pelos comentaristas do Evangelho de João. Tarefa difícil é descobrir o autor 
humano de um texto bíblico. Mais importante é o texto em si e a mensagem que ele quer 
transmitir.

- Maria Madalena: Maria (de Magdala) que estava aos pés da cruz, junto com a mãe de 
Jesus e o discípulo amado (19,25). Ela foi ao sepulcro na madrugada do primeiro dia da 
semana. Em 20,18, Marai Madalena recebe o mandato do próprio Jesus para ir anunciar aos 
discípulos que Ele está vivo. Os sinóticos atribuem esta visita ao grupo das mulheres que haviam 
seguido Jesus e que estavam ao pé da cruz, enquanto que João prioriza somente a Madalena 
para esta missão. No Evangelho de João, ela representa a comunidade.

- Discípulo Amado: A tradição sempre identificou o Apóstolo João (dos sinóticos) com o 
discípulo amado (do Evangelho de João). Ultimamente, há divergências sobre esta 
interpretação. O discípulo amado aparece em cinco momentos importantes no Evangelho: (a) 
com Simão Pedro no anúncio da traição de Judas (13,23); (b) Com Simão Pedro na casa do 
Sumo Sacerdote Anás por ocasião da prisão de Jesus (18,15-17); (c) com a mãe de Jesus aos 
pés da cruz (19,26-27); (d) aqui, com Simão Pedro na manhã da visita ao sepulcro (20,2-10); 
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(e) com Simão Pedro na aparição de Jesus no Lago de Tiberíades (21,1-23). É apresentado como 
discípulo que segue Jesus sem negá-lo e é modelo da Igreja que vive o mandamento do amor. 
Simão Pedro vai passar à sua frente, porém respondendo três vezes à pergunta “tu me amas?” (Jo 
21). 

- Tiraram o Senhor: O título de “Senhor” que Maria Madalena dá a Jesus já é um indício da fé 
pascal. Maria Madalena pensa somente que o corpo de Jesus foi roubado, levado do sepulcro.

- Não sabemos: Por três vezes no capítulo 20 aparece o verbo grego saber (oida): “não 
sabemos onde o colocaram” (20,2); “não sei onde o puseram” (20,13); “não sabia” que era 
Jesus que estava diante dela. Tamanha a dor de Maria Madalena e seu estado de confusão. Não 
saber é sinal de imobilidade, impede a ação.

- Correram: O verbo “correr” dá uma dinâmica do movimento. Corre-se em situações 
perigosas ou urgentes. Primeiro, é Maria Madalena que corre para informar os discípulos sobre o 
desaparecimento do corpo de Jesus. Esta notícia deve ter chocado tanto os dois discípulos que 
também vão correndo ao sepulcro.

- Simão Pedro: Ele é o chefe do grupo dos Doze. Junto com o discípulo amado, vai ao 
sepulcro. Deveria ter chegado antes. Alguns biblistas, como Bortolini, afirmam que ele chegou 
depois por falta de fé. O discípulo amado tem fé, por isso corre mais. Outros afirmam que isso é 
devido à idade avançada. Quem é mais jovem corre mais. Mas não é ele que entra primeiro no 
túmulo. O texto diz que é Pedro, o líder do grupo, quem deve comprovar que o sepulcro está vazio.

- Faixas enroladas: Este detalhe é significativo. O texto quer deixar claro que o corpo não foi 
roubado. Os ladrões quando entram nas casas, deixam tudo revirado. Se alguém tivesse roubado 
o corpo de Jesus (como afirmaram as autoridades) não perderia tempo em deixar as faixas 
enroladas. Diferente de Lázaro, que precisou ser desatado das suas faixas, o Cristo ressuscitado 
estará livre, sem intervenção humana, das faixas e do sepulcro.

- Viu e acreditou: Os verbos “ver” e “crer” são importantes no Evangelho de João. No primeiro 
momento, é necessário ver os sinais e então acreditar. Já no Prólogo, foi dito: “Nós vimos a sua 
glória” (1,14). Os discípulos creem depois do sinal em Caná (2,11). O discípulo amado viu e deu 
testemunho para que os outros cressem (19,35). Mas chegará o segundo momento em que são 
bem-aventurados aqueles que vão crer sem terem visto (20,29). Esta será a exigência da fé 
pascal.

O Evangelho nos convida a “correr”. A morte não poderia ter a última palavra. O sepulcro 
vazio indica que alguma coisa aconteceu. Hoje, somos a Igreja que segue a mensagem de Jesus. 
Hoje, “sabemos” o que aconteceu naquela manhã. Os discípulos viram e acreditaram. Nós 
devemos testemunhar que acreditamos, mesmo sem ter visto. Os primeiros discípulos – o 
“amado” em primeiro lugar – creram em Jesus não só porque o viram ressuscitado, mas também 
porque experimentaram o que significou para eles a Sua ressurreição. Nós, separados por 
séculos de distância, cremos baseados no testemunho deles. Damos crédito ao testemunho 
deles e, assim, tomamos emprestados os seus olhos para ver. Apesar disso, toda pessoa que crê 
– eu, você, nós, eles – tenha ou não visto, faz, no fundo, a mesma experiência: adere com amor ao 
Senhor ressuscitado e vive do seu Espírito, que, finalmente, torna possível a fé (1Cor 12,3).  

Santos do dia: João Evangelista (séc. I). Fabíola (+399). Balto de Wessobrunn (+1156/1157). Esso 
de Beinwil (+1133). Cristina Ebner (1277-1356). 

Testemunhas do Reino: Ângelo Pereira Xavier (Bahia, 1979). Benazir Butto (Paquistão, 2007). 

Efemérides: Nascimento de Louis Pasteur (1822). Primeira revisão das leis coloniais espanholas 
graças às denúncias de Pedro de Córdoba e Antonio de Montesinos (1512)
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28 TERÇA-FEIRA - SANTOS INOCENTES, Mártires - Festa
(Vermelho - Gl, Pf do Natal - Ofício festivo próprio)

Os Inocentes dão testemunho de Cristo não 
com palavras, mas com o sangue derramado. 
Lembram que o martírio, antes que heroísmo 
humano, é dom gratuito do Senhor. As vítimas 
imoladas por Herodes – rei dissoluto, ditatorial e 
sanguinário – lembram, por outro lado, a 
eminente dignidade das crianças para Jesus: 
“Deixai vir a mim estes pequeninos e não os 
afasteis”. Coloquemos, na celebração de hoje, 
as milhões de crianças vítimas inocentes de 
abortos, abandonos, fome, maus tratos, abuso 
sexual e outras formas de violência.

Animador(a) - Irmãs e irmãos, celebramos 
hoje os Santos Inocentes. Herodes, querendo 
matar Jesus e não o encontrando, decidiu que 
fossem assassinadas todas as crianças do seu 
reino. Apresentemos, com essas vítimas do 
poder sanguinário, a vida de tantos indefesos 
que vivem sob a ameaça do abandono, da fome, 
dos maus tratos, do abuso sexual, do aborto e 
outras formas de violência. 

Antífona da entrada

Os meninos inocentes foram mortos por 
causa do Cristo. Eles seguem o Cordeiro sem 
mancha, e cantam: Glória a ti, Senhor!

Oração do dia

Ó Deus, hoje os Santos Inocentes 
proclamaram vossa glória, não por palavras, 
mas pela própria morte; dai-nos também 
testemunhar com a nossa vida o que os nossos 
lábios professam.

Leitura - 1Jo 1,5 - 2,2

Leitura da Primeira Carta de São João 

5 Caríssimos: A mensagem, que ouvimos de 
Jesus Cristo e vos anunciamos, é esta: Deus é 

6 luz e nele não há trevas. Se dissermos que 
estamos em comunhão com ele, mas andamos 
nas trevas, estamos mentindo e não nos 

7 guiamos pela verdade. Mas, se andamos na luz, 
como ele está na luz, então estamos em 
comunhão uns com os outros, e o sangue de 

8 seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se 
dissermos que não temos pecado, estamo-nos 
enganando a nós mesmos, e a verdade não está 

9 dentro de nós. Se reconhecermos nossos 
pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 

10 culpa. Se dissermos que nunca pecamos, 
fazemos dele um mentiroso e sua palavra não 

2,1 está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo 
isto para que não pequeis. No entanto, se 
alguém pecar, temos junto do Pai um Defensor: 

2Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima de expiação 
pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, 
mas também pelos pecados do mundo inteiro. - 
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 123(124),2-
3.4-5.7b-8 (R/. 7a)

R. Nossa alma como um pássaro 
escapou do laço que lhe armara o caçador.

1. 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. R.

3. O laço arrebentou-se de repente, e assim 
nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio 
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está no nome do Senhor, do Senhor que fez o 
céu e fez a terra! R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!

V. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, 
cantamos, vos louva o exército dos vossos 
santos Mártires! 

Evangelho - Mt 2,13-18

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

13  Depois que os magos partiram, o Anjo do 
  Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse:

“Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge 
  para o Egito! Fica lá até que eu te avise! Porque 

14 Herodes vai procurar o menino para matá-lo”. 
 José levantou-se de noite,pegou o menino e sua 

 15 mãe,e partiu para o Egito. Ali ficou até à morte 
 de Herodes, para se cumprir o que o Senhor 

 havia dito pelo profeta:“Do Egito chamei o meu 
16  Filho”. Quando Herodes percebeu que os 

  magos o haviam enganado, ficou muito furioso.
 Mandou matar todos os meninos de Beléme de 

  todo o território vizinho,de dois anos para baixo,
exatamente conforme o tempo indicado pelos 

17 magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo 
18 profeta Jeremias: “Ouviu-se um grito em 

  Ramá, choro e grande lamento: é Raquel que 
  chora seus filhos, e não quer ser consolada,

porque eles não existem mais”. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Celebrando os Santos Inocentes, que foram 
testemunhas de Cristo não por palavras, mas 
pelo sangue derramado pela sede de poder de 
um tirano, apresentemos ao Senhor as nossas 
súplicas pelos milhões de vítimas das tantas 
formas de violência, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1. Para que o santo povo fiel de Deus dê 
testemunho de não-violência e de paz, rezemos 
ao Senhor. 

2. Para que o Natal de Jesus faça do sangue 
derramado semente de ressurreição, rezemos 
ao Senhor.  

3. Para que governos e cidadãos respeitem a 
vida humana da concepção à morte, rezemos ao 
Senhor. 

4. Para que aprendamos que toda vida conta 
e acabemos com todo racismo e ódio, rezemos 
ao Senhor.  

5. Para que as nossas comunidades chorem 
a perda de todos os seus filhos e filhas, rezemos 
ao Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Deus da vida, acolhei em vossos braços 

todas as vidas inocentes da indiferença, do 

desamor,  do abandono, do ódio e da 

perseguição, como acolhestes, para a salvação 

do mundo, a vida inocente do vosso Filho Jesus, 

o Servo Sofredor. Ele que vive e reina convosco 

na unidade do Espírito Santo.  

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, e purificai os que 
celebram com piedade os vossos mistérios, 
pelos quais concedeis a salvação mesmo 
àqueles que não vos conhecem.

Antífona da comunhão - Ap 14,4

Os meninos de Belém foram resgatados 
dentre os homens, primícias para Deus e para o 
Cordeiro, e o acompanham por toda parte,

Oração depois da comunhão

Ó Deus, concedeis vossa copiosa salvação 
aos que se alimentam à vossa mesa, neste dia 
em que a Igreja celebra os mártires Inocentes, 
que, não chegando a balbuciar o nome do vosso 
Filho, foram glorificados pela graça do seu 
nascimento.
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 2,13-18 

D
epois do anúncio do nascimento de Jesus e da visita dos magos, Mateus narra o 
episódio da fuga para o Egito, no qual José exerce um papel importante. Mais do que a 
verdade histórica dos fatos narrados, Mateus leva Jesus a refazer a história do seu povo. 

Com isso, o Êxodo adquire um novo significado. Todos nós somos salvos da escravidão. A 
passagem é dividida em cinco partes: (a) A ordem dada pelo anjo a José em sonho (2,13); (b) 
José executa o que o anjo informa (2,14); (c) Os acontecimentos se realizam segundo as 
Escrituras (2,15); (d) Herodes cumpre seu plano assassino (2,16); (e) Releitura dos fatos 
segundo as Escrituras (2,17-18).

- Magos: Em Lucas, são os pastores que visitam Jesus. Em Mateus, são os magos que 
chegam do Oriente, demonstrando a universalidade da missão de Jesus e o reconhecimento por 
parte das nações estrangeiras.

- Anjo: O mesmo anjo que anunciou a José sobre o nascimento continua intervindo, sempre 
em sonho, informando-o o que está para acontecer. 

- O menino e sua mãe: No capítulo 2 do Evangelho de Mateus, por nove vezes Jesus é 
chamado de “menino” e em cinco dessas citações é “o menino e sua mãe” (2,11.13.14.20.21), 
indicando o vínculo que existe entre Jesus e Maria. Deste modo, Mateus mostra a humanidade 
de Jesus, mas ao mesmo tempo mostra a humildade e a simplicidade de nosso Deus, que 
assume a nossa condição humana e se esvazia (Fl 2,6) do seu poder e da sua grandeza, 
assumindo a encarnação em todos os sentidos.

- Do Egito chamei meu filho: A frase é tirada do profeta Oséias: “Quando Israel era menino, eu 
o amei e do Egito chamei meu filho” (Os 11,1). Israel, o “filho” do texto profético era uma 
prefiguração do Messias. Jesus é identificado com Israel. Ele vai ao Egito para depois retornar. E 
o seu retorno será como a sua primeira Páscoa, em espera daquela da Ressurreição.

-Herodes quer matar o menino: Encarnando-se em nossa história, Jesus conhece o lado 
belo do que é ser humano, mas também o lado mais perverso. Já pequeno, sente a ameaça de 
morte. Herodes era um rei sanguinário, que punia com a morte quem ameaçasse seu poder. 
Havia mandato matar Mariana, uma das suas mulheres, dois dos seus filhos e tantas outras 
pessoas das quais desconfiou que pretendiam tirar-lhe o poder. Ao saber, através dos magos, 
que nasceu o Messias, sua primeira atitude é agir para eliminá-lo.

-Cumpriu-se: Mateus valoriza muito o Antigo Testamento. Basta ver como ele vê, nos fatos 
que narra, a realização do que aconteceu no passado. As expressões típicas de Mateus são: “foi 
dito pelo(s) profeta(s)” (1,22; 2,15.17.23; 3,3; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 24,15; 27,9); “ 
como está escrito” (2,5; 4,4.7.10; 11,10; 21,13; 26,24.31); “ouviste o que foi dito aos antigos” 
(5,21.27.31.33.38.43); “para se cumprir as Escrituras” (26,54.56); etc. E quer mostrar como 
Jesus é o cumprimento de tudo o que foi prometido.

-Raquel chora: Raquel foi a esposa do patriarca Jacó (Gn 35,19). E o profeta Jeremias vê 
Raquel como a mãe que chora por seus filhos: aqueles que foram mortos pela Babilônia ou que 
foram levados ao exílio (Jr 31,15). Mateus atualiza o texto para o seu tempo. Agora, Raquel 
representa as mães que viram seus filhos sendo assassinados brutalmente pelo rei Herodes. 
Não há consolo que faz cessar o choro da mãe que perde seus filhos pela violência, porque sabe 
que eles não podem mais voltar.

Herodes continua vivo na história, na qual a vida e a morte se encontram. Para defenderem 
seus privilégios, os poderosos e déspotas não pensam duas vezes em eliminar aqueles que 
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Santos do dia: Júlio de Roma (séc. 2/3). Gaspar del Búfalo (1786-1837). Teodoro de Tabennísi 
(314-368)

Efemérides: Dia da Marinha Mercante. Dia do Salva-Vidas. Nascimento do Visconde de Mauá (1813). 
Primeira exibição pública do cinema, em Paris, pelos irmãos Lumière (1895). 

ameaçam seus tronos. Por trás dos impérios e dos grandes grupos poderosos que dominam o 
mundo, estão as vítimas inocentes. Desde aqueles que foram perseguidos e assassinados, 
como também as vítimas da violência doméstica, do tráfico, das balas perdidas, das 
escravidões do mundo moderno. Diante dos “altares” dos poderosos, estão também as vítimas 
da fome e das injustiças sociais. Jesus é solidário com todas elas no momento em que vai ao 
Egito e refaz a caminhada de libertação do seu povo. Hoje, Jesus continua solidário com as 
mães que perdem seus filhos nas guerras e em tantas situações de injustiças. Como o profeta 
Jeremias, Jesus hoje continua nos dizendo: “Reprime teu pranto, e as lágrimas dos teus olhos. 
Porque existe recompensa para a tua dor” (Jr 31,16).

29 QUARTA-FEIRA - 5º DIA DA OITAVA DO NATAL
(Branco - Gl, Cr, Pf do Natal - Ofício pr da oitava do Natal)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, na voz de 
Simeão que fala em nome de Deus, temos uma 
síntese da história da salvação e, ao mesmo 
tempo, a promessa do futuro de Deus em meio 
às nossas contradições. Pedimos, neste tempo 
do Natal do Senhor, uma fé capaz de enfrentar 
com coragem todas as situações da vida. 

Antífona da entrada - Jo 3,16

Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o 
seu próprio Filho: quem nele crê não perece, 
mas possui a vida eterna.

Oração do dia

Ó Deus, invisível e todo-poderoso, que 
dissipastes as trevas do mundo com a vinda da 
vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de 
que proclamemos dignamente a maravilhosa 
natividade do vosso Filho Unigênito.

Leitura - 1Jo 2,3-11

Leitura da Primeira Carta de São João 

3Caríssimos: Para saber que conhecemos 
Jesus, vejamos se guardamos os seus 

4mandamentos. Quem diz: "Eu conheço a Deus", 
mas não guarda os seus mandamentos, é 

5 mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, 
porém, que guarda a sua palavra, o amor de 
Deus é plenamente realizado. O critério para 

6 saber se estamos com Jesus é este: quem diz 
que permanece nele, deve também proceder 

7 como ele procedeu. Caríssimos, não vos 
comunico um mandamento novo, mas um 
mandamento antigo, que recebestes desde o 
início; este mandamento antigo é a palavra que 

8 ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um 
mandamento novo - que é verdadeiro nele e em 
vós -, pois que as trevas passam e já brilha a luz 

9 verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas 
10 odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que 

ama o seu irmão permanece na luz e não corre 
11perigo de tropeçar.  Mas o que odeia o seu 

irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não 
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sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os 
seus olhos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95(96),1-
2a.2b-3.5b-6(R/. 11a)

R. O céu se rejubile e exulte a terra!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e 
bendizei seu santo nome! R.

2. Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as nações, e entre 
os povos do universo seus prodígios! R.

3. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os 
céus: diante dele vão a glória e a majestade, e o 
seu templo, que beleza e esplendor! R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 2,32

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

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

Evangelho - Lc 2,22-35

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas

22 Quando se completaram os dias para a 
purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de 
Moisés, Maria e José levaram Jesus a 

23 Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. 
Conforme está escrito na Lei do Senhor: "Todo 
primogênito do sexo masculino deve ser 

24 consagrado ao Senhor". Foram também 
oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois 
pombinhos - como está ordenado na Lei do 

25 Senhor. Em Jerusalém, havia um homem 
chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e 
esperava a consolação do povo de Israel. O 

26 Espírito Santo estava com ele e lhe havia 
anunciado que não morreria antes de ver o 

27 Messias que vem do Senhor. Movido pelo 
Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os 

pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o 
28 que a Lei ordenava, Simeão tomou o menino 

29 nos braços e bendisse a Deus: "Agora, Senhor, 
conforme a tua promessa, podes deixar teu 

30servo partir em paz;  porque meus olhos viram 
31 a tua salvação, que preparaste diante de todos 

32 os povos: luz para iluminar as nações e glória 
33 do teu povo Israel". O pai e a mãe de Jesus 

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

mãe de Jesus: "Este menino vai ser causa tanto 
de queda como de reerguimento para muitos em 

35Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim 
serão revelados os pensamentos de muitos 
corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará 
a alma". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus Cristo é a luz das nações e a glória do 
povo de Deus de ontem e de hoje. Peçamos que 
a luz divina que brilha em sua face humana 
inunde o mundo: R. Pai Santo, ouvi-nos.

1. Pelos judeus, que esperam a vinda do 
Messias, para que vejam os sinais de sua 
presença, rezemos ao Senhor. 

2. Pelos cristãos, para que testemunhem 
sua fé na salvação diante de todos os povos da 
terra, rezemos ao Senhor. 

3. Pelas crianças que nasceram este ano, 
para que sejam fontes de esperança, de amor e 
de paz, rezemos ao Senhor. 

4. Pelas mães transpassadas pela dor da 
perda de um filho ou filha, para que sejam 
confortadas, rezemos ao Senhor. 

5. Por nossa assembleia, para que a 
celebração da eucaristia seja luz e calor em 
nossos ambientes, rezemos ao Senhor. 

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Jesus, cântico novo na boca dos 

cristãos e luz que ilumina a terra inteira, ensinai-
nos a seguir os vossos passos e a imitar a vossa 
vida. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito 
Santo.
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Oração sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas 
oferendas trocando convosco nossos dons: 
oferecemos o que nos destes, e esperamos 
receber-vos. 

Antífona da comunhão - Lc 1,78

Graças ao entranhado amor de nosso Deus, 
visitou-nos a Luz que vem do alto.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus todo-poderoso, 
que a nossa vida seja sempre sustentada pela 
força dos vossos sacramentos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 2,22-35 

O
s pais levam o menino Jesus ao Templo de Jerusalém para cumprir os preceitos da Lei 
(2,22-24). Eles oferecem um sacrífico para o resgate. É a oferta dos pobres (Lv 12,8). 
Então, surge um ancião, o velho Simeão, pleno do Espírito Santo, que toma o menino 

em seus braços e, com seu cântico, bendiz a Deus. É a alegria e satisfação de quem esperou, 
confiou e viu as promessas se realizarem antes da sua morte. O justo vive pela fé (Hab 2,4b; Rm 
1,17) e, por isso, pode descansar em paz.

- Levaram Jesus a Jerusalém: A apresentação do recém-nascido no Templo não era 
obrigatória, mas podia ser feita (Nm 18,15). Lucas iniciou seu Evangelho no Templo em 
Jerusalém (1,4) e também é no Templo que o mesmo se conclui (24,53). A partir de 9,51, todo o 
Evangelho converge para Jerusalém, pois é lá que cumprirão os acontecimentos pascais e 
também é de onde partirá a missão cristã (At 1,8.12; 2,1ss).

-Para a purificação: Segundo a Lei, ao dar à luz, a mãe tornava-se impura ritualmente. Isto 
acontecia pelo fato de derramar sangue durante o parto. O sangue é a vida e, por isso, devia ser 
oferecido um sacrifício de reparação. Este ritual devia ser cumprido 40 dias depois do 
nascimento do filho (Lv 12,1-8).

-Primogênito: O primogênito pertencia a Deus e, por isso, devia ser resgatado, segundo a 
Lei (Ex 13,1-2.11-17). O fundamento desta prática vem da libertação do povo do Egito, quando, 
na décima praga Deus passou pelas casas dos egípcios, mas poupou os primogênitos dos 
hebreus (Ex 12,29-34). Ao resgatar o filho, o pai diz: “Eu te resgato porque também eu fui 
resgatado”. A presença do primogênito no Templo não era necessária. Jesus está lá porque foi 
trazido pelos seus pais, mas também para fazer com que todo o relato gire ao redor da sua 
presença.

-Ofereceram um sacrifício: Segundo o sistema ritual, havia vários tipos de ofertas para os 
holocaustos e sacrifícios (ver Lv 1-7). Os animais podiam ser grandes, médios ou pequenos, 
dependendo da condição do ofertante. A oferta para o primogênito consistia num cordeiro (Ex 
13,13). Para que todos pudessem cumprir os preceitos, aos pobres era concedida a prerrogativa 

SÃO TOMÁS BECKET, Bispo e Mártir 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Branco - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires - MR, 745; ou pastores - MR, 754)

Oração do dia

Ó Deus, que destes a São Tomás Becket a grandeza de alma de sacrificar a vida pela justiça, 
concedei-nos, por sua intercessão, perder a vida por Cristo neste mundo, a fim de encontrá-la no céu.
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de oferecer um casal de pombas (Lv 5,7; 12,8). A ausência do cordeiro no texto de Lucas 
confirma que Jesus nasceu num ambiente pobre. Ele se fez pobre, escolheu nossa fraqueza e se 
humilhou para nos salvar.

-Simeão: Esperava-se a presença de um sacerdote do Templo para receber a oferta e 
conceder a bênção, mas quem aparece é um personagem novo: Simeão, um homem justo 
(como Zacarias, em 1,6), o qual exerce a função de sacerdote e profeta. Simeão é movido pelo 
Espírito Santo. Na sua idade avançada, devia “ver” a morte chegando, mas ele “vê” a salvação se 
realizando. Então, toma o menino nos braços e bendiz com o seu cântico. José e Maria 
apresentaram Jesus ao Templo; Simeão o apresentou ao povo de Deus.

- Cântico de Simeão: Mais breve que o Magnificat e o Benedictus, o cântico de Simeão é uma 
ação de graças e uma voz de esperança pelo cumprimento das promessas da parte de Deus e das 
expectativas de Israel. Enquanto os antepassados esperaram pelo Messias, Simeão o viu com os 
próprios olhos.

- Todos os povos e nações: O Messias veio da história do povo de Israel, mas será para todos, 
bem como a salvação que Ele traz. Israel tem a prioridade, porém com a missão de abrir a sua fé a 
todas as nações, cumprindo assim as profecias de Isaías (Is 40,5; 42,6; 49,6).

- Queda e reerguimento: Há um sinal de contradição. Jesus, que veio trazer a paz, será 
também sinal de divisão (12,51-53); Ele, que veio trazer a salvação, provocará também a ruína 
de muitos (7,23); portador da alegria, se fará humilhar (9,22; 24,26). Isso se dará porque as 
pessoas deverão escolher se estarão a seu favor ou contra; sua mensagem do Reino será 
acolhida pelos pequenos e será rejeitada pelos escribas e fariseus; os pecadores e excluídos 
querem ouvir suas palavras e as autoridades murmuram contra Ele (15,1-3).

- Uma espada transpassará tua alma: A Palavra de Deus muitas vezes é comparada a uma 
espada cortante (Is 49,2; Hb 4,12; Ap 1,16). Maria sofrerá o martírio no coração ao ver que seu 
filho será condenado à morte de cruz. As palavras de Simeão se transformam em profecia do 
mistério pascal. Assim como no nascimento, também aqui já está presente o mistério da paixão.

O exemplo do velho Simeão, um homem justo e que espera contra toda esperança, porém, 
ao final, vê suas expectativas se realizando, convida-nos a perseverar na fé, a sermos justos. 
Somos levados a tomar o menino nos braços e apresentá-lo ao mundo como a boa notícia de 
Deus. Não devemos ter vergonha da pobreza de Jesus, que se fez pobre e humilde para nos 
salvar. Ao contrário, somos chamados a viver na simplicidade da vida e bendizer ao Senhor. O 
anúncio do Reino comporta também a profecia: a mensagem do Reino é de justiça e de amor e 
pode confrontar-se com os poderes do mundo, que buscam o lucro e os privilégios a qualquer 
custo. Moisés não entrou na Terra Prometida, bastou vê-la com olhos para ter a certeza que nosso 
Deus cumpre as promessas que faz. O velho Simeão, como um novo Moisés, não precisou 
esperar que Jesus fizesse milagres e anunciasse o Reino, bastou ver o menino. Que nosso 
coração se encante toda vez que nossos olhos enxerguem um sinal da graça e da ação de Deus e 
do Reino acontecendo neste nosso mundo!

Santos do dia: Davi (séc. X a.C.). Isaí (pai de Davi). Ebrulfo de Saint-Évroult (617-706). Reguinberto 
de Seldenbüren (+962). Tomás Becket (1188-1170). Winthir de Neuhausen (XI).

Memória histórica: Massacre de mais de 70 garimpeiros de Serra Pelada, em Marabá, Pará, pela PM e 
o Exército (Rio Tocantins, 1987). Após 36 anos, mais de 100 mil mortos e 44 aldeias arrasadas, a 
guerrilha e o governo da Guatemala assinam um acordo de paz (1996).

Efemérides: Dia Internacional da Biodiversidade. Nascimento de Cândido Portinari (1903). 
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30 QUINTA-FEIRA - 6º DIA DA OITAVA DO NATAL
(Branco - Gl, Cr, Pf do Natal - Ofício festivo próprio)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, além de 
homens, a história da salvação foi e é marcada 
pela presença de mulheres que viveram em tudo 
a fidelidade. Hoje, acolhemos a voz de Ana que, 
ao contemplar o Menino Jesus, anuncia a 
presença amorosa de Deus, que não esquece do 
seu povo. Ana é a força e a voz de todas as 
mulheres! 

Antífona da entrada - Sb 18, 14-15

Enquanto um profundo silêncio envolvia o 
universo e a noite ia no meio do seu curso, 
desceu do céu, ó Deus, do seu trono real, a vossa 
Palavra onipotente.

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que o 
novo nascimento de vosso Filho como homem 
nos liberte da antiga escravidão do pecado.

Leitura - 1Jo 2,12-17

Leitura da Primeira Carta de São João 

12 Eu vos escrevo, filhinhos: os vossos 
pecados foram perdoados por meio do seu 

13 nome. Eu vos escrevo, pais: vós conheceis 
aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, 

14 jovens: vós vencestes o Maligno. Já vos 
escrevi, filhinhos: vós conheceis o Pai. Já vos 
escrevi, jovens: vós sois fortes, a Palavra de 
Deus permanece em vós, e vencestes o Maligno. 
15 Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. 
Se alguém ama o mundo, não está nele o amor 

16 do Pai. Porque tudo o que há no mundo - as 
paixões da natureza, a concupiscência dos olhos 
e a ostentação da riqueza - não vem do Pai, mas 

17do mundo.  Ora, o mundo passa, e também a 

sua concupiscência; mas aquele que faz a 
vontade de Deus permanece para sempre. - 
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95(96),7-
8a.8b-9.10 (R/. 11a)

R. O céu se rejubile e exulte a terra!

1. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó 
nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a 
glória que é devida ao seu nome! R.

2. Oferecei um sacrifício nos seus átrios, 
adorai-o no esplendor da santidade, terra 
inteira, estremecei diante dele! R.

3. Publicai entre as nações: "Reina o 
Senhor!" Ele firmou o universo inabalável, e os 
povos ele julga com justiça. R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Um dia sagrado brilhou para nós: Nações, 

vinde todas, adorar o Senhor: pois hoje desceu 
grande luz sobre a terra! R.

Evangelho - Lc 2,36-40

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

36 Naquele tempo: Havia também uma 
profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo 
de Aser. Era de idade muito avançada; quando 
jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com 

37 o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava 
com oitenta e quatro anos. Não saía do Templo, 
dia e noite servindo a Deus com jejuns e 

38 orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se 
a louvar a Deus e a falar do menino a todos os 

39 que esperavam a libertação de Jerusalém. 
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Depois de cumprirem tudo, conforme a Lei do 
Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua 

40 cidade. O menino crescia e tornava-se forte, 
cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava 
com ele. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Os profetas e as profetisas emprestam sua 
voz  a  Deus  e  aos  ma is  s i l enc iados , 
interpretando os acontecimentos e interpelando 
a história. Elevemos nossas preces para que 
possamos, também nós, viver o espírito da 
profecia, dizendo: R. Escutai-nos, Senhor. 

1. Para que o Papa, os bispos, os padres e 
diáconos sejam verdadeiros profetas do nosso 
tempo, no anúncio da esperança e na denúncia 
das injustiças, rezemos ao senhor. R.

2. Para que os agentes de pastoral e todas 
as lideranças das comunidades promovam a 
verdade, a justiça e a liberdade, rezemos ao 
Senhor. R.

3. Para que o santo povo fiel não cesse de 
testemunhar e proclamar Jesus doa a quem 
doer, rezemos ao Senhor.

4. Para que os idosos sejam capazes de 
comunicar suas experiências aos mais jovens, 
rezemos ao Senhor.

5. Pelos que findaram sua peregrinação 

terrena, para que contemplem na glória a face 
de Deus, rezemos ao Senhor. R.

(A comunidade acrescenta suas preces)

Pr. -  Pai Santo, dai-nos a graça de acolher a 

palavra que nos dirigis pela boca dos profetas e 

profetisas de hoje, de modo que os nossos 

pensamentos e as nossas ações correspondam 

aos vossos santos desígnios no dia a dia da 

nossa vida. 

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que alcancemos 
nos celestes sacramentos o que professamos 
por nossa fé. 

Antífona da comunhão - Jo 1,16

Da sua plenitude todos nós recebemos, 
graça sobre graça.

Oração depois da comunhão

Ó Deus que, pela nossa participação neste 
sacramento, entrais em comunhão conosco, 
fazei que sua graça frutifique em nós, e 
possamos conformar nossa vida aos dons que 
recebemos. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 2,36-40 

S
eguindo todos os preceitos da Lei, os pais de Jesus estão no Templo de Jerusalém. Entre 
as pessoas simples e piedosas que se aproximam para ver o menino, está Ana. Ela 
profetiza sobre o futuro de Jesus e o que Ele fará pelo seu povo. Depois disso, Jesus 

retornará para a pequena Nazaré, onde crescerá silenciosamente em sabedoria e graça, 
preparando-se para missão. A Encarnação não é somente no ventre de Maria, mas na vida, na 
comunidade, em toda a Criação.

- Ana: Lucas iniciou com uma dupla: Zacarias e Isabel; depois Maria e José. A terceira dupla 
é o velho Simeão e a profetisa Ana (não são um casal). Junto com os anteriores, ela representa os 
pobres e piedosos que esperavam a redenção de Israel e a vinda do Messias. Ana é chamada de 
profetisa. Junto com Simeão, formam as duas testemunhas (Dt 19,15) para um reconhecimento 
autêntico. 

- Idade: Ana viveu casada sete anos (a idade perfeita). Agora está com 84 anos, que é a 
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multiplicação de 7 x 12. Números da perfeição e da escolha, indicando que Ana viveu toda uma 
vida dedicada a Deus. Ela tem todas as condições de ser testemunha.

- Viúva: Lucas é o evangelista que mais cita as viúvas: Jesus recorre à figura da viúva de 
Sarepta a quem foi enviado o profeta Elias (4,25-26); Ele ressuscita o filho único da viúva de 
Naim (7,11-17); conta a parábola da viúva que importuna o juiz iníquo clamando por justiça 
(18,1-6); é a viúva indigente que está ofertando duas moedinhas (21,1-4). Na obra de Lucas, 
encontramos ainda outras menções de “viúvas” em 20,28.30; 20,47 e At 6,1; 9,39.41. Junto 
com o órfão e o estrangeiro, a viúva forma o tripé que a Lei e os Profetas defendem e protegem (Ex 
22,22; Dt 10,18; 14,28; 16,11.14; 24,17-21; 26,12-13; 27,19; Is 1,17-23; Jr 7,6; 22,3; Ez 22,7; 
Zc 7,10). Deus é o “Pai dos órfãos e o protetor das viúvas” (Sl 68,6) e denuncia os ímpios que 
massacram o povo e “matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos” (Sl 94,6). A Carta de 
Tiago recordará que religião pura diante de Deus Pai é aquela que “socorre os órfãos e as viúvas 
nas suas aflições” (Tg 1,27).

- Servindo: A atitude de Ana representa a missão do povo de Deus. Quando o povo saiu do 
Egito devia “servir” a Deus (Ex 3,12). O povo devia se apresentar diante de Deus para celebrar, 
mostrando a santidade e a justiça. Na Assembleia de Siquém o povo proclama: “nós serviremos 
o Senhor” (Js 24,24); os cantos do Servo Sofredor do II Isaías (Is 40-55) identificavam Israel 
como o servo do Senhor (Is 41,9; 42,1; 43,10; 44,1; etc.). Ana vivia no Templo servindo a Deus 
dia e noite, sinal da sua fidelidade à Aliança. Ela canta a alegria, louva a Deus e fala bem do 
menino.

- Falar do menino: No capítulo 2 de Lucas, Jesus é chamado nove vezes de “menino” 
(mesmo número de vezes de Mt 2). Nosso Deus se torna humano, um menino, para que ninguém 
tenha medo. Assume nossa condição humana, nossa fragilidade, demonstrando sua humildade 
e correndo todos os riscos.

- Cumprir a Lei do Senhor: Lucas quer mostrar como estas pessoas piedosas (Zacarias e 
Isabel; José e Maria; Simeão e Ana) são aquelas que realmente cumprem a Lei do Senhor, na sua 
piedade popular e simples. Muito diferente será a atitude dos fariseus e doutores da Lei. Quem 
vive servindo a Deus cumpre a Lei e não aqueles que se julgam os melhores por conhecerem 
todas as leis e mandamentos, mas que não os praticam.

- Voltaram a Nazaré: A Sagrada Família (José, Maria e Jesus) retorna à cidade onde 
aconteceu o anúncio do anjo a Maria (1,26). Nazaré significa “broto novo”, pequena cidade no 
norte, com aproximadamente 150 pessoas.

- O menino crescia: Jesus retorna a Nazaré, onde cumprirá a sua preparação silenciosa em 
família, na comunidade, junto com seu povo. Jesus cresce como o grão de mostarda (13,19) e 
como a Palavra (At 6,7; 12,24; 19,20). Jesus crescerá em sabedoria, que é o conhecimento da 
Lei e dos desígnios do Senhor e em graça, que é a bondade e a bênção da parte de Deus. A 
Encarnação continua na vida oculta da pequena comunidade de Nazaré.

O evangelho de hoje nos traz a figura simples, piedosa e profética de uma viúva que serve ao 
Senhor. Ela nos remete às tantas mulheres que, com jeito e ternura, servem à Igreja de Jesus 
Cristo até o final de suas vidas. Ana é modelo do povo fiel à Aliança, do povo que esperou e foi 
atendido. Nossa missão hoje é continuarmos servindo a Deus com nossas possibilidades. 
Temos ainda o exemplo de Jesus, que primeiro se encarnou no seio de uma jovem e agora se 
encarna silenciosamente no seio da comunidade, na qual vai crescendo em sabedoria e graça. 
Em meio às turbulências do mundo atual, somos convidados a também participar de nossas 
comunidades e ali servir e, silenciosamente, dar nosso testemunho.
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Santos do dia: Félix I (210-274). Dionísio (200-268). Sabino de Spoleto (+303). Germar von 
Flay (610-660). Egvino de Worcester (+717). Dídaco de Azevedo (+1270).

Efemérides: Nascimento de Luís Câmara Cascudo (1899).
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31 SEXTA-FEIRA - 7º DIA DA OITAVA DO NATAL
(Branco - Gl, Cr, Pf do Natal - Ofício festivo próprio)

Animador(a) - Irmãs e irmãos, o findarmos 

o ano do Senhor de 2021, somos convidados a 

contemplar a grandeza de Deus e seus mistérios. 

No meio das trevas da história, há sempre a Luz. 

Acolhamos essa presença luminosa do Senhor 

ao longo do novo ano que se apresenta e 

deixemos que ela transforme as escuridões que 

nos rodeiam. 

Antífona da entrada - Is 9,6

Um menino nasceu para nós: um filho nos foi 

dado! O poder repousa nos seus ombros. Ele 

será chamado “Mensageiro do Conselho de 

Deus”.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que 

estabelecestes o princípio e a plenitude de toda 

a religião na encarnação do vosso Filho, 

concedei que sejamos contados entre os 

discípulos daquele que é toda a salvação da 

humanidade.

Leitura - 1Jo 2,18-21

 

Leitura da Primeira Carta de São João 

18 Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes 

dizer que o Anticristo virá. Com efeito, muitos 

anticristos já apareceram. Por isso, sabemos 
19que chegou a última hora.  Eles saíram do 

nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se 

fossem realmente dos nossos, teriam 

permanecido conosco. Mas era necessário ficar 
20 claro que nem todos são dos nossos. Vós já 

recebestes a unção do Santo, e todos tendes 
21conhecimento.  Se eu vos escrevi, não é 

porque ignorais a verdade, mas porque a 

conheceis, e porque nenhuma mentira provém 

da verdade. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95(96),1-2.11-

12.13 (R/. 11a)

R. O céu se rejubile e exulte a terra!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 

cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e 

bendizei seu santo nome! Dia após dia anunciai 

sua salvação. R.

2. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda 
 o mar com o que vive em suas águas;os campos 

com seus frutos rejubilem e exultem as florestas 

e as matas R.

3. Na presença do Senhor, pois ele vem, 

porque vem para julgar a terra inteira. Governará 

o mundo todo com justiça, e os povos julgará 

com lealdade. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 1,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. A Palavra se fez carne, entre nós ela 

habitou; e todos que a acolheram, de Deus 

filhos se tornaram. R.
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Evangelho - Jo 1,1-18

+ Início do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João 

1 No princípio era a Palavra, e a Palavra estava 
2 com Deus; e a Palavra era Deus. No princípio 

3 estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e 
4 sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela 

5 estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a 

luz brilha nas trevas, e as trevas não 
6 conseguiram dominá-la. Surgiu um homem 

7enviado por Deus; seu nome era João. Ele veio 

como testemunha, para dar testemunho da luz, 
8 para que todos chegassem à fé por meio dele. 

Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho 
9 da luz: daquele que era a luz de verdade, que, 

10 vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A 

Palavra estava no mundo - e o mundo foi feito 

por meio dela - mas o mundo não quis conhecê-
11 la. Veio para o que era seu, e os seus não a 

12acolheram.  Mas, a todos que a receberam, 

deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de 
13 Deus isto é, aos que acreditam em seu nome, 

pois estes não nasceram do sangue, nem da 

vontade da carne, nem da vontade do varão, mas 
14 de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e 

habitou entre nós. E nós contemplamos a sua 

glória, glória que recebe do Pai como Filho 
15 unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, 

João dá testemunho, clamando: "Este é aquele 

de quem eu disse: O que vem depois de mim 

passou à minha frente, porque ele existia antes 
16 de mim". De sua plenitude todos nós 

17 recebemos graça por graça. Pois por meio de 

Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a verdade 
18 nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, 

ninguém jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, 

que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a 

conhecer. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ao chegarmos ao final deste ano, com todos 

os desafios, inclusive da pandemia da Covid-19 

e da alegria da vacinação, agradeçamos ao 

Senhor tudo quanto ele nos deu dizendo: R. 

Obrigado, Senhor!

1. Pelos encontros da nossa assembleia 

reunida!

2. Pelo(s) nosso(s) padre(s) e pelo(s) 

nosso(s) bispo(s)!

3. Pelos religiosos e missionários a serviço 

do evangelho!

4. Pelas lideranças e agentes de pastoral!

5. Pelos sinais de vida e de caridade que 

testemunhamos!

6. Pela ciência e pela educação que nos 

ajudam a superar as situações mais adversas!

7. Pelas famílias que estão crescendo no 

amor e na boa convivência!

8. Pelos trabalhadores que no esforço de 

cada dia conseguem manter-se dignamente!

9. Pela força dos que buscam emprego!

10. Pelos que tem consciência de organizar 

ações para mudar as injustiças do mundo!

11. Pelos sinais de que Deus realizou todos 

os dias desse ano!

(A comunidade acrescenta suas preces)
Pr. - Senhor do tempo e da eternidade, da 

vida e da morte, nós vos agradeçamos por tudo 

o que recebemos de vós neste ano de 2021 e 

entregamos em vossas mãos as dores e as 

alegrias, as tristezas e as angústias de toda a 

humanidade, sobretudo dos pobres e feridos, 

que são também as dores e as esperanças, as 

tristezas e as angústias dos discípulos 

missionários de vosso Filho Jesus Cristo. Ele 

que é Deus e convosco vive e reina pelos 

séculos dos séculos.  
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Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte da 

verdadeira piedade e da paz, que vos honremos 

d ignamente  com es tes  dons  e ,  pe la 

participação nestes mistérios, reforcemos os 

laços que nos unem.

Antífona da comunhão - 1Jo 4,9

Deus enviou ao mundo o seu Filho único, 

para que vivamos por ele.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que o vosso povo, sustentado com 

tantas graças, possa receber hoje e sempre os 

dons do vosso amor para que, confortado pelos 

bens transitórios, busque mais confiantemente 

os bens eternos.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 1,1-18 

E
ste magnífico hino, conhecido como Prólogo, o qual João coloca no início do seu 

Evangelho, é como o resumo de todo o Evangelho. A estrutura do Prólogo é dividida 

em três partes: (a) 1,1-5: A Palavra que está junto a Deus, é a Palavra salvadora e 

criadora; (b) 1,9-14: A Palavra se faz carne para que nos tornemos filhos de Deus; (c) 1,16-18: A 

Palavra nos enche da plenitude e nos faz conhecer a Deus. Dentro esta estrutura, há duas 

inserções que se referem a João (Batista): 1,6-8 e 1,15.

-No princípio: É assim também que começa o Gênesis. Não significa que o Verbo ou a 

Palavra começa a existir no princípio, mas que está no princípio de tudo o que existe. A 

expressão quer evidenciar que, com Jesus, inicia-se uma nova criação, que nos faz nascer como 

filhos de Deus. 

-Palavra/Logos: O termo grego é Logos que pode ser traduzido por Verbo ou Palavra, que 

designa a pessoa divina de Jesus. A Palavra é Jesus Cristo (1,17). O Logos/Palavra era Deus. Ele 

é distinto do Pai, mas isso não impede a sua unidade com o Pai. Jesus dirá mais adiante: “Eu e o 

Pai somos um” (10,30) e “quem me viu, viu o Pai” (14,9).

-Tudo foi feito pela Palavra: No relato da Criação, no Gênesis, tudo vem à existência por meio 

da palavra criadora. O termo hebraico wayyomer Elohim (“E disse Deus...”) ocorre dez vezes em 

Gn 1. O judaísmo nos ensina que com dez palavras Deus criou o mundo e com dez palavras (os 

mandamentos) Ele sustenta o mundo. O NT dirá o mesmo de Jesus: “Ele sustenta o universo 

com o poder de sua palavra” (Hb 1,3). Assim, Jesus não é uma criatura, Ele é Criador, por meio 

SÃO SILVESTRE I, Papa
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

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

Oração do dia

Vinde, ó Deus, em auxílio do vosso povo para que, conduzido por vós nesta vida, mediante a 
intercessão do papa São Silvestre, possa chegar à vida eterna.
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dele tudo foi criado (Jo 1,3; Hb 1,2). Ele sempre existiu e na criação agiu com o Pai. No 

evangelho de João (como também em Lucas), Jesus realiza todos os milagres e sinais por meio 

da sua palavra.

- João: No quarto Evangelho, João nunca é chamado de Batista (o batizador), mas somente 

“João”. É ele quem prepara o caminho para Jesus. No Prólogo, duas inserções (1,6-8 e 1,15) 

são dedicadas a ele. Ele não é o Messias, mas aquele que dá testemunho do Messias e que 

aponta para o Messias: “Eis o Cordeiro de Deus” (Jo 1,29.36). Em sua humildade reconhece: “É 

preciso que Ele cresça e eu diminua” (Jo 3,30).

-Testemunho: O termo grego é mártis. Mais tarde, o termo adquiriu o sentido de martírio dos 

cristãos que morreram pela causa da fé. No Evangelho de João, o termo é importante, significa 

quem dá o testemunho da fé. No capítulo 1, ocorre 7 vezes; também 7 vezes no cap. 3; no 

discurso de 5,31-39, são dez vezes e sete delas são precedidas pelo verbo “dar”. O Evangelho 

termina com o testemunho do discípulo amado (21,24).

-A Palavra se fez carne e habitou entre nós: É a frase mais importante do Prólogo. É a 

encarnação da Palavra que assume a nossa condição humana em sua fraqueza. Ele se fez igual a 

nós em tudo, menos no pecado (Hb 4,15). Para salvar a humanidade, Deus se torna humano, 

solidário conosco. Assim, Jesus é o verdadeiro homem novo, entra na história humana. Ele 

habitou entre nós, literalmente “armou sua tenda no meio de nós”, o hebraico indica a 

Shekinah, presença divina no meio de nós.

-Graça e verdade: Algumas Bíblias traduzem por “amor e fidelidade”. As duas palavras 

refletem dois termos hebraicos: hesed e 'emet (misericórdia e verdade), a misericórdia e o amor 

do Deus que sempre foi fiel à aliança e a suas ações para salvar o povo. O texto quer ressaltar 

que, em Jesus, recebemos mais. Jesus é maior que Moisés, que nos trouxe a Lei. Com Jesus, 

recebemos a graça que será dada abundantemente (Rm 5,20).

-O Unigênito: Jesus é o Unigênito, o Filho Único do Pai. Ele é o Filho (Rm 1,3; 8,29.32). O 

texto remete a Gn 22,16, quando Abraão ofereceu seu filho único. O Pai nos deu o seu Filho, deu 

tudo o que podia!

O Prólogo (“antes da palavra”) de João é a antecipação do que se tornará corpo do 

Evangelho. O Filho Unigênito do Pai veio ao mundo, assumiu nossa carne, armou sua tenda 

entre nós. Ele veio para nos dar a dignidade de filhos e nos conduzir até Deus. A grandeza de 

Deus se encarna. Deus se torna pequeno e humilde para revelar seu rosto de amor e 

misericórdia. A Terra não é mais a mesma a partir deste momento único. Ela recebe a visita de 

quem tudo criou. Veio para o que era seu, para restaurar a dignidade perdida com o pecado e nos 

dizer que aqui deve ser o que foi desde a criação, o jardim, lugar da vida e da vida em 

abundância para todos (Jo 10,10). É Natal! É nascimento. É princípio novamente. E para nós, 

hoje é o momento da alegria verdadeira dos filhos de Deus e tempo para darmos o testemunho 

de fidelidade e demonstrar a nossa fé em Jesus Cristo.
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Santos do dia:  Columba de Sens (+273). Silvestre I (+335). Zótico (+340). Melânia de Piniano 
(383-439). Mário de Avenches-Lausanne (530-594). Leobardo de Maursmünster (+680). Odilo 
de Cluny (962-1048). Luitfrido de Muri (+1096). João Francisco Régis (1597-1640). Alano de 
Solminihac (1593-1659). Apolônia Radermecher (1571-1626). Catarina Labouré (1806-1876). 

Memória histórica: Declaração da Abolição da Escravidão negra nos Estados Unidos (1862). 

Testemunhas do Reino: John Wiclyf (Inglaterra, 1384). 

Efemérides: Dia do Réveillon. Dia da Corrida de São Silvestre. Dia da Esperança. Dia das 
Devoluções. Inauguração do Teatro Amazonas em Manaus (1896). 

Nota: Hoje, último dia do ano civil, concede-se a Indulgência Plenária a todas as 
pessoas que, em comunidade, nas igrejas e oratórios públicos ou semipúblicos, rezarem ou 
cantarem o “Te Deum” em ação de graças (cf. Enchir. Indulgentiarum, no 60). 

† Ao Rei dos Séculos Imortal e Invisível honra e glória pelos séculos dos séculos. 
Amém.
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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. 
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1 - Advento, I
As duas vindas 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. 
Revestido da nossa fragilidade, ele veio a 
primeira vez, para realizar seu eterno plano de 
amor e abrir-nos o caminho da salvação. 
Revestido de sua glória, ele virá uma segunda 
vez para conceder-nos em plenitude os bens 
prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por 
essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos 
anjos e a todos os santos, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

2 – Advento, IA
Cristo, Senhor e Juiz da História

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
princípio e fim de todas as coisas. Vós 
preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, 
vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá 
nas nuvens do céu, revestido de poder e 
majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, 
passará o mundo presente e surgirá novo céu e 
nova terra. Agora e em todos os tempos, ele vem 
ao nosso encontro, presente m cada pessoa 
humana, para que o acolhamos na fé e o 
testemunhemos na caridade, enquanto 
esperamos a feliz realização de seu Reino. Por 
isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos aos 
anjos, vossos mensageiros, vos louvamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

3 – Prefácio do Advento, II
A dupla espera 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. 
Predito por todos os profetas, esperado com 
amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi 
anunciado e mostrado presente no mundo por 
São João Batista. O próprio Senhor nos dá a 
alegria de entrarmos agora no mistério do seu 
Natal, para que sua chegada nos encontre 
vigilantes na oração e celebrando seus 
louvores. Por esta razão, agora e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

4 – Prefácio do Advento, IIA
Maria, a Nova Eva

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós vos 
louvamos, bendizemos e glorificamos pelo 
mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do 
antigo adversário nos veio a desgraça, mas do 
seio virginal da Filha de Sião germinou aquele 
que nos alimenta com o pão do céu e garante 
para todo o gênero humano a salvação e a paz. 
Em Maria, é nos dada de novo a graça que por 
Eva tínhamos perdido. Em Maria, mãe de todos 
os seres humanos, a maternidade, livre do 
pecado e da morte, se abre para uma nova vida. 
Se grande era a nossa culpa, bem maior se 
apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, 
nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos 
sua chegada, unidos aos anjos e a todos os 
santos, cheios de esperança e alegria, nós vos 
louvamos cantando (dizendo) a uma só voz: 

5 – Natal do Senhor, I
O Cristo, luz do mundo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. No mistério da encarnação de 
vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou 
para nós. E, reconhecendo a Jesus como Deus 
visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele 
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Santas, revigorais constantemente a vossa 
Igreja, provando vosso amor para conosco. 
Deles recebemos o exemplo, que estimula na 
caridade, e a intercessão fraterna, que nos ajuda 
a trabalhar pela realização de vosso Reino. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

9 – Mártires
O testemunho do martírio. 

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que 
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:

10 – Pastores 
A presença dos santos Pastores na Igreja 

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
nos concedeis a alegria de celebrar a festa de S. 
N., e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de 
sua vida, o ensinamento de sua pregação e o 
auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos 
anjos e dos santos se alegra eternamente na 
vossa presença, nós nos associamos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

11 – Virgens e Religiosos
O sinal da consagração a Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 

a divindade que não vemos. 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:

6 - Natal do Senhor, III 
Intercâmbio no mistério da Encarnação

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação Dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Por ele, realiza-se hoje
o maravilhoso encontro que nos dá vida nova em 
plenitude. No momento em que vosso Filho 
assume nossa fraqueza, a natureza humana 
recebe uma incomparável  d ignidade:
ao tornar-se ele um de nós, nós nos tornarmos 
eternos. Por essa razão, agora e sempre,
nós nos unimos à multidão dos anjos e 
arcanjos, cantando (dizendo) a uma só voz:

7 - Prefácio da Virgem Maria
A maternidade da Virgem Maria

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na festa (...) de Maria, sempre 
Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra 
do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho 
único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a 
luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos cantam vossa grandeza, os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

8 – Santos, II
O exemplo dos Santos�

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Pelo testemunho admirável de vossos Santos e 
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filhas N.N. e de todos os que circundam este 
altar, dos quais conheceis a fidelidade e a 
dedicação em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco este sacrifício de louvor por si e por 
todos os seus, e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salvação que 
esperam.

T.  - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE 
VOSSOS FILHOS!

2C - Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de
nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; e 
também São José, esposo de Maria, os 
santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, 
André (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, 
Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, 
Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, 
Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme 
e Damião) e todos os vossos Santos. Por 
seus méritos e preces concedei-nos sem 
cessar a vossa proteção. (Por Cristo, Senhor 
nosso, Amém).

T.  - EM COMUNHÃO COM TODA A 
IGREJA AQUI ESTAMOS! 

(No Natal e Oitava)

2C. Em comunhão com toda a Igreja 
celebramos o dia santo (a noite santa) em 
que a Virgem Maria deu ao mundo o 
Salvador. Veneramos também a mesma 
Virgem Maria e seu esposo São José.

(Na Epifania do Senhor)

2C. Em comunhão com toda a Igreja 
celebramos o dia santo em que vosso Filho 
único, convosco eterno em vossa glória, 
manifestou-se visivelmente em nossa carne. 
Veneramos também a Virgem Maria e seu 
esposo São José.

CP- Recebei, ó Pai, com bondade, a 
oferenda dos vossos servos e de toda a vossa
família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-
nos da condenação eterna e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos. (Por Cristo, Senhor 

todo o lugar, Deus eterno e todo-poderoso. E 
celebrar a vossa admirável providência nos 
Santos e Santas que se consagraram ao Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais 
novamente os fiéis à santidade original e a 
experimentar, já aqui na terra, construindo o 
vosso Reino, os dons reservados para o céu. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos a vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

12 - Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, senhor nosso.
Um por todos, ele aceitou morrer na cruz para 
nos livrar a todos da sua morte. Entregou de boa 
vontade sua vida, para que pudéssemos viver 
eternamente. Por isso, com os anjos e todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

CP- Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
abençoeis estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar. 

T.  - ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó 
SENHOR!

CP- Nós as oferecemos pela vossa Igreja 
santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, 
unindo-a num só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso 
Papa N., por nosso bispo N., e por todos os que 
guardam a fé que receberam dos apóstolos. 

T.  - CONSERVAI A VOSSA IGREJA 
SEMPRE UNIDA!

1C - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e 
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que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão 
da vida eterna e cálice da salvação.

T.  - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA 

OFERTA!

CC - Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 

recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de 

Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos 

suplicamos que ela seja levada à vossa 

presença, para que, ao participarmos deste 

altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso 

Filho, sejamos repletos de todas as graças e 

bênçãos do céu. (Por Cristo, Senhor nosso, 

Amém).

T.  - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA 

OFERTA!

3C - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e 

filhas N.N. que partiram desta vida, marcados 

com o sinal da fé. A eles, e a todos os que 

adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, 

a luz e a paz. (Por Cristo, Senhor nosso, Amém).

T.  - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS 

VOSSOS FILHOS!

4C - E a todos nós pecadores, que 

confiamos na vossa imensa misericórdia, 

concedei, não por vossos méritos, mas por 

vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e 

Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e 

Barnabé (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro;

Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 

Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. 

Por Cristo, Senhor nosso. 

T.  - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS 

ELEITOS!

4C - Por ele não cessais de criar e santificar 

estes bens e distribuí-los entre nós.

CP ou CC - Por ele não cessais de criar e 

santificar estes bens e distribuí-los entre nós. 

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus 

Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 

Santo. 

T.  – Amém. 

nosso, Amém). 

CC - Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar 
estas oferendas, 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!

Pr. - Na noite em que ia ser entregue, Ele 
tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a vós, ó Pai, 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 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”. 

CP - Eis o mistério da fé! 

T. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 
m o r t e  e  p r o c l a m a m o s  a  v o s s a 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou: 

Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor,  a  vossa mor te ,  enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:

Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
q u e  n o s  l i b e r t a s t e s  p e l a  c r u z  e 
ressurreição.

CC - Celebrando, pois, a memória da paixão 
do vosso F i lho ,  da  sua  ressur re ição
dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, 
nós, vossos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens 
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T. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 
m o r t e  e  p r o c l a m a m o s  a  v o s s a 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:

Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor,  a  vossa mor te ,  enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:

Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
q u e  n o s  l i b e r t a s t e s  p e l a  c r u z  e 
ressurreição.

CC - Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.

T. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

CC  -  E  nós  vos  supl icamos que , 
participando 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 ----, com o 
nosso bispo ---- e todos os ministros do vosso 
povo.

T. -  Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja!

2C - Lembrai-vos também dos 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 e 
seu esposo São José, com os santos Apóstolos 
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

CP -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo 
criastes. Ele é o nosso salvador e redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo 
e nascido da virgem Maria. Ele, para cumprir a 
vossa vontade e reunir um povo santo em vosso 
louvor, estendeu os braços na hora da sua 
paixão a fim de vencer a morte e manifestar a 
ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa 
grandeza e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos a 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

T. -  Santo, Santo, Santo...

CP - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 

CC - 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 abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

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!
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de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

T. -  Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

CP ou CC - Por Cristo, com Cristo e 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 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.

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 
m o r t e  e  p r o c l a m a m o s  a  v o s s a 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:

Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor,  a  vossa mor te ,  enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:

Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
q u e  n o s  l i b e r t a s t e s  p e l a  c r u z  e 
ressurreição.

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 
reconci l ia  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 
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, e 
seu esposo São José, 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., 
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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.

A. Amém. 

 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 
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01) Ó POVO DE SIÃO
(Abertura – 2º Dom. Advento)

Ref.: Ó povo de Sião, o Senhor vem salvar as 
nações. E na alegria do vosso coração, 
majestosa, sua voz soará.

1.Ó Pastor de Israel, atendei por compaixão. 
Conduzis qual um rebanho o povo da 
promissão. Despertai vosso poder, Senhor 
Deus; venha logo a salvação!
2. Do universo vós sois Deus, convertei-nos, ó 
Senhor; sobre nós fazei que brilhe a vossa face 
de amor. Se ao vosso povo voltardes, ó Deus, 
estamos salvos, ó Senhor!
3. Do Egito tal videira arrancastes, Deus de 
amor; e, na terra preparada, suas raízes lançou; 
logo a terra inteira cobriu, rios e mares 
alcançou.

02) ALEGRAI-VOS SEMPRE NO SENHOR
(Abertura – 3º Dom. Advento)

Ref.: Alegrai-vos sempre no Senhor! Eu repito: 
Alegrai-vos! O Senhor está bem perto, alegrai-
vos no Senhor!

1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz 
que ele vai anunciar.
2. A paz para seu povo e seus amigos, para os 
que voltam ao Senhor seu coração.
3. Está perto a salvação dos que o temem, e a 
glória habitará em nossa terra.
4. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a 
nossa terra nos dará suas colheitas.
5. A justiça andará na sua frente, e a salvação há 
de seguir os passos seus.

03) COMO O SOL NASCE DA AURORA
(Abertura – 4º Dom. Advento)

Ant.: Como o sol nasce da aurora, de Maria 
nascerá aquele que a terra seca em jardim 
converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor 
que a ti virá.

Ref.: Emanuel, Deus-conosco, vem ao nosso 
mundo, vem!

1. Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto céu 
onde estás!
2. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que 
lhe tens!
3. Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a 
plantou!
4. Salva e confirma este Eleito, Ele, que é nosso 
Pastor!

04) RESPLANDECEU A LUZ
(Abertura – Natal)

Ref.: Resplandeceu a luz sobre nós, porque 
nasceu Cristo, o Salvador! (bis)

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai 
ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei 
seu santo nome!
2. Foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus: 
diante dele vão a glória e a majestade, e o seu 
templo, que beleza e esplendor!
3. Oferecei um sacrifício nos seus átrios, 
adorai-o no esplendor da santidade, terra 
inteira, estremecei diante dele!
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05) OLHANDO A SAGRADA FAMÍLIA
(Abertura – Sagrada Família)

Ref.: Olhando a Sagrada Família: Jesus, Maria e 
José; saibamos fazer a partilha dos gestos de 
amor e de fé!
1. Maria, mãe santa e esposa exemplar; José, 
pai zeloso voltado a seu lar; Jesus, filho amado 
em missão de salvar: caminhos distintos, num 
só caminhar.
2. Maria do sim e do amor doação; José, 
operário a serviço do pão; Jesus, ocupado com 
sua missão: três vidas distintas, num só 
coração.
3. Se todas as mães em Maria se acharem e 
todos os pais em José se espelharem, se todos 
os filhos em Cristo se olharem, serão mais 
família quanto mais se amarem. 

06) CONDUZIDOS À VERDADE
(Oferendas – 2º Dom. Advento)

1. Conduzidos à verdade no caminho do 
deserto, a certeza nos invade: o Senhor está bem 
perto!

Ref.: Senhor, iluminai a vossa face sobre nós! 
Vinde, ó Divino Salvador! A vossa luz vencerá as 
nossas trevas!

2. Aridez e noite escura nos projetam ao 
nascente: o clamor da criatura é a vida 
refulgente!
3. O silêncio suportado, à espera do Messias, é 
o tempo maturado, como foi a Isaías.

07) É DOM DE AMOR
(Oferendas – 3º e 4º Dom. Advento)

1. “Do céu vai descer o Cordeiro!” É dom, puro 
dom, salvação! No altar do penhor verdadeiro, 
também vamos ser oblação.

Ref.: Eis, Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, 
Senhor. Mas teu povo que caminha, mais que 
fruto, é dom de amor!

2. Na terra já brota a esperança, e a graça de 
Deus vem dizer que o povo da Nova Aliança 
também oferenda vai ser.
3. Irmãos na fé viva, exultantes, partilham o pão 
sempre mais, e campos jamais verdejantes 
também já se tornam trigais!

08) CRISTÃOS, VINDE TODOS
(Oferendas – Natal e Sagrada Família)

1. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, oh, 
vinde, oh, vinde até Belém. Vede nascido vosso 
rei eterno.

Ref.: Oh! Vinde, adoremos! Oh! Vinde, 
adoremos! Oh! Vinde, adoremos o Salvador!

2. Humildes pastores deixam seu rebanho e, 
alegres, acorrem ao rei do céu. Nós, igualmente, 
cheios de alegria.
3. O Deus invisível, de eternal grandeza, sob 
véus de humildade podemos ver. Deus 
pequenino, Deus envolto em faixas.

09) LEVANTA-TE, JERUSALÉM
(Comunhão – 2º Dom. Advento)

Ref.: Levanta-te, Jerusalém! Põe-te no alto e vê: 
vem a ti a alegria do teu Deus.

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.
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.
3. Como de pão lança as migalhas do granizo, a 
seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia 
sua palavra e as derrete, sopra o vento e de novo 
as águas correm.
4. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e 
suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto 
carinho, a nenhum outro revelou os seus 
preceitos.
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10) ALEGRAI-VOS, IRMÃOS, NO SENHOR
(Comunhão – 3º Dom. Advento)

Ref.: “Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, sem 
cessar, eu repito, alegrai-vos; veja o mundo a 
vossa bondade, perto está o Senhor, em 
verdade.”

1. Foste amigo antigamente desta terra que 
amaste, deste povo que escolheste; sua sorte 
melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva 
acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! Sempre irado 
estarás, indignado contra nós? E a vida não 
darás? Salvação e alegria, outra vez, não nos 
trarás?
3. Escutemos suas palavras, é de paz que vai 
falar, paz ao povo, a seus fiéis, a quem dele se 
achegar. Está perto a salvação e a glória vai 
voltar.
4. Eis: amor, fidelidade vão, unidos, se 
encontrar; bem assim, justiça e paz vão beijar-se 
e se abraçar. Vai brotar fidelidade e justiça se 
mostrar.
5. E virão os benefícios do Senhor a abençoar, e 
os frutos do amor desta terra vão brotar, a justiça 
diante dele e a paz o seguirá.

11) O CÂNTICO DA VIRGEM MARIA
(Comunhão – 4º Dom. Advento)

Ref.: O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é 
seu nome! (bis)

1. A minh'alma engrandece o Senhor e exulta 
meu Espírito em Deus, meu Salvador; porque 
olhou para a humildade de sua serva, doravante 
as gerações hão de chamar-me de bendita.
2. O poderoso fez em mim maravilhas, e Santo é 
o seu nome. Seu amor para sempre se estende 
sobre aqueles que o temem.
3. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os 
soberbos; derruba os poderosos de seus tronos, 
e eleva os humildes.
4. Sacia de bens os famintos, despede os ricos 

sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu 
amor.

12) DA CEPA BROTOU A RAMA
(Comunhão – Natal e Sagrada Família)

Ref.: Da cepa brotou a rama, da rama brotou a 
flor, da flor nasceu Maria, de Maria, o Salvador! 
(bis)

1. O Espírito de Deus sobre Ele pousará, de 
saber, de entendimento este Espírito será; de 
conselho e fortaleza, de ciência e de temor, 
achará sua alegria no temor do seu Senhor!
2. Não será pela ilusão, do olhar, do ouvir falar, 
que Ele irá julgar os homens, como é praxe 
acontecer. Mas os pobres desta terra com 
justiça julgará, e dos fracos o direito Ele é quem 
defenderá!
3. A palavra de sua boca ferirá o violento e o 
sopro de seus lábios matará o avarento... A 
justiça é o cinto que circunda a sua cintura e o 
manto da lealdade é a sua vestidura.
4. Neste dia, neste dia, o incrível, o verdadeiro, 
coisa que nunca se viu, morar lobo com 
cordeiro... A comer do mesmo pasto: tigre, boi, 
burro e leão; por um menino guiado se 
confraternizarão.
5. Um menino, uma criança com as feras a 
brincar e nenhum mal, nenhum dano mais na 
terra se fará... Da ciência do Senhor cheio o 
mundo estará, como o sol inunda a terra e as 
águas enchem o mar.

Obs.: Os cantos números 01, 06 e 09 
encontram-se no CD “Céus, deixai cair o 
orvalho”; o canto número 02 encontra-se no CD 
“O Mistério em canto!”; ambos da Editora 
Paulus. Recomenda-se ainda o CD “A Palavra se 
fez carne”, também da Editora Paulus, que 
contém refrães orantes para os tempos do 
Advento e Natal.
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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. 
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