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Intenções da Rede Mundial de Oração 
do Papa (Apostolado da Oração)

1ª - Por todos os cristãos, para que, fiéis ao 
ensinamento do Senhor, se empenhem com 
a oração e a caridade fraterna no restabele-
cimento da plena comunhão eclesial, cola-
borando para responder aos desafios atuais 
da humanidade.
. 
2ª - O Papa apresenta, no início do mês, uma 
intenção de oração relacionada com um 
acontecimento atual, pelo qual seja neces-
sária a oração de toda a Igreja.

Dia 1º -  Santa Maria Mãe de Deus e 50º 
Dia Mundial da Paz

Dia 02 -  São Basílio Magno e São Gregório 
Nazianzeno

Dia 08 -  Epifania do Senhor

Dia 09 -  Batismo do Senhor

Dia 15 -  2º Domingo do Tempo Comum

Dia 17 -  Santo Antão

Dia 20 -  São Sebastião

Dia 21 -  Santa Inês

Dia 22 -  3º Domingo do Tempo Comum

Dia 24 -  São Francisco de Sales

Dia 25 -  Conversão de São Paulo

Dia 26 -  Santos Timóteo e Tito

Dia 28 -  Santo Tomás de Aquino

Dia 29 -  4º Domingo do Tempo Comum

Dia 31 -  São João Bosco

Liturgia de janeiro

Rito da missa da comunidade

ABC da Liturgia

Cantos para a Liturgia do mês 

ABC do Cristianismo

03

124

134

137

08, 12, 52, 70, 

94, 103, 107, 110

S U M Á R I O INTENÇÕES DO MÊS

AGENDAS IMPORTANTES

Autores: 
Pe. Antonio José de Almeida

Frei Ildo Perondi
Fabrizio Zandonadi Catenassi

Izaura Maria Valério

133A
N

O
 X

II 
- 

N
º 

01

Janeiro 2017

EDIÇÃO

0

5

25

75

95

100



 

ISSN 1984-0373

Humanitas Vivens Ltda
Ano XII, N.º 01

Fascículo 133 (Janeiro 2017) 
Marialva (PR) 2016

Copyright 2009 by Antonio José de ALMEIDA

AUTOR E COORDENADOR GERAL
Prof. Dr. Pe. Antonio José de ALMEIDA

EDITOR RESPONSÁVEL:
Prof. Dr. José Francisco de Assis DIAS
CAPA, DIAGRAMAÇÃO E DESIGN:

Marilise Tatiane de LIMA SANTOS 
ASSESSORIA EDITORIAL:
Prof. Ronaldo de OLIVEIRA

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Ivani Baptista – Bibliotecária CRB/9-331

O conteúdo da obra, bem como os argumentos expostos, é de responsabilidade exclusiva de seus autores, 
não representando o ponto de vista da Editora, seus representantes e editores.

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma e/ou quaisquer meios ou 
arquivada em qualquer sistema ou banco de dados sem permissão escrita do Autor e da Editora Humanitas 

Vivens Ltda.
www.humanitasvivens.com.br – contato@humanitasvivens.com.br 

 O Pão Nosso de Cada Dia: subsídio litúrgico-catequético mensal/ Humanitas Vivens.  
 –- Vol. 1 n. 1 (2006)- . – Sarandi,Pr: Humanitas Vivens, 2008-   

           Mensal
           ISSN 
           Os primeiros fascículos foram publicados pela Editora Aja       
 
           1. Igreja católica – Liturgia. 2. Igreja católica – Catequese. 3. Pastoral – Missal quotidiano. 

CDD 21.ed. 264.02

0

5

25

75

95

100



A festa de hoje é intimamente unida à festa 
do Natal. No Natal, celebramos o nascimento 
de Jesus, o filho de Deus. Hoje, ainda no clima 
do Natal, celebramos a festa de Maria, sua 
santíssima Mãe. Maria é a mãe de Jesus e, por 
ser Jesus o Filho de Deus, Maria é mãe de 
Deus. A Igreja assumiu solenemente esta 
verdade no concílio de Éfeso, em 431. 

Hoje também iniciamos um novo ano. Dia 
de olhar para trás, para um balanço do ano que 
passou. Juntamente com o dom da paz, 
peçamos sobre nós, nossas famílias e nossa 
sociedade, as bênçãos de Deus para o ano que 
se inicia.

Como o fazemos há 50 anos, celebramos 
também, no dia 1º de janeiro, o Dia Mundial da 
Paz. O tema este ano é “A não-violência: estilo 
de uma política para a Paz”. O papa Francisco 
quer indicar um caminho de esperança apro-
priado às circunstâncias históricas presentes: 
chegar à solução das controvérsias por meio de 
negociações, evitando que elas se degenerem 
em conflito armado.

Antífona da entrada - Sedúlio*

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

Oração do dia 

Ó Deus, que pela virgindade fecunda de 
Maria destes à humanidade a salvação eterna, 
dai-nos contar sempre com a sua intercessão, 
pois ela nos trouxe o autor da vida. 

Leitura - Nm 6,22-27

Leitura do Livro Números 
   
22 23  O Senhor falou a Moisés, dizendo: “Fala 

a Aarão e a seus filhos: Ao abençoar os filhos de 
Israel, dizei-lhes: “O Senhor te abençoe e te 24

guarde!  O Senhor faça brilhar sobre ti a sua 25

face, e se compadeça de ti!.  O Senhor volte 26

para ti o seu rosto e te dê a paz!”  Assim 27

invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, 
e eu os abençoarei”. - Palavra do Senhor. 

01
DOMINGO - Oitava do Natal 

SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA
(Cor branca - II Semana do SALTÉRIO - Ofício solene próprio)
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Salmo responsorial - Sl 66

R. Que Deus nos dê a sua graça e sua 
bênção.

1.  Que Deus nos dê a sua graça e sua 
bênção, e sua face resplandeça sobre nós! Que 
na terra se conheça o seu caminho e a sua 
salvação por entre os povos. R.

2.  Exulte de alegria a terra inteira, pois 
julgais o universo com justiça; os povos 
governais com retidão, e guiais, em toda a terra, 
as nações. R.

3.  Que as nações vos glorifiquem, ó 
Senhor, que todas as nações vos glorifiquem! 
Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o 
respeitem os confins de toda a terra! R.

Leitura - Gl 4,4-7

Leitura da Carta de Paulo aos Gálatas 

Irmãos:  Quando se completou o tempo 4

previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de 
uma mulher, nascido sujeito à Lei,  a fim de 5

resgatar os que eram sujeitos à Lei e para que 
todos recebêssemos a filiação adotiva.  E 6

porque sois filhos, Deus enviou aos nossos 
corações o Espírito do seu Filho, que clama: 
Abbá - ó Pai!  Assim já não és mais escravo, 7

mas filho; e se és filho, és também herdeiro: 
tudo isso, por graça de Deus. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Hb 1,1-2

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. De muitos modos, Deus outrora nos 

falou pelos profetas; nestes tempos derradei-
ros, nos falou pelo seu Filho. R. 

Evangelho - Lc 2,16-21

A mãe de Jesus, antes de gerá-lo em seu 
ventre, gerou-o pela fé. De fato, acolheu a 
Palavra em sua vida, deixando que a Palavra a 

vivificasse. Como é nossa atitude diante da 
Palavra? Nossos ouvidos estão abertos para 
acolhê-la? A Palavra encontra espaço em nós? 
A Palavra vira vida em nós? A Palavra ilumina e 
orienta a nossa vida?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Os pastores foram às 16

pressas a Belém e encontraram Maria e José, e 
o recém-nascido, deitado na manjedoura.                
17 Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito 
sobre o menino.  E todos os que ouviram os 18

pastores ficaram maravilhados com aquilo que 
contavam.  Quanto a Maria, guardava todos 19

estes fatos e meditava sobre eles em seu 
coração.  Os pastores voltaram, glorificando e 20

louvando a Deus por tudo que tinham visto e 
ouvido, conforme lhes tinha sido dito.  Quan-21

do se completaram os oito dias para a circun-
cisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, 
como fora chamado pelo anjo antes de ser 
concebido. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

No primeiro dia deste novo ano, oremos a 
Deus Pai todo-poderoso, para que, por 
intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, dê 
a paz ao mundo. R.: Abençoai, Senhor, o 
vosso povo.

1.  Para que o Senhor abençoe a santa 
Igreja e a leve a meditar, como Maria, em todos 
acontecimentos do ano de 2016 à luz da palavra 
de Deus, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que o Senhor abençoe e ilumine os 
responsáveis pela paz entre as nações e lhes 
conceda encontrar os melhores caminhos para 
a construção da paz, rezemos ao Senhor..

3.  Para que o Senhor abençoe e fortaleça 
os que vão trabalhar, durante este ano, na 
defesa dos direitos dos mais pobres, rezemos 
ao Senhor.
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4.  Para que o Senhor abençoe e dê cora-
gem aos doentes, prisioneiros, migrantes e 
exilados e aos que perderam alguém a quem 
amavam, rezemos ao Senhor.

5. Para que o Senhor nos abençoe e nos 
proteja, faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
envolva com o seu olhar de bondade, rezemos 
ao Senhor.

Pai santo, que chamais vossos filhos àque-
les que promovem a paz, concedei-nos a graça 
de trabalhar incansavelmente pela instauração 
da justiça, adotando a não-violência como estilo 
e caminho de uma política para a paz. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que levais à perfeição os vossos 
dons, concedei aos vossos filhos, na festa da 
Mãe de Deus, que, alegrando-se com as 
primícias da vossa graça, possam alcançar a 
sua plenitude. 

Sugestão: Oração Eucarística I (Quando 
se usa a Oração Eucarística I, diz-se o “Em 
comunhão” do Natal). 

Prefácio da Virgem Maria, I 
A maternidade da Virgem Maria

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na festa da maternidade 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 também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Hb 13,8

Jesus Cristo ontem e hoje, e por toda a 
eternidade.

Oração depois da comunhão

Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, 
recebemos os sacramentos celestes; concedei 
que eles nos conduzam à vida eterna, a nós que 
proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e 
Mãe da Igreja. 

A Semente na Terra - Lc 2,16-21

a Festa do Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal e de Santa Maria Mãe de 

NDeus, o Evangelho nos apresenta a primeira visita ao menino Jesus. São os pobres 
pastores que vão às pressas ver o menino na manjedoura. A cena do Natal é a 

manifestação do Deus que se fez pequeno e indefeso, para ser tocado por nossas mãos e acolhido 
em nossos braços. Os pastores se maravilharam com o que viram, entenderam o sinal e voltaram 
glorificando a Deus, enquanto a mãe silenciou e guardou tudo em seu coração. A grandeza de 
Deus se revela na pequenez e na simplicidade da imagem da manjedoura.

-  Os pastores foram às pressas: Diferente de Mateus, no qual são os magos que visitam 
Jesus (Mt 2,1-12), em Lucas, são os pastores. Devido ao seu trabalho com animais, os pastores 
eram considerados impuros. Eram mal vistos 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. Eles respondem com prontidão: 
vão às pressas!

-  a Belém: Maria era de Nazaré, no norte de Israel. José era de Belém, mas estava 
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trabalhando no norte. 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 Belém que viria o Messias esperado.

-  Encontraram Maria e José e o recém-nascido: Maria é nomeada por primeiro. Ela é a mãe 
do menino que vai transformar a face da terra. Com ela está José. Jesus, pobre e indefeso, precisa 
da acolhida do seio familiar onde crescerá em sabedoria e graça (Lc 2,40.52).

-  Deitado numa manjedoura: Lucas menciona três vezes a manjedoura (2,7.12.16). 
Novamente, surge o sinal da pobreza de Jesus. A manjedoura era o local onde os animais se 
alimentavam. Bento XVI recorda que a manjedoura antecipa a doação de Jesus na mesa da 
Eucaristia, onde seremos alimentados espiritualmente. Mas a manjedoura também prefigura o 
sepulcro talhado na rocha onde Jesus será sepultado. No presépio já está presente também a 
Paixão.

-  O menino: No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, Jesus é chamado nove vezes de 
“menino”. Deus se fez criança, simples, pobre, ternura e amor. Um Deus grande se impõe; um 
Deus pequeno se expõe à simplicidade e à rejeição. É a fragilidade e a vulnerabilidade do amor.           
O amor não pode não respeitar a liberdade e o faz, fazendo-se pequeno, simples, humilde, pobre. 
Mas aos que o acolhem assim como ele é dá “o poder de se tornarem filhos de Deus”                
(Jo 1,12).

-  Todos os que ouviram ficaram maravilhados: Todos entenderam o sinal de Deus e por isso 
há uma reação de acolhida e de exultação. Outro traço muito presente no Evangelho de Lucas é 
mostrar a reação das pessoas diante do mistério que se revela: as pessoas se maravilham, 
admiram (1,21.42.63; 2,17.33.47; 4,22, etc.).

-  Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração: Maria, a mãe do 
Filho de Deus feito homem, é a imagem feminina e materna de seu próprio filho: pequena, pobre, 
humilde. O foco não está nela, mas no filho, que, por sua vez, está todo voltado para o Pai e para 
nós. O Pai é sua fonte; nós, seus irmãos e irmãs perdidos, que ele veio buscar e salvar. A 
humildade do Pai se reflete no Filho; a humildade do Filho, na Mãe, pequena, frágil, pobre, serva 
do Senhor e dos seus irmãos e irmãs, amados por Deus, amados por ela. Maria “conservava” 
(tradução mais correta do que guardava) tudo no seu coração. Como o odre recebe as uvas e 
conservando-as dá o bom vinho, Maria recebe os fatos e os conserva no coração para nos dar a 
boa notícia do Reino (o bom vinho).

-  Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus: Os pastores viram e entenderam o 
sinal. Retornaram glorificando a Deus. Os pobres reconheceram a presença de Deus no menino 
pobre. Vale a pena verificar como as atitudes de glorificar e louvar a Deus estão muito presentes 
em 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)

-  Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino: A circuncisão do 
recém-nascido devia ser feita no oitavo dia (Gn 17,10-12; Lv 12,3), assim o menino faz sua 
entrada no povo da Aliança, passa a fazer parte dos filhos de Abraão. 

-  Deram-lhe o nome de Jesus: Por ocasião da circuncisão era dado o nome ao menino, 
embora Lucas já tenha antecipado que o nome já foi dado por Deus por ocasião da anunciação (Lc 
1,31). O significado do nome “Jesus” é explicado por Mateus “ele salvará o povo dos seus 
pecados” (Mt 1,21), o mesmo sentido dado pelo Anjo aos pastores “Nasceu hoje para vós um 
Salvador” (Lc 2,11).
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Podemos dizer que os pastores foram os primeiros cristãos. Os primeiros que tiveram contato 
com o mistério de Deus revelado e encarnado. É o nascimento da Igreja, cuja precedência foi dos 
pobres que o mundo exclui. O presépio é mistério e é acolhida. O presépio é beleza e 
simplicidade. É preciso descobrir nele o sinal de Deus, como fizeram os pastores. Jesus é a 
Palavra de Deus feito carne, Deus vizinho a nós, ele se fez um de nós. 

A MÃE

José Antonio Pagola

"Maria guardava todas estas coisas".

A muitos pode estranhar que a Igreja faça coincidir o primeiro dia do novo ano civil, com a 
festa de Santa Maria Mãe de Deus. E, no entanto, é significativo que desde o século IV, a Igreja, 
depois de celebrar solenemente o nascimento do Salvador, deseje começar o ano novo sob a 
proteção materna de Maria, Mãe do Salvador e Mãe nossa.

Os cristãos de hoje temos que nos perguntar o que fizemos de Maria nesses últimos anos, 
pois provavelmente empobrecemos nossa fé, eliminando-a demasiado de nossa vida.

Levados, sem dúvida, por um sincero desejo de purificar a nossa vivência religiosa e 
encontrar uma fé mais sólida, abandonamos excessos piedosos, devoções exageradas, 
costumes superficiais e desviados.

Tratamos de superar uma falsa mariolatria em que, talvez, substituíamos Cristo por Maria e 
víamos nela a salvação, o perdão e a redenção que, na realidade, temos que receber de seu Filho.

Se tudo o que se fez tivesse sido só corrigir desvios e colocar Maria no lugar autêntico que lhe 
corresponde como Mãe de Jesus Cristo e Mãe da Igreja, teríamos que nos alegrar e nos reafirmar 
em nossa posição.

Mas, terá sido assim exatamente? Será que não nos esquecemos dela excessivamente? Será 
que não a encurralamos em um lugar escuro da alma junto com as coisas que nos parecem de 
pouca utilidade?

Abandonar Maria, sem aprofundar mais em sua missão e no lugar que ela deve ocupar em 
nossa vida, não enriquecerá jamais a nossa vida cristã, antes, vai empobrecê-la. Provavelmente 
cometemos excessos de mariolatria no passado, mas agora corremos o risco de empobrecer-nos 
com a quase total ausência dela em nossas vidas.

Maria é a Mãe de Cristo. Mas aquele Cristo que nasceu de seu ventre estava destinado a 
crescer e incorporar a si numerosos irmãos, homens e mulheres que um dia viveriam de sua 
Palavra e de sua graça. Hoje Maria não é só a Mãe de Jesus. É a Mãe do Cristo total. A Mãe de 
todos os fiéis.

É bom que, ao começar um novo ano, nós o façamos levantando nossos olhos para Maria. Ela 
nos acompanhará durante todos os dias com o cuidado e a ternura de uma mãe. Ela cuidará da 
nossa fé e nossa esperança. Não nos esqueçamos dela ao longo do ano.
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  Santos do dia: Gregório de Nazianzo, o velho (280-374). Eufrosina de Alexandria (415-470). 
Fulgêncio de Ruspe (467-532). Claro (590-660). Frodoberto (600-673). Guilherme de St-Bénigne 
(962-1031). Hugolino de Gualdo Cattaneo (+1260). Henrique de Claraval (+1189). José Maria 
Tomasi (1649-1713). Vicente Maria Strambi (1745-1824). Almáquio. Claro de Vienne. Davi III da 
Geórgia. Eugendo de Condat. Justino de Chieti. Guilherme de Volpiano. Odilão de Cluny. Severino 
Gallo. Sigismundo Gorazdowski. Zdislava (leiga).

Testemunhas do Reino: Maurício López (Argentina, 1977). Maureen Courtney e Teresa 
Rosales (Nicarágua, 1990).

Datas comemorativas: Ano Novo. Dia da Fraternidade Universal. Dia Mundial da Paz. Nossa 
Senhora dos Navegantes. 
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ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Sedúlio. Originário da Gália meridional ou da Itália, o poeta cristão Caelius Sedulius, segundo 
Isidoro de Sevilha, teria sido presbítero (cf. ). Compôs, antes de 431, em De viribus illustris 20
linguagem simples e viva, um  (Hino pascal), obra em versos em cinco livros, onde Paschale carmen
exalta as maravilhas de Deus no Antigo (1º livro) e no Novo Testamento (2º e 5º livro). Maneja com 
grande liberdade temas bíblicos, extraídos sobretudo do Evangelho de Mateus. Mais tarde, ampliou 
esta obra, publicando-a em prosa retórica, com o nome de . Compôs também dois Hinos Paschale opus
a Cristo: , fazendo paralelos entre o Antigo e o Novo Testamento; e , onde cantaq a Elegia Abecedarius
vida de Jesus em 23 estrofes de 4 versos. Dois hinos do Breviário (Natal e Epifania) são tirados deste 
poema. A Antífona da entrada de hoje é de Sedúlio (cf. Carmen Paschale, II, 48-67)!

02
SEGUNDA-FEIRA - SANTOS BASÍLIO MAGNO E 

GREGÓRIO NAZIANZENO, Bispos e Doutores - Memória
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo do Natal)

Basílio nasceu em 330 numa família rica de 
bens e de santos: a avó Macrina, a mãe Emélia, 
a irmã Macrina, os irmãos Pedro, bispo de 
Sebaste, e Gregório, bispo de Nissa. É o 
considerado – juntamente com o amigo 
Gregório de Nazianzo, hoje também recordado 
na Liturgia – pioneiro da vida cenobítica* no 
Oriente. De fato, em 358, junto com Gregório, 
escreveu duas importantes Regras. Estas 
Regras orientaram e orientaram ainda hoje a 
vida dos monges chamados “basilianos”. 
Apesar da oposição do clero, mas tendo do seu 
lado a esmagadora maioria do povo, Basílio foi 
ordenado bispo em 370 para presidir a diocese 
de Cesareia da Capadócia.Teve que lutar na 
defesa da verdadeira fé contra o arianismo, que 

crescia favorecido pela inconstância dos impe-
radores orientais, no caso, Valente. Firmado           
na herança de Santo Atanásio e na autoridade 
do bispo de Roma, obteve importantes vitó-        
rias contra o arianismo. Mereceu o título de 
“Magno” não tanto por suas batalhas dou-
trinais, mas pela intensa atividade pastoral. 
Suas homilias eram vibrantes. Seus opúsculos 
– como a Carta aos Jovens – e suas cartas, 
iluminadores. Era-lhe caro o tema da caridade, 
da atenção e cuidado dos necessitados. Às 
portas de Cesareia, organizou uma verdadeira 
cidade – chamada Basilíade – com centros de 
acolhida e convivência, refúgios, hospitais, 
laboratórios e escolas profissionais. Uma ONG 
“ante litteram”. Morreu em 379. 

Gregório Nazianzeno, por sua vez, tam-
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bém nasceu em 330. Voltado para o estudo            
– fez brilhante carreira em Cesareia da 
Capadócia, Cesareia da Palestina, Alexandria e 
Atenas – a e a literatura, foi batizado em 358 
(seu pai era bispo de Nazianzo), ordenado 
presbítero e, em 372, contra a sua vontade, foi 
feito bispo de Sásima, que, porém, não assume. 
Morto o pai, torna-se bispo de Nazianzo e, com 
a morte de Basílio, assume a pequena 
comunidade católica de Constantinopla. Suas 
qualidades humanas e religiosas, ao lado de 
seus memoráveis Discursos (em número de 
22), granjeiam-lhe grande prestígio, não sem 
oposições à direita e à esquerda. Em 381, 
sendo favoráveis as condições religiosas e 
políticas, reúne-se, em Constantinopla, um 
concílio visando a um acordo sobre a pessoa e a 
obra do Espírito Santo. Não ficou totalmente 
satisfeito com o Símbolo daí resultante – o 
credo niceno-constantinopolitano* – pois 
queria uma proclamação muito mais clara da 
divindade e da consubstancialidade do Espírito 
Santo. Anos depois, apresentou as demissões e 
retirou-se para uma sua propriedade rural em 
Arianzo, onde faleceu em 389. Os dois foram 
fecundos escritores. Basílio escreveu as  
Regras morais, Contra Eunômio, Ascético, o 
Hexaemeron, Sobre a Criação do homem, 
Sobre o Paraíso, Sobre o batismo. Já Gregório 
escreveu os Discursos (em número de 44); as 
Cartas (totalizando 249); Poesias. 

Antífona da entrada

O Senhor o escolheu para a plenitude do 
sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou 
de bens.

Oração do dia

Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja com 
o exemplo e a doutrina de são Basílio e são 
Gregório Nazianzeno, fazei-nos buscar humil-
demente a vossa verdade e segui-la com amor 
em nossa vida. 

Leitura - 1Jo 2,22-28

Leitura da Primeira Carta de São João 

Caríssimos:  Quem é mentiroso, senão 22

aquele que nega que Jesus é o Cristo? O 
Anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho.                   
23 Todo aquele que nega o Filho, também não 
possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui 
também o Pai.  Permaneça dentro de vós 24

aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que 
ouvistes desde o princípio permanecer em vós, 
permanecereis com o Filho e com o Pai.  E 25

esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. 
26 Escrevo isto a respeito dos que procuram 
desencaminhar-vos.  Quanto a vós mesmos, a 27

unção que recebestes da parte de Jesus 
permanece convosco, e não tendes neces-
sidade de que alguém vos ensine. A sua unção 
vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não men-
tirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos 
ensinou, permanecei nele.  Então, agora, 28

filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos 
ter plena confiança, quando ele se manifestar, e 
não seremos vergonhosamente afastados dele, 
quando da sua vinda. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97

R. Os confins do universo contempla-
ram 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 a 
salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Depois de ter falado, no passado, aos 
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nossos pais, pelos profetas, muitas vezes, em 
nossos dias Deus falou-nos por seu Filho. R.

Evangelho - Jo 1,19-28

João Batista é o precursor, que prepara a 
chegada de Jesus. Ele prega a aproximação do 
Reino, mas não vê sua chegada. Ele sabe que 
não é o Messias, mas o profeta que o antecede. 
João não é a Palavra, mas a voz. Somos voz 
para Jesus, hoje? Somos outros João Batista 
para nossos irmãos e irmãs?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

19 Este foi o testemunho de João, quando os 
judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e 
levitas para perguntar: "Quem és tu?"  João 20

confessou e não negou. Confessou: "Eu não 
sou o Messias".  Eles perguntaram: "Quem és, 21

então? És tu Elias?" João respondeu: "Não sou". 
Eles perguntaram: "És o Profeta?" Ele respon-
deu: "Não".  Perguntaram então: "Quem és, 22

afinal? Temos que levar uma resposta para 
aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti 
mesmo?"  João declarou: "Eu sou a voz que 23

grita no deserto: 'Aplainai o caminho do 
Senhor" - conforme disse o profeta Isaías.              
24 Ora, os que tinham sido enviados pertenciam 
aos fariseus  e perguntaram: "Por que então 25

andas batizando, se não és o Messias, nem 
Elias, nem o Profeta?"  João respondeu: "Eu 26

batizo com água; mas no meio de vós está 
aquele que vós não conheceis,  e que vem 27

depois de mim. Eu não mereço desamarrar a 
correia de suas sandálias."  Isso aconteceu em 28

Betânia além do Jordão, onde João estava bati-
zando. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Peçamos a Deus, fonte da 
verdadeira sabedoria e da amizade autêntica, a 
graça de sermos firmes na fé e amigos uns dos 
outros, como o foram São Basílio e São 

Gregório Nazianzo, dizendo com toda a con-
fiança: R. Ensinai-nos, Senhor, os vossos 
caminhos.

1. Pela santa Igreja de Deus, para que 
nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel dos 
doutores e pregadores da fé apostólica, oremos, 
irmãos.

2. Pelos povos menos desenvolvidos, para 
que as nações mais prósperas e ricas os 
ajudem a conquistar condições de vida dignas 
para todos, oremos, irmãos.

3. Pelos cristãos e cristãs que ensinam ou 
estudam, para que o Espírito os faça crescer na 
fé, na humildade, na sabedoria e no amor de 
Deus, oremos irmãos.

4. Pelos cristãos e cristãs que anunciam o 
Evangelho, para que a amizade que os une em 
Cristo ajude outros homens e mulheres a 
encontrar Deus, oremos, irmãos.

5. Por todos nós reunidos aqui nesta as-
sembleia, para que, seguindo o exemplo de São 
Basílio e de São Gregório, demos testemunho 
de verdadeiras amizades, oremos, irmãos.

Chegue até Vós, Senhor, a humilde oração 
do vosso povo, e dignai-Vos ouvi-lo com 
bondade, não em atenção a seus méritos, mas 
à vossa infinita misericórdia. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Jo 15,16

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

Alimentados pela Eucaristia, nós vos pe-
dimos, ó Deus, que, seguindo o exemplo de 

são Basílio e são Gregório, procuremos pro-
clamar a fé que abraçaram e praticar a doutrina 
que ensinaram. 

A Semente na Terra - Jo 1,19-28

 Evangelho de João inicia com um belíssimo prólogo (Jo 1,1-18), manifestando o grande Odesejo e a iniciativa de Deus de trazer a salvação para a humanidade, passando pela 
entrega da encarnação. Logo em seguida, é apresentado o sim dos homens para este 

caminho salvífico, personificado em João Batista.
-  Este foi o testemunho de João: Diferente dos sinóticos, João Batista não é descrito por 

suas vestes diferenciadas, sob os traços do profeta Elias, ou com uma alimentação de um asceta, 
separado do povo, morando no deserto. Aqui, o centro é seu testemunho (Jo 1,7). Esta é uma 
palavra muito forte no Evangelho de João (Jo 5,35.37.39; 8,18; 10,25). Aqui, ajuda a acentuar a fé 
de João – a testemunha por excelência – e, em última instância, a fé da humanidade, que abre as 
portas do coração para receber o Salvador.

-  Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar... Ora, os 
que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. O Evangelho de João dá nome para os 
adversários do Batista. São os mesmos adversários de Jesus! A luta de Jesus e dos que estão 
unidos a ele não acontece fora da história, como se fosse uma batalha meramente espiritual. Ao 
contrário, confronta o modelo do Reino de Deus com o modelo de vida dos poderes religiosos da 
época. É preciso purificar as relações entre os homens desde dentro, levando-os ao caminho do 
verdadeiro amor!

-  Eu não sou o Messias! Os judeus que interrogam João estão contra Jesus (sabemos disso 
pelo termo grego que os define no Evangelho de João). Mas sua pergunta não se refere ao 
Messias, simplesmente querem saber: “Quem és tu?” A resposta de João é surpreendente. Ele 
sabe que a grande questão que trazem em suas intenções é sobre o Enviado de Deus, por isso sua 
tríplice negação, afirmando: “Eu não sou o Cristo!”. João diminui completamente, representado 
pela força da repetição tripla, típica do judaísmo para fortalecer determinada ação. Isso, porque o 
Evangelho de João guardará várias aparições do “Eu sou” reservadas a Jesus, que vão, pouco a 
pouco, desenhando o rosto do Messias, o Salvador que se fez carne e levantou sua tenda entre nós 
(Jo 1,14).

-  Eu sou a voz que grita no deserto: 'Aplainai o caminho do Senhor'! Quando João finalmente 
diz o “Eu sou”, apresenta-se como “a voz” (ele não é a Palavra, mas a voz que grita a Palavra, que é 
Jesus); a voz “que grita no deserto” (Is 40,3) para encorajar um novo êxodo (da escravidão, da 
injustiça, do pecado). Nesse momento, resgata as profecias do Antigo Testamento e define-se 
com uma expressão que todo o Israel bem compreendia: ele era a espera. O texto de Isaías era 
uma parte do Livro da Consolação, que falava ao coração do povo, amenizando o sofrimento 
presente e lembrando que ele teria fim. No fundo, qualquer israelita que sofresse se identificaria 
com esta expressão: havia uma grande multidão aflita que também esperava a libertação, como o 
próprio Deus havia prometido a seus pais e à sua descendência.

-  No meio de vós, está alguém que não conheceis. A encarnação do Filho nasce do amor 
absoluto de Deus pelos homens. Assim, independe de qualquer assentimento, porque acontece 
naturalmente, como uma explosão da compaixão eterna de Deus por suas criaturas. Quando João 
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Batista reconhece este caminho salvífico divino, grita aos seus adversários e a quem quisesse 
ouvir que não era impossível conter o amor de Deus, pois ele já estava entre os homens. Mais, 
este amor era infinitamente superior ao que eles esperavam e, se reconheciam a grandeza da 
atividade de João, então iriam se surpreender grandemente com o esplendor do Messias, Deus no 
meio do povo! Assim, João Batista passa no coração dos seus ouvintes abrindo portas: é chegada 
a hora da salvação!

O Evangelho de hoje é um convite para testemunharmos a fé em Jesus, reconhecendo que Ele 
já está no meio de nós e levando esta mensagem a todos os povos! É importante que, em nosso 
encontro com Cristo, saibamos também nós diminuir e, assim, “permitir” que ele seja Deus em 
nossa vida. É desta forma que, aos poucos, vamos abrindo as portas de nosso coração para que o 
Cristo nos surpreenda e faça em nós infinitamente mais do que esperamos.

  Santos do dia: Basílio Magno (330-379). Macário de Alexandria (+394). Adalardo (751-
826). Dietmar (+983). Odino (Oteno) (+1182). Hortolana (+1238). Estefânia Quinzani (1457-
1530). Airaldo de Saint-Jean-de-Maurienne. Argeu, Narciso e Marcelino. Bladulfo (Blidulfo). 
Defendente de Tebas. João o Bom. Mainchin de Limerick. Silvestre de Tronia. Telésforo. Teodoro de 
Marsellha. Vincenciano.

Testemunhas do Reino: J. K. Wilhelm Loehe. Francisco Jentel (Brasil, 1979). José Maria de 
Souza (Brasil, 1981). Daniel Arrollaro (Argentina, 1994).

Datas comemorativas: Dia da Consultoria Geral da República. Dia dos Confeiteiros e dos 
Doceiros.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Cenobita. É o monge que vive em comunidade sob a direção de um abade, que é o superior da 
comunidade. Desde o século IV, a Igreja conhece dois tipos fundamentais de monges: os cenobitas 
(que formam comunidade) e os anacoretas ou eremitas (que vivem sozinhos). Santo Antão foi eremita; 
São Bento foi cenobita. O fundador do cenobitismo foi São Pacômio (287-347), em Tabennísi, no 
Egito, em 320. Cenobitismo é o estilo de vida – comunitário – próprio dos monges que se organizam 
em comunidades.

[2] Logos. É um termo grego que quer dizer “palavra”. Em latim, se diz “verbum”. Na Bíblia, 
“palavra” e “realidade” estão intimamente unidas. O termo hebraico “ ” (= logos = verbum = dabar
palavra) significa tanto palavra quanto realidade. Também “palavra” e “ação” estão intimamente 
unidas: falar é agir, o que vale sobretudo de Deus. No Antigo Testamento, a palavra de Deus cria aquilo 
que anuncia, é viva e eficaz. No Novo Testamento, Jesus, diferentemente dos profetas, fala com 
autoridade divina: “mas eu vos digo...”. Sua palavra opera milagres, perdoa pecados, transmite seu 
poder pessoal e perpetua a sua presença. Por isso, a Palavra, sem ulteriores qualificações, acaba por 
designar não as palavras de Jesus, mas, em primeiro lugar, a mensagem do evangelho anunciado por 
Ele e por sua comunidade e, num segundo momento, ele próprio. De acordo com Hebreus e João, a 
Palavra de Deus subsistente existe desde sempre, interpela os seres humanos e, na plenitude dos 
tempos, torna-se carne, quer dizer, sem deixar de ser Deus, torna-se também homem (cf. Jo 1,11.14). 
A palavra “logos” significa também “razão”, está presente na realidade e pode ser descoberta pela 
razão humana. O encontro da reflexão cristã com a reflexão grega sobre a Palavra e sobre a Razão foi 
extremamente fecunda para o pensamento e mostra-se hoje de extrema atualidade diante do vazio 
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deixado por correntes de pensamento que dispensam a Razão.

[3] Credo niceno-constantinopolitano. É o Símbolo que incorpora a profissão de fé na 
divindade do Espírito Santo pelo Concílio de Constantinopla I (381). Não é, porém, um mero 
desenvolvimento ou ampliação do Símbolo de fé niceno (Concílio de Niceia, 325). Também não se 
tem certeza de que tenha sido composto no próprio Concílio de Constantinopla I ou se já existisse 
antes. Com efeito, o símbolo mais breve de Epifânio de Salamina (315-403), muito parecido ao 
constantinopolitano, aparece em sua obra Ancoratus, de 374. O importante é que o Concílio de 
Constantinopla (o sínodo dos “150 Padres”) definiu a divindade do Espírito Santo contra os 
macedonianos (chamados também de pneumatômacos). No século VI, foi adotado em grande parte do 
Oriente como símbolo batismal. No Ocidente, aparece como profissão de fé no interior da missa pela 
primeira vez no terceiro sínodo de Toledo (Espanha, 589). Desde o século XVII, passou a ser designado 
como Niceno-Constantinopolitano. 

03 TERÇA-FEIRA DO TEMPO DO NATAL ANTES DA EPIFANIA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo do Natal)

Antífona da entrada - Sl 117,26-27

Bendito o que vem em nome do Senhor: 
Deus é o Senhor, ele nos ilumina.

Oração do dia 

Ó Deus, quisestes que a humanidade do 
vosso Filho, nascendo da Virgem Maria, não 
fosse submetia à humilhação do homem 
decaído. Concedei que, participando desta 
nova criação, sejamos libertados da antiga 
culpa. 

Leitura - 1Jo 2,29 – 3,6

Leitura da Primeira Carta de São João 

29Caríssimos:  Já que sabeis que ele é justo, 
sabei também que todo aquele que pratica a 

3,1justiça nasceu dele.  Vede que grande 
presente de amor o Pai nos deu: de sermos 
chamados filhos de Deus! E nós o somos! Se o 
mundo não nos conhece, é porque não 

2conheceu o Pai.  Caríssimos, desde já somos 
filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou 
o que seremos! Sabemos que, quando Jesus se 
manifestar, seremos semelhantes a ele, porque 

3o veremos tal como ele é.  Todo o que espera 
nele, purifica-se a si mesmo, como também ele 

4é puro.  Todo o que comete pecado, comete 
também a iniquidade, porque o pecado é a 

5iniquidade.  Vós sabeis que ele se manifestou 
para tirar os pecados e que nele não há pecado. 
6 Todo aquele que peca mostra que não o viu, 
nem o conheceu. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97

R. Os confins do universo contempla-
ram 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.  Os confins do universo contemplaram a 
salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

3.  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.

Aclamação ao Evangelho - Jo 1, 14a.12a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A Palavra se fez carne, entre nós ela 
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habitou; e todos que a acolheram, de Deus 
filhos se tornaram. R.

Evangelho - Jo 1,29-34

João Batista está totalmente a serviço do 
Messias. Anuncia-o como cordeiro de Deus. 
Revela que ele é anterior ao seu precursor. Vê o 
Espírito Santo pousar sobre ele. E diz que é o 
próprio Filho de Deus. A palavra de João está a 
serviço de Jesus. E a nossa, está a serviço de 
quem?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

2 9 No dia seguinte, João viu Jesus 
aproximar-se dele e disse: "Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.  Dele é que 30

eu disse: Depois de mim vem um homem que 
passou à minha frente, porque existia antes de 
mim.  Também eu não o conhecia, mas se eu 31

vim batizar com água, foi para que ele fosse 
manifestado a Israel".  E João deu testemunho, 32

dizendo: "Eu vi o Espírito descer, como uma 
pomba do céu, e permanecer sobre ele.  Tam-33

bém eu não o conhecia, mas aquele que me 
enviou batizar com água me disse: 'Aquele 
sobre quem vires o Espírito descer e perma-
necer, este é quem batiza com o Espírito Santo'. 
34 Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de 
Deus!" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

João Batista reconhece e proclama que 
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo. Invoquemos o seu Nome, para sermos 
salvos: R. Jesus, Filho de Deus, vinde 
salvar-nos.

1.  Para que as comunidades católicas 
dispersas pelo mundo inteiro proclamem que 
Jesus veio para salvar a todos por seu amor 

sem limites ao Pai e aos irmãos e irmãs, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que Jesus, nascido de Maria, seja 
anunciado às nações que não O conhecem, e 
todos venham a ser salvos pelo seu Nome, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que o Verbo de Deus que Se fez 
carne, e veio ao mundo batizar no Espírito 
Santo, atraia a Si os jovens e as crianças, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que os pobres, os doentes e os 
aflitos descubram em Cristo o coração de Deus 
e se deixem consolar pelas suas palavras, 
rezemos ao Senhor.

5.  Para que cada um de nós faça a 
experiência de que a verdadeira liberdade está 
em Cristo e consiste em amar e dar a vida, 
rezemos ao Senhor.

Jesus, rosto de Deus Pai, dai-nos força para 
fugir de quanto é mau e lábios puros para cantar 
um canto novo. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

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 de comunhão - Ef 2,4; Rm 8,3

Pela grande caridade com que nos amou, 
Deus nos mandou o seu Filho numa carne 
semelhante à do pecado.

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. 
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A Semente na Terra - Jo 1,29-34

nquanto, no Evangelho de ontem, João só percebia a presença da Palavra, mas ainda não 

Ea reconhecia, no texto que meditamos hoje, João reconhece Jesus – que viera para se 
fazer batizar por ele – como o Cordeiro de Deus, mais ainda, como o próprio Filho de 

Deus.
-  No dia seguinte: Trata-se do segundo dia desta semana bem elaborada por João. Assim 

como a criação (Gn 1,1–2,4a) durou sete dias, no Evangelho temos a primeira semana desta nova 
criação. É preciso tempo para chegar à iluminação. O tempo necessário para que o desejo, 
iluminado pela Palavra, purificado pela escuta, torne-se olho capaz de ver aquele que nos é dado.

-  João viu: João Batista já havia dado o testemunho de si mesmo (Jo 1,19-28), no qual 
anuncia aos sacerdotes e levitas a mensagem que dá sentido para sua missão: “No meio de vós, 
está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim”. Agora, João precisa ver com 
seus próprios olhos o Messias que anunciara, para que seja verdadeiro testemunho, não 
construído com palavras, mas com um grande encontro que muda a vida! 

-  Jesus aproxima-se: O Evangelho de João mostra constantemente uma dinâmica de 
busca-encontro. A iniciativa aqui é do próprio Jesus, que não é só o logos feito homem, como 
uma encarnação que deve ser contemplada. Ele também busca o homem para um verdadeiro 
encontro.

-  Eis a voz: que clama no deserto não apela agora apenas para ser ouvida. O “eis” é um 
convite a olhar para aquele que era esperado e ser testemunha de que ele está no meio do povo.

-  O Cordeiro de Deus: João Batista reage com uma grande manifestação sobre a missão de 
Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus! Ao usar o termo cordeiro, carrega muitos significados: (a) o 
cordeiro imolado no Templo, que entrega sua vida para levar o coração dos fiéis para perto de 
Deus; (b) o servo de Deus, apresentado por Isaías como uma “ovelha conduzida ao matadouro” 
(Is 53,7); (c) o cordeiro real que luta contra a fera e destrói o mundo do mal (1Pd 1,19; Ap 14,10; 
17,14).

-  Que tira o pecado do mundo: Enquanto que, em Isaías este servo “levou sobre si o pecado 
de muitos” (Is 53,12), no Evangelho, Jesus tira o pecado do mundo! (1Jo 3,5). Jesus é a imagem 
de Deus que vem morar no meio da humanidade para transformá-la desde dentro e declarar um 
tempo de vitória de Deus sobre o império do pecado.

-  Depois de mim vem um homem que passou à minha frente: Se olharmos para a história de 
Jesus e João Batista, que eram parentes, João era um pouco mais velho que Jesus. Naturalmente, 
ele não está falando de idade quando diz “Depois de mim”. Está mostrando que Jesus, como o 
pastor, ou melhor, como o Mestre, vai adiante do seu rebanho. Ao repetir por três vezes a frase 
“Aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um...”. João repete três vezes (cf. 1,15; 1,27; 

SANTÍSSIMO NOME DE JESUS 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória) 

(Missa: MR, 944)

Oração do dia

Nós vos pedimos, ó Deus, ao venerarmos o 

santo nome de Jesus, que, saboreando na   
terra a sua doçura, gozemos no céu a eterna 
alegria.
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1,30), João ensina que Jesus é superior a João Batista. 
-  Porque existia antes de mim: assim como no prólogo do Evangelho de João (Jo 1,1-4), 

Jesus é aquele que existe desde sempre, é o próprio Deus que decide fazer morada no meio dos 
homens. É à luz desse mistério que João interpreta seu ministério batismal. 

-  Eu vi o Espírito descer: O texto insiste na descida do Espírito Santo, que “se demora” 
sobre Jesus (Jo 1,32.33). O Messias, predito por Isaías, teria o Espírito repousando sobre ele (Is 
11,2), o que se cumpre em Jesus.

-  Como uma pomba do céu: a presença da pomba é uma alusão direta ao batismo de Jesus, 
narrado com mais detalhes pelos sinóticos. Para o Evangelho de João, interessa mostrar que o 
Espírito Santo impulsiona a missão de Jesus. 

-  Este é quem batiza com o Espírito Santo: O batismo representa a opção fundamental de 
Jesus. Ele se revela Filho justamente porque se faz nosso irmão e mergulha na condição comum a 
todos. É a primeira imagem que Jesus revela de Deus, ao qual, aliás, nunca ninguém viu. Assim, 
mostra que todo cristão também deve passar pelo batismo, como porta de entrada para a família 
que Jesus estabelece na terra.

-  Este é o Filho de Deus!: O Messias, assim como o rei, tinha o título de filho de Deus (cf. Sl 
2,7). Reconhecer que Jesus é o Messias é necessário. Mas o Prólogo de João (Jo 1,1-18) vai 
além: confessa que Jesus é o Filho Unigênito do Pai. No conjunto da revelação, Jesus aparecerá 
como sendo todo e só amor: o Emanuel, o Deus-conosco, o Filho sempre amado do Pai.

Ao permitir que Cristo nasça em nós, somos chamados a entrar de coração aberto no projeto 
de vida que ele proporciona. A adesão ao modelo de Cristo não pode ser só pública ou verbal, 
precisa tocar nosso interior, proporcionando uma nova maneira de olhar para a vida. Com esse 
olhar, começamos a contemplar o rosto de Deus, que se torna cada vez mais concreto diante de 
nós, para que possamos testemunhar a beleza de seu reino. O Evangelho de hoje, mostrando o 
testemunho de João e o batismo de Jesus, mostra um rosto bonito de Deus. Que Deus é esse que 
se coloca na fila dos pecadores, solidário conosco até lá onde não somos solidários entre nós? 
Trata-se de um Deus que aceita a nossa condição de limite, de pecado e de morte, que se torna 
tudo o que somos e não gostaríamos de ser, o contrário da projeção dos nossos desejos! Um Deus 
impensável, escandaloso: espírito que se tornou carne, imortal que se fez mortal, santo entre os 
pecadores, juiz entre os condenados, onipotente impotente!   

 Santos do dia: Genoveva (422-502). Ciríaco Elias Chavara (1805-1871). Antero. Daniel de 
Pádua. Fintan de Dun Blesci. Florenço de Vienne. Górdio de Cesareia da Capadócia. Imbênia. 
Luciano de Lentini. Teogene. Teopempto e Sinésio. 

Testemunhas do Reino: Diego Quic (Guatemala, 1981). Antulio Parrilla Bonilla (Porto 
Rico,1994).

Datas comemorativas: Chegada de Martin Afonso de Souza à Bahia (1531). Primeira 
Transmissão da “Hora do Brasil” (1938).

O maior teórico e ativista da não-violência (princípio da ahimsa) foi Mohandas Karamehand Gandhi, 
apóstolo da independência da Índia, chamado por seu povo "Mahatma", palavra que significa 

"grande alma". Gandhi foi um temperamento mais religioso que filosófico, e foi a partir do 
sentimento religioso que desenvolveu seu pensamento político-social. Nasceu em Pordanbar (2 de 

outubro de 1869) e foi assassinado em Nova Delhi (30 de janeiro de 1948). 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
4 

de
 J

an
ei

ro
 -

 Q
ua

rt
a-

fe
ira

 d
o 

Te
m

po
 d

o 
N

at
al

 A
nt

es
 d

a 
Ep

ifa
ni

a

17

04 QUARTA-FEIRA DO TEMPO DO NATAL ANTES DA EPIFANIA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo do Natal)

Antífona da entrada -  Is 9,2

O povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz; para os que habitavam nas sombras 
da morte, uma luz resplandeceu.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, nós vos 
pedimos que o Salvador, qual nova luz dos céus 
para a redenção do mundo, se levante cada dia 
para renovar os nossos corações.

Leitura - 1Jo 3,7-10

Leitura da Primeira Carta de São João 

7 Filhinhos, que ninguém vos desenca-
minhe. O que pratica a justiça é justo, assim 
como ele é justo.  Aquele que comete o pecado 8

é do diabo, porque o diabo é pecador desde o 
princípio. Para isto é que o Filho de Deus se 
manifestou: para destruir as obras do diabo.                  
9 Todo aquele que nasceu de Deus não comete 
pecado, porque a semente de Deus fica nele; 
ele não pode pecar, pois nasceu de Deus.                      
10 Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é 
filho do diabo: todo o que não pratica a justiça 
não é de Deus, nem aquele que não ama o seu 
irmão. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97

R. Os confins do universo contem-
plaram 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.  Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, o mundo inteiro e toda gente! As monta-
nhas e os rios batam palmas e exultem de 

alegria. R.
3.  Na presença do Senhor, pois ele vem, 

vem julgar a terra inteira. Julgará o universo 
com justiça e as nações com equidade. R.

Aclamação ao Evangelho - Hb 1,1-2

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Depois de ter falado, no passado, aos 

nossos pais, pelos profetas, muitas vezes, em 
nossos dias Deus falou-nos por seu Filho.  R.

Evangelho - Jo 1,35-42

Encontrar o Senhor, que passa pela nossa 
vida, perceber o seu olhar que nos convida a 
segui-Lo, procurar conhecê-Lo melhor, ligar-se 
cada vez mais a ele; ser por Ele enviado a 
evangelizar. Estas são como que as etapas da 
caminhada cristã. Estamos fazendo esses 
passos? Estamos seguindo Jesus?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  João estava de novo com 35

dois de seus discípulos  e, vendo Jesus 36

passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus!"  Ou-37

vindo essas palavras, os dois discípulos se-
guiram Jesus.  Voltando-se para eles e vendo 38

que o estavam seguindo, Jesus perguntou: "O 
que estais procurando?" Eles disseram: "Rabi 
(que quer dizer: Mestre), onde moras?"  Jesus 39

respondeu: "Vinde ver". Foram pois ver onde ele 
morava e, nesse dia, permaneceram com ele. 
Era por volta das quatro da tarde.  André, irmão 40

de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram 
as palavras de João e seguiram Jesus.  Ele foi 41

logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: 
"Encontramos o Messias (que quer dizer: 
Cristo)".  Então André conduziu Simão a 42

Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: "Tu és 
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Simão, filho de João; tu serás chamado         
Cefas" (que quer dizer: Pedra). - Palavra da 
Salvação.

Preces dos Fiéis

Desde o seu nascimento em Belém, Jesus 
ficou conosco para sempre. Peçamos ao Pai 
que nos dê o Espírito Santo para podermos 
encontrá-Lo e anunciá-Lo aos que não O 
conhecem: R. Senhor, atendei a nossa  
prece.

1.  Pelos missionários e missionárias que 
partem para as periferias da humanidade, e por 
quem sabe  é no lugar em que está é que é 
chamado por Deus a testemunhar o Evangelho, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que perguntam a Jesus “onde 
moras?”, por aqueles que depressa O abando-
nam e pelos que ficam com Ele por toda a vida, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que falam de Jesus a todos, pelos 
que em silêncio falam com Ele em todo tempo e 
lugar e por aqueles que abrem seus ouvidos 
para escutá-Lo, rezemos ao Senhor.

4. Pelos que em nome de Jesus pensam 
nos outros, pelos que aceitam a sua cruz e O vão 
seguindo e por quem toma em seus ombros a 
cruz de alguém, rezemos ao Senhor.

5.  Pelos fiéis que escutam a Cristo nesta 
igreja, pelas crianças que comungam o seu 
Corpo e por quantos O servem nos mais 
pobres, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus, fazei-nos praticar 
sempre a justiça, para sermos justos como o 
vosso Filho. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte da 
verdadeira piedade e da paz, que vos honremos 
dignamente com estes dons e, pela partici-
pação nestes mistérios, reforcemos os laços 
que nos unem.

Antífona da comunhão - 1Jo 1,2

A vida que estava no Pai manifestou-se e 
apareceu aos nossos olhos.

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 1,35-42

nquanto que Marcos, Mateus e Lucas mostram o chamado dos apóstolos no contexto da Eprofissão que exerciam (Mc 1,16-20; Mt 4,18-22; Lc 5,1-11), o Evangelho de João 
apresenta a constituição do grupo dos doze como um prolongamento da missão de João 

Batista. Aquele que escutou com o coração aberto o ensinamento de João, pode prontamente 
abandonar tudo e começar a seguir o Messias que está no meio do povo!

-  João estava de novo com dois de seus discípulos: João Batista pregava algo muito novo 
para a época histórica em que viveu: ensinava que o perdão de Deus não acontecia somente a 
partir dos sacrifícios e rituais do templo, mas podia acontecer fora dele, nas águas do Jordão. 
Com isso, muita gente certamente se aproximava do Batista para aprender esse novo 
ensinamento que ele tinha.

-  Olhando Jesus caminhar: O termo “ver” (blépei), de Jo 1,29, agora é apresentado com 
maior intensidade (no grego, emblépsas). É um olhar que tem mais intensidade, que tenta 
assimilar o mistério de Deus que caminha diante dele. Ninguém sabe para onde Jesus caminha 
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ou o que fará. Mas João sabe mais que todos os que estão olhando para Jesus, sabe que ele vem 
de Deus! E irá ensinar a todos, mais uma vez.

-  Eis o Cordeiro de Deus!: João agora não tem o foco na ação de Jesus, por isso, não 
acrescenta o que já tinha dito: “que tira o pecado do mundo”. Sua intenção é mostrar a pessoa de 
Jesus e ajudar os que o escutavam a penetrar na revelação de Deus que se fazia diante dos olhos 
de todos.

-  Ouvindo essas palavras: Na tradição judaica, valoriza-se muito o “ouvir”. É preciso 
conhecer a tradição dos pais, a lei de seu povo, o que foi construído na história para, no caminho, 
construir sua identidade como discípulo. O testemunho da luz, com efeito, é uma cadeia 
ininterrupta que, passando pelos profetas e sábios antigos, chega a reconhecer, com João, a 
glória da Palavra que se fez carne. O Batista é o elo entre as antigas e as novas testemunhas, entre 
os que intuíram e predisseram e os que viram, ouviram e tocaram (cf. 1Jo 1,1ss.). Ele vê 
finalmente realizada a profecia feita a Israel.

-  Os dois discípulos seguiram Jesus: Basta que os discípulos de João escutem que o 
Messias chegou para que abandonem tudo o que faziam, inclusive seu mestre temporário, João 
Batista, e tornem-se discípulos daquele para quem João aponta. Certamente traziam no coração a 
mesma esperança que o próprio Batista tinha de ver o Messias e participar desse novo tempo para 
a humanidade.

-  O que estais procurando?:  É a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de João. Sua 
pergunta parece simples e referente ao mundo externo: o que os discípulos queriam? Mas, na 
verdade, Jesus toca seus interesses mais profundos. Quer saber qual é o desejo que trazem, as 
esperanças que os movem a seguir um ou outro Mestre.

-  Rabi (que quer dizer: Mestre): O Evangelho de João dá a Jesus o título de Rabbi oito vezes 
e, por uma vez, chama-o Rabbuni (Jo 20,16). 

-  Onde moras: Assim como Maria Madalena (Jo 20,15), diante da pergunta: “que 
procurais”, os discípulos também querem saber onde Jesus está. Seu pensamento está em 
concepções terrestres. A resposta dos discípulos põe em relevo a dificuldade de pensar no 
Messianismo longe das categorias terrestres.

-  Vinde ver: Ele é o Mestre que ensina, mas que convida ao seguimento para que, dia após 
dia, o discípulo assimile seu ensinamento. Para o Evangelho de João, quando o verbo “vir” é 
relacionado com Jesus, representa, em geral, “acreditar nele”. Nas bodas de Caná, no cap. 2 de 
João, aqueles que seguem Jesus são convidados a ver a glória de Deus (Jo 2,11). “Vejam” é a 
ação própria de quem nasce para uma nova condição de vida, como a criança que vem à luz. “Vir” 
é uma atitude do ser humano todo; “ver” é a porta do coração: faz entrar o que está fora e sair o que 
está dentro. 

-  Foram pois ver onde ele morava: De fato, dois discípulos de João Batista acolhem o seu 
testemunho sobre Jesus e o seguem, sem levantar nenhuma questão, a resposta é imediata! 
“Seguir” significa ir atrás, fazer o mesmo caminho. “Seguir Jesus” é bem a síntese da experiência 
cristã! Seguindo Jesus, encontram o que procuram e ficam com ele, que, desde sempre, vive 
junto do Pai.

-  Nesse dia, permaneceram com ele: No texto grego pode-se ler que, naquele dia, eles 
“moraram junto dele”. O leitor do Evangelho de João logo percebe que Cristo mora na intimidade 
com Deus e todo aquele que se encontra com ele, participa da relação de amor que Pai e Filho 
constroem e dão de presente ao homem. 

-  Encontramos o Messias: Aqueles que haviam escutado o testemunho de João, tinham 
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todas as condições interiores para reconhecer Jesus e passar a segui-lo. Os que se encontram 
com Jesus têm uma reação espontânea e imediata: passam, também eles, a ser testemunhas do 
que experimentam! O testemunho se difunde como um contágio, como fogo que se propaga: os 
pontos são muitos, mas o foco inicial é um só. O testemunho de João toca André, André conduz 
Simão a Jesus, vem, depois, Filipe, que leva o incrédulo Natanael a “vir e ver” Jesus (vv. 45-50). 

-  Jesus olhou bem para ele e disse: "Tu és Simão, filho de João; tu serás chamado Cefas: O 
olhar de Jesus penetra o coração de Pedro. O verbo grego usado, emblépsas, indica “olhar com 
profundidade”. Cristo é aquele que conhece as intenções do homem, sonda seu coração e o 
acolhe no seu plano salvador. 

Sempre que nos aproximamos de Jesus, podemos escutar sua desafiadora pergunta: “O que 
estás procurando?” É uma boa oportunidade para sondar nosso interior e descobrir o que nos 
move, as intenções que alimentam nosso coração e qual é o fim almejado para a nossa existência. 
Ao olhar para dentro, é fácil perceber como todos nós queremos a experiência de “morar com”. 
Sondamos o Mestre para ver onde ele mora, porque as questões mais importantes para o coração 
falam de afeto, de colo, da experiência do cuidado e ajuda mútua que temos na nossa relação em 
casa. Isso torna a vida humana. O chamado de Jesus para hoje não é outro, senão “Venham e 
vejam”. Somos convidados a acolher o caminho que Cristo nos oferece, para, no caminho, 
deixarmos o coração ser tocado pela vida do Mestre. Assim, poderemos também começar a 
“viver com ele”, tendo a mesma casa – no fundo, a mesma relação de amor que Jesus tem com o 
Pai: sermos filhos e filhas amados e amadas por Deus. 

  Santos do dia: Rigoberto de Reims (+740). Ângela de Foligno (1248-1309). Cristiana de 
Lucca (1240-1310). Elisabete Anna Bayley Seton (EUA) (1774-1821). Abrúnculo. Dafrosa de Roma 
(leiga). Hermeto e Caio. Farailde de Gand. Ferréolo de Uzès. Gregório de Langres. Libêncio de 
Bremen. Rigômero.

Testemunhas Reino: José Patrício León (Chile, 1970).

Datas Comemorativas: Dia Nacional da Abreugrafia. Dia do Hemofílico 

05 QUINTA-FEIRA DO TEMPO DO NATAL ANTES DA EPIFANIA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo do Natal)

Antífona da entrada - Jo 1,1

No princípio e antes dos séculos o Verbo  
era Deus, e dignou-se nascer para salvar o 
mundo.

Oração do dia

Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, 
iniciastes maravilhosamente a redenção do 
vosso povo. Concedei a vossos servos e servas 
uma fé tão firme, que nos deixemos conduzir 
por ele e cheguemos à glória prometida.

Leitura - 1Jo 3,11- 21

Leitura da Primeira Carta de São João 

Caríssimos:  Esta é a mensagem que 11

ouvistes desde o início: que nos amemos uns 
aos outros,  não como Caim, que, sendo do 12

Maligno, matou o seu irmão. E por que o 
matou? Porque as suas obras eram más, ao 
passo que as do seu irmão eram justas.  Não 13

vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia.                 
14 Nós sabemos que passamos da morte para a 
vida, porque amamos os irmãos. Quem não 
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ama, permanece na morte.  Todo aquele que 15

odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis 
que nenhum homicida conserva a vida eterna 
dentro de si.  Nisto conhecemos o amor: 16

Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também 
nós devemos dar a vida pelos irmãos.  Se 17

alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu 
irmão passar necessidade, mas, diante dele 
fecha o seu coração, como pode o amor de 
Deus permanecer nele?  Filhinhos, não ame-18

mos só com palavras e de boca, mas com a-
ções e de verdade!  Aí está o critério para saber 19

que somos da verdade e para sossegar diante 
dele o nosso coração,  pois, se o nosso cora-20

ção nos acusa, Deus é maior que o nosso cora-
ção e conhece todas as coisas.  Caríssimos, 21

se o nosso coração não nos acusa, temos con-
fiança diante de Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 99

R. Aclamai o Senhor, ó terra inteira! 

1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi 
ao Senhor com alegria, ide a ele cantando 
jubilosos! R.

2. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele 
mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu 
povo e seu rebanho. R.

3. Entrai por suas portas dando graças, e 
em seus átrios com hinos de louvor; dai-lhe 
graças, seu nome bendizei! R.

4. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua 
bondade perdura para sempre, seu amor é fiel 
eternamente! 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 - Jo 1,43-51

O encontro do discípulo com Jesus implica, 

em algum momento, como elemento funda-
mental, uma experiência que só a frequentação 
do Mestre pode propiciar. “Vinde e vede”!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Jesus decidiu partir para 43

a Galileia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-
me".  Filipe era de Betsaida, cidade de André e 44

de Pedro.  Filipe encontrou-se com Natanael e 45

lhe disse: "Encontramos aquele de quem 
Moisés escreveu na Lei, e também os profetas: 
Jesus de Nazaré, o filho de José".  Natanael 46

disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe 
respondeu: "Vem ver!"  Jesus viu Natanael que 47

vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita 
de verdade, um homem sem falsidade".                           
48 Natanael perguntou: "De onde me conheces?" 
Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamas-
se, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te 
vi".  Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho 49

de Deus, tu és o Rei de Israel".  Jesus disse: 50

"Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da 
figueira? Coisas maiores que esta verás!"  E 51

Jesus continuou: "Em verdade, em verdade, eu 
vos digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus 
subindo e descendo sobre o Filho do Homem". 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Nisto conhecemos o amor: Jesus Cristo deu 
a sua vida por nós. Peçamos ao Pai a força de 
segui-Lo e imitá-Lo. R. Senhor, atendei a 
nossa prece.

1.  Pelos cristãos e cristãs da Terra Santa, 
para que, no meio da violência que os rodeia 
todos os dias, sejam testemunhas da revelação 
do amor de Deus, oremos ao nosso Pai.

2.  Pelos jovens que o Senhor chama como 
a Filipe, para que eles, de alma aberta, digam 
«sim», passem a segui-Lo e O testemunhem 
em seu dia a dia, oremos ao nosso Pai.

3.  Pelos cristãos leigos e leigas com 
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responsabilidades sociais, para que não sirvam 
os cidadãos só com palavras, mas com obras e 
em verdade, como diz o Apóstolo, oremos ao 
nosso Pai.

4.  Por todos aqueles que, como Caim, são 
assassinos, para que reconheçam o seu erro, 
peçam perdão e passem a viver uma vida nova, 
oremos ao nosso Pai.

5.  Por todos nós que possuímos bens 
deste mundo, para que os saibamos repartir 
com quem tem fome e agradecer ao Senhor 
que tudo nos dá, oremos ao nosso Pai.

Senhor, Pai santo, atendei as nossas súpli-
cas e convertei o nosso coração, para imitar-
mos o vosso Filho Jesus Cristo. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas ofe-
rendas, trocando convosco nossos dons: oferece-
mos o que nos destes e esperamos receber-vos.

Antífona da comunhão - Jo 3,16

Deus amou tanto o mundo, que lhe deu seu 
próprio Filho: quem nele crê não perece, mas 
possui a vida eterna.

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 - Jo 1,45-51 

 chamado dos discípulos no Evangelho de João começa com João Batista. Ele, depois de Oter reconhecido o Esperado (Jo 1,19-34), aponta-o para dois de seus discípulos, que, 
imediatamente, se põem a segui-lo (Jo 1,35-39). Um deles, André, leva seu irmão 

Simão até Jesus (Jo 1,40-42). O Evangelho de hoje mostra o dia seguinte dessa história, quando 
acontece o encontro com Filipe (Jo 1,43-44), que, por sua vez, leva o incrédulo Natanael para “vir 
e ver” Jesus (Jo 1,45-50). 

-  Jesus decidiu partir: A partida de Jesus terá como resultado o chamado de mais um 
discípulo. O foco já não é mais em João Batista, mas no efeito da ação do Messias. A difusão do 
testemunho a respeito de Jesus é como um contágio. Parece fogo que se alastra, saltando de um 
objeto a outro e iluminando tudo e todos com a mesma luz.

-  Para a Galileia: No Evangelho de João, o chamado dos discípulos acontece em dois 
lugares, diferente dos sinóticos. Primeiro, na Transjordânia e, então, na Galileia. Há uma dinâmica 
importante: os primeiros discípulos encontram Jesus. Agora, o próprio Jesus também irá buscar 
e encontrar novos membros dessa nova família que ele forma. 

-  Encontrou Filipe e disse: "Segue-me": O testemunho de João Batista e dos outros é a 
mediação necessária para se chegar a Jesus. O encontro, porém, é imediato, pessoal, 
intransferível (Jo 4,41-42). Aqui, não é Filipe quem vai ao encontro de Jesus, o movimento é 
contrário: Cristo busca aqueles que serão sua nova família!

-  Filipe encontrou-se com Natanael: A narrativa não nos deixa conhecer a reação de Felipe 
diante de Jesus. Mas relata que aquele que é buscado agora é “buscador”, ele vai ao encontro de 
Natanael (que a tradição diz que é o mesmo Bartolomeu do grupo dos Doze nos evangelhos 
sinóticos). Ou seja, torna-se imediatamente discípulo e testemunho a partir do encontro com 
Jesus.

-  Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e também os profetas: Na primeira 
parte de seu testemunho, manifesta a sua fé profunda nos escritos sagrados do judaísmo (Lei e os 
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Profetas) e indica que tem certeza que Jesus é aquele tão esperado pelos judeus. Ele já usa o 
“nós”, mostrando a comunidade que se formava e o caminho de aprofundamento da fé que o 
Evangelho tão pedagogicamente nos revela.

-  Jesus de Nazaré, o filho de José: O outro dado do testemunho de Filipe deixa o leitor judeu 
mais perplexo. Ele mostra que sabe exatamente de onde vem o Messias. Em Jo 7,27, o Evangelho 
mostra uma tradição judaica que ensinava que o lugar de onde viria o Messias seria ignorado. 
Será que Filipe estava errado?

-  De Nazaré pode sair coisa boa?: A reação de Natanael é desconfiada. Nazaré era um 
vilarejo muito pequeno (tinha aproximadamente 400 habitantes) e insignificante que ficava no 
interior da Galileia, longe das principais rotas comerciais, abandonado e esquecido pelos 
poderosos. Para o povo da época, era uma região que não tinha nem a voz de Deus dita pelos 
profetas (Jo 7,52).

-  Vem ver!: A mesma dinâmica experimentada por André e Filipe agora é oferecida a 
Natanael. Antes de racionalizar tudo o que escutava, Filipe o convida à experiência, com o “vir” e o 
“ver”. Não se pode conhecer Jesus só pelo pensamento. O encontro exige a intimidade que só a 
convivência e a partilha da vida podem oferecer.

-  Aí vem um israelita de verdade: Antes que Natanael veja, foi visto por Jesus. Natanael não 
sabe quem é Jesus, mas Jesus sabe quem é Natanael. O elogio feito por Jesus, dizendo que nele 
não havia falsidade, é muito importante para um israelita, porque é uma das características do 
justo (Sl 15,3; 24,4; 1Pd 2,22).

-  Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi: A figueira e a videira eram árvores que 
simbolizavam Israel, no Antigo Testamento (1Rs 5,5; Is 5,1-7). O Rabi Aqiba ensinava que a 
figueira era o estudo da Lei, que preparava para conhecer o Messias. Viver “debaixo da figueira” 
era viver de acordo com a Lei e com o projeto de Deus. Era viver esperando o Messias, como todo 
bom judeu (justo e piedoso) deveria viver.

-  Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel: A resposta de Natanael não podia ser melhor. Ou 
seja: Jesus é o cumprimento das Promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Aquele que foi 
buscado, passou pelo encontro e pode testemunhar que a promessa agora é realização.

-  Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo: Quem segue Jesus, vai “ver” 
mais. Vai ver a Promessa do sonho de Jacó (Gn 28,10-22): Deus e os homens em uma íntima 
comunicação. Os céus se rasgaram (cf. Is 63,19) e abriram uma porta no céu e o acesso ao 
coração de Deus.

Ao celebrar a festa de São Bartolomeu, a Igreja nos propõe conhecer o seu chamado. Uma 
experiência de encontro e descoberta. Essa dinâmica de busca e encontro caracteriza a 
caminhada cristã no Evangelho de João: trata-se da construção de uma relação entre o ser 
humano e a Palavra. Para aquele que deseja ter uma vida nova e prepara seu coração, tornando-o 
solo fértil, como Bartolomeu, o encontro com Cristo é profundo e dá à vida um novo horizonte. 
Hoje, nós também somos convidados a olhar para o Mestre, melhor, a sermos olhados com 
profundidade por ele e permitir que Jesus-Palavra venha ao nosso encontro e transforme nossa 
história. 

 Santos do dia: Eduardo (leigo) (1003-1066). Gerlaco de Houthem ou Valkenburg (1100-1172 
ou 1177). Rogério de Tódi (1180-1237). João Nepomuceno Neumann (1811-1860). Amata (Ama 
Tálida) de Tebaide. Amélia. Astolfo. Cirilo de Santo André Houben. Convoione. Deogratias. 
Emiliana. Genoveva Torres Morales. Sinclética.
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Testemunhas do Reino: Guarocuya, “Enriquillo” (La Española, atual República Dominicana, 
1534). Kaj Harald Leininger Munk (Dinamarca, 1944). Axel Mencos (Guatemala, 2007).

Datas comemorativas: Criação da Primeira Tipografia no Brasil (1808). 

06 SEXTA-FEIRA DO TEMPO DO NATAL ANTES DA EPIFANIA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo do Natal)

Antífona da entrada - Sl 111,4

Para os retos de coração surgiu nas trevas 
uma luz: o Senhor cheio de compaixão, justo e 
misericordioso.

Oração do dia

Ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis e abrasai 
seus corações com o esplendor da vossa 
glória, para reconhecerem sempre o Salvador e 
a ele aderirem totalmente.

Leitura - 1Jo 5, 5-13

Leitura da Primeira Carta de São João 

Caríssimos:  Quem é o vencedor do 5

mundo, senão aquele que crê que Jesus é o 
Filho de Deus?  Este é o que veio pela água e 6

pelo sangue: Jesus Cristo. (Não veio somente 
com a água, mas com a água e o sangue).E o 
Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito 
é a Verdade.  Assim, são três que dão 7

testemunho: o Espírito, a água e o sangue; e os 8 

três são unânimes.  Se aceitamos o teste-9

munho dos homens, o testemunho de Deus é 
maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele 
deu testemunho a respeito de seu Filho.                 
10 Aquele que crê no Filho de Deus tem este 
testemunho dentro de si. Aquele que não crê 
em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê 
no testemunho que Deus deu a respeito de seu 
Filho.  E o testemunho é este: Deus nos deu a 11

vida eterna, e esta vida está em seu Filho.              
12 Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o 
Filho, não tem a vida.  Eu vos escrevo estas 13

coisas a vós que acreditastes no nome do Filho 
de Deus, para que saibais que possuís a vida 
eterna. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial- Sl 147 

R. Glorifica o Senhor, Jerusalém!

1.  Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, 
canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com 
segurança as tuas portas, e os teus filhos em 
teu seio abençoou. R.

2.  A paz em teus limites garantiu e te dá 
como alimento a flor do trigo. Ele envia suas 
ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre 
veloz.  R.

3.  Anuncia a Jacó sua palavra, seus 
preceitos suas leis a Israel. Nenhum povo 
recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou 
os seus preceitos. R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 9,7

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Abriram-se os céus, e fez-se ouvir a voz 

do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o, 
todos vós! R.

Evangelho - Mc 1,7-11

O Batismo de Jesus marca sua ruptura com 
Nazaré e sua entrada na vida pública. Entra na 
fila dos pecadores e assume, a partir de dentro, 
a missão de salvação e libertação de todos. 
Recebe o Espírito Santo para dá-lo aos seus 
irmãos e irmãs. É a sua missão. É a nossa na 
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dele. É a nossa com ele. Será que é isso que o 
batismo significa para nós? Você ao menos se 
lembra do dia em que foi batizado? Você 
assume o seu batismo?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  João pregava, dizendo: 7

"Depois de mim virá alguém mais forte do que 
eu. Eu nem sou digno de me abaixar para 
desamarrar suas sandálias.  Eu vos batizei com 8

água, mas ele vos batizará com o Espírito 
Santo". Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da 9 

Galileia, e foi batizado por João no rio Jordao.           
10 E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e 
o Espírito, como pomba, descer sobre ele.  E 11

do céu veio uma voz: "Tu és o meu Filho amado, 
em ti ponho meu bem-querer". - Palavra da 
Salvação.

Ou: 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Ao iniciar o ministério, 23

Jesus tinha uns trinta anos, filho, segundo se 
pensava, de José, de Heli, de Matat, de Levi, 24 

de Melqui, de Janai, de José,  de Matatias, de 25

Amós, de Naum, de Esli, de Nagai, de Maat, 26 

de Matatias, de Semei, de José, de Judá,  de 27

Joanã, de Resa, de Zorobabel, de Salatiel, de 
Neri,  de Melqui, de Adi, de Cosó, de Elmadã, 28

de Er,  de Jesus, de Eliezer, de Jorim, de Matat, 29

de Levi,  de Simeão, de Judá, de José, de 30

Jonã, de Eliaquim,  de Meleia, de Mena, de 31

Matatá, de Natã, de Davi,  de Jessé, de Obed, 32

de Booz, de Salá, de Naasson,  de Aminadab, 33

de Admin, de Arni, de Esron, de Farés, de Judá, 
34 de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Taré, de 
Nacor,  de Sarug, de Reu, de Faleg, de Héber, 35

de Salé,  de Cainã, de Arfaxad, de Sem, de 36

Noé, de Lamec,  de Matusalém, de Henoc, de  37

Jared, de Maleleel, de Cainã,  de Enós, de Set, 38

de Adão, de Deus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está 
em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Oremos todos: R. Senhor, atendei a nossa 
prece. 

(Quando se lê o Evangelho de São Marcos)

1.  Para que Jesus de Nazaré, batizado no 
rio Jordão, dê aos fiéis a graça de ouvirem da 
boca do Pai as palavras que Ele ouviu ao subir 
da água, rezemos ao Senhor. 

(Quando se lê o Evangelho de São Lucas)

1.  Para que os nomes dos antepassados 
de Jesus nos recordem que todos temos uma 
origem comum e fomos criados por Deus à sua 
imagem e semelhança, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que os crentes das diversas 
Comunidades eclesiais, unidos ao Filho de 
Deus por um único Batismo, se lembrem de que 
formam um só Corpo, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que os catecúmenos da Igreja, no 
mundo inteiro, acreditem que Jesus é o Filho de 
Deus, seu Salvador, e por esta fé vençam as 
trevas do pecado, rezemos ao Senhor. 

4.  Para que as vítimas dos desastres da 
natureza recebam de Deus a força de alma de 
que precisam para continuarem a viver com 
esperança, rezemos ao Senhor. 

5.  Para que os membros da comunidade 
aqui reunidos, que receberam o Batismo no 
Espírito Santo, venham um dia a contemplar o 
Deus eterno, rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus Cristo, dai aos cristãos e 
cristãs a certeza de que crer em Vós é saborear 
desde já a vida eterna. Vós que sois Deus com o 
Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que alcancemos 
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nos celestes sacramentos o que professamos 
por nossa fé.

Antífona da comunhão - 1Jo 4,9

Assim manifestou Deus o seu amor: enviou 
ao mundo o seu Filho único, para que vivamos 
por ele.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que pela 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 - Mc 1,7-11

 batismo de Jesus mostra um belo rosto de Deus, solidário ao homem, que o ama com Oamor de Pai. Jesus é mostrado como centro das promessas messiânicas, mas dando um 
significado ainda mais profundo às esperanças do Antigo Testamento. Ele é o amor de 

Deus feito homem, para fazer com que os homens participem de seu plano de amor.
-  João pregava, dizendo: A pregação de João Batista era nova para o povo. Mostrava um 

Deus cheio de amor, que perdoava os pecadores, que acorriam ao Jordão para receber um perdão 
livre, que não era “trocado” por um sacrifício feito no templo.

-  Depois de mim virá alguém mais forte do que eu: Se a pregação de João era forte e 
arrebatava multidões de toda a Judeia e Galileia para serem batizados por ele, que impacto teria a 
afirmação de que vem alguém mais forte que o Batista! Cristo é a força do amor de Deus que é 
tremenda na vida de seu povo!

-  Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias: Para aqueles que 
haviam deixado muito do que tinham para serem seguidores de João Batista, sua pregação 
valorizando o Messias enchia o coração de esperanças em um novo tempo, tempo de vitória de 
Deus.

-  Ele vos batizará com o Espírito Santo: O batismo e o dom do Espírito Santo eram uma 
marca messiânica fundamental (Ez 36,25-28). Deus era o único capaz de penetrar no interior do 
homem, com seu Espírito, para renová-lo e inseri-lo na verdadeira vida. Por isso, o Messias é o 
único capaz de ministrar esse batismo, uma vez que ele mesmo possui o Espírito em plenitude (Is 
11,2; Zc 12,1). 

-  Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia: a apresentação de Jesus é simples e 
direta. Ele é um morador de um pequeno vilarejo ao Norte, que veio ao encontro de João Batista. A 
decisão de Jesus ir ao encontro de João é impressionante. João mal acabara de dizer que viria 
outro, mais forte do que ele, e que este outro os batizaria com o Espírito Santo (Mc 1,8), quando 
este outro entra em cena, surpreendendo a todos: é batizado por João Batista (v. 9).

-  E foi batizado por João no rio Jordão: O batismo era um sinal de conversão, feito pelos 
pecadores que queriam se encontrar com Deus. Ao ser batizado, Jesus ensina uma lição 
encantadora sobre Deus, já que ele teria mil maneiras de se apresentar a nós. Mas escolheu bem 
essa: entrar na fila dos pecadores. Um escândalo, quer dizer, uma dificuldade enorme para a fé na 
filiação divina do redentor. O redentor precisa ser redimido? Na verdade, Jesus não faz nenhuma 
confissão de pecado ao ser batizado, logicamente. Ele é aquele que se faz pecador pelos 
pecadores.

-  E logo, ao sair da água: A água é uma simbologia interessante para a missão de Jesus. Ele 
é um novo Moisés, que, sob a ação do Espírito Santo, guiou o povo à liberdade, passando pelas 
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águas. Jesus não precisava passar pelas águas, porque não precisava ser liberto. Mas abraça a 
humanidade e submerge no Jordão, sendo solidário com os pecadores e demonstrando sua 
missão de amor. Ele nos ama tanto que quer se unir a nós; já que não podemos subir até ele, ele 
desce até nós, até o fundo de nossa miséria. Como dirá Paulo: “Aquele que não conheceu pecado, 
ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus” (2Cor 5,21; cf. 1Jo 3,5; 
Rm 8,3; Gl 3,13; Is 53,5-12; 1Pd 2,24).

-  Viu o céu se abrindo: A profecia de Isaías sonha com os céus se abrindo e 
Deus descendo aos homens (Is 63,19). É um sinal de que os céus estão em comunicação com a 
terra e de que a grandeza de Deus não está reservada para o alto. Os homens podem participar da 
vida divina e experimentar da sua grandeza na terra! 

-  E o Espírito, como pomba, descer sobre ele: Assim como na arca de Noé, quando uma 
pomba é anunciadora de um novo tempo na história da humanidade (Gn 8,11), o Espírito desce 
como uma pomba, anunciando algo novo. Nas investiduras proféticas, Deus pousava a mão sobre 
seu escolhido (Ez 1,2-3). No batismo de Jesus, Deus pousa seu Espírito sobre seu Eleito.

-  E do céu veio uma voz: Os céus se rasgam e o Messias é colocado no centro da atenção da 
humanidade. A comunicação entre céus e terra é uma realidade. Não é um pequeno grupo 
reservado que pode escutar a Deus. Todos agora podem ter acesso à mensagem de salvação que 
vem do céu.

-  Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer: Jesus não é como Moisés, amigo 
de Deus encarregado de uma tarefa libertadora. Ele é Filho de Deus, que se abaixa à humanidade, 
torna-se solidário a ela, é fiel ao plano de salvação de Deus. Ele manifesta o amor do céu que 
desce à terra. O amor que existe na dimensão divina não é reservado ao terceiro céu, mas agora 
está no meio do povo. Amor que se pode ver, tocar e, sobretudo, experimentar.

O batismo de Jesus é um grande ensinamento sobre quem é Deus. Deus é aquele que veio ao 
nosso encontro, entrando na nossa situação, “na fila dos pecadores”. Representa a opção mais 
fundamental de Jesus, que é a solidariedade. Esta escolha brota da sua natureza de Filho: 
conhecendo o amor do Pai, deseja manifestá-lo a todos por meio da sua fraternidade, do seu amor 
aos irmãos e irmãs. Ninguém imaginaria que o Senhor mergulharia tão fundo na nossa 
humanidade para nos arrancar das garras do pecado e da morte. A cena inicial do ministério 
público de Jesus antecipa a cena final, da crucificação (Mc 15,27-39). No Batismo, põe-se na fila 
dos pecadores; na Paixão, é colocado na cruz entre os pecadores. É por isso que dizemos que o 
Batismo tem um caráter “passional”, quer dizer, tem uma relação íntima com a Paixão e a Morte de 
Jesus. Revela a paixão que Deus tem por nós, paixão que se torna com-paixão (= sofrer junto) e 
não nos abandona jamais. 

A Semente na Terra - Lc 3,23-38

ois textos bíblicos nos apresentam a descendência de Jesus. O primeiro é o início do DEvangelho de Mateus (Mt 1,1-16), que propõe apresentar Jesus como Filho de Davi, 
passando por três grupos de quatorze gerações da história de Israel, de Abraão a Jesus. O 

segundo é o texto do Evangelho de hoje (Lc 3,23-28),que difere significativamente do primeiro.  A 
comparação das duas narrações nos ajuda a aprofundar a mensagem da genealogia de Jesus em 
Lucas:

-  Enquanto Mateus apresenta a genealogia no chamado “Evangelho da Infância” (Mt 1–2), 
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Lucas apresenta o texto no início do ministério de Jesus, quando ele tinha “cerca de 30 anos”. 
Essa frase deu motivos para muitos dizerem que era a partir dos 30 anos que alguém podia falar 
em público. Não é verdade. A partir dos 12 anos o judeu já podia ser admitido na sinagoga e já 
podia ler leituras bíblicas e discutir a Torá.

-  Havia uma profecia que dizia que o Messias estava escondido no meio do povo e só iria se 
manifestar no tempo escolhido por Deus. Portanto, Jesus cresceu e se preparou para a missão 
oculto no meio do povo. Agora o tempo chegou!

-  A lista de nomes em Lucas é bastante diferente daquela apresentada por Mt 1,1-17. Por 
isso, provavelmente não é histórica e sim, teológica. Para Mateus, Jesus é três vezes Davi (a soma 
das letras do nome de Davi é 14), por isso Mateus apresenta 14 nomes de Abraão até Davi; mais 
14 nomes de Davi até o Exílio da Babilônia; mais 14 nomes do Exílio até Jesus (ver Mt 1,17). 

-  Lucas elabora uma lista com 77 nomes. O número 7 é perfeito, é o número simbólico das 
nações pagãs, o número de Diáconos escolhidos (At 6,1-6). Portanto, a missão de Jesus é para 
todos os povos. Lucas sabe o valor disso, pois acompanhou Paulo em suas missões pelo mundo 
afora, para além da Terra Santa.

-  Mateus usa o verbo “gerar”, importante para os judeus. Lucas usa a expressão “filho 
de...” em vez de gerar, porque não escreve focando as comunidades com grupos vindos do 
judaísmo.

-  Na genealogia decrescente de Mateus, o ancestral mais antigo de Jesus é Abraão, que é o 
pai da fé do povo judeu. Lucas tem uma proposta diferente. Na sua relação dos parentes de Jesus, 
feita de modo ascendente, ele vê Jesus com uma missão que vai além do povo judeu, por isso, 
não vai somente até Abraão, mas sim até Adão, que é o primeiro homem, o pai de toda a 
humanidade.

-  Mateus inclui o nome de mulheres na descendência: Tamar (Mt 1,3), Raab e Rute (1,5), 
Betsabé (1,6) e Maria (1,16). Estranhamente, Lucas, que apresenta uma acolhida misericordiosa 
das mulheres por parte de Jesus, não inclui nenhuma mulher em sua lista.

Lucas relata uma longa genealogia de Jesus, para mostrar que ele tem ligação com o povo de 
Deus e com toda a caminhada do Antigo Testamento. As grandes listas genealógicas do Antigo 
Testamento tinham como função mostrar que o povo de Deus está interligado e a bênção 
prometida por Deus passa, de geração em geração, assim como o pecado. Entretanto, Jesus é o 
ponto de chegada da humanidade e nele, todos podem construir uma nova história, como filhos 
amados de Deus!

  Santos do dia: Wiltrud de Bergen (+995). Erminoldo de Prufening (1035-1121). Macário 
Escocês (1100-1153). Gertrudes de Oosten (1300-1358). André Corsini (1374). João de Rivera 
(1553-1611). Carlos de Sezze (frei leigo franciscano) (1613-1670). Rafaela Maria do Sagrado 
Coração (1850-1925). Abo de Tiflis (leigo). Félix de Nantes. Juliano e Basilissa (leigos). Guido 
(Guy) de Auxerre. Nilamone. Pedro Tomás. Raimundo de Blanes. 

Testemunhas do Reino: Vitória de Roca (Guatemala, 1982). Júlio González (Peru, 1986). 
Augusto Maria e Augusto Conte (Argentina, 1992).

Datas comemorativas: Dia dos “Santos Reis”, nome popular da Epifania, cuja data é 6 de 
janeiro, ainda que, no Brasil, sua celebração quase sempre ocorra em outro dia, no domingo entre o 
dia 2 e 8 de janeiro. Dia Mundial da Gratidão.

"Como a tua ignorância é mais vasta do que teu saber, não fale muito!" (Ramon Llul - 1235-1315) 
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07 SÁBADO DO TEMPO DO NATAL ANTES DA EPIFANIA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo de Natal)

Antífona da entrada - Gl 4,4-5

Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, 
para que nos tornássemos filhos adotivos.

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, pela vinda do 
vosso Filho, vos manifestastes em nova luz. 
Assim como ele quis participar da nossa 
humanidade, nascendo da Virgem, dai-nos 
participar de sua vida no Reino.

Leitura - 1Jo 5,14-21

Leitura da Primeira Carta de São João - 
Caríssimos:  Esta é a confiança que temos em 14

Deus: se lhe pedimos alguma coisa de acordo 
com a sua vontade, ele nos ouve.  E se 15

sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe 
pedimos, sabemos que possuímos o que 
havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão  16 

cometer um pecado que não conduz à morte, 
que ele reze, e Deus lhe dará a vida; isto, se, de 
fato, o pecado cometido não conduz à morte. 
Existe um pecado que conduz à morte, mas não 
é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. 
17 Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado 
que não conduz à morte.  Sabemos que todo 18

aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele 
que é gerado por Deus o guarda, e o Maligno 
não o pode atingir. Nós sabemos que somos 19 

de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob 
o poder do Maligno.  Nós sabemos que veio o 20

Filho de Deus e nos deu inteligência para 
conhecermos aquele que é o Verdadeiro. E nós 
estamos com o Verdadeiro, no seu Filho Jesus 
Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a Vida eterna. 
21 - Palavra  Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 149 

R. O Senhor ama seu povo, de verdade.

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e 
o seu louvor na assembleia dos fiéis! Alegre-se 
Israel em Quem o fez, e Sião se rejubile no seu 
Rei! R.

2.  Com danças glorifiquem o seu nome, 
toquem harpa e tambor em sua honra! Porque, 
de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com 
vitória os seus humildes. R.

3.  Exultem os fiéis por sua glória, e can-
tando se levantem de seus leitos, com louvores 
do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos 
os seus santos. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 7,16

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

e Deus visitou o seu povo, Aleluia! R.

Evangelho - Jo 2,1-11

O milagre de Caná carrega um simbolismo 
extraordinário. Simboliza a vida e a missão de 
Jesus. Aponta para o casamento, a união, a 
comunhão, a aliança que Jesus veio realizar 
entre Deus e nós. A comunhão com Deus e 
entre nós é o vinho melhor que Deus guardou 
até à plenitude dos tempos. Fomos criados para 
a felicidade e a felicidade consiste na comu-
nhão de vida e amor entre nós e Deus, entre nós 
e nossos irmãos, filhos e filhas de Deus. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo:  Houve um casamento em 1
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Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava 
presente.  Também Jesus e seus discípulos 2

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

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

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

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

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

"Agora tirai e levai ao mestre-sala". E eles 
levaram.  O mestre-sala experimentou a água, 9

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

noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o 
vinho melhor e, quando os convidados já estão 
embriagados, serve o vinho menos bom. Mas 
tu guardaste o vinho melhor até agora!"  Este 11

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

Preces dos fiéis

Se pedirmos a Deus alguma coisa segundo 
a sua vontade, Ele nos escuta. Peçamos-Lhe, 
então, confiantemente: R. Senhor, atendei a 
nossa prece.

1.  Pelas comunidades cristãs do mundo 
inteiro, para que o compromisso comum de 
seguir a Cristo as levem a superar persegui-
ções, preconceitos e mal-entendidos, rezemos 
ao nosso Deus.

2.  Por todos os que vivem enganados pelo 
Maligno, para que a Verdade os ilumine 
interiormente e os ensine a renunciar e denun-

ciar os falsos deuses, rezemos ao nosso            
Deus.

3.  Pelos noivos cristãos que se preparam 
para o casamento, para que o façam com 
seriedade e de tal modo que Jesus seja o centro 
de suas vidas, rezemos ao nosso Deus.

4.  Pelos casais em situação matrimonial 
difícil, para que o diálogo, o perdão e a oração 
os abram de novo ao amor que os fez esposos, 
rezemos ao nosso Deus.

5.  Pelos paroquianos que vivem distantes 
ou indiferentes, para que voltem a sentir-se bem 
na comunidade e reconheçam em Cristo o Bom 
Pastor, rezemos ao nosso Deus. 

Senhor, nosso Deus, transformai-nos se-
gundo a vossa vontade, para que Vos pos-
samos louvar eternamente. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte da 
verdadeira piedade e da paz, que vos honremos 
dignamente com estes dons e, pela participa-
ção nestes mistérios, reforcemos os laços que 
nos unem. 

Prefácio do Natal

Antífona da comunhão - Jo 1,16

Da sua plenitude todos nós recebemos 
graça sobre graça.

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. 
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SÃO RAIMUNDO DE PENYAFORT, Presbítero 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Oficio da memória)

(Missa: Comum dos pastores - MR, 756)

Oração do dia

Ó Deus, que inspirastes a São Raimundo de 
Penyafort, grande amor pelos pecadores e 

prisioneiros, libertai-nos, por suas preces, da 
servidão do pecado, para que, de todo o 
coração, façamos o que vos agrada.

A Semente na Terra - Jo 2,1-11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Santos do dia: Valentin de Rezzia (400-475). Gaubaldo (700-761). Reinaldo de Colônia 
(+960). Canuto Lavard (leigo) (1096-1131). Raimundo de Peñaforte (1175-1275). Maria Teresa 
Haze (1782-1876). Alderico de Le Mans. Anselmo eremita. Ciro de Constantinopla. Cripim I de 
Pavia. José Tuan (leigo). Luciano de Antioquia (leigo). Polieuto (leigo). Tilão de Solignac. Virgínia. 
Bem-aventurada Lindalva Justo de Oliveira, mártir (Salvador, Bahia, 1993).

Testemunhas do Reino: Sebastião Mearin (Brasil, 1981). Felipe e Mary Barreda 
(Nicarágua,1983). Bartolomeu Carrasco Briseño (México, 1999).

Datas comemorativas: Dia da Liberdade de Culto. Dia do Leitor

ANOTAÇÃO LITÚRGICA

Na Solenidade da Epifania, depois da proclamação do Evangelho ou em seguida à Oração 
depois da Comunhão, faz-se o anúncio das solenidades móveis do ano. 
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08 DOMINGO - SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 
(Cor branca - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício solene próprio)

Celebramos, hoje, a festa da Epifania. Esta 
palavra estranha quer dizer “manifestação”. 
Deus veio ao nosso encontro, de uma maneira 
única, em Jesus. Ele se manifesta a Maria e a 
José, membros escolhidos do povo de Israel. E 
se manifesta aos magos, pagãos, que não 
pertencem ao povo de Deus. Isso quer dizer que 
a revelação de Deus em Jesus é para todos. 
Afinal, ele é a luz dos povos. Em sua busca de 
Deus, os pagãos são ajudados pela sua própria 
sabedoria, simbolizada pela “estrela”. E os 
pagãos não chegam à fé de mãos vazias. O 
“ouro” representa o que cada um tem. O 
“incenso” representa o que cada um deseja. A 
“mirra” representa o que cada um é. Damos a 
Deus os nossos haveres, os nossos desejos e as 
nossas penúrias, e Deus nos dá o seu tesouro, o 
Filho amado que nos ama até dar a vida por nós. 

Antífona da entrada - Ml 3,1; 1Cr 19,12

Eis que veio o Senhor dos senhores, em 

suas mãos, o poder e a realeza.

Oração do dia

Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às 
nações, guiando-as pela estrela, concedei aos 
vossos servos e servas que já vos conhecem 
pela fé, contemplar-vos um dia face a face no 
céu. 

Leitura - Is 60,1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

1 Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, 
porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a 
glória do Senhor.  Eis que está a terra envolvida 2

em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos; 
mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já 
se manifesta sobre ti. Os povos caminham à 3

tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta 4 

os olhos ao redor e vê: todos se reuniram e 
vieram a ti; teus filhos vêm chegando de longe 
com tuas filhas, carregadas nos braços.  Ao vê-5

los, ficarás radiante, com o coração vibrando e 
batendo forte, pois com eles virão as riquezas 
de além-mar e mostrarão o poderio de suas 
nações;  será uma inundação de camelos e 6

dromedários de Madiã e Efa a te cobrir; virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e 
proclamando a glória do Senhor. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 71

R. As nações de toda a terra hão de 
adorar-vos ó Senhor!

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.
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2.  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.

3.  Os reis de Társis e das ilhas hão de vir  e 
oferecer-lhes seus presentes e seus dons; e 
também os reis de Seba e de Sabá  hão de 
trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a 
terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de 
servi-lo. R.

4.  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.

Leitura - Ef 3,2-3a.5-6

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos: Se ao menos soubésseis da graça 2 

que Deus me concedeu para realizar o seu 
plano a vosso respeito,  e como, por reve-3a

lação, tive conhecimento do mistério.  Este 5

mistério, Deus não o fez conhecer aos homens 
das gerações passadas mas acaba de o revelar 
agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos 
e profetas:  os pagãos são admitidos à mesma 6

herança, são membros do corpo, são as-
sociados à mesma promessa em Jesus    
Cristo, por meio do Evangelho. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 2,2

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vimos sua estrela no Oriente e viemos 

adorar o Senhor. R

Evangelho - Mt 2,1-12

Para encontrar, é preciso buscar. Buscar 
significa se levantar, sair de onde se está, olhar 
para todos os lados, se alegrar com os acertos, 
recomeçar depois dos fracassos. Os magos são 
modelo de busca. Você busca? Você reveren-
cia? Você parte de novo? Você se levanta 

quando cai e retoma a caminhada?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

1 Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, 
na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que 
alguns magos do Oriente chegaram a 
Jerusalém,  perguntando: "Onde está o rei dos 2

judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-lo."  Ao 3

saber disso, o rei Herodes ficou perturbado 
assim como toda a cidade de Jerusalém.                          
4 Reunindo todos os sumos sacerdotes e os 
mestres da Lei, perguntava-lhes onde o 
Messias deveria nascer.  Eles responderam: 5

"Em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito 
pelo profeta:  E tu, Belém, terra de Judá, de 6

modo algum és a menor entre as principais 
cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe 
que vai ser o pastor de Israel, o meu povo."  En-7

tão Herodes chamou em segredo os magos e 
procurou saber deles cuidadosamente quando 
a estrela tinha aparecido.  Depois os enviou a 8

Belém, dizendo: "Ide e procurai obter informa-
ções exatas sobre o menino. E, quando o 
encontrardes, avisai-me, para que também eu 
vá adorá-lo."  Depois que ouviram o rei, eles 9

partiram. E a estrela, que tinham visto no 
Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar 
onde estava o menino.  Ao verem de novo a 10

estrela, os magos sentiram uma alegria muito 
grande.  Quando entraram na casa, viram o 11

menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se 
diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus 
cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, 
incenso e mirra.  Avisados em sonho para não 12

voltarem a Herodes retornaram para a sua        
terra, seguindo outro caminho.- Palavra da 
Salvação.

Anúncio das Solenidades Móveis de 2017

Irmãos caríssimos, a glória do Senhor 
manifestou-se, e sempre há de manifestar-se 
no meio de nós até a sua vinda no fim dos 
tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do 
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tempo recordamos e vivemos os mistérios da 
salvação. O centro de todo o ano litúrgico
é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e 
ressuscitado, que culminará no Domingo de 
Páscoa, este ano a 16 de abril. Em cada 
Domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna 
presente este grande acontecimento, no qual 
Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da 
celebração da Páscoa do Senhor derivam todas 
as celebrações do Ano Litúrgico: as Cinzas, 
início da Quaresma, a 1º de março; a Ascenção 
do Senhor, a 28 de maio; Pentecostes, a 4 de 
junho; o primeiro Domingo do Advento, a 3 de 
dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de 
Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na 
Comemoração dos Fiéis Defuntos, a Igreja 
peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do 
Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, 
Senhor do tempo e da história, louvor e glória 
pelos séculos dos séculos. Amém.

Preces dos fiéis

Neste dia da Epifania, em que o Filho de 
Deus se manifestou a todos os povos e nações, 
simbolizados pelos Magos, supliquemos 
fervorosamente a Deus nosso Pai. R. Senhor, 
atendei a nossa prece.

1.  Pela Igreja de Deus, para que receba, 
sempre de novo, na alegria da fé, a Jesus 
Cristo, nascido da Virgem Maria, rezemos ao 
Senhor.

2.  Pela paz e progresso em todo o mundo, 
para que o bem-estar temporal ajude a toda a 
humanidade no caminho da salvação, rezemos 
ao Senhor. 

3.  Pelos que sofrem fome, são obrigados a 
migrar, estão doentes ou vivem sozinhos, para 
que o mistério da manifestação de Jesus os 
reconforte no corpo e na alma, rezemos ao 
senhor. 

4.  Pelos que fecham a porta à revelação 
divina, para que a Sabedoria do Verbo os leve a 
descobrir que Deus é o sentido último da vida,  
rezemos ao Senhor. 

5.  Pelas famílias da nossa comunidade, 

para que, recebendo a Cristo no mistério do 
Natal, aprendam a acolhê-Lo também na 
pessoa dos mais pobres, rezemos ao Senhor.

Senhor, Pai santo, ouvi as súplicas dos 
vossos filhos e filhas e, por intercessão da 
Virgem Maria, Mãe do Filho de Deus feito 
homem, dai-nos todos os bens da alma e do 
corpo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da 
vossa Igreja, que não mais vos apresenta ouro, 
incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, 
imolado e recebido em comunhão nos dons 
que o simbolizam. 

Sugestão: Oração Eucarística I (Quando 
se usa a Oração Eucarística I, diz-se o “Em 
comunhão” do Natal). 

 
Prefácio da Epifania
Cristo, luz dos povos

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Revelas-
tes, hoje, o mistério de vosso Filho como luz 
para iluminar todos os povos no caminho da 
salvação. Quando Cristo se manifestou em 
nossa carne mortal, Vós nos recriastes na luz 
eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e 
sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Mt 2,2

Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos 
com presentes adorar o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte 
com a vossa luz celeste, para que possamos 
acolher com fé e viver com amor o mistério de 
que nos destes participar. 
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A Semente na Terra - Mt 2,1-12

omente Mateus e Lucas apresentam o que chamamos “Evangelho da Infância”, narrando 

Sos acontecimentos que precederam o nascimento de Jesus. Cada evangelista tem uma 
intenção teológica e uma mensagem que quer ensinar aos leitores, por isso, também as 

narrativas apresentam algumas diferenças. Mateus não se preocupa muito em descrever os 
detalhes do nascimento de Jesus. Enfoca a reação de diferentes grupos de pessoas à chegada do 
Messias, descrevendo Jesus como o novo Jacó, o novo Moisés e o novo Davi.

-  Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que 
alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Em Lucas, são os pastores que prestam 
reverência ao recém-nascido. Mateus escreve para comunidades mistas, que tinham judeus mais 
radicais quanto à Lei, judeus que não tinham nascido em Jerusalém e gentios convertidos. 
Portanto, mostra um ensinamento precioso: são estrangeiros observadores das estrelas, os 
magos, que vão reconhecer a grandeza do nascimento de Jesus. Eles vêm para adorá-lo e com 
presentes! Assim, o Evangelho de Mateus começa a ensinar que acolher Jesus como o Messias 
não depende de etnia. A luz está no meio dos homens e todos podem ser iluminados por ela! A 
história dos Magos sempre impressionou a cultura dos grandes e a piedade dos pequenos. O 
texto os chama de “magos”, mas tornaram-se 'reis', por influência de Is 60,3 e do Sl 72,10ss. O 
texto não os quantifica, mas, na tradição, são contados 'três', em correspondência aos três dons 
que ofereceram, conhecidos como Baltazar, Melquior e Gaspar. Ampliados simbolicamente, 
representam Sem, Cam e Jafet, os filhos de Noé, toda a humanidade, raiz ancestral da Igreja.

-  Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém. 
Há duas reações muito diferentes ao nascimento do menino em Belém. Por um lado, estão os 
estrangeiros a adorá-lo, reconhecendo sua majestade. Por outro lado, o rei judaico Herodes e 
Jerusalém, a cidade da promessa, ficam perturbados. Ninguém sabe exatamente onde o Messias 
nasceu! Os sumos sacerdotes e os mestres da lei eram representantes oficiais da religião no 
tempo de Jesus e, logicamente, deveriam ser os iluminados pela ciência divina, sem dúvida 
conhecedores sobre o que se referia ao Messias e os primeiros a reconhecer sua chegada. Mas a 
estrela não apareceu para eles, porque ela não está condicionada à posição religiosa que alguém 
ocupa. Não se aceita a chegada do Messias pelo cargo que se tem, mas pelo coração aberto, que 
espera a vinda do Salvador.

-  Belém, da Judeia. O consenso é que o Messias deveria chegar em Belém. O Salvador não 
está perto de Herodes ou de Jerusalém. Resgata-se uma antiga profecia que dizia que o Messias 
estaria ligado à cidade de Belém, muito conhecida desde a antiguidade por ser a casa de Davi. 
Aqui está outra beleza do texto. A perseguição do menino por Herodes lembra a história bíblica de 
Moisés e a matança das crianças feita pelo Faraó. O leitor judaico também se lembraria da história 
que os sábios contavam quanto ao nascimento de Jacó, que não está na Bíblia, mas ficou 
enraizada na sabedoria judaica, muito parecida com o nascimento de Jesus. Temos, então, três 
grandes figuras do Antigo Testamento que ajudam a compreender a história de Jesus: Jacó, 
Moisés e Davi. Jesus será apresentado no Evangelho de Mateus como o pai de um novo povo, 
superando a Jacó, como a verdadeira Lei, superando Moisés e como o rei dos reis e bom pastor, 
superando Davi. Deus olha para as expectativas dos homens, mas a luz que ele oferece é muito 
maior! 

-  E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde 
estava o menino. Herodes manifesta o desejo de adorar ao menino, mas sua intenção é outra. O 
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Evangelho de Mateus deixará isso muito claro ao narrar a matança dos inocentes (Mt 2,13-18) 
feita por este rei judaico. Somente aqueles que carregam um coração sincero conseguem 
reconhecer os sinais de Deus que conduzem à salvação. Os reis magos são guiados pela estrela, 
que era interpretada no judaísmo como um símbolo messiânico e também escutam a voz divina 
falando com eles em sonho.

-  Ouro, incenso e mirra. Segundo a interpretação alegórica dos padres da Igreja, o ouro 
representa a realeza de Jesus; o incenso, sua divindade; e a mirra, sua paixão. De qualquer forma, 
esses presentes preciosos são um sinal que os estrangeiros reconhecem a divindade e a glória da 
luz que veio também para eles. Por isso, entregam o que tem de belo, mas reconhecendo que 
diante deles está uma beleza muito maior. É o dom de si. Da mesma forma, a profecia de Isaías, 
recordando a visita da rainha oriental de Sabá a Salomão, já dizia que “Uma horda de camelos te 
inundará, os camelinhos de Madiã e Efa; todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso e 
proclamando os louvores do Senhor” (Is 60,6).

A festa de hoje é um convite a fazermos de novo a caminhada dos Magos, como se não 
soubéssemos ainda “onde” está o Salvador. É preciso fazer em primeira pessoa a trajetória dos 
Magos, enfrentando as noites da vida e da alma, os desejos e as dúvidas, as esperanças e as 
incertezas, guiados por uma 'estrela', que, no seu ziguezague, aparece e desaparece. Para não 
virarmos aqueles escribas e sacerdotes que sabiam tudo sobre o Senhor e davam a pista para 
matá-lo ou Herodes, que não sabia nada, mas tinha poder para matá-lo e, assim, preservar seu 
poder. É preciso tomar o caminho dos Magos e deixar-se possuir pelo coração dos Magos: o 
caminho do amor, que, através da busca da inteligência e da revelação, da alegria e da adoração, 
chega ao dom de si. Só assim nascemos Nele e Ele em nós. 

A QUEM ADORAMOS?

José Antonio Pagola

"Eles prostraram-se e adoraram."

Os magos vêm do " ", um lugar que evoca a nos judeus a pátria da astrologia e outras Oriente
ciências estranhas. São pagãos. Eles não conhecem as Escrituras Sagradas de Israel, mas sim a 
linguagem das estrelas. Eles buscam a verdade e se pões em marcha para descobri-la. Deixam-se 
guiar pelo mistério, sentem necessidade de "adorar".

Sua presença provoca um sobressalto em Jerusalém inteira. Os magos viram brilhar uma 
nova estrela que os faz pensar que já nasceu " " e vêm para " ". Este rei não é o rei dos judeus adorá-lo
Augusto. Nem Herodes. ? Esta é a sua pergunta.Onde está

Herodes se "sobressalta". A notícia não lhe causa alegria alguma. Ele é aquele que foi 
nomeado por Roma "rei dos judeus". É preciso acabar com o recém-nascido: onde está esse rival 
estranho? Os " " conhecem as Escrituras e sabem que deve nascer em sumos sacerdotes e escribas
Belém, mas não estão interessados na criança, nem se põe em marcha para adorá-lo.

Isto é o que Jesus encontrará ao longo de toda a sua vida: hostilidade e rejeição dos 
representantes do poder político; indiferença e resistência nos líderes religiosos. Apenas aqueles 
que buscam o reino de Deus e a sua justiça o vão acolher.
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Os magos continuam a sua longa busca. Às vezes, a estrela que os guia desaparece, 
deixando-os na incerteza. Outras vezes, brilha novamente enchendo-os de " ". imensa alegria
Finalmente eles se encontram com o menino, e " ". Em seguida, colocam prostrando-se, o adoram
a seu serviço as riquezas que têm e os tesouros mais valiosos que possuem. Este Menino pode 
contar com eles, pois o reconhecem como seu Rei e Senhor.

Em sua aparente ingenuidade, esse relato nos planteia questões cruciais: diante de quem nós 
nos ajoelhamos? Como se chama o "deus" que adoramos no fundo de nosso ser? Nós nos 
dizemos cristãos, mas vivemos adorando o Menino de Belém? Colocamos a seus pés nossa 
riqueza e nosso bem-estar? Estamos dispostos a escutar a sua chamada para entrar no reino de 
Deus e sua justiça? Em nossas vidas há sempre alguma estrela que nos guia rumo a Belém.

 Santos do dia: Severino de Nórica (Noricum) (400-482). Erardo de Regensburg (+-700). 
Gudula (+712). Lourenço Giustiniani (1381-1455). Alberto de Cashel. Apolinário de Hierápolis. 
Jorge o Chozibita. Luciano, Maximiano e Juliano (leigos). Máximo de Pavia. Natalã de Aberdeen-
Shire. Paciente de Metz. Teófilo e Eládio (leigos). 

Testemunhas do Reino: Galileu Galilei (Itália, 1642). João (revolução de Queimados, 
Brasil,1850). Domingo Cahuec Sic (Guatemala, 1982).

Datas comemorativas: Dia Nacional do Fotógrafo. Dia Nacional da Fotografia.

09 SEGUNDA-FEIRA - BATISMO DO SENHOR - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício festivo próprio)

Quando se tornou adulto, Jesus deixou 
Nazaré e foi para as margens do rio Jordão, onde 
João pregava e batizava. Fez questão de ser 
batizado por João, não porque fosse pecador, 
mas porque concordava com o centro da sua 
pregação e porque queria mostrar sua solidarie-
dade com os pecadores, que veio salvar. Ao ser 
batizado, Jesus concluiu sua vida oculta e 
assumiu, de forma pública e solene, sua missão. 
Ele é o Messias pequeno, pobre e servidor que 
veio para nos libertar e salvar. Seu caminho é o 
caminho da doação, do amor e do serviço. O 
Espírito de Deus está com ele para ser sua força 
e consolo na missão. Hoje é o dia de nós, 
cristãos e cristãs, lembrarmos o nosso batismo e 
especialmente – isso mesmo! – a nossa crisma. 
O batismo nos deu vida nova. A crisma nos deu o 
Espírito Santo para vivermos a missão.

Antifona da entrada - Mt 3,16-17

Batizado o Senhor, os céus se abriram, e o 
Espírito Santo pairou sobre ele sob forma de 
pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: Este é o meu 
Filho muito amado, nele está todo o meu   
amor! 

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que, sendo o 
Cristo batizado no Jordão, e pairando sobre ele 
o Espírito santo, o declarastes solenemente 
vosso Filho, concedei aos vossos filhos 
adotivos, renascidos da água e do Espírito 
Santo, perseverar constantemente em vosso 
amor. 
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Leitura - Is 42,1-4.6-7

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Assim fala o Senhor:  "Eis o meu servo - eu 1

o recebo; eis o meu eleito - nele se compraz 
minh'alma; pus meu espírito sobre ele, ele 
promoverá o julgamento das nações.  Ele não 2

clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas 
ruas.  Não quebra uma cana rachada nem 3

apaga um pavio que ainda fumega; mas 
promoverá o julgamento para obter a verdade.                  
4 Não esmorecerá nem se deixará abater, 
enquanto não estabelecer a justiça na terra; os 
países distantes esperam seus ensinamentos." 
6 "Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te 
tomei pela mão; eu te formei e te constituí 
como o centro de aliança do povo, luz das 
nações,  para abrires os olhos dos cegos, tirar 7

os cativos da prisão, livrar do cárcere os que 
vivem nas trevas. - Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - At 10,34-38

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias,  Pedro tomou a palavra e 34

disse: "De fato, estou compreendendo que 
Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo 35 

contrário, ele aceita quem o teme e pratica a 
justiça, qualquer que seja a nação a que 
pertença.  Deus enviou sua palavra aos 36

israelitas e lhes anunciou a Boa-Nova da paz, 
por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de 
todos.  Vós sabeis o que aconteceu em toda a 37

Judeia, a começar pela Galileia, depois do 
batismo pregado por João: como Jesus de 38 

Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito 
Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, 
fazendo o bem e curando a todos os que 
estavam dominados pelo demônio; porque 
Deus estava com ele. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 28

R. Que o Senhor abençoe com a paz o 

seu povo!

1.  Filhos de Deus, tributai ao Senhor, 
tributai-lhe a glória e o poder! Dai-lhe a glória 
devida ao seu nome; adorai-o com santo 
ornamento! R.

2.  Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua 
voz sobre as águas imensas! Eis a voz do 
Senhor com poder! Eis a voz do Senhor 
majestosa. R.

3.  Sua voz no trovão reboando! No seu 
templo os fiéis bradam: "Glória!" É o Senhor que 
domina os dilúvios, o Senhor reinará para 
sempre! R.

Aclamação ao Evangelho - Mc 9,6

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz 

do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o 
todos vós! R.

Evangelho - Mt 3,13-17 

O Batismo de Jesus marca sua ruptura com 
Nazaré, e sua entrada na vida pública. Entra na 
fila dos pecadores e assume, a partir de dentro, 
a missão de salvação e libertação de todos. 
Recebe o Espírito Santo para dá-lo aos seus 
irmãos e irmãs. É a sua missão. É a nossa na 
dele. É a nossa com ele. Será que é isso que o 
batismo significa para nós? Você ao menos se 
lembra do dia em que foi batizado? Você 
assume o seu batismo?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Jesus veio da Galileia 
13

para o rio Jordão, a fim de se encontrar com 
João e ser batizado por ele.  Mas João 14

protestou, dizendo: "Eu preciso ser batizado  
por ti, e tu vens a mim?" Jesus, porém, 15 

respondeu-lhe: "Por enquanto deixa como está, 
porque nós devemos cumprir toda a justiça!" E 
João concordou.  Depois de ser batizado, 16
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Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e 
Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como 
pomba e vindo pousar sobre ele.  E do céu 17

veio uma voz que dizia: "Este é o meu Filho 
amado, no qual eu pus o meu agrado".                        
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos juntos ao Pai, que está nos céus, 
pedindo-Lhe que faça brilhar sobre os homens 
a sua luz de verdade e de vida. R. Senhor,  
atendei a nossa prece.

1.  Pela Igreja e por todos os seus filhos, 
para que sejam luz que ilumina, ao proclama-
rem as glórias do Senhor, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e 
por todos os anunciadores da Boa Nova, para 
que a tornem atraente em suas palavras e 
ações, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que não chegaram ainda à luz da 
fé, para que, seguindo a estrela de Belém, pos-
sam vir a adorar o Salvador, rezemos ao Senhor.

4.  Por aqueles que, sem descanso e sem 
fadiga, trabalham pela concórdia e pela paz, 
para que a vejam despontar no horizonte, 
rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós que aqui nos reunimos, 
para que aprendamos a saborear intimamente o 
mistério que nos foi dado a conhecer, rezemos 
ao Senhor.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a quem os 
homens não procurariam se antes não Vos 
tivessem encontrado, fazei que a nossa maneira 
de viver nos leve a contemplar a vossa glória. 
Por Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Pai, as oferendas que vos 
apresentamos no dia em que revelastes vosso 
Filho, para que se tornem o sacrifício do 
Cordeiro que lavou em sua misericórdia os 
pecados do mundo. 

Prefácio do Batismo de Jesus
O Batismo do Cristo no Jordão

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. 
Hoje, nas águas do rio Jordão, revelais o novo 
batismo, com sinais admiráveis. Pela voz 
descida do céu, ensinais que o vosso Verbo 
habita entre os seres humanos. E pelo Espírito 
Santo, aparecendo em forma de pomba, fazeis 
saber que o vosso Servo, Jesus Cristo, foi 
ungido com o óleo da alegria e enviado para 
evangelizar os pobres. Por essa razão, hoje e 
sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando (dizendo) a uma só voz: 

Antífona da comunhão - Jo 1,32-34

Eis aquele de quem João dizia: Eu vi, e dei 
testemunho de que este é o Filho de Deus.

Oração depois da comunhão

Nutridos pelo vosso sacramento, dai-nos, ó 
Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso Filho 
amado, para que, chamados filhos de Deus, 
nós o sejamos de fato. 

A Semente na Terra - Mt 3,13-17

 narração do batismo é uma miniatura que contém todo o evangelho e revela o mistério 

Ade Deus: Deus é Amor e, por isso, Trindade, comunhão do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, que se abre e se oferece a nós, chamados a ser filhos e filhas. O Evangelho de 

hoje apresenta o batismo de Jesus narrado por Mateus, no qual podemos encontrar a verdadeira 
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identidade de Jesus e a força de sua missão salvadora.
-  Jesus veio da Galileia para o rio Jordão: Jesus faz o caminho de sair de sua terra e 

deslocar-se para o Rio Jordão. Algo muito importante estava acontecendo ali: gente de várias 
localidades buscava um caminho  “alternativo” para o perdão de seus pecados. Longe da pompa 
do Templo e da necessidade de sacrifícios, escutavam a pregação do Batista, com nuances 
proféticas, eram chamados à conversão e, como sinal de arrependimento e perdão, eram 
batizados.

-  A fim de se encontrar com João: Mateus coloca em evidência a relação próxima que Jesus 
estabelece com João. Este será um dado importante, porque a Igreja primitiva, como veremos, 
questiona a relação entre os dois e mais, entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João 
Batista.

-  E ser batizado por ele: Intencionalmente, quer passar pela experiência do batismo, o que 
causa perplexidade ao leitor. Se o batismo é sinal de penitência, então o que significa Jesus 
buscando o batismo? Na verdade, Jesus é solidário com os homens e faz-se batizar, como uma 
escolha deliberada. O batismo é a escolha fundamental que Jesus levará adiante por toda a vida. É 
o Filho que, sabendo do amor do Pai por todos os seus filhos e filhas, torna-se irmão de todos. 
Mistura-se entre os pecadores, mergulha na sua realidade, faz-se solidário com eles até à morte.

-  Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Este diálogo é fundamental para a Igreja 
que recebe o Evangelho de Mateus. Havia um declarado confronto dos cristãos com os joanitas. O 
grande argumento dos discípulos do Batista era: se Jesus foi batizado, devia então ser inferior 
àquele que o batizou. Contra esse argumento, Mateus mostra esse diálogo entre Jesus e João, 
identificando o peso que cada um tinha no projeto do Pai.

-  Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça! Essa é a 
primeira frase de Jesus no Evangelho de Mateus, que manifesta um tema que será importante em 
todo o texto: a justiça, que é a fidelidade a Deus. O batismo de Jesus não era necessário, mas era 
um sinal da obediência de Jesus ao querer misterioso de Deus.

-  E João concordou: João, que tinha seus discípulos e ensinava no Jordão, mostra que ele 
também se submete à vontade do Pai, que lhe é revelada pelo Filho, por Jesus. Assim, está 
resolvida a questão de quem é maior.

-  Jesus saiu logo da água: Ao sair da água, Jesus não estava mais sozinho, porque, quando 
desceu, carregava toda a humanidade em si. Completamente solidário com a humanidade, Jesus 
experimenta no Batismo uma prefiguração do Calvário. Assim como lá ele mergulhará na morte, 
aqui ele mergulha nas águas. Assim como lá se rasgará o véu do Templo, aqui se rasgam os céus. 
Lá, dará a todos o Espírito Santo; aqui, o recebe. Lá, se dirigirá ao Pai; aqui, o Pai o chama. Lá, será 
reconhecido Filho pelo irmão mais distante (Mt 27,51-54); aqui, é reconhecido pelo Pai!

-  Então o céu se abriu: A revelação sobre a missão de Jesus não é feita por nenhuma 
pregação humana. Desce do céu, como voz divina. Isaías fala com esperança e expectativa da 
possibilidade de Deus rasgar os céus (Is 63,19), como um sinal de que iria manifestar-se com 
poder e grandeza diante dos homens, estabelecendo sua justiça.

-  Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba: O Espírito descendo sobre o 
Escolhido de Deus era um sinal dos tempos messiânicos, já aparecendo nos profetas e na 
pregação primitiva (Is 11,2; Gl 3,1). A anotação da descida “como” uma pomba deve ser vista 
com cuidado. Não se trata de uma personificação do Espírito em uma pomba, mas de uma 
metáfora. A simbologia da pomba ensina que Deus se comunica de forma que todos possam ver, 
anunciando a chegada do tempo de salvação.
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-  Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado: Diferente de Marcos, que 
apresenta “Tu és...”, Mateus mostra uma proclamação solene para todo o povo reunido no Jordão. 
A fala de Deus resgata a citação de Is 42,1, referente ao servo sofredor. Ao lembrar a figura do 
servo, mostra que Jesus é o Messias enviado para salvar a humanidade, mas já ajuda a desenhar a 
salvação, que não virá pelo triunfalismo e passará pelo sofrimento.

Jesus, Filho amado de Deus, fez-se conosco e por nós maldição e pecado (Gl 3,13; 2Cor 
5,21), para que pudéssemos participar da sua vida, da bênção que é a sua vida. Não teve vergonha 
de chamar-nos de irmãos e irmãs (Hb 2,11), para levar-nos de volta ao Pai, participando daquele 
amor que circula entre o Filho e o Pai, casa e vida de tudo o que existe. Fazendo-se solidário 
conosco até perder a comunhão com o Pai – “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” 
(Mc 15,34) – ele restabelece nossa comunhão com o Pai e, consequentemente, entre nós e com 
toda a criação. A opção de Jesus deve ser também a do cristão, chamado a mergulhar no Filho e 
ser, com ele e como ele, igual ao Pai, amante de todos os filhos e filhas.
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Uma nova fase

José Antonio Pagola

“O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre ele”.

Antes de narrar a atividade pública de Jesus, os evangelistas nos falam de uma experiência 
que vai transformar radicalmente a vida de Jesus. Depois de ser batizado por João, Jesus se sente 
o Filho querido de Deus, habitado plenamente por Seu Espírito. Animado por este Espírito, Jesus 
se põe em marcha para anunciar a todos, com sua vida e sua mensagem, a Boa Notícia de um 
Deus amigo e salvador do ser humano.

Não é estranho que, ao convidar-nos para viver, nos próximos anos, “uma nova etapa 
evangelizadora”, o Papa Francisco nos recorde que a Igreja necessita mais do que nunca 
“evangelizadores com Espírito”. Sabe muito bem que só o Espírito de Jesus nos pode infundir 
força para colocar em marcha a conversão radical de que a Igreja necessita. Por quais caminhos?

Esta renovação da Igreja só pode nascer da novidade do Evangelho. O Papa quer que as 
pessoas de hoje escutem a mesma mensagem que Jesus proclama pelas estradas da Galileia, 
não outra diferente. Temos que “voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho”. Só 
desta maneira “poderemos romper esquemas enfadonhos nos quais queremos prender Jesus 
Cristo”.

O Papa está pensando numa renovação radical, “que não pode deixar as coisas como estão; já 
não adianta mais uma mera administração”. Por isso, pede que “se abandone o cômodo critério 
pastoral do 'sempre se fez assim'” e insiste: “Convido todos a serem audazes e criativos nesta 
tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos de evangelização das próprias 
comunidades”.

Francisco busca uma Igreja na qual a única coisa que nos preocupe seja comunicar a Boa 
Notícia de Jesus ao mundo de hoje. “Mais que o temor de errar, espero que nos mova o temor de 
nos fecharmos nas estruturas que nos dão uma falsa segurança, nas normas que nos tornam 
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juízes implacáveis, nos costumes em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma 
multidão faminta e Jesus nos repete sem se cansar: Dai-lhes vós mesmos de comer”. 

O Papa quer que construamos “uma Igreja de portas abertas”, pois a alegria do Evangelho é 
para todos, e ninguém deve ser excluído. Que alegria poder escutar de seus lábios uma visão de 
Igreja que recupera o Espírito mais genuíno de Jesus, rompendo com atitudes há tempo muito 
enraizadas! “Frequentemente nos comportamos como controladores da graça e não como 
facilitadores. A Igreja, porém, não é uma alfândega, é a casa do Pai onde há lugar para cada um 
com a vida que carrega”. 

  Santos do dia: Pedro de Sebaste (349-392). Maria Teresa de Jesus (1576-1622). Adriano de 
Cantuária. Águeda Yi e Teresa Kim (leigas). Eustrázio. Filiano. Marcelino de Ancona. Honorato de 
Buzançais. 

 Datas comemorativas: Dia do Astronauta. 

10 TERÇA FEIRA DA 1ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I semana do SALTÉRIO - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada

Ergamos os nossos olhos para aquele que 
tem o céu como trono; a multidão dos anjos o 
adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo 
poder é eterno.

Oração do dia

Ó Deus, atendei como pai às preces do 
vosso povo; dai-nos a compreensão dos 
nossos deveres e a força de cumpri-los. 

Leitura - Hb 2,5-12

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Hebreus 

5 Não foi aos anjos que Deus submeteu o 
mundo futuro, do qual estamos falando.  A este 6

respeito, porém, houve quem afirmasse: "O que 
é o homem, para dele te lembrares, ou o filho do 
homem, para com ele te ocupares?  Tu o fizeste 7

um pouco menor que os anjos, de glória e 
honra o coroaste,  e todas as coisas puseste 8

debaixo de seus pés". Se Deus lhe submeteu 

TEMPO COMUM

O Tempo Comum começa no dia seguinte à celebração da festa do Batismo do Senhor 
e se estende até a terça-feira antes da Quaresma, inclusive. Recomeça na segunda-feira 

depois do domingo de Pentecostes e termina antes das I Vésperas do 1º domingo do 
Advento (cf. NALC, no  44). Toma-se o III volume da Liturgia das Horas.
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todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse 
submisso. Atualmente, porém, ainda não 
vemos que tudo lhe esteja submisso.  Jesus, a 9

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

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

quanto os santificados, são descendentes do 
mesmo ancestral; por esta razão, ele não se 
envergonha de os chamar irmãos,  dizendo: 12

"Anunciarei o teu nome a meus irmãos; e no 
meio da assembleia te louvarei". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 8

R.  Destes domínio ao vosso Filho 
sobre tudo o que criastes.

1. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande 
vosso nome por todo o universo! Perguntamos: 
"Senhor que é o homem,  para dele assim vos 
lembrardes e o tratardes com tanto carinho?" R.

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

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

Aclamação ao Evangelho

R.  Aleluia, aleluia, aleluia. 
V.  Acolhei a palavra de Deus, não como 

palavra humana, mas como mensagem de 
Deus; o que ela é, em verdade. R. 

Evangelho - Mc 1,21b-28

O resumo da pregação de Jesus é simples e 

claro: “O Reino de Deus chegou”. Ao redor de 
Jesus e desta mensagem, começa a se formar a 
comunidade dos discípulos e discípulas. 
Deixam tudo e abraçam aquele que, de agora 
em diante, será o tudo de sua vida: Jesus. E nós, 
deixamos o quê e seguimos a quem? Atrás de 
quem vamos? Pomos nossos passos nos 
passos de quem?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

21 Foram à cidade de Cafarnaum e, no 
sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a 
ensinar.  As pessoas ficavam admiradas com 22

o seu ensinamento, porque Jesus ensinava 
como quem tem autoridade e não como os 
doutores da Lei.  Nesse momento, estava na 23

sinagoga um homem possuído por um espírito 
mau, que começou a gritar:  «Que queres de 24

nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? 
Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus!»             
25 Jesus ameaçou o espírito mau: «Cale-se, e 
saia dele!»  Então o espírito mau sacudiu o 26

homem com violência, deu um grande grito e 
saiu dele.  Todos ficaram muito espantados e 27

perguntavam uns aos outros: «O que é isso? 
Um ensinamento novo, dado com autoridade... 
Ele manda até nos espíritos maus e eles 
obedecem!»  E a fama de Jesus logo se 28

espalhou por toda parte, em toda a redondeza 
da Galileia. - Palavra da salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: A origem divina de Jesus 
vai-se revelando no poder com que Ele ensina e 
nos milagres que faz. Oremos ao Pai, dizendo 
com fé: R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Igreja, que anuncia o Evangelho, 
pelos ministros que o apresentam como Palavra 
viva e pelos cristãos e cristãs  que o acolhem 
prontamente, oremos.

2. Pelos que reconhecem em Jesus o Sal-
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vador, por todos os que Ele resgatou com a sua 
vida, morte e ressurreição e pelos que haverão 
de contemplá-Lo coroado de glória, oremos.

3. Por todos os que sofrem com esperan-
ça, pelos doentes que se entregam a Deus, dia 
após dia, e por aqueles a quem Jesus chama 
seus irmãos, oremos.

4. Por nossa comunidade e cada um dos 
seus membros, pela catequese, pelas crianças 
e catequistas e pelas famílias que acompanham 
o seu trabalho, oremos.

Senhor, nosso Deus, atendei as nossas 
pobres súplicas e tornai-nos discípulos e 
discípulas do vosso Filho. Ele que vive e reina 
pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do 
vosso povo; que ela nos obtenha a santificação 
e o que confiantes vos pedimos.

Antífona da comunhão - Sl 35,10

De vós, Senhor, brota a vida; na vossa luz 
veremos a luz.

Oração depois da comunhão

Deus todo-poderoso, que refazeis as nossas 
forças pelos vossos sacramentos, nós suplica-
mos a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade.

A Semente na Terra - Mc 1,21b-28

 A primeira semana “messiânica” de Jesus, em Marcos, tem um valor programático. 
Marcos, depois de nos dizer quem é esse Jesus que nos convida a segui-lo, agora nos diz 
o que ele faz por nós: com a força da sua palavra, ele nos liberta do mal (vv. 21-28) para 

fazermos o bem (vv. 29-31); a sua ação não será apagada, mas multiplicada pelas trevas que caem 
(vv. 32-34); aliás, na inatividade da noite, encontrará, na comunhão com o Pai, a força para 
prosseguir sua missão em outros lugares (vv. 35-39). 

-  O trecho de hoje, situado num sábado, provavelmente ideal – quem encontra Jesus e o 
segue entra num sábado sem fim! – Marcos nos oferece um quadro da atividade de Jesus, o seu 
programa messiânico.

-  Em primeiro lugar, o ensinamento de Jesus. A Palavra, princípio da criação (cf. Gn 1: “e 
Deus disse”), é também princípio da redenção. Isso valeu para os contemporâneos de Jesus, e 
vale, sobretudo, para nós, que o encontramos na palavra da narração evangélica, que, sempre de 
novo, é testemunhada, anunciada, celebrada. A palavra tem o poder de nos levar a segui-lo, como 
fez com os primeiros discípulos (Mc 1,16-20). A palavra de Jesus, assim como tem o poder de 
chamar discípulos (“siga-me”), tem o poder de vencer o espírito do mal (“cale-se”). O evangelho 
registra isso várias vezes (1,26; 1,34; 3,12). 

- Lendo o evangelho, onde a Palavra continua a fazer-se carne, nos aproximamos de Jesus e 
aprendemos a conhecê-lo. De fato, hoje, nós O encontramos por meio da palavra da narração 
evangélica. Ela tem o poder de nos seduzir para o seguimento. E o primeiro efeito que tem sobre 
quem a segue é libertar do espírito do mal. Para tanto, precisamos sentir como “dirigida a nós” a 
palavra do Evangelho. E perceber as reações dos nossos medos e as resistências do inimigo dentro 
de nós (cf. Mc 5,1-10 e 9,14-29). Só assim podemos vencê-los.

-  Em seguida, vem o exorcismo, mencionado as duas vezes em que se fala da autoridade de 
Jesus (v. 22 e 27). A origem do mal está na mentira. A verdade tem o poder de desmenti-lo e de 
dissolvê-lo, como a luz que espanca e expulsa as trevas. Toda a atividade de Jesus, com efeito, tem 
a finalidade de libertar o ser humano do espírito do mal. O espírito do mal, em Israel, é chamado de 
“espírito imundo”: para o israelita, imundo é tudo o que tem a ver com a morte. É o oposto do 
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Espírito de Deus, que ama a vida (Sb 11,26) e comunica-a.
-  A ação desagregadora do espírito do mal não é, porém, definitiva. Jesus veio desfatalizar a 

história – não estamos submetidos a nenhum destino cego! – e devolvê-la em nossas mãos. “Não 
deixem com a serpente”, era o título de um livro de Harvey Cox na década dos 70. Jesus nos liberta 
com a palavra da verdade. A verdade é capaz de calar a mentira, que é a principal responsável pela 
nossa escravidão, mostrando nossa realidade de filhos e filhas e a realidade de Deus, que é Pai. Ele 
não é nosso rival, nem nosso carrasco, nem nosso estraga-prazeres. Somos chamados a ser, por 
amor e graça, como Ele, à cuja imagem e semelhança fomos criados. Nossa vocação vem do alto; 
nosso destino é nada menos que a divinização! “Vós sois deuses e filhos do altíssimo”, diz a 
Escritura (Sl 82,6)!

-  Eis porque os exorcismos – abundantes em Marcos – são o sinal da vinda do Reino, 
visibilizada no fim da escravidão do homem. Não reconhecer a presença do Reino é mentir diante 
da evidência. Jesus taxou essa realidade de pecado contra o Espírito Santo (3,26-30). 

  Santos do dia: Nicanor (I século - 76). Agatão (+681). Pedro Orseolo (928-987). Gregório X 
(1210-1276). Francisca Salésia Leônia Aviat (1844-1914). Aldo. Arcôncio de Viviers. Domiciano 
de Melitene. João bispo. Guilherme de Bourges. Marciano de Constantinopla. Melquíades. Paulo de 
Tebas. Petrônio de Die. Valério. 

Testemunhas do Reino: Pedro Joaquim Chamorro (Nicarágua, 1978). Dora Azmitía 
(Guatemala, 1982). Ernesto Fernández Espino (El Salvador, 1985).

Datas comemorativas: Primeira Impressão Completa do Novo Testamento em Grego (1514). 

11 QUARTA FEIRA DA 1ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada

Ergamos os nossos olhos para aquele que 
tem o céu como trono; a multidão dos anjos o 
adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo 
poder é eterno.

Oração do dia

Ó Deus, atendei como pai às preces do 
vosso povo; dai-nos a compreensão dos 
nossos deveres e a força de cumpri-los. 

Leitura - Hb 2,14-18

Leitura da Carta aos Hebreus 

14Irmãos:  Visto que os filhos têm em co-
mum a carne e o sangue, também Jesus 

participou da mesma condição, para assim 
destruir, com a sua morte, aquele que tinha o 

15poder da morte, isto é, o diabo,  e libertar os 
que, por medo da morte, estavam a vida toda 

16 sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio 
ocupar-se com os anjos, mas com a descen-

17dência de Abraão.  Por isso devia fazer-se em 
tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um 
sumo-sacerdote misericordioso e digno de 
confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de 

18expiar os pecados do povo.  Pois, tendo ele 
próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de 
socorrer os que agora sofrem a tentação.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104 

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança.
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1.  Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, 
anunciai entre as nações seus grandes feitos! 
Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas 
as suas maravilhas! R.

2.  Gloriai-vos em seu nome que é santo, 
exulte o coração que busca a Deus! Procurai o 
Senhor Deus e seu poder, buscai constan-
temente a sua face! R.

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

4. Ele sempre se recorda da Aliança, 
promulgada a incontáveis gerações; da Aliança 
que ele fez com Abraão, e do seu santo 
juramento a Isaac. R.

 Aclamação ao Evangelho

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

as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Mc 1, 29-39

O primeiro milagre de Jesus, no Evangelho 
de Marcos, é a cura da sogra de Pedro. Um 
milagre simples, pequeno, quase insignificante. 
Se dependesse de nós, o nosso primeiro 
milagre chamaria mais a atenção. A cura da 
sogra de Pedro, entretanto, contém tudo o que 
Jesus veio fazer: ele se aproxima de nós, nos 
toca com sua mão, nos levanta e, sobretudo, 
nos torna capazes de amar e servir. Precisa 
milagre maior?

+Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

29 Saíram da sinagoga e foram logo para a 
casa de Simão e André, junto com Tiago e João. 
30 A sogra de Simão estava de cama, com febre, 

31e logo eles contaram isso a Jesus.  Jesus foi 
aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a 
se levantar. Então a febre deixou a mulher, e ela 

32começou a servi-los.  À tarde, depois do pôr-

do-sol, levavam a Jesus todos os doentes e os 
33que estavam possuídos pelo demônio.  A 

                        cidade inteira se reuniu na frente da casa. 
34 Jesus curou muitas pessoas de vários tipos 
de doença e expulsou muitos demônios. Os 
demônios sabiam quem era Jesus, e por isso 

35Jesus não deixava que eles falassem.  De 
madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus 

                          se levantou e foi rezar num lugar deserto. 
36 Simão e seus companheiros foram atrás de 

37Jesus  e, quando o encontraram, disseram: 
38«Todos estão te procurando.»  Jesus respon-

deu: «Vamos para outros lugares, às aldeias         
da redondeza. Devo pregar também ali, pois         

39foi para isso que eu vim.»  E Jesus andava         
por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e 
expulsando os demônios. - Palavra da 
salvação. 

Preces dos fiéis

Irmãos: Jesus passou entre nós fazendo o 
bem. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser 
como o seu Filho: R. Senhor, ouvi as nossas 
preces.

1. Para que o Espírito Santo , que inspirou 
o Evangelho, lembre a Igreja que Jesus passava 
o dia ensinando, fazendo o bem e orando ao Pai, 
rezemos ao Senhor.

2. Para que os que buscam honras neste 
mundo se deixem interpelar interiormente por 
Jesus, que não permitia aos demônios que 
falassem Dele, rezemos ao Senhor.

3. Para que os médicos e os que tratam 
dos doentes tenham, por eles e pelos seus 
familiares, sentimentos de compaixão como 
Jesus, rezemos ao Senhor.

4. Para que todos os que se sentem 
abandonados sintam a presença, junto deles, 
nas horas difíceis, de Jesus Cristo  misericor-
dioso e sempre atento, rezemos ao Senhor.

5. Para que nós aqui presentes em as-
sembleia pensemos, decidamos e atuemos 
como Jesus e nos coloquemos  ao lado dos 
mais pequenos e pobres, rezemos ao Senhor. 
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Deus, nosso Pai, fazei-nos ser cada vez 
mais como Jesus, cuja alegria era fazer o bem. 
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do 
vosso povo; que ela nos obtenha a santificação 
e o que confiantes vos pedimos.

Antífona da comunhão - Sl 35,10

De vós, Senhor, brota a vida; na vossa luz 
veremos a luz.

Oração depois da comunhão

Deus todo-poderoso, que refazeis as nossas 
forças pelos vossos sacramentos, nós suplica-
mos a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade.

A Semente na Terra - Mc 1,29-39

Esta passagem evangélica contém três narrativas bem distintas: a cura da sogra de Pedro 
(vv. 29-31); a cura de “todos os enfermos e endemoninhados” (vv. 32-34) e, 
finalmente, a retirada de Jesus para o deserto, seguida do convite para irem (ele e os 

discípulos) para outro lugar (vv. 35-39).
-  Depois de contar que a palavra de Jesus nos liberta do mal (cf. Mc 1,21-28), Marcos 

conta que Jesus nos liberta para o amor e o serviço. É a primeira parte do Evangelho de hoje: cura 
da sogra de Pedro, derrubada pela febre, deitada em seu leito.

-  A cura da sogra de Pedro é o primeiro e mais insignificante milagre de Jesus. Na sua 
insignificância, porém, ele indica o espírito novo e a vida nova que Jesus veio nos comunicar. 
Neste sentido, é um milagre “global”; os outros serão mais “específicos”.

-  Com este pequeno sinal, o evangelista nos mostra o significado de todos os milagres de 
Jesus: são atos libertadores de Deus para devolver a cada um a capacidade de amar e servir... que, 
justamente, é a nossa semelhança com Deus! O próprio Jesus é Filho na medida em que é servo 
(cf. Mc 1,11). O verdadeiro – sente-se tentado a dizer o único – milagre que Jesus veio fazer na 
terra nada tem de mirabolante: é dar-nos a capacidade de amar, é dar-nos a capacidade de servir. 
Na cultura hebraica, a mulher contava pouco. Imaginem uma mulher idosa, doente e sogra. Mas é 
ela a primeira a testemunhar a vida nova. E se torna o exemplo de todos os que creem, o primeiro 
“escriba” (= mestre), que, com a vida, ensina o que há de mais importante na vida: o amor e o 
serviço.

-  O segundo momento do Evangelho de hoje corresponde ao fim do primeiro dia de Jesus. 
A noite é o tempo indisponível, o tempo da “parada fatal”. É na noite que Deus nos espera, porque 
a noite é a hora da verdade, quando experimentamos que somos mortais, e só Ele é Deus. 
Cessamos nossa atividade e Ele tem espaço para atuar (cf. Sl 127,2). Por isso, a noite de Jesus é o 
momento culminante da ação divina, antecipação do que acontecerá na sua morte. Se, durante 
todo o dia, ele fez só um exorcismo e um milagre, ao cair da noite, acontece uma explosão de 
milagres. Essa situação remete à paixão e morte de Jesus: a sua ação, apesar de extraordinária, é 
limitada, parcial, um sinal apenas; a sua Paixão, ao contrário, será ilimitada, universal, e salvará a 
todos. 

-  No terceiro trecho, vemos Jesus que se retira ao deserto para rezar. Os discípulos, com 
Pedro à frente, procuram-no para tentá-lo: “todos te procuram”. Mas Jesus não busca o sucesso 
pessoal. É o primeiro desencontro entre Jesus e os discípulos, o pensamento de Deus e os nossos 
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pensamentos. Por isso, além da oração (v. 35) – este fundamental e indispensável colocar-se 
diante de Deus – Jesus empurra os discípulos para a missão (v. 38). O centro não está no “eu” que 
caça sucesso, mas no “eu” – “Tu” que provoca a vinda, sempre livre e gratuita, do Reino!

  Santos do dia: Filoteu (+304). Teodósio o Cenobiarca (leigo) (424-529). Paulino de Aquileia 
(750-802). Tomás Placidi de Cori (1655-1729). Alexandre de Fermo. Aspásio. Davi I da Escócia 
(leigo). Higino (leigo). Lêucio de Bríndisi. Liberata. Luminosa de Pavia. Honorata de Pavia. Pedro 
(Bálsamo) (leigo). Sálvio (leigo). Especiosa de Pavia. Tipasio de Tigava (leigo). 

Testemunhas do Reino: Joaquim da Silva Rabelo (Frei Caneca) (Brasil, 1825).

Datas comemorativas: Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos.

12 QUINTA FEIRA DA 1ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada

Ergamos os nossos olhos para aquele que 
tem o céu como trono; a multidão dos anjos o 
adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo 
poder é eterno.

Oração do dia

Ó Deus, atendei como pai às preces do 
vosso povo; dai-nos a compreensão dos 
nossos deveres e a força de cumpri-los. 

Leitura - Hb 3,7-14

Leitura da Carta aos Hebreus 

7Irmãos:  Escutai o que declara o Espírito 
8Santo: "Hoje, se ouvirdes a sua voz,  não 

endureçais os vossos corações, como 
aconteceu na provocação, no dia da tentação, 

9no deserto,  onde vossos pais me tentaram, 
10colocando-me à prova,  embora vissem as 

minhas obras, durante quarenta anos. Por isso 
me irritei com essa geração e afirmei: sempre 
se enganam no coração e desconhecem os 

11meus caminhos.  Assim jurei em minha ira: 
12não entrarão no meu repouso".  Cuidai, 

irmãos, que não se ache em algum de vós um 

coração transviado pela incredulidade, 
13levando-o a afastar-se do Deus vivo.  Antes, 

animai-vos uns aos outros, dia após dia, 
enquanto ainda se disser "hoje", para que 
nenhum de vós se endureça pela sedução do 

14pecado  - pois tornamo-nos companheiros de 
Cristo, contanto que mantenhamos firme até ao 
fim a nossa confiança inicial. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 94

R. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 
fecheis os vossos corações.

1.  Vinde adoremos e prostremo-nos por 
terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós 
somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas 
que conduz com sua mão. R.

2.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: "Não 
fecheis os corações como em Meriba, como 
em Massa, no deserto, aquele dia, em que 
outrora vossos pais me provocaram, apesar de 
terem visto as minhas obras". R. 

3.  Quarenta anos desgostou-me aquela 
raça e eu disse: "Eis um povo transviado, seu 
coração não conheceu os meus caminhos!" E 
por isso lhes jurei na minha ira: "Não entrarão 
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no meu repouso prometido!" R.

Aclamação - Mt 4,23

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

anunciando, e curava todo tipo de doenças 
entre o povo. R.

Evangelho - Mc 1, 40-45

O leproso curado foi reintegrado à socieda-
de. Jesus, que o curou, foi banido. É a estranha 
dinâmica do amor e da solidariedade. A pessoa 
solidária se identifica de tal modo com a pessoa 
necessitada que acaba pagando, em sua pele, 
as consequências de seu gesto. Já aconteceu 
isso com você? Ou você nunca saiu da “sua” 
para “ir ao encontro” de alguém?

+Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

40 Um leproso chegou perto de Jesus e 
pediu de joelhos: «Se queres, tu tens o poder 
de me purificar.»  Jesus ficou cheio de ira, 41

estendeu a mão, tocou nele e disse: «Eu quero, 
fique purificado.»  No mesmo instante a lepra 42

desapareceu e o homem ficou purificado.  En-43

tão Jesus o mandou logo embora, ameaçando-
o severamente:  «Não conte nada para 44

ninguém! Vá pedir ao sacerdote para examinar 
você, e depois ofereça pela sua purificação o 
sacrifício que Moisés ordenou, para que seja 
um testemunho para eles.»  Mas o homem foi 45

embora e começou a pregar muito e a espalhar 
a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar 
publicamente numa cidade: ele ficava fora, em 
lugares desertos. E de toda parte as pessoas 
iam procurá-lo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: O Evangelho que acabamos 

de ouvimos revela-nos a origem divina de 
Jesus. À semelhança do leproso, oremos ao 
Deus de bondade: R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Igreja fundada sobre os Apóstolos, 
para que o Senhor lhe de a paz e a unidade e a 
defenda do pecado e de todo o mal, oremos.

2. Por aqueles a quem Deus se dirige 
através da sua Palavra, para que não fechem os 
seus ouvidos e abram os seus corações, 
oremos.

3. Pelos catecúmenos e pelos fieis do 
mundo inteiro, para que desejem entrar no 
repouso de Deus, Domingo eterno que não terá 
ocaso, oremos.

4. Pelos que são vítimas de doenças 
infecciosas, para que sejam tratados com o 
mesmo respeito que Jesus mostrou pelo 
leproso do Evangelho, oremos.

5. Pelos fieis desta comunidade, para que 
façam bem aos que precisam com as palavras e 
os gestos simples de Jesus, oremos.

Senhor, Deus de bondade, purificai-nos do 
nosso egoísmo e tornai-nos solidários com 
quem sofre. Por Cristo, nosso senhor.

Oração sobre as oferendas

Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do 
vosso povo; que ela nos obtenha a santificação 
e o que confiantes vos pedimos.

Antífona da comunhão - Sl 35,10

De vós, Senhor, brota a vida; na vossa luz 
veremos a luz.

Oração depois da comunhão

Deus todo-poderoso, que refazeis as nossas 
forças pelos vossos sacramentos, nós suplica-
mos a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade.
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A Semente na Terra - Mc 1,40-45

 

A
lepra, corroendo a carne, é um símbolo daquilo que o ser humano, mesmo negando, 
mais teme: a própria morte. Paulo diz com razão que a morte é “o último inimigo a ser 
destruído” (1Cor 15,26).

-  Nas sociedades antigas, a lepra vinha acompanhada pela morte social e religiosa. O 
leproso era cortado da sociedade e do culto: um morto vivo. Devia observar uma única lei: 
proclamar o seu mal para advertir quem dele se aproximasse, se auto-excluindo (cf. Lv 13,45).

-  A lepra representa, em sua visibilidade agressiva, aquilo que cada um teme e sabe que é o 
seu inevitável futuro. É um espelho de cada vida humana, de toda vida humana, infectada de 
morte!

-  Por isso, curar um leproso, nos tempos bíblicos, é como ressuscitar um morto: só Deus é 
capaz de realizar tal prodígio (cf. 2Rs 5,7). A lei – distinguindo entre puro e impuro, bem e mal, 
justo e pecador – só pode discernir, dividir e segregar. Ela é, em última análise, impotente (cf. Rm 
3,19).

-  Jesus, entretanto, rompe com a lei que segrega. Ele é a “boa notícia”. Ele toca o leproso, 
curando-o. Ele perdoa o mal, eliminando-o. Ele absolve o pecador, justificando-o (cf. Mc 2,5). Os 
excluídos são os destinatários desse dom. Ele é médico, para os doentes, não para os sãos, que, 
inchados de si, pensam não precisar dEle (cf. 2,17).

-  O leproso curado simboliza a passagem do homem velho – que a lei entrega à morte – ao 
homem novo, que anuncia a “boa notícia”. Se a sogra de Pedro foi a primeira “escriba” (= 
mestra), o leproso foi o primeiro “apóstolo” (= enviado, missionário). Simboliza a pessoa 
batizada, que, como Naamã, o sírio, sai do Jordão com a pele limpa como a de um recém-nascido 
(2Rs 5,14). O leproso curado torna-se, na verdade, o primeiro apóstolo de fato ('apóstolo' quer 
dizer 'enviado') (v. 45), que não se contém e transborda de alegria, contando para todos o bem que 
lhe foi feito. De fato, Jesus o envia ao Templo para anunciar a Boa Notícia. Ele é anúncio vivo do 
evangelho, testemunha viva do Reino. Segundo “apóstolo” será o ex-endemoninhado: ao invés 
de evangelizar os judeus (simbolizados pelo Templo), ele vai evangelizar os pagãos 
(simbolizados pela Decápole) (cf. Mc 5,19).

-  A narração não diz quem era o leproso, nem onde, nem quando foi curado. É para que o 
nome seja o meu, o lugar seja aqui, e o tempo seja agora. Quando o evangelho é anunciado, se me 
entrego a Jesus e me converto, realiza-se em mim aquilo que é narrado, a minha libertação do 
pecado que me corrói e destrói a minha vida: “Quero, fique purificado”.

-  Paradoxalmente, a cura do leproso se volta contra Jesus, como um bumerangue. Ele – 
como os leprosos daquele tempo – não podia mais entrar na cidade e circular livremente; tinha 
que ficar do lado de fora, em lugares desertos (v. 45). Jesus se vê condenado à situação em que 
estava o leproso que ele tocou. É consequência da sua paixão por nós: tocando-nos, tomou sobre 
si os nossos males, carregou-se de nossos pecados (cf. Is 53,3-5). 

-  Mas é justamente aí que Deus está presente e age com maior intensidade. Quando a noite 
cai e o cansaço derruba o homem, Deus se levanta e libera sua ação salvadora (cf. Mc 1,32-34). É 
por isso que, agora, quando Jesus se retira – impuro, banido e marcado para morrer como o 
leproso – todos vão ao seu encontro (cf. 3,7ss.). O ponto mais alto vértice desta 'lei da ação divina' 
se manifestará na cruz, quando Jesus, levantado como um blasfemo (cf. Dt 21,22-23), atrairá 
todos a Si e os salvará (cf. Jo 12,32; 3,14ss.). 
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  Santos do dia: Tatiana (Tânia) de Roma (+200). Valentiniano de Coira (480-548). Margarida 
Bourgeois (+1700). João Merlini (1797-1873). Antônio Maria Pucci (1819-1892). Aelredo 
(Etelredo). Arcádio de Cesareia da Mauritânia (leigo). Benedito (Bento) Biscop. Bernardo de 
Corleone. Cesira (Cesária) de Arles (leiga). Ferreolo. Martinho de León. Ticiana de Roma (leiga). 
Tígrio e Eutrópio (leigos).

Testemunhas do Reino: Jorge Fox. Zilda Arns Neumann (Haiti, 2010).

Datas comemorativas: Fundação de Belém do Pará (1616). Terremoto do Haiti (2010).

ABC DO CRISTIANISMO

  Uma das peculiaridades do Evangelho de Marcos – além da [1] Segredo messiânico.
apresentação escatológica de Jesus – é o chamado “segredo messiânico”: “não contem nada a 
ninguém”. Jesus, no Evangelho de Marcos, procura manter o maior silêncio possível sobre a sua 
missão messiânica, e obriga também os outros – sobretudo os que foram beneficiados por algum 
milagre – a fazerem o mesmo. Leiam-se, por exemplo, Mc 1,25; 1,44; 3,11-12; 5,43; 7,36; 8,29-30; 
9,10. Ao grupo dos Doze, porém, revela progressivamente o mistério da sua vocação messiânica; nos 
três anúncios da Paixão (Mc 8,31; 9,31 e 10,33), explica que a realização do seu messianismo passará 
pela rejeição do seu povo e pela condenação à morte, onde Deus, porém, não o abandonará (cf. Os ou 
Amós). Por que esta reserva de Jesus e sua insistência para que não se fale de seus milagres e de seu 
messianismo? A razão principal é que Jesus, conhecendo as várias maneiras de se entender o 
“messias” na Palestina do seu tempo, não quer ser identificado com nenhuma dessas correntes, pois 
se diferencia e supera a todas. Jesus, de fato, identifica-se com o Servo, de que fala Isaías, e com o 
Filho do Homem, do livro de Daniel. O primeiro grande estudioso dessa questão foi E. W. Wrede 
(1859-1906), que escreveu “O segredo messiânico nos Evangelhos” (1901).

13 SEXTA FEIRA DA 1ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada

Ergamos os nossos olhos para aquele que 
tem o céu como trono; a multidão dos anjos o 
adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo 
poder é eterno.

Oração do dia

Ó Deus, atendei como pai às preces do 
vosso povo; dai-nos a compreensão dos 
nossos deveres e a força de cumpri-los. 

Leitura - Hb 4,1-5.11

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Tenhamos cuidado, enquanto nos 1

é oferecida a oportunidade de entrar no repouso 
de Deus, não aconteça que alguém de vós fique 
para trás.  Também nós, como eles, recebemos 2

uma boa-nova. Mas a proclamação da palavra 
de nada lhes adiantou, por não ter sido 
acompanhada da fé naqueles que a tinham 
ouvido,  enquanto nós, que acreditamos, 3

entramos no seu repouso. É assim como ele 
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coração, para você soltar as correntes que 
prendem suas pernas e não deixam você ir ao 
encontro dos outros e caminhar com eles. Você 
nunca parou para pensar que pode ser um 
paralítico?

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

1 Alguns dias depois, Jesus entrou de novo 
na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a 
notícia de que Jesus estava em casa.  E tanta 2

gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na 
frente da casa. E Jesus anunciava a palavra.             
3 Levaram então um paralítico, carregado por 
quatro homens.  Mas eles não conseguiam 4

chegar até Jesus, por causa da multidão. Então 
fizeram um buraco no teto, bem em cima do 
lugar onde Jesus estava, e pela abertura 
desceram a cama em que o paralítico estava 
deitado.  Vendo a fé que eles tinham, Jesus 5

disse ao paralítico: «Filho, os seus pecados 
estão perdoados.»  Ora, alguns doutores da Lei  6

estavam aí sentados, e começaram a pensar:           
7 «Por que este homem fala assim? Ele está 
blasfemando! Ninguém pode perdoar pecados, 
porque só Deus tem poder para isso!»  Jesus 8

logo percebeu o que eles estavam pensando no 
seu íntimo, e disse: «Por que vocês pensam 
assim?  O que é mais fácil dizer ao paralítico: 9

'Os seus pecados estão perdoados', ou dizer: 
'Levante-se, pegue a sua cama e ande?' Pois 10 

bem, para que vocês saibam que o Filho do 
Homem tem poder na terra para perdoar 
pecados, - disse Jesus ao paralítico -  eu 11

ordeno a você: Levante-se, pegue a sua cama e 
vá para casa.»  O paralítico então se levantou 12

e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. 
E todos ficaram muito admirados e louvaram a 
Deus dizendo: «Nunca vimos uma coisa 
assim!» - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos caríssimos: só Deus pode perdoar 
os pecados, como Jesus fez ao paralítico de 

falou: "Por isso jurei na minha ira: jamais 
entrarão no meu repouso". Isso, não obstante as 
obras de Deus estarem terminadas desde a 
criação do mundo.  Pois, em certos lugares, 4

assim falou do sétimo dia: "E Deus repousou no 
sétimo dia de todas as suas obras",  e ainda 5

novamente: "Não entrarão no meu repouso".                 
11 Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste 
repouso, para que ninguém repita o acima 
referido exemplo de desobediência. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 77 

R. Não vos esqueçais das obras do 
Senhor!

1.  Tudo aquilo que ouvimos e apren-
demos, e transmitiram para nós os nossos pais, 
à nova geração nós contaremos: As grandezas 
do Senhor e seu poder. R.

2.  Levantem-se e as contem a seus filhos, 
para que ponham no Senhor sua esperança; das 
obras do Senhor não se esqueçam, e observem 
fielmente os seus preceitos. R.

3.  Nem se tornem, a exemplo de seus pais, 
rebelde e obstinada geração, uma raça de 
inconstante coração, infiel ao Senhor Deus, em 
seu espírito. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 7,16

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

Deus visitou o seu povo, aleluia. R.

Evangelho - Mc 2, 1-12

De paralisia sofre toda pessoa incapaz de 
sair de si, de deixar as suas comodidades, de ir 
ao encontro dos outros. Jesus precisa nos curar 
de nossas paralisias. Se você não consegue 
sair de seu mundo para entrar no mundo dos 
outros, meu irmão, minha irmã, sua perna está 
boa, mas você é um paralítico de mão cheia! 
Jesus precisa desatar as amarras do seu 
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Cafarnaum. Peçamos ao Pai que perdoe a nós 
também: R. Pai de misericórdia, ouvi-nos.

1.  Pelo papa Francisco, pelos bispos e 
pelos presbíteros, a quem o Senhor deu o 
poder de perdoar, para que exerçam o seu 
ministério como Jesus, oremos, irmãos.

2.  Pelos cidadãos que ajudam os doentes 
nas necessidades mais prementes de cada dia, 
para que também sejam ajudados quando 
precisarem, oremos, irmãos.

3.  Pelos que são convidados a entrar 
naquele repouso que é a felicidade sem fim 
junto de Deus, para que ninguém sucumba no 
caminho, oremos, irmãos.

4.  Por aqueles que nasceram paralíticos e 
pelos que se tornaram tais em virtude de 
acidentes, para que os amigos lhes façam sentir 
o amor de Deus, oremos, irmãos.

5.  Pelos fiéis da nossa comunidade, para 
que amem o sacramento do perdão e ajudem a 
outros a preparar-se para o receber, oremos, 
irmãos.

Pai de misericórdia, fazei-nos sentir a 
bondade do vosso perdão e a alegria de perdoar 
a quem nos ofende. Por Cristo, nosso Senhor

Oração sobre as oferendas

Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do 
vosso povo; que ela nos obtenha a santificação 
e o que confiantes vos pedimos.

Antífona da Comunhão - Sl 35,10

De vós, Senhor, brota a vida;  na vossa luz 
veremos a luz.

Oração depois da comunhão

Deus todo-poderoso, que refazeis as nossas 
forças pelos vossos sacramentos, nós supli-
camos a graça de vos servir por uma vida que 
vos agrade.

SANTO HILÁRIO, Bispo e Doutor
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos pastores [bispos - MR, 754] ou Doutores da Igreja [MR, 764])

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, 

conhecer e proclamar fielmente a divindade de 
vosso Filho, que foi defendida com firmeza pelo 
vosso bispo santo Hilário. 

A Semente na Terra - Mc 2,1-12

 

A
cura do paralítico suscita uma discussão teológica entre Jesus e os escribas. Em certa 
altura da discussão, Jesus diz: “O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar 
pecados” (Mc 2,10). Todos ficam perplexos e escandalizados com esta palavra 

absolutamente inesperada de Jesus: “Nunca vimos uma coisa assim!” (2,12). 
-  De acordo com o Antigo Testamento, só Deus pode curar a lepra (cf. 2Rs 5,7) e só Deus 

pode perdoar os pecados (cf. Is 1,18; Ex 34,6; Os 11,8-9). Se a lepra é uma doença mortal que 
destrói o homem por fora, o pecado é uma doença mortal que o destrói por dentro. Na verdade, o 
pecado é uma “paralisia” que nos impede de movimentar-nos na direção de Deus e dos irmãos, 
meta de uma vida verdadeiramente realizada. O perdão do pecado é essencialmente uma vitória 
sobre o egoísmo, a paralisia da vida. A cura do paralítico torna-se assim um símbolo da cura do 
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pecador, paralítico por excelência.
-  Sendo que o pecado é um 'errar o alvo', Jesus liberta nossa vida da morte, justamente 

perdoando o pecado e nos colocando no rumo certo: o caminho do bem e da vida (Dt 5,32ss.; Sl 
1). Esse caminho consiste, concretamente, em seguir Jesus: “Venha atrás e mim”. “Venha e siga-
me”! 

-  Com a narração do milagre de hoje, começa uma série de discussões – cinco, na verdade 
– entre “lei” e “evangelho” (2,1 – 3,6), entre dever e dom, entre letra que mata e Espírito que 
vivifica (2Cor 3,6). O conflito entre Jesus e as autoridades religiosas – logo aliadas às civis (Mc 
3,6) – não demorou a aflorar. A essas cinco discussões, situadas no começo da vida pública, vão 
corresponder outras cinco, colocadas no final da atividade terrena de Jesus (11,27 – 12,37).

-  Na discussão narrada no Evangelho de hoje, se reivindica a liberdade cristã diante da 
escravidão da lei e se resolvem problemas palpitantes para a comunidade cristã, como são a 
comensalidade com os pecadores (vv. 15-17), o jejum (vv. 19-22) e a festa (vv. 2,23 – 3,6). O 
ponto mais importante, porém, é o reconhecimento – ou não – do poder (autoridade) de Jesus. 
Afinal, o que é que ele veio fazer e com que autoridade ele atua? A pretensão de Jesus é clara: ele 
veio nos dar aqueles dons que a Lei não é capaz de dar, mas cujo desejo ela desperta em nós. 
Nenhuma lei tem o poder de fazer amar, embora amar a Deus e aos outros seja a síntese e a 
perfeição da lei (Dt 6,4ss.; Lv 19,18; cf. Gl 5,14). Só na experiência do perdão (que significa 'mais 
do que dom', dom que vai além da justiça!), ao descobrirmos que Deus nos acolhe e nos ama 
gratuitamente, nos tornamos capazes de amar com somos amados. O poder de Jesus é, na 
verdade, o poder de Deus, o único que pode perdoar e dar a capacidade de amar!

-  Essa é a boa notícia que Jesus anuncia por sua palavra e por seus gestos. O evangelho é a 
boa notícia de que Deus não é nem a lei fora de nós nem a consciência dentro de nós. Ele é puro 
amor e pura graça, e é maior do que o nosso coração (1Jo 3,20). Por isso, cuida dos nossos males 
e nos liberta da morte, ressuscitando-nos. Ao invés de nos excluir, toca-nos como tocou o 
leproso. Ao invés de nos condenar, perdoa-nos como perdoou o paralítico. O seu amor nos cura 
do que nos impede de andar e nos torna capazes de caminhar pelos caminhos do bem e da vida. 

  Santos do dia: Hilário de Poitiers (+367). Remígio de Reims (436-533). Bertvaldo de 
Cantuária (650-731). Berno de Cluny (850-927). Ivete (ou Juta) de Huy (leiga) (1158-1228). 
Godofredo de Cappenberg (1097-1127). Agrício de Trier. Kentingern. Domingos e José Pham Trong 
Kham e Lucas Thin (leigos). Emiliano e Extratônico (leigos). Gumercindo e Servídio (leigos). 
Leôncio de Cesareia da Capadócia. Pedro de Capitolias (leigo). Remígio de Reims. Vivêncio. 

 Datas comemorativas: Dia da Criação do Museu Nacional de Belas Artes. Dia do Leonismo 
Internacional.

14 SÁBADO DA 1ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada

Ergamos os nossos olhos para aquele que 

tem o céu como trono; a multidão dos anjos o 
adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo 
poder é eterno.
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Oração do dia

Ó Deus, atendei como pai às preces do 
vosso povo; dai-nos a compreensão dos 
nossos deveres e a força de cumpri-los. 

Leitura - Hb 4,12-16

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  A Palavra de Deus é viva, eficaz e 12

mais cortante do que qualquer espada de dois 
gumes. Penetra até dividir alma e espírito, 
articulações e medulas. Ela julga os pensa-
mentos e as intenções do coração.  E não há 13

criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo 
está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela 
que devemos prestar contas.  Temos um 14

sumo-sacerdote eminente, que entrou no céu, 
Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permane-
çamos firmes na fé que professamos.  Com 15

efeito, temos um sumo-sacerdote capaz de se 
compadecer de nossas fraquezas, pois ele 
mesmo foi provado em tudo como nós, com 
exceção do pecado.  Aproximemo-nos então, 16

com toda a confiança, do trono da graça, para 
conseguirmos misericórdia e alcançarmos a 
graça de um auxílio no momento oportuno.             
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - 18 

R. Vossas palavras são espírito, são 
vida, tendes palavras, ó Senhor, de vida 
eterna.

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

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

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

4.  Que vos agrade o cantar dos meus 

lábios e a voz da minha alma; que ela chegue 
até vós, ó Senhor, meu Rochedo e Redentor! R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 4,18

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V.  O Espírito do Senhor repousa sobre 

mim e enviou-me a anunciar aos pobres o 
Evangelho. R.

Evangelho - Mc 2,13-17

Jesus come à mesa com pecadores porque 
é justamente para os salvar que ele veio. Eles 
são os preferidos de Deus não porque sejam 
melhores, mas porque são os que mais 
necessitam. Seus críticos também precisam, 
mas não se dão conta disso. Sua presunção é 
maior que sua necessidade. Qual a sua atitude 
em relação aos pecados dos outros? Qual a sua 
atitude em relação a um irmão ou irmã que 
peca? Senta-se à mesa com eles para ganhá-
los ou 'senta' pedras neles para os destruir? 

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

13 Jesus saiu de novo para a beira do mar. 
Toda a multidão ia ao seu encontro. E Jesus os 
ensinava.  Enquanto ia caminhando, Jesus viu 14

Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de 
impostos, e disse para ele: «Siga-me.» Levi se 
levantou e o seguiu.  Mais tarde, Jesus estava 15

comendo na casa de Levi. Havia vários 
cobradores de impostos e pecadores na mesa 
com Jesus e seus discípulos; com efeito, eram 
muitos os que o seguiam.  Alguns doutores da 16

Lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava 
comendo com pecadores e cobradores de 
impostos. Então eles perguntaram aos discí-
pulos: «Por que Jesus come e bebe junto com 
cobradores de impostos e pecadores? » Jesus 17

ouviu e respondeu: «As pessoas que têm saúde 
não precisam de médico, mas só as que estão 
doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim 
pecadores. » - Palavra da Salvação.
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Preces dos fiéis

Não são os que têm saúde que precisam de 
médico, mas os que estão doentes no corpo ou 
no espírito. Peçamos ao Pai que nos cure de 
todos os males: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que os pastores das comunidades 
cristãs saibam imitar, no que ensinam e no que 
fazem, as palavras e as atitudes de Jesus, 
rezemos.

2.  Para que os responsáveis pela cobrança 
dos impostos levem a cabo o seu trabalho com 
honestidade e saibam acolher os cidadãos 
como devem, rezemos.

3.  Para que o chamamento de um publi-
cano para discípulo nos faça compreender que 
os pensamentos de Deus não coincidem com 
os nossos, rezemos.

4.  Para que os pecadores e os que andam 
tristes se aproximem confiantes do trono da 
graça, para obterem o auxílio de que precisam, 
rezemos.

5. Para que nós aqui presentes em 
assembleia acolhamos a palavra de Deus que é 

viva e eficaz e avalia os pensamentos e as 
intenções do coração, rezemos.

Senhor Deus, que nos convidais para o 
banquete sacrifical do vosso Filho, escutai a 
nossa oração de pecadores e perdoai todas as 
nossas faltas. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do 
vosso povo; que ela nos obtenha a santificação 
e o que confiantes vos pedimos.

Antífona da comunhão - Sl 35,10

De vós, Senhor, brota a vida; na vossa luz 
veremos a luz.

Oração depois da comunhão

Deus todo poderoso, que refazeis as nossas 
forças pelos vossos sacramentos, nós supli-
camos a graça de vos servir por uma vida que 
vos agrade. 

A Semente na Terra - Mc 2,13-17

S
obre a terra, “não há homem justo, não há um sequer” (Rm 3,10; Sl 14,1ss.). Porque 
“todos pecaram e estão privados da glória de Deus” (Rm 3,23). O Senhor, portanto, que 
veio como salvador, veio para todos, pois todos estão submetidos ao poder do pecado. 

Ele é o 'médico' de todos. Ele é o Salvador de todos. Se, em si, Deus é amor, para nós é 
misericórdia!

-  Porém – e aqui temos um “porém” decisivo – só o acolhem aqueles que têm consciência 
de serem doentes e estarem perdidos. Os 'justos' ficam na lista de espera da salvação, até caírem 
na conta de que são pecadores. O mais difícil para Deus, de fato, não é salvar um pecador, mas um 
justo!

-  Os pecadores – quer dizer, todos – são chamados à fé que salva. E o perdão se torna 
chamamento para uma vida nova. É a vocação primeira, fundamental, essencial. O paralítico 
curado caminha. Levi, paralisado na coletoria, se levanta (ressuscita!) e o segue, vai para casa e 
come com o Senhor. Em sua companhia, estão tantos outros que o seguem, ainda que continuem 
a ser pecadores.

-  No Evangelho de hoje, temos duas cenas muito bem articuladas entre si: a vocação de 
Levi (vv. 13ss.) e a refeição com os pecadores (vv. 15-17). A primeira cena - o chamamento de 
Levi - ensina que o nosso pecado não impede o chamado de Jesus. A segunda cena - a refeição de 
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Jesus com os pecadores - mostra a paciência que ele tem com quem o segue, mas ainda não 
rompeu totalmente com o mal. A eucaristia, de alguma forma simbolizada nesta refeição, não é só 
a ceia dos perfeitos. É também remédio para os fracos, alimento no caminho para quem ainda tem 
muito chão pela frente (cf. 1Rs 19,8). 

-  A liturgia da missa, aliás, integra abundantemente esta dimensão de ceia de justos e 
pecadores. Ela está presente no rito penitencial, no gesto de o sacerdote lavar as mãos depois do 
rito das oferendas, na oração do Cordeiro durante a fração do pão, no “Senhor, eu não sou 
digno...”. Já na abertura da celebração, para podermos “celebrar dignamente os santos 
mistérios”, não proclamamos as nossas virtudes, mas confessamos publicamente os nossos 
pecados. No final da celebração ainda, no rito da comunhão, antes de entrarmos com comunhão 
com o corpo e o sangue do Senhor, dizemos: “Senhor, eu não sou digno...”. 

-  Jesus é o médico que torna presente a misericórdia (= o coração que se curva sobre a 
miséria) do Pai. Ele, como o Pai, é amor gratuito, cuja medida não é proporcional aos nossos 
méritos, mas às nossas necessidades. A parábola (= comparação) humana é a mãe que, amando 
a todos os filhos, ama com mais intensidade o filho em pior situação, porque este precisa mais.

-  Nós, cristãos, pecadores acolhidos, formamos uma comunidade que não deveria excluir 
ninguém. A Igreja deveria ser uma casa cujas portas não se fecham jamais, uma casa destelhada, 
por onde entram os pecadores-paralíticos, um espaço generoso em cujo centro está Jesus face à 
face com o paralítico-pecador. Os últimos e os distantes deviam ser os primeiros e os mais 
próximos. Quando a Igreja exclui os pecadores, na verdade, exclui o seu Senhor, que se fez 
pecado por nós (2Cor 5,21)! 

-  Ai da Igreja que de católica (= universal, aberta a todos) se torna seita de justos, porque 
'observam' todas as leis de Deus, menos a principal: o amor a todos, especialmente aos pobres e 
aos pecadores! Numa “hierarquia de virtudes”, quantas vezes, porém, infelizmente, o dom maior, 
a caridade, fica em último plano, atrás de virtudes menores, às vezes, nem sequer nomeadas 
explicitamente na Bíblia. Para “salvar a Igreja”, expulsa-se da Igreja o pecador; para poupar a 
instituição, pisa-se o ser humano; para colocar no pódio virtudes de segunda (pois, se há uma 
maior, aliás, a maior de todas, necessariamente há outras menores!), atropela-se o maior 
mandamento da Lei, o amor, essência de Deus, salvação do homem. 

  Santos do dia: Félix de Nola (leigo) (+260). Engelmar (leigo) (+1100). Heilika de Colônia 
(12-13 séculos). Odérico de Pordenone (1286-1331). Serafim de Sarow (1759-1833). Pedro 
Donders (1809-1887). Dácio. Eufrásio. Firmino. Fulgêncio de Astigi. Glicério. Macriana a Velha 
(leiga). Nina (Cristiana) (leiga). Potito (leigo). Saba. 

Testemunhas do Reino: Miguel Ángel Pavón Salazar (Honduras, 1988).

Datas comemorativas: Dia do Enfermo. Dia do Empresário de Contabilidade. Dia do Treinador 
de Futebol. 
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15 2º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Na celebração euca-
rística, professamos nossa fé em Jesus. Ele é o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 
Sobre ele pousa o Espírito do Senhor. Ele é o 
Filho de Deus que se tornou Filho do Homem 
para nos tornar filhos e filhas do Pai. Que a 
profissão da fé se prolongue, no dia a dia, no 
testemunho de Jesus e do seu Reino para o 
bem da humanidade e a glória de Deus. 

Antífona da entrada - Sl 65,4

Que toda a terra se prostre diante de vós, ó 
Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus 
altíssimo!

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade as 
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. 

Leitura - Is 49,3.5-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

3 O Senhor me disse: "Tu és o meu Servo, 
Israel, em quem serei glorificado".  E agora diz-5

me o Senhor - ele que me preparou desde o 
nascimento para ser seu Servo - que eu 
recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a 
ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória.            
6 Disse ele: "Não basta seres meu Servo para 
restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os 
remanescentes de Israel: eu te farei luz das 
nações, para que minha salvação chegue até 
aos confins da terra". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39

R. Eu disse: Eis que venho, Senhor; 
com prazer faço a vossa vontade.!

1.  Esperando, esperei no Senhor, e 
inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo 
ele pôs em meus lábios, um poema em louvor 
ao Senhor. R.

2.  Sacrifício e oblação não quisestes, mas 
abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes 
ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos 
pecados. R.

3.  E então eu vos disse: "Eis que venho!" 
Sobre mim está escrito no livro: "Com prazer 
faço a vossa vontade, guardo em meu coração 
vossa lei!" R.

4.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! R.

Leitura - 1Cor 1,1-3

Início da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

1 Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus 
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Cristo, por vontade de Deus, e o irmão 
Sóstenes,  à Igreja de Deus que está em 2

Corinto: aos que foram santificados em Cristo 
Jesus, chamados a ser santos junto com todos 
que, em qualquer lugar, invocam o nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e 
nosso.  Para vós, graça e paz, da parte de Deus, 3

nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. - Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 1,14a.12a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A Palavra se fez carne, entre nós ela 

acampou; todo aquele que a acolheu, de Deus 
filho se tornou. R.

Evangelho - Jo 1,29-34

João Batista é uma figura extraordinária. É o 
último profeta do Antigo Testamento e, à 
exceção de Jesus, o primeiro do Novo. Sob as 
aparências humildes de Jesus, ele vê o 
invisível: aquele que liberta dos pecados, o 
possuído pelo Espírito, o Filho de Deus em 
carne de Filho do Homem. Ah! se tivéssemos os 
raios-x de João Batista!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  João viu Jesus aproxi-29

mar-se dele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. Dele é que eu 30 

disse: Depois de mim vem um homem que 
passou à minha frente, porque existia antes de 
mim.  Também eu não o conhecia, mas se eu 31

vim batizar com água, foi para que ele fosse 
manifestado a Israel".  E João deu testemunho, 32

dizendo: "Eu vi o Espírito descer, como uma 
pomba do céu, e permanecer sobre ele.  Tam-33

bém eu não o conhecia, mas aquele que me 
enviou a batizar com água me disse: 'Aquele 
sobre quem vires o Espírito descer e perma-
necer, este é quem batiza com o Espírito Santo'. 
34 Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de 

Deus!" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Oremos a Deus Pai todo-poderoso, que nos 
enviou o seu muito amado Filho e nos dá a 
graça de participar nestes santos mistérios, 
pedindo com fé: R. Ouvi, Senhor, a nossa 
prece.

1.  Para que o papa Francisco, os bispos a 
ele unidos e os presbíteros deem testemunho, 
por palavras e por obras, da santidade a que 
Deus os chama dia após dia, rezemos ao 
Senhor.

2.  Para que os fiéis e catecúmenos do 
mundo inteiro acreditem em Jesus, o Cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo, rezemos 
ao Senhor.

3.  Para que os governantes sejam pessoas 
de paz, e os povos possam viver tranquilos e 
progredir no bem-estar, na justiça e na 
liberdade, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os homens e mulheres do 
nosso tempo descubram em Cristo a luz das 
nações e edifiquem um mundo mais justo e 
mais fraterno, rezemos ao Senhor.

5.  Para que esta assembleia e a nossa 
comunidade paroquial perseverem na fé e na 
piedade, e os seus membros cresçam no 
respeito mútuo, rezemos ao Senhor. 

Deus todo-poderoso e eterno, que por 
vosso Filho Jesus Cristo fizestes chegar a 
salvação até aos confins da terra, olhai com 
bondade o povo que Vos suplica e conduzi-o à 
glória do vosso reino. Por Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. 

Sugestão: Oração eucarística V
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Antífona da comunhão - Sl 22,5

Preparais à minha frente uma mesa, o meu 
cálice transborda.

Oração depois da comunhão

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito 
de caridade, para que vivam unidos no vosso 
amor os que alimentais com o mesmo pão. 

A Semente na Terra - Jo 1,29-34

o texto que meditamos hoje, João Batista reconhece Jesus – que viera para se                 

Nfazer batizar por ele – como o Cordeiro de Deus, mais ainda, como o próprio Filho de 
Deus.

-  No dia seguinte: Trata-se do segundo dia desta semana bem elaborada por João. Assim 
como a criação (Gn 1,1–2,4a) durou sete dias, no Evangelho temos a primeira semana desta nova 
criação. É preciso tempo para chegar à iluminação. O tempo necessário para que o desejo, 
iluminado pela Palavra, purificado pela escuta, torne-se olho capaz de ver aquele que nos é dado.

-  João viu: João Batista já havia dado o testemunho de si mesmo (Jo 1,19-28), no qual 
anuncia aos sacerdotes e levitas a mensagem que dá sentido para sua missão: “No meio de vós, 
está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim”. Agora, João precisa ver com 
seus próprios olhos o Messias que anunciara, para que seja verdadeiro testemunho, não 
construído com palavras, mas com um grande encontro que muda a vida! 

-  Jesus aproxima-se: O Evangelho de João mostra constantemente uma dinâmica de 
busca-encontro. A iniciativa aqui é do próprio Jesus, que não é só o logos feito homem, como 
uma encarnação que deve ser contemplada. Ele também busca o homem para um verdadeiro 
encontro.

-  Eis a voz: que clama no deserto não apela agora apenas para ser ouvida. O “Eis” é um 
convite a olhar para aquele que era esperado e ser testemunha de que ele está no meio do povo.

-  O Cordeiro de Deus: João Batista reage com uma grande manifestação sobre a missão de 
Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus! Ao usar o termo cordeiro, carrega muitos significados: (a) o 
cordeiro imolado no Templo, que entrega sua vida para levar o coração dos fiéis para perto de 
Deus; (b) o servo de Deus, apresentado por Isaías como uma “ovelha conduzida ao matadouro” 
(Is 53,7); (c) o cordeiro real que luta contra a fera e destrói o mundo do mal (1Pd 1,19; Ap 14,10; 
17,14).

-  Que tira o pecado do mundo: Enquanto que, em Isaías este servo “levou sobre si o pecado 
de muitos” (Is 53,12), no Evangelho, Jesus tira o pecado do mundo! (1Jo 3,5). Jesus é a imagem 
de Deus que vem morar no meio da humanidade para transformá-la desde dentro e declarar um 
tempo de vitória de Deus sobre o império do Pecado.

-  Depois de mim vem um homem que passou à minha frente: Se olharmos para a história de 
Jesus e João Batista, que eram primos, João era um pouco mais velho que Jesus. Naturalmente, 
ele não está falando de idade quando diz “Depois de mim”. Está mostrando que Jesus, como o 
pastor, ou melhor, como o Mestre, vai adiante do seu rebanho. Ao repetir por três vezes a frase 
“Aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um...”. João repete três vezes (cf. 1,15; 1,27; 
1,30), João ensina que Jesus é superior a João Batista. 

-  Porque existia antes de mim: assim como no prólogo do Evangelho de João (Jo 1,1-4), 
Jesus é aquele que existe desde sempre, é o próprio Deus que decide fazer morada no meio dos 
homens. É à luz desse mistério que João interpreta seu ministério batismal.
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-  Eu vi o Espírito descer: O texto insiste na descida do Espírito Santo, que “se demora” 
sobre Jesus (Jo 1,32.33). O Messias, predito por Isaías, teria o Espírito repousando sobre ele (Is 
11,2), o que se cumpre em Jesus.

-  Como uma pomba do céu: a presença da pomba é uma alusão direta ao batismo de Jesus, 
narrado com mais detalhes pelos sinóticos. Para o Evangelho de João, interessa mostrar que o 
Espírito Santo impulsiona a missão de Jesus. 

-  Este é quem batiza com o Espírito Santo: O batismo representa a opção fundamental de 
Jesus. Ele se revela Filho justamente porque se faz nosso irmão e mergulha na condição comum a 
todos. É a primeira imagem que Jesus revela de Deus, ao qual, aliás, nunca ninguém viu. Assim, 
mostra que todo cristão também deve passar pelo batismo, como porta de entrada para a família 
que Jesus estabelece na terra.

-  Este é o Filho de Deus!: O Messias, assim como o rei, tinha o título de filho de Deus (cf. Sl 
2,7). Reconhecer que Jesus é o Messias é necessário. Mas o Prólogo de João (Jo 1,1-18) vai 
além: confessa que Jesus é o Filho Unigênito do Pai. No conjunto da revelação, Jesus aparecerá 
como sendo todo e só amor: o Emanuel, o Deus-conosco, o Filho sempre amado do Pai.

Ao permitir que Cristo nasça em nós, somos chamados a entrar de coração aberto no projeto 
de vida que ele proporciona. A adesão ao modelo de Cristo não pode ser só pública ou verbal, 
precisa tocar nosso interior, proporcionando uma nova maneira de olhar para a vida. Com esse 
olhar, começamos a contemplar o rosto de Deus, que se torna cada vez mais concreto diante de 
nós, para que possamos testemunhar a beleza de seu reino. O Evangelho de hoje, mostrando o 
testemunho de João e o batismo de Jesus, mostra um rosto bonito de Deus. Que Deus é esse que 
se coloca na fila dos pecadores, solidário conosco até lá onde não somos solidários entre nós? 
Trata-se de um Deus que aceita a nossa condição de limite, de pecado e de morte, que se torna 
tudo o que somos e não gostaríamos de ser, o contrário da projeção dos nossos desejos! Um Deus 
impensável, escandaloso: espírito que se tornou carne, imortal que se fez mortal, santo entre os 
pecadores, juiz entre os condenados, onipotente impotente!   

COM O FOGO DO ESPÍRITO

José Antonio Pagola

"Este é quem batiza com o Espírito Santo"

As primeiras comunidades cristãs se preocuparam em distinguir bem o batismo de João que 
mergulhava as pessoas nas águas do Jordão do batismo de Jesus que comunicava seu Espírito 
para limpar, renovar e transformar o coração de seus seguidores. Sem esse Espírito de Jesus, a 
Igreja se apaga e se extingue.

Somente o Espírito de Jesus pode pôr mais verdade no cristianismo atual. Só o Espírito pode 
levar-nos a recuperar a nossa verdadeira identidade, abandonando caminhos que nos desviam 
uma e outra vez do Evangelho. Somente esse Espírito pode dar-nos luz e força para empreender a 
renovação que a Igreja necessita hoje.

O Papa Francisco sabe muito bem que o maior obstáculo para pôr em andamento uma nova 
etapa evangelizadora é a mediocridade espiritual. Ele o diz de maneira terminante. Ele deseja 
incentivar com todas as suas forças uma etapa "mais ardente, alegre, generoso, corajosa, cheia de 
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amor até o fim, e de vida contagiante". Mas tudo será insuficiente, "se não arde nos corações o 
fogo do Espírito".

Por isso busca para a Igreja de hoje "evangelizadores com Espírito" que se abram sem medo à 
sua ação e encontrem nesse Espírito Santo de Jesus "a força para proclamar a verdade do 
Evangelho com audácia, em voz alta e em todo tempo e lugar, mesmo a contra corrente".

A renovação que o Papa quer promover no cristianismo atual não é possível "quando a falta de 
uma profunda espiritualidade se traduz em pessimismo, fatalismo e desconfiança", ou quando 
nos leva a crer que "nada pode mudar" e por isso "é inútil esforçar-se", ou quando deixamos cair os 
braços definitivamente, "dominados por um descontentamento crônico ou por uma indolência 
que seca a alma".

Francisco nos adverte que "às vezes perdemos o entusiasmo ao esquecer que o Evangelho 
responde às necessidades mais profundas das pessoas". No entanto, não deve ser assim. O Papa 
expressa fortemente sua convicção: "não é o mesmo ter conhecido Jesus que não conhecê-lo, 
não é o mesmo caminhar com ele que caminhar às apalpadelas, não é o mesmo poder escutá-lo 
que ignorar sua Palavra... não é o mesmo tentar construir o mundo com seu Evangelho que fazê-lo 
só com a própria razão".

Tudo isso devemos descobrir por experiência pessoal em Jesus. Caso contrário, a quem não 
o descobre, "logo lhe falta força e paixão; e uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, 
confiante, enamorada, não convence ninguém". Não estará aqui um dos principais obstáculos 
para impulsionar a renovação desejada pelo Papa Francisco?

  Santos do dia: Paulo de Tebas (228-341). Macário o Egípcio (o Velho) (300-390). Romédio 
de Thaur. Mauro (século VI). Conrado II de Mondsee (+1145). Francisco de Capillas (1607-1648). 
Arnaldo Janssen (1837-1909). Ableberto (Emeberto). Arsênio de Reggio Calabria. Bonito de 
Clermont. Botonto (leigo). Cosme o Melodioso. Diego de Soto. Efísio de Cagliari (leigo). João 
Calibita (leigo). Ida. Malardo de Chartres. Mauro. Probo de Rieti. Romédio. Sawyl Felyn (leigo). 
Sawyl Felyn o “vermelho” (leigo). Secondina de Anagni (leiga). Tarcísia (leiga). Virgem dos Pobres 
de Banneux (leiga). Viatore de Bérgamo. 

Testemunhas do Reino: Leonel Rugama (Nicarágua, 1970). Estela Pajuelo Grimani (Peru, 
1981).

Datas comemorativas: Dia dos Adultos. Dia Mundial do Compositor. Dia da Imprensa 
Filatélica. Dia do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

16 SEGUNDA-FEIRA DA 2ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada - Sl 65,4

Que toda a terra se prostre diante de vós, ó 
Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus 
altíssimo!

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade as 
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. 
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Leitura - Hb 5,1-10

Leitura da Carta aos Hebreus 

1 Todo sumo-sacerdote é tirado do meio dos 
homens e instituído em favor dos homens nas 
coisas que se referem a Deus, para oferecer 
dons e sacrifícios pelos pecados.  Sabe ter 2

compaixão dos que estão na ignorância e no 
erro, porque ele mesmo está cercado de 
fraqueza.  Por isso, deve oferecer sacrifícios 3

tanto pelos pecados do povo, quanto pelos 
seus próprios.  Ninguém deve atribuir-se esta 4

honra, senão o que foi chamado por Deus, 
como Aarão.  Deste modo, também Cristo não 5

se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo-
sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: "Tu és 
o meu Filho, eu hoje te gerei".  Como diz em 6

outra passagem: "Tu és sacerdote para sempre, 
na ordem de Melquisedec".  Cristo, nos dias de 7

sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, 
com forte clamor e lágrimas, àquele que era 
capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por 
causa de sua entrega a Deus.  Mesmo sendo 8

Filho, aprendeu o que significa a obediência a 
Deus por aquilo que ele sofreu.  Mas, na 9

consumação de sua vida, tornou-se causa de 
salvação eterna para todos os que lhe 
obedecem.  De fato, ele foi por Deus pro-10

clamado sumo-sacerdote na ordem de 
Melquisedec. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 109

R. Tu és sacerdote eternamente se-
gundo a ordem do rei Melquisedec!

1.  Palavra do Senhor ao meu Senhor: 
"Assenta-te ao lado meu direito até que eu 
ponha os inimigos teus como escabelo por 
debaixo de teus pés!" R.

2.  O Senhor estenderá desde Sião vosso 
cetro de poder, pois Ele diz: "Domina com vigor 
teus inimigos. R

3.  Tu és príncipe desde o dia em que 
nasceste; na glória e esplendor da santidade, 

como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!" R.
4.  Jurou o Senhor e manterá sua palavra: 

"Tu és sacerdote eternamente, segundo a 
ordem do rei Melquisedec!" R.

Aclamação ao Evangelho - Hb 4,12

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V.  A palavra do Senhor é viva e eficaz: ela 

julga os pensamentos e as intenções do 
coração. R.

Evangelho - Mc 2,18-22

O encontro de Jesus com a humanidade 
deveria resultar num casamento. Jesus é o 
Esposo, e nós, seus noivos e noivas, a Esposa. 
Para quem é capaz de ver e viver isso, a 
presença de Jesus entre nós é alegria, júbilo 
intenso, festa das grandes. O tão sonhado 
casamento está se realizando. Céus e terra 
finalmente se uniram. Vamos comer e beber! 
Não é tempo de jejum, mas de comer e beber. O 
jejum virá no momento certo, quando for 
necessário para viver, com todas as forças, a 
Aliança no Corpo e no Sangue de Jesus.

+Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

18 Os discípulos de João Batista e os fariseus 
estavam fazendo jejum. Então alguns per-
guntaram a Jesus: «Por que os discípulos de 
João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e 
os teus discípulos não fazem?»  Jesus 19

respondeu: «Vocês acham que os convidados 
de um casamento podem fazer jejum enquanto 
o noivo está com eles? Enquanto o noivo está 
presente, os convidados não podem fazer 
jejum.  Mas vão chegar dias em que o noivo 20

será tirado do meio deles. Nesse dia eles vão 
jejuar.  Ninguém põe um remendo de pano 21

novo em roupa velha; porque o remendo novo 
repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda.               
22 Ninguém coloca vinho novo em barris velhos; 
porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, 
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e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho 
novo deve ser colocado em barris novos.»              
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos: Jesus Cristo é a grande novidade 
vinda de Deus, e o seu Evangelho é palavra 
divina e vinho novo. Peçamos ao Pai que nos 
converta à sua mensagem: R. Ouvi-nos,  
Senhor.

1.  Pelos cristãos e cristãs que aprofundam 
o sentido do jejum, pelos que o guardam nos 
dias indicados pela Igreja e pelos que jejuam 
sendo solidários com o órfão e a viúva, oremos, 
irmãs e irmãos.

2.  Por todos aqueles que obedecem à Lei 
de Deus, pelos que aceitam sacrificar-se pelos 
outros e pelos que entregam a sua vida a 
grandes causas, oremos, irmãs e irmãos.

3.  Por todos os povos que acreditam num 
só Deus, pelos que adoram o Filho gerado pelo 
Pai e por aqueles que Ele chamou a segui-Lo, 
oremos, irmãs e irmãos.

4.  Por todos nós que escutamos o Evan-

gelho, pelos que entenderam o seu sentido 
mais profundo e pelos que pedem a Jesus que 
lhes renove o coração, oremos, irmãs e irmãos.

Senhor, nosso Deus, ouvi as orações desta 
assembleia e ensinai-a a escutar a voz do 
Esposo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. 

Antífona da comunhão - Sl 22,5

Preparais à minha frente uma mesa, o meu 
cálice transborda.

Oração depois da comunhão

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito 
de caridade, para que vivam unidos no vosso 
amor os que alimentais com o mesmo pão. 

A Semente na Terra - Mc 2,18-22

Os pecadores, no banquete do Filho do Homem, comem e festam; os justos, emburrados 
na defesa da própria justiça, jejuam e ficam tristes (Mc 2,18).

-  Comer significa viver. E viver é corresponder ao amor livre e gratuito de Deus (Mc 12,30; 
cf. Dt 6,5). Este amor só nos é possível porque Ele nos amou primeiro: “Ele me amou e deu a si 
mesmo por mim” (Gl 2,20). Fui amado por ele quando ainda era pecador (cf. Rm 5,8). Os 
pecadores, agora, nestes tempos novos inaugurados pela vinda do Filho do Homem, só podem 
banquetear; afinal, o Esposo está com eles. Os justos jejuam porque não conhecem este amor. 
Quanto mais se esforçam por merecê-lo, tanto menos se dão conta de que o amor merecido não é 
nem livre, nem gratuito, nem amor. É meretrício (= amor merecido porque devidamente pago!). 

-  O nosso comer, como pecadores perdoados, com o Senhor, não é um banquete qualquer. 
É um banquete de casamento (Mc 2,19). O amor esponsal é a mais bela forma de exprimir a nossa 
relação com Deus, na sua força explosiva e na sua terna suavidade, no seu respeito 
desinteressado e na sua fidelidade incondicional, na sua arrebatadora passionalidade e na sua 
alegria vital. Uma alegria que nem de longe poderíamos supor: celebrar, em Jesus, o casamento 
de Deus com a humanidade. Ele se uniu a nós para nos unir a ele. Ele se tornou homem para que o 
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homem se tornasse Deus. À sua humanização, por puro amor, corresponde, pela graça, a nossa 
divinização. Toda a Escritura nos fala do “amor louco” do Senhor, do excesso de amor com que 
nos amou (cf. Ef 2,4). Da primeira à última página do Livro Sagrado, ele quer ser nosso único 
interlocutor, nosso parceiro ciumento, nosso amante eterno (cf. Jr 31,3).

-  O discípulo/discípula é aquele (a) que conheceu e acreditou neste amor de Deus por ele 
(cf. 1Jo 4,16). Diz seu “sim” a quem, desde sempre, lhe deu o seu “sim”, e vive na alegria da 
união. Antes, podia até jejuar, à espera do esposo, mas, agora, faz festa pela sua presença. 

-  Jesus, na verdade, representa a novidade absoluta. Por isso, do seu banquete não se pode 
participar com a “roupa velha” da Lei remendada com retalhos novos. No banquete de Jesus, só 
se entra com o vestido novo da sua misericórdia. Misericórdia dada generosamente, acolhida 
confiantemente na fé e agradecida alegremente na festa.

-  No banquete de Jesus, nos é dada uma vida nova: o Espírito Santo, o próprio amor de 
Deus prometido para os últimos tempos (cf. Ez 36,25ss.; Jl 3,1ss.). Essa vida nova não cabe em 
odres velhos. O “coração de pedra” era o odre velho para a letra que mata; o “coração de carne” é 
o odre novo para o Espírito que dá vida (cf. 2Cor 3,6). Quem ainda procura a justificação na lei não 
tem mais nada a ver com Cristo. Paulo é taxativo: o 'justo' decaiu da graça (Gl 5,4). A razão está na 
Segunda Coríntios: Somente “se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo 
passou, agora tudo é novo” (2Cor 5,17). 

-  O vinho novo (v. 22) exprime a mesma coisa, dando-lhe, porém, um matiz diferente: a 
alegria e o amor, a festa e a paixão, que o vinho simboliza. No banquete com Jesus, se recebe uma 
vida nova: o Espírito Santo, o próprio amor de Deus prometido pelos profetas para os últimos 
tempos, dado definitivamente em Jesus e por Jesus. 

  Santos do dia: Marcelo I (+308). Honorato de Arles (+429). Tozzo de Augsburg (+778). 
Otão (+-1200-1220). Berardo, Otão, Pedro, Acúrsio e Adiuto. Dana (leiga). Fursa. Tiago de 
Tarantásia. João de Bagno de Romagna. Melas. Priscila de Roma (matrona). Ticiano de Odércio. 
Trivieiro (Trovério). 

 Datas comemorativas: Fundação da Universidade de Coimbra (1537). 

17 TERÇA-FEIRA - SANTO ANTÃO, Abade - Memória
(Cor branca - Ofício do dia da semana)

Antão não é um santo, mas um “monstro 
sagrado”. Embora não seja o único, é o mais 
célebre dos pais do anacoretismo*. Segundo a 
Vida de Antão, escrita por Santo Atanásio (295-
373), é seu fundador. (São Pacômio seria o 
fundador do cenobitismo). Antão – nome 
traduzido às vezes por Antônio – nasceu em 
251. Quando chegou aos vinte anos, mais ou 
menos, dedicou-se à vida ascética, primeiro 
numa vila (sob a direção de um ancião), depois 

numa tumba escavada nos flancos de uma 
montanha não longe do Rio Nilo, finalmente, em 
pleno deserto numas ruínas abandonadas. 
Numa segunda fase de sua vida, começou a 
surgir em torno dele um sistema de pequenos 
mosteiros, uma comunidade em que ele é 
considerado “pai”. Numa outra etapa, desloca-
se para o Mar Morto, para o lugar em que ainda 
hoje se encontra o mosteiro a ele dedicado, no 
qual passará grande parte de sua longa vida, até 
à morte, em 355. À época da perseguição de 
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Diocleciano (a partir de 303) e, mais tarde, da 
crise ariana, interveio em Alexandria, em apoio 
a Santo Atanásio, ferrenho defensor africano da 
divindade de Cristo. Atanásio, na biografia que 
escreve do célebre eremita – descrevendo 
amplamente sua ascese, seu gênero de vida, os 
combates espirituais por ele enfrentados, sua 
espiritualidade – o apresentará como exemplo 
de vida monástica. Atribui-se a Antão um 
conjunto de cartas, de cunho espiritual e 
teológico – vinte e sete ao todo – traduzidas em 
diversas línguas. É difícil estabelecer a 
autenticidade de uma carta a Teodoro de 
Tabennesi, uma série de Regras e uns vinte 
sermões. 

Antífona da entrada - Sl 91,13-14

O justo florescerá como a palmeira, cres-
cerá como o cedro do Líbano, plantado na casa 
do Senhor, nos átrios de nosso Deus.

Oração do dia

Ó Deus que chamastes ao deserto santo 
Antão, pai dos monges, para vos servir por uma 
vida heroica, dai-nos, por suas preces, a graça 
de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima 
de tudo.

Leitura - Hb 6,10-20

Leitura da Carta aos Hebreus 

10Irmãos:  Deus não é injusto, para esquecer 
aquilo que estais fazendo e a caridade que 
demonstrastes em seu nome, servindo e con-

11tinuando a servir os santos.  Mas desejamos 
que cada um de vós mostre até ao fim este 
mesmo empenho pela plena realização da 

12esperança,  para não serdes lentos à com-
preensão, mas imitadores daqueles que, pela fé 
e a perseverança, se tornam herdeiros das 

13promessas.  Pois quando Deus fez a promessa 
a Abraão, não havendo alguém maior por quem 

14 jurar, jurou por si mesmo, dizendo: "Eu te cu-
mularei de bênçãos e te multiplicarei em gran-

15de número".  E assim, Abraão foi perseverante 
16e alcançou a promessa.  Os homens juram, de 

fato, por alguém mais importante, e a garantia 
   do juramento põe fim a qualquer contestação. 

17 Por isso, querendo Deus mostrar, com mais 
firmeza, aos herdeiros da promessa, o caráter 
irrevogável da sua decisão, interveio com um 

18juramento.  Assim, por meio de dois atos 
irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira 
por parte de Deus, encontramos profunda 
consolação, nós que tudo deixamos para 

19conseguir a esperança proposta.  A esperan-
ça, com efeito, é para nós qual âncora da vida, 
segura e firme, penetrando para além da cortina 

20do santuário,  aonde Jesus entrou por nós, 
como precursor, feito sumo-sacerdote eterno 
na ordem de Melquisedec. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - 110 

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança.

1.  Eu agradeço a Deus de todo o coração 
junto com todos os seus justos reunidos! Que 
grandiosas são as obras do Senhor, elas 
merecem todo o amor e admiração! R.

2.  O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá 
o alimento aos que o temem e jamais 
esquecerá sua Aliança. R.

3.  Enviou libertação para o seu povo, 
confirmou sua Aliança para sempre. Seu nome 
é santo e é digno de respeito. Permaneça 
eternamente o seu louvor. R.

Aclamação ao Evangelho - Ef 1, 17-18

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V.  Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê 

do saber do Espírito, para que conheçais a 
esperança reservada para vós como herança. R. 
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Evangelho - Mc 2,23-28

A criação mira ao sábado, isto é, ao 
repouso, ao gozo, à fruição. É o que o Criador e 
Pai deseja para seus filhos e filhas. À luz deste 
princípio, tudo deve ser visto e revisto. Para 
Jesus, isso é claro; mas não o é para os 
escribas e fariseus. A lei para eles não é um 
meio, mas uma finalidade, um valor absoluto. 
Perderam de vista o gozo prometido para o qual 
Jesus nos conduz. O que é a Lei para você: uma 
seta no caminho ou a meta da sua caminhada? 
Uma ajuda ou um peso intolerável? U meio ou 
um fim?

+Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

23 Jesus estava passando por uns campos 
de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos 
começaram a arrancar espigas, enquanto 
caminhavam.  Então os fariseus disseram a 24

Jesus: "Olha! Por que eles fazem em dia de 
sábado que não é permitido?"  Jesus lhes 25

disse: "Por acaso, nunca lestes o que Davi e 
seus companheiros fizeram quando passaram 
necessidade e tiveram fome?  Como ele 26

entrou na casa de Deus, no tempo em que 
Abiatar era sumo-sacerdote, comeu os pães 
oferecidos a Deus, e os deu também aos seus 
companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é 
permitido comer esses pães".  E acrescentou: 27

"O sábado foi feito para o homem, e não o 
homem para o sábado.  Portanto, o Filho              28

do Homem é senhor também do sábado".                     
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Ao celebrarmos a memória 
de Santo Antão, que, para ser perfeito, vendeu 
tudo o que tinha e o deu aos pobres, oremos a 
Deus Pai todo-poderoso, dizendo: R. Deus,  
fonte de toda a santidade, ouvi-nos.

1. Pelas Igrejas do mundo inteiro, para 
que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam 
santas em todos os seus filhos e filhas, oremos, 
irmãos.

2. Por todos nós, chamados à santidade, 
para que, a exemplo de Santo Antão, imitemos 
fielmente o Cristo pobre, oremos, irmãos.

3. Pelas nossas comunidades, para que os 
seus membros amem a Deus e ao próximo, 
indo além das leis e dos preconceitos, oremos, 
irmãos.

4. Pelas famílias da nossa diocese, para 
que sejam escolas do Evangelho, tendo por 
Mestre o Senhor Jesus, oremos, irmãos.

5. Por nós aqui reunidos em assembleia, 
para que sirvamos o Senhor com alegria e 
caminhemos sempre na sua presença, oremos, 
irmãos.

Deus eterno e onipotente, que nos cha-
mastes a ser santos, humildemente Vos 
pedimos que, por intercessão de Santo Antão, 
vivamos o mistério pascal do vosso Filho. Ele 
que vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Aceitai, ó Deus, nossas humildes oferendas 
trazidas ao altar na festa de Santo Antão, para 
que, desapegados dos bens terrenos, vos 
tenhamos por única riqueza.

Antífona da comunhão - Mt 19,21

Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens 
e dá aos pobres. Depois, vem e segue-me, diz o 
Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos fortalecestes pelo vosso 
sacramento, concedei-nos vencer as tentações 
do inimigo, como destes a Santo Antão 
esplêndidas vitórias contra as forças do mal.
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A Semente na Terra - Mc 2,23-28

 O capítulo 2 do Evangelho de Marcos começa com Jesus, que tem poder de perdoar os 
pecados, e termina com o Filho do Homem, que é senhor do sábado. Todo o capítulo é, 
assim, uma revelação progressiva da identidade de Jesus: cura o corpo e o espírito, 

restaura a vida e estabelece a comunhão com Deus, come com os pecadores e dá início ao 
banquete do casamento. Tudo isso ocorre no arco de uma semana: a criação chega ao seu sétimo 
dia  –  o  – e bebe da fonte de onde brotou. Refeita a aliança, é de dever fazer o que antes se shabat
considerava ilícito: agir como Deus age e comer de sábado, à Sua mesa. Afinal, nos foi dada a sua 
própria vida. Este é o dom definitivo que o Filho do Homem nos faz. As transgressões de Jesus e 
dos seus discípulos e discípulas não são sinal de rebeldia em relação a Deus, mas indicam, 
positivamente, a novidade do Reino de Deus. Faz-se a passagem da promessa ao cumprimento, 
que, longe de negar a promessa, a realiza de forma inesperada.

-  O sábado é o dia do Senhor. Mais que isso. É Deus mesmo que se dá ao homem e à mulher 
como repouso. “Fizestes-nos para vós, ó Deus, e não encontramos repouso enquanto não 
descansarmos em vós” (Santo Agostinho,  I 1,1). Nesta perspectiva, o homem e a Confissões
mulher não são tanto feitos para os 'dias úteis' da semana – feitos de preocupação e fadiga, de 
construção e destruição incessante – mas para o : o cessar, a parada, o descanso, o shabat
repouso. Não podendo, porém, alcançá-lo, apesar de todo esforço, o  – que, em última shabat
análise, é Deus mesmo, repouso do homem – vem ao seu encontro para se dar a ele e, assim, 
transformar a busca em posse, a procura em encontro.

-  A passagem evangélica mostra Jesus que – no seu dia – passa por campos semeados. As 
espigas estão maduras, tanto que os discípulos as colhem para forrar o estômago. Na verdade, 
estando próxima a Páscoa, trigo maduro é o próprio Jesus, que seus discípulos começam a colher 
para dele se alimentarem. Por isso, “começaram a caminhar” (v. 23). Apenas começaram. A 
estrada é longa e eles precisam desse alimento (cf. 1Rs 19,7).

-  Depois das imagens do perdão, do chamado, do banquete de casamento, da roupa nova e 
do vinho novo, a imagem do 'trigo' é mais uma alusão à Eucaristia, em cuja celebração os 
discípulos e as discípulas comem e vivem do Senhor que se dá a eles em alimento para a 
caminhada. A referência a Davi – que, na “casa”, “come” “os pães” da proposição e os “dá” aos 
companheiros (a palavra “companheiro” vem de “ ” + “ ”: com + pão = comer o pão cum panis
juntos) (cf. 6,41ss.; 14,22.17) completa e coroa a evocação da Eucaristia.

-  O alimento sabático – a Eucaristia – é o alimento novo de que se nutrem o homem e a 
mulher novos. O alimento novo é o próprio Deus, que se doa a eles, como sua vida. Se souberem o 
que fazem, são bem-aventurados; senão, são malditos e transgressores da lei (Lc 6,5, segundo o 
códice D*).

 
Santos do dia: Antão (250-356). Sulpício II de Bourges (615-647). Bento (Benedito) Biscop 

Baducing (628-689). Gamelberto (VIII século). Roselina de Villeneuve (1263-1329). Juliano Saba. 
Januário Sanchez Delgadillo (leigo). Marcelo de Die. Neosnádia. Espeusipo, Elasipo, Melesipo e 
Leonila (leigos). Sulpício o Piedoso.

Testemunhas do reino: Lumumba (Congo, 1961). Sílvia Maribel Arriola (El Salvador, 1981). 
Ana Maria Castillo (El Salvador, 1981). Jaime Restrepo López (Colômbia, 1988). Juan Luís 
Segundo (Uruguai, 1996). 

Datas comemorativas: Dia do Açougueiro. Dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Dia 
Internacional do Riso.
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ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Anacoreta. Pessoa que vive em lugar separado, tranquilo, longe da agitação da vida social. No 
nosso caso, o monge que não forma comunidade com outros monges, mas vive sozinho. Sinônimo de 
“eremita”, pessoa que vive no deserto, num lugar isolado, na solidão. O anacoretismo (criado por Santo 
Antão) é o estilo de vida próprio dos monges que não formam comunidade.

[2] Códice. Volume composto por vários pergaminhos que contém cópias manuscritas muito 
antigas (século VI ca.) de textos bíblicos. O Códice “D” faz parte do chamado Texto Ocidental, sendo um 
dos seus representantes. Tem o nome de Cantabrigense (de Canterbury, Inglaterra) e contém os 
Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. 

18 QUARTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada - Sl 65,4

Que toda a terra se prostre diante de vós, ó 
Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus 
altíssimo!

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade as 
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. 

Leitura - Hb 7,1-3.15-17

Leitura da Carta aos Hebreus 

1Irmãos:  Melquisedec, rei de Salém, sacer-
dote de Deus Altíssimo. saiu ao encontro de 
Abraão, quando esse regressava do combate 

2contra os reis, e o abençoou.  Foi a ele que 
Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu 
nome significa, em primeiro lugar, "Rei de Jus-
tiça"; e, depois: "Rei de Salém", o que quer 

3dizer, "Rei da Paz".  Sem pai, sem mãe, sem 
genealogia, sem início de dias, nem fim de vi-
da! É assim que ele se assemelha ao Filho de 

                    Deus e permanece sacerdote para sempre. 
15 Isto se torna ainda mais evidente, quando    

surge um outro sacerdote, semelhante a 
16Melquisedec,  não em virtude de uma 

prescrição de ordem carnal, mas segundo a 
17força de uma vida imperecível.  Pois diz o 

testemunho: "Tu és sacerdote para sempre na 
ordem de Melquisedec". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 109 

R. Tu és sacerdote eternamente se-
gundo a ordem do rei Melquisedec!

1.  Palavra do Senhor ao meu Senhor: 
"Assenta-te ao lado meu direito até que eu 
ponha os inimigos teus como escabelo por 
debaixo de teus pés!" R.

2.  O Senhor estenderá desde Sião vosso 
cetro de poder, pois Ele diz: "Domina com vigor 
teus inimigos; R

3.  Tu és príncipe desde o dia em que 
nasceste; na glória e esplendor da santidade, 
como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!" R.

4. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: 
"Tu és sacerdote eternamente, segundo a 
ordem do rei Melquisedec!" R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,23

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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V. Jesus pregava a Boa-nova, o Reino 
anunciando, e curava toda espécie de doenças 
entre o povo. R.

Evangelho - Mc 3, 1-6

O Evangelho hoje nos ensina que a cura do 
homem de mão seca é um dos mais 
importantes milagres de Jesus. É com a mão 
que damos, mas é também com a mão que 
recebemos. Se tudo é dom, precisamos poder 
acolhê-lo. Se nossa mão não se abre, não 
podemos receber nada. Jesus precisa abrir 
nossa mão para recebermos seu dom. Mas é o 
coração que move a mão. Como vai o seu 
coração? Que comandos ele está enviando à 
sua mão? O que fazer para abrir a mão, para que 
ela seja capaz de receber o dom de Deus?

+Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

1 Jesus entrou de novo na sinagoga, onde 
estava um homem com a mão seca.  Havia aí 2

algumas pessoas espiando, para verem se 
Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim 
poderem acusá-lo.  Jesus disse ao homem da 3

mão seca: «Levante-se e fique no meio.»                           
4 Depois perguntou aos outros: «O que é que a 
Lei permite no sábado: fazer o bem ou fazer o 
mal, salvar uma vida ou matá-la?» Mas eles não 
disseram nada.  Jesus então olhou ao seu 5

redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram 
duros de coração. Depois disse ao homem: 
«Estenda a mão.» O homem estendeu a mão e 
ela ficou boa.  Logo depois, os fariseus saíram 6

da sinagoga e, junto com alguns do partido de 
Herodes, faziam um plano para matar Jesus.            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus continua hoje a sentir-Se triste e 
indignado com a dureza que Ele vê em muitos 

corações. Peçamos ao Pai que nos torne 
mansos e humildes, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que os cristãos e as cristãs da 
nossa diocese se alegrem com o bem que os 
outros fazem e bendigam o Senhor pelos seus 
dons, oremos, irmãos e irmãs.

2.  Para que os juízes, que interpretam as 
leis escritas, sejam capazes de as humanizar, 
como Jesus, e de as pôr ao serviço dos mais 
infelizes, oremos, irmãos e irmãs.

3.  Para que os médicos, com o conhe-
cimento que têm e as técnicas que usam e, 
sobretudo, com a sabedoria do coração, curem 
o corpo e o espírito dos que mais sofrem, 
oremos, irmãos e irmãs.

4.  Para que as pessoas que sofreram 
violência recebam de Deus a força de que 
precisam e refaçam a sua vida com esperança, 
oremos, irmãos e irmãs.

Senhor, nosso Deus, perdoai a dureza dos 
nossos corações e transformai-nos em sinais 
do vosso amor de Pai. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. 

Antífona da comunhão - Sl 22,5

Preparais à minha frente uma mesa, o meu 
cálice transborda.

Oração depois da comunhão

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito 
de caridade, para que vivam unidos no vosso 
amor os que alimentais com o mesmo pão.
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Estender a mão: a ação de Jesus está toda voltada para isso (v. 5). O que Jesus visa é 
justamente isso: curar a nossa mão, fechada na posse e ressequida na morte, para que 
acolha o dom de Deus e se abra na direção dos irmãos e das irmãs!

-  Para Jesus, este milagre da cura do homem da mão seca, é questão de vida ou de morte. 
Se Jesus o faz, nos salva; se não o faz, é como se nos matasse outra vez, pois não nos tira de nossa 
morte. 

-  Por que isso? Por uma razão simples, mas que nem sempre se percebe: não basta que ele 
nos faça o dom da salvação; é preciso que ele nos dê também a mão para acolhê-lo. Senão, cai 
por terra como a peça de roupa que não encontra o cabide para segurá-la. Na verdade, tanto a 
salvação como a sua acolhida por nós são dons do Alto, são presentes do céu, são graça de Deus. 

-  Jesus quer dar o seu dom – que tem seu ponto mais alto no alimento sabático, imagem e 
presença da vida divina – a mim pessoalmente. Ele cura a minha mão, para que eu a estenda; ele 
liberta o meu desejo, para que eu tenda ao seu dom. Usando outra imagem, a da boca, o Salmo 
diz: "Eu sou Javé seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca, e eu a encherei». (Sl 
81,11).

-  Aparentemente muito simples, este é o mais difícil milagre de Jesus. Vai lhe custar a vida. 
De fato, é logo após esse milagre que o poder religioso e o poder civil se unem para eliminá-lo 
(3,6). Este milagre aponta para a cruz e só na cruz estará completo. 

-  A Cruz será o maior mal e o maior bem: vai desmascarar satanás e o mal que nos faz, 
impedindo-nos o desejo de ser como Deus, e, ao mesmo tempo, revelará Deus e o bem que ele 
nos quer, capaz de amolecer o coração mais endurecido. As suas mãos pregadas soltarão as 
nossas mãos rígidas. A árvore da cruz será a árvore do verdadeiro paraíso. Da árvore que está no 
meio do jardim do Calvário penderá o fruto que poderemos apanhar e comer para nos tornarmos 
como Deus.

-  Com o Evangelho de hoje, termina uma etapa do livrinho de Marcos, em que Jesus se 
revela a nós principalmente por meio daquilo que faz por nós. A sua “identidade” passa através da 
sua “atividade” em nosso favor. De fato, marca uma virada decisiva na sua vida: terá que “se 
retirar” definitivamente para “junto do mar” (v. 7). Ali, com o poder da sua palavra, dará início ao 
novo Êxodo (Mc 4). Não só libertará o povo da escravidão do mal, da doença e da morte (Mc 5), 
mas o chamará para o deserto, para o nutrir com o seu maná (Mc 6-8). Estão aqui os sinais 
fundamentais de Jesus e da sua comunidade: o anúncio, o batismo e a Eucaristia. Isto é: o 
chamamento a uma vida nova (anúncio), o dom da vida nova (batismo) e o seu desenvolvimento 
graças ao alimento do Pão (eucaristia). 

-  O discípulo, por sua vez, aparece como aquele de quem o Senhor abre o coração e a mão, 
para desejar o que ele veio oferecer. O ser humano, criado para amar, é, por natureza, desejo. 
Falta-lhe sempre o essencial, o infinito de que tem necessidade. Tudo o que faz não o preenche, 
pois é sempre inferior a ele. Feito para o outro – e, radicalmente, o Outro – não o pode produzir, 
mas só o reconhecer e acolher. O desejo sozinho não produz nada, mas tudo acolhe. Sendo capaz 
de tudo, pode acolher o próprio Deus: o ser humano é “capaz de Deus”, ensina o grande teólogo 
alemão K. Rahner. Deus não pode ser atingido pela nossa ação, mas pode ser atraído pelo nosso 
vazio. O homem não é Deus nem pode criá-lo, mas pode acolhê-lo e, só assim, preencher seu 
vazio. Nosso vazio não pode ser preenchido nem por nós nem pelos nossos esforços, mas pode 
se deixar preencher pelo dom de Deus, pelo Dom, que é Deus mesmo!

A Semente na Terra - Mc 3,1-6 
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 Santo do dia: Prisca mártir (século I). Faustina e Liberata (+580). Margarida da Hungria 
(1242-1270). Regina Protmann (1552-1613). Coscônio, Zenão e Melanipo (leigos). Deícolo. 
Sucesso, Paulo e Lúcio. Volusiano de Tours. 

Testemunhas do Reino: Germán Cortés (Chile, 1978). José Eduardo (Brasil, 1981). Sérgio 
Bertén (Guatemala, 1982)

Datas comemorativas: Dia do Terapeuta Ocupacional. Unificação da Alemanha por Bismark 
(1871). 

19 QUINTA FEIRA DA 2ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia da semana)

Antífona da entrada - Sl 65,4

Que toda a terra se prostre diante de vós, ó 
Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus 
altíssimo!

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade as 
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz.

Leitura - Hb 7,25 – 8,6

Leitura da Carta aos Hebreus 

25Irmãos:  Jesus é capaz de salvar para sem-
pre aqueles que, por seu intermédio, se apro-
ximam de Deus. Ele está sempre vivo para 

 26interceder por eles.  Tal é precisamente o 
sumo-sacerdote que nos convinha: santo, 
inocente, sem mancha, separado dos pecado-

27res e elevado acima dos céus.  Ele não 
precisa, como os sumos-sacerdotes oferecer 
sacrifícios em cada dia, primeiro por seus 
próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já 
o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si 

28mesmo.  A Lei, com efeito, constituiu sumos-
sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a 
palavra do juramento, que veio depois da Lei, 
constituiu alguém que é Filho, perfeito para 

8,1sempre.  O tema mais importante da nossa 
exposição é este: temos um sumo-sacerdote 
tão grande, que se assentou à direita do trono da 

2majestade, nos céus.  Ele é ministro do 
Santuário e da Tenda verdadeira, armada pelo 

3Senhor, e não por mão humana.  Todo sumo-
sacerdote, com efeito, é constituído para 
oferecer dádivas e sacrifícios; portanto, é 

4necessário que tenha algo a oferecer.  Na 
verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria 
nem mesmo sacerdote, pois já existem os que 

5oferecem dádivas de acordo com a Lei.  Estes 
celebram um culto que é cópia e sombra das 
realidades celestes, como foi dito a Moisés, 
quando estava para executar a construção da 
Tenda. "Vê, faze tudo segundo o modelo que te 

6foi mostrado sobre a montanha".  Agora, 
porém, Cristo possui um ministério superior. 
Pois ele é o mediador de uma aliança bem 
melhor, baseada em promessas melhores.                  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39 

R. Eis que venho fazer, com prazer, a 
vossa vontade, Senhor!

1.  Sacrifício e oblação não quisestes,  
mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não 
pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por 
nossos pecados, e então eu vos disse: "Eis que 
venho!" R.
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2.  Sobre mim está escrito no livro: "Com 
prazer faço a vossa vontade, guardo em meu 
coração vossa lei!" R. 

3.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! R.

4.  Mas se alegre e em vós rejubile todo ser 
que vos busca, Senhor! Digam sempre: "É 
grande o Senhor!" os que buscam em vós seu 
auxílio. R.

Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida 
imperecíveis. R.

Evangelho - Mc 3,7-12

A narração evangélica de hoje retrata um 
momento de entusiasmo em relação a Jesus. 
Não só os discípulos, mas também a multidão; 
não só da Galileia, mas também de Jerusalém e 
de outras regiões, vão ao seu encontro. O 
entusiasmo é bom, mas pode acabar. Você vive 
de entusiasmo? A Palavra tem raízes em você 
ou fica no entusiasmo? O que fazer quando o 
entusiasmo acaba, e a rotina toma conta? 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

7Naquele tempo:  Jesus se retirou para a 
beira do mar, junto com seus discípulos. Muita 

8gente da Galileia o seguia.  E também muita 
gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do 
outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e 
Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido 

9falar de tudo o que ele fazia.  Então Jesus pediu 
aos discípulos que lhe providenciassem uma 
barca, por causa da multidão, para que não o 

10comprimisse.  Com efeito, Jesus tinha curado 
muitas pessoas, e todos os que sofriam de 
algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. 

11 Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus 
12pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus!"  Mas 

Jesus ordenava severamente para não dizerem 
quem ele era. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus Cristo manifestou-Se como Filho e 
Enviado de Deus, que vem curar quem está 
doente e libertar do mal os oprimidos. Oremos 
ao Pai celeste, dizendo: R. Livrai-nos de todo 
o mal, Senhor.

1.  Para que as Igrejas do Oriente e do 
Ocidente revelem aos homens e às mulheres de 
hoje o Senhor Jesus como Aquele que vem 
salvar e curar quem sofre, oremos, irmãos.

2.  Para que as autoridades civis que 
governam os povos tenham o desejo de servir 
todos os cidadãos, mas particularmente os que 
sofrem calados e não reagem, oremos, irmãos.

3. Para que as crianças e os jovens se 
aproximem de Jesus, Mediador divino, e Lhe 
peçam que os torne santos como Ele, oremos, 
irmãos.

4.  Para que os que sofrem n alma ou no 
corpo corram para Jesus, a fim de O tocarem, e 
sejam curados dos males que os afligem, 
oremos, irmãos.

5.  Para que as famílias da nossa comu-
nidade e todos os que andam tristes e abatidos 
recuperem as forças na oração feita a Jesus, 
oremos, irmãos. 

Senhor, nosso Deus, fazei que, por me-
diação de Jesus Cristo, sejamos livres de todo o 
mal e de todo o pecado. Ele que vive e reina 
pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. 
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Antífona da comunhão - Sl 22,5

Preparais à minha frente uma mesa, o meu 
cálice transborda.

Oração depois da comunhão

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito 
de caridade, para que vivam unidos no vosso 
amor os que alimentais com o mesmo pão. 

A Semente na Terra - Mc 3,7-12

Jesus pede aos discípulos uma pequena barca, de modo que a grande multidão não o 
esmague: “ele disse aos discípulos que providenciassem um barquinho para ele, a fim de 
que a multidão não o apertasse” (Mc 3,9). Com este procedimento, se faz uma delimitação 

entre a multidão, que o esmaga, e aqueles que o tocam e são curados por ele. É um espaço bem 
preciso – pequeno, na verdade (que a Bíblia da CNBB traduz por 'barquinho'; outras, por 'pequeno 
barco') – mas aberto a todos. Olhando de trás para a frente, é a instituição da Igreja, a comunidade 
que segue Jesus para estar com ele e formar a sua nova família (cf. 3,14). É no interior desta 
comunidade que serão escolhidos os Doze, como colunas do novo edifício (cf. 3,13-19). 

-  A seção anterior do Evangelho de Marcos fizera uma apresentação essencial do seu 
mistério e concluía com o anúncio da sua paixão (1,16 – 3,6). A seção que começa com o 
Evangelho de hoje vai da retirada para o mar até à rejeição em Nazaré (3,7 – 6,6). No lugar de um 
anúncio da paixão (3,6), temos, aqui, um pré-anúncio da páscoa: a sua retirada para junto do mar 
atrai as multidões para ele e para o dom que ele quer lhes fazer. Da mesma forma que da árvore 
vem o fruto, da Cruz virá a sua comunidade, a Igreja. A sua perdição – como para o Servo de Deus 
– será salvação para as multidões (cf. Is 53). À sua ida da cidade para o mar corresponde um 
êxodo de massas humanas que ele atrai para o deserto, memória e símbolo do Êxodo do Egito. É 
justamente ali, no deserto da busca da liberdade, que ele falará ao coração das massas para as 
transformá-las em povo*. Ele vai “seduzi-la, levá-la ao deserto e conquistar seu coração” (Os 
2,16). As suas fadigas o prenderam a Cafarnaum e suas redondezas; seu fracasso o lança, como 
os pontos cardeais, em todas as direções: “se a sua ação foi parcial, a sua paixão é universal” 
(Fausti). As multidões, na verdade, veem de todos os lados, início e antecipação de Pentecostes, 
quando, depois da “retirada” definitiva da morte, Jesus enviará do Pai o seu Espírito sobre toda 
carne!

-  A mudança não é meramente geográfica: um simples deslocamento. Muda também o 
tipo de atividade: se, antes, prevalecera o anúncio do Reino em obras e palavras, agora, 
predomina um ensinamento feito com carinho e cuidado aos que ouviram o chamado, para que 
quem tem ouvido para ouvir, ouça (4,23). Dessa forma, o Senhor encaminha a sua futura Igreja, 
educando-a na escuta da Palavra: a acolhida da Palavra une os discípulos a ele e os introduz na sua 
família (Mc 3). As multidões não são abandonadas, mas uma atenção especial é, a partir de agora, 
dedicada ao pequeno grupo dos discípulos e discípulas.

-  O Evangelho de hoje não relata nenhum acontecimento específico. É, na verdade, uma 
síntese de muitos fatos, que serve de transição e de costura entre vários trechos. Os estudiosos 
chamam esse tipo de texto de “sumário”. Os sumários ajudam muito a entender o conjunto da 
atividade de Jesus na perspectiva do evangelista, que, no caso, é Marcos. A intenção do 
evangelista é apresentar Jesus através do sumário; o que, muitas vezes, porém, acontece é que o 
sumário revela também o próprio evangelista: sua experiência pessoal de Deus, sua concepção 
de Jesus, suas intenções teológicas.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
0 

de
 J

an
ei

ro
 -

 S
ex

ta
-f

ei
ra

 d
a 

2ª
 S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

76

 Santos do dia: Agrício de Tréveris (260-332). Henrique de Uppsala (1100-1160). Arsênio de 
Corfu. Bassiano. Catelo. Deodato de Saint-Diè. Faustina de Como. Germânico (leigo). João de 
Ravena. Launomaro. Liberata de Como. Macário o Grande. Macário o Alexandrino, Mário, Marta, 
Ábaco e Audiface (leigos). Ponciano de Spoleto (leigo). Remígio de Rouen.

 Datas comemorativas: Falecimento de Cândido Rondon (1958) .

-  O que este sumário de Marcos quer nos ensinar? Quer ensinar que a morte de Jesus 
(anunciada em Mc 3,6) não é o fim de tudo, mas a realização da salvação para todos (3,7-8). A 
Igreja nasce da Cruz, e é uma pequena barca (3,9). O contato (o encontro) com Jesus cura os 
males (3,10). E é preciso lutar contra a tentação do sucesso (3,11-12), diametralmente oposta à 
atitude de humildade e pobreza de Jesus. 

 

20 SEXTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 65,4

Que toda a terra se prostre diante de vós, ó 
Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus 
altíssimo!

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade as 
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. 

Leitura - Hb 8,6-13

Leitura da Carta aos Hebreus 

6Irmãos:  Agora, Cristo possui um ministério 
superior. Pois ele é o mediador de uma aliança 
bem melhor, baseada em promessas melhores. 
7 De fato, se a primeira aliança fosse sem 
defeito, não se procuraria estabelecer uma 

8segunda.  Com efeito, Deus adverte: "Dias 
virão, diz o Senhor, em que concluirei com a 
casa de Israel e com a casa de Judá uma nova 

9aliança.  Não como a aliança que eu fiz com os 
seus pais, no dia em que os conduzi pela mão 
para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles 
não permaneceram fiéis à minha aliança; por 

isso, me desinteressei deles, diz o Senhor.                    
10 Eis a aliança que estabelecerei com o povo de 
Israel, depois daqueles dias - diz o Senhor: 
colocarei minhas leis na sua mente e as 
gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e 

11eles serão o meu povo.  Ninguém mais ensi-
nará o seu próximo, e nem o seu irmão, 
dizendo: 'Conhece o Senhor!' Porque todos me 

                                conhecerão, desde o menor até o maior. 
12 Porque terei misericórdia das suas faltas, e 

                        não me lembrarei mais dos seus pecados". 
13 Assim, ao falar de nova aliança, declarou 
velha a primeira. Ora, o que envelhece e se 
torna antiquado está prestes a desaparecer.                  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 84 

R. A verdade e o amor se encontrarão.

1.  Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, 
concedei-nos também vossa salvação! 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 
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andará na sua frente e a salvação há de seguir os 
passos seus. R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 5,19

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Em Cristo, Deus reconciliou consigo 

mesmo a humanidade; e a nós ele entregou 
esta reconciliação. R 

Evangelho - Mc 3, 13-19

Que maravilha o Evangelho de hoje para os 
discípulos missionários de sempre! Não são 
eles que entram no grupo de Jesus, mas Jesus 
que os convida. Não é qualquer um que é 
convidado, mas só aqueles que Jesus quer. 
Não formam um grupo fechado, mas um grupo 
aberto ao mundo ao seu redor. Não têm uma 
missão independente, mas devem continuar a 
missão de Jesus. Nunca deixarão de ser 
discípulos, e Jesus nunca deixará de ser seu 
mestre. Preparemo-nos para ouvir tanta 
maravilha!

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

13 Jesus subiu ao monte e chamou os que 
desejava escolher. E foram até ele.  Então 14

Jesus constituiu o grupo dos Doze, para que 
ficassem com ele e para enviá-los a pregar,                   
15 com autoridade para expulsar os demônios.      
16 Constituiu assim os Doze: Simão, a quem deu 
o nome de Pedro;  Tiago e João, filhos de 17

Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, 
que quer dizer «filhos do trovão»;  André, 18

Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho 
de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu,  e Judas 19

Iscariotes, aquele que depois o traiu. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Até aqui o Evangelho nos falou dos que se 
opõem a Jesus. Hoje escutamos o chamamen-
to que Ele fez aos Doze. Peçamos ao Pai que 

também nós O escutemos e nos tornemos seus 
discípulos missionários: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Senhor dê ao povo que esco-
lheu e que tem o seu fundamento nos Após-
tolos, dias serenos, uma fé firme e verdadeira 
sabedoria, oremos, irmãos.

2.  Para que o Senhor dê aos cristãos mais 
jovens o dom de ouvirem o chamamento do 
Espírito Santo e de dizerem «sim» a Jesus, tal 
como os Doze, oremos, irmãos. 

3.  Para que o Senhor infunda no coração 
de todos os homens e mulheres o Espírito da 
nova Aliança estabelecida no Sangue de Cristo 
e não mais recorde as infidelidades de cada um, 
oremos, irmãos.

4.  Para que o Senhor suscite na nossa co-
munidade o desejo de uma nova evangelização, 
semelhante à que receberam e fizeram os que 
caminhavam com Ele, oremos, irmãos. 

5.  Pelos membros da nossa comunidade, 
para que a celebração do mártir São Sebastião  
lhes alcance a graça de amar a Jesus e abraçar 
o Evangelho como ele o fez, oremos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, que continuais a 
chamar-nos pelo nosso nome, fazei de nós 
instrumentos a serviço do vosso Reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. 

Antífona da comunhão - Sl 22,5

Preparais à minha frente uma mesa, o meu 
cálice transborda.

Oração depois da comunhão

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito 
de caridade, para que vivam unidos no vosso 
amor os que alimentais com o mesmo pão. 
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A Semente na Terra - Mc 3,13-19

Ele então constituiu Doze, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar 
a Boa Nova, com o poder de expulsar os demônios” (3,14-15).

- Os Doze formam a “pequena barca” onde o Senhor é tocado, mas não esmagado (Mc 3,8-
11). São a sua família, que senta ao seu redor para escutar a sua palavra (3,32-35) e receber a 
revelação do mistério do Reino (4,10).

- Jesus os chama e os constitui expressamente para estarem com ele, o Filho. Essa é a 
realização do ser humano. Somente “estando com Ele” é que somos “nós mesmos”. Feitos por 
Deus e para Deus, somente vivendo “com Ele” e para Ele preenchemos nossa necessidade 
essencial de relação e de companhia.

SÃO FABIANO, Papa e Mártir 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires - MR 745, ou dos Pastores - 752)

São Fabiano, menos conhecido entre nós, 
foi papa de grande prestígio entre 236 e 250. 
Dividiu Roma em sete diaconias para atender 
melhor os pobres e às necessidades pastorais 
da Cidade. Tendo nascido antes do ano 200, foi 
papa do ano 236 ao 250. Foi um dos primeiros a 
ser martirizado durante a perseguição de Décio. 
Seu túmulo foi encontrado na Catacumba de 

São Calisto em 1915. 

Oração do dia

Ó Deus, que sois a glória de vossos 
sacerdotes, concedei-nos, pelas preces de 
vosso mártir São Fabiano, progredir sem cessar 
na comunhão da fé e na dedicação em vos 
servir.

SÃO SEBASTIÃO, Mártir
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos mártires – MR 745)

De acordo com Santo Ambrósio, São 
Sebastião seria milanês de nascimento. A 
Paixão de São Sebastião, escrita por Arnóbio, o 
jovem (séc. V), traz mais 'informações'. Amigo 
do imperador, teria sido um cavaleiro que, 
graças às suas amizades, socorria os irmãos na 
fé encarcerados e torturados. Teria convertido à 
fé cristã soldados e prisioneiros. Dois ilustres 
convertidos por Sebastião – o governador de 
Roma Cromácio e seu filho Tibúrcio – enfren-
taram o martírio. Tendo tomado conhecimento 
da atividade de Sebastião, o próprio imperador 

Diocleciano o fez comparecer à sua presença. 
Segundo a Lenda áurea, Sebastião foi amarrado 
ao tronco de uma árvore e crivado de flechas. 
Seu sepulcro está nas catacumbas de São 
Sebastião, em Roma. 

Oração do dia

Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para 
que, sustentados pelo exemplo de são 
Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos 
aprender com ele a obedecer mais a vós do que 
aos homens. 
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 Santos do dia: Fabiano (200-250). Sebastião (leigo) (+288). Eutêmio de Mitilene (377-
473). Hadwin (600-653). Benedito (Bento) Ricasoli (+1107). Úrsula Haider (1413-1498). Áscia 
(leiga). Henrique de Uppsala. Eusébio. Eustóquia (Esmeralda) Calafto de Mesina (leiga). Fequino 
de Fobhar. Neófito de Niceia (leigo). Estêvão Min Kuk-ka (leigo). Vulsano de Worcester. 

Testemunhas do reino: Amílcar Cabral (Guiné Bissau, 1973). Octavio ortiz (El Salvador, 
1979). Carlos Morales (Guatemala, 1982). 

Datas comemorativas: Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Dia do Farmacêutico. Dia de 
Oxalá. Dia Nacional do Fusca. Posse de Barack Hussein Obama (2009).

- É justamente dessa nova relação com Jesus que nasce a missão para os outros. Quem 
está unido a Ele aprende a conhecer o coração do Pai, e se oferece alegremente para ir aos que 
ainda não o conhecem, para que a Sua casa esteja cheia (cf. Lc 14,23). E a casa não está cheia 
enquanto faltar um único irmão!

- Já houve um primeiro chamado (Mc 1,16-20). Este segundo é mais profundo. Agora, o 
seguimento se aprofunda em união e intimidade com Jesus. E é justamente no seguimento de 
Jesus e na intimidade com ele que se atinge a própria identidade de filhos e filhas, e se descobre a 
missão. O discípulo conhece o seguimento e a identidade, e não pode deixar de levá-los a todos. 
O segundo chamado, portanto, revela a essência da Igreja: intimidade e missão! A primeira tem 
que ser pessoal; a segunda tem que ser comunitária e social. São como a sístole e a diástole do 
coração, concentrando e expandindo vida.

- Feita para estar com ele e ser enviada aos irmãos e irmãs, a Igreja tem em Jesus seu único 
centro, e este centro se estende a todos. Sem a intimidade com Jesus e a missão para os outros, a 
Igreja decai da sua verdadeira natureza. Vira sinagoga, formada por um só povo e fechada sobre si 
mesma.

- A evangelização não tem nada em comum com o ativismo de Marta, mas brota da 
contemplação de Maria, que está aos pés do Senhor e o ouve (cf. Lc 10,38ss.). A evangelização 
também não tem nada a ver com o peso queixosamente suportado pelos discípulos (Lc 5,5), mas 
é obediência confiante e alegre à palavra do Senhor.

- A ação apostólica é “sinergia” com Jesus: co-laboração com ele (1Cor 3,9; 2Cor 6,1; 
1Cor 15,10). Enquanto ele é o trabalhador da vinha, nós somos os companheiros que nos 
juntamos à sua obra, co-laborando, quer dizer, “trabalhando-com” ele. Mas é ele que opera 
diretamente, garantindo o desejo, a ação, a eficácia. A nossa participação consiste, antes de tudo, 
em acolher a sua obra e, depois, em desenvolvê-la no louvor, no amor e no serviço. Assim, 
vivemos os três momentos – as três características – do apostolado: estar com ele, ser enviados a 
anunciar o seu Reino, comprometer-se na luta contra o mal!

21 SÁBADO - SANTA INÊS, Virgem e Mártir - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Sua existência é bem documentada. Viveu 
nos inícios do século IV e, em idade muito 
jovem, foi vítima da perseguição de Diocleciano 

(a partir de 303). Sua popularidade e a devoção 
de que é circundada dão crédito às várias 
lendas (ou legendas) transmitidas oralmente ou 
por escrito. O Papa Dâmaso fala de seu martírio 
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numa fogueira (tradição grega). O poeta 
Prudêncio, porém, informa que a jovem, depois 
de ter sido exposta à ignomínia num lugar de 
má fama por não ter aceito sacrificar à deusa 
Vesta, foi decapitada por um golpe de espada 
(tradição latina). Assim comenta Santo 
Ambrósio o martírio de Inês: “Num corpo tão 
pequeno, havia lugar onde ferir? As meninas da 
sua idade não conseguem sustentar o olhar 
irado dos pais, e a pontada de uma agulha as faz 
chorar. Mas Inês oferece todo o seu corpo ao 
corte da espada, que o carnífice brande contra 
ela com todo furor”. A literatura construiu em 
torno a Inês uma imagem semelhante a de 
outras santas jovens também: Águeda, Luzia, 
Cecília. Todas estão no Cânon Romano da 
Liturgia da Missa. De acordo com a lenda 
popular, o próprio filho do prefeito de Roma 
teria atacado a dignidade virginal de Inês. 
Rejeitado, denunciou-a como cristã. O prefeito 
Sinfrônio, então, em pessoa, depois de ter 
insistentemente exigido que queimasse 
incenso à deusa Vesta, a expôs num prostíbulo. 
Inês saiu intacta daquele lugar: o único homem 
que ousou aproximar-se dela caiu sem vida aos 
seus pés. Neste lugar, então o Circo de 
Domiciano, foi erguida a igreja de Santa Inês “in 
Agone”, que dá para a Praça Navona, em Roma. 
Não vencido, o prefeito a fez martirizar. A jovem 
– tenro e cândido cordeiro (Inês em latim é 
“Agnes”, que soa como “Agnus”, cordeiro) – 
oferece sua vida àquele que, também por sua 
entrega, tirou o pecado do mundo. Um antigo 
rito, celebrado todo 21 de janeiro, recorda seu 
martírio: de manhã, são abençoados dois 
cordeiros, que são oferecidos ao papa, para 
que, de sua lã, se confeccionem os pálios dos 
arcebispos. Esta cerimônia tem lugar na 
basílica de Santa Inês, na Via Nomentana, onde 
seu corpo foi sepultado. Esta basílica foi feita 
construir por Constantina, filha de Constantino, 
em torno do ano 315. 

Antífona da entrada

Alegram-se nos céus os santos que na terra 

seguiram a Cristo. Por seu amor derramaram o 
próprio sangue; exultarão com ele eterna-
mente.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que esco-
lhestes as criaturas mais frágeis para confundir 
os poderosos, dai-nos, ao celebrar o martírio 
de Santa Inês, a graça de imitar sua constância 
na fé.

Leitura - Hb 9,2-3.11-14

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Foi construída uma primeira tenda, 2

chamada o Santo, onde se encontravam o 
candelabro, a mesa e os pães da proposição.          
3 Atrás da segunda cortina, havia outra tenda, 
chamada o Santo dos Santos.  Cristo, porém, 11

veio como sumo-sacerdote dos bens futuros. 
Através de uma tenda maior e mais perfeita, que 
não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz 
parte desta criação,  e não com o sangue de 12

bodes e bezerros, mas com o seu próprio 
sangue, ele entrou no Santuário uma vez por 
todas, obtendo uma redenção eterna.  De fato, 13

se o sangue de bodes e touros, e a cinza de 
novilhas espalhada sobre os seres impuros os 
santifica e realiza a pureza ritual dos corpos,                   
14 quanto mais o Sangue de Cristo, purificará a 
nossa consciência das obras mortas, para 
servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do 
espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a 
Deus como vítima sem mancha. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 46 

R. Por entre aclamações Deus se ele-
vou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.

1.  Povos todos do universo, batei palmas, 
gritai a Deus aclamações de alegria! Porque 
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sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o 
soberano que domina toda a terra. R.

2.  Por entre aclamações Deus se elevou, o 
Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai 
ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao 
som da harpa ao nosso Rei! R.

3.  Porque Deus é o grande Rei de toda a 
terra, ao som da harpa acompanhai os seus 
louvores! Deus reina sobre todas as nações, 
está sentado no seu trono glorioso. R.

Aclamação ao Evangelho - At 16,14b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Abri-nos, ó Senhor, o coração, para ou-

virmos a palavra de Jesus! R.

Evangelho - Mc 3,20-21

O Evangelho de hoje pinta duas cenas diante 
de nós. A da multidão, que necessita tanto de 
Jesus que este não tem tempo nem de 
descansar. A dos parentes de Jesus, que 
pensam que ele ficou louco. Estamos no 
primeiro ou no segundo grupo? Será que não 
há um terceiro grupo, o daqueles que, loucos 
de amor, abraçam a causa de Jesus e se 
desgastam para estar ao serviço de todos? 
Deixemo-nos provocar pelos dois versículos do 
Evangelho que vamos ouvir! É o menor 
Evangelho da Liturgia, mas sua mensagem é 
explosiva!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus voltou para casa 20

com os discípulos. E de novo se reuniu tanta 
gente que eles nem sequer podiam comer.                    

21 Quando souberam disso, os parentes de 
Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam   
que estava fora de si. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Ao celebrarmos a memória 

de Santa Inês, que, ainda tão jovem, seguiu a 
Cristo, Rei dos mártires, oremos a Deus Pai 
todo-poderoso. R. Senhor dos Apóstolos e  
dos Mártires, ouvi-nos.

1. Por todos os fiéis e catecúmenos, para 
que a vida da virgem e mártir Santa Inês seja 
para eles um forte apelo à santidade, oremos, 
irmãos.

2. Pelos mártires da fé em nossos dias, 
para que a coragem do seu testemunho leve à 
conversão aqueles que os perseguem e 
maltratam, oremos, irmãos.

3. Pelos cristãos que, na vida quotidiana, 
seguem a Cristo com a própria cruz, para que 
sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos.

4. Pela nossa comunidade, para que a 
celebração da virgem e mártir Santa Inês nos 
leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos.

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em 
auxílio do vosso povo suplicante e, por 
intercessão da virgem e mártir Santa Inês, 
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 Inês a vencer os 
tormentos do martírio.

Antífona da Comunhão - Mt 25,6

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos 
concedam a fortaleza de ânimo que levou vossa 
mártir Santa Inês a vos servir fielmente e a 
vencer o martírio.
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 Santos do dia: Patroclo (200-259). Inês (+304). Epifânio de Pavia (438-497). Meinrad de 
Reichenau (+861). Inês de Aislingen (+1504). Josefa Maria de Santa Inês (1625-1696) 
Bartolomeu Albano Roe (leigo). Frutuoso, Augúrio e Eulógio (leigos), João Yi Yun-il (leigo), Públio 
de Atenas. Zacarias do Mercurion (leigo).

Testemunhas do Reino: Geraldo Valencia Cano (Colômbia, 1972). Maria Ercilia e Ana Corália 
Martínez (El Salvador, 1980).

Datas comemorativas: Dia Mundial da Religião.

A Semente na Terra - Mc 3,20-21

A
 questão do Evangelho de hoje é o discernimento fundamental que todo discípulo e 
discípula devem fazer: estamos “com ele” ou estamos “contra ele”? Somos “seus” ou 
estranhos, estamos “dentro” ou “fora”, ouvimos o seu chamado ou mandamos chamá-

lo para que ele venha, o seguimos ou queremos que ele nos siga, deixamo-nos 'dominar' por ele 
ou queremos dominá-lo? Tudo isso tem a ver com a questão da nossa salvação, que consiste em 
estar “com ele”, como ele realmente é, não como nós gostaríamos que ele fosse.

-  Depois de ter sido ameaçado (Mc 3,6), Jesus não fala na sinagoga, mas em casa. A 
“casa” é mais do que simplesmente um lugar físico. A “casa” se torna um lugar simbólico. Há um 
“dentro” e um “fora”. Há um “dentro” porque há um “fora” e vice-versa. “Dentro” é a família; 
“fora” são os estranhos. Este “dentro”, na verdade, delimita a Igreja, que é formada por aqueles e 
aquelas que estão com ele e o escutam. Isto não significa – já foi dito mais de uma vez – que a 
Igreja seja um clube fechado, mas um círculo aberto a todos os estranhos.

-  O texto 'completo' começa dizendo que Jesus e os discípulos não podiam comer pão (Mc 
3,20; cf. Jo 8,23) e termina com Jesus dizendo que “quem faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe” (Mc 3,35). O Evangelho de hoje, porém, termina bem antes, onde se 
coloca – com toda a gravidade – o problema (Mc 3,21) da identidade do discípulo e da discípula. 

-  'Não podiam comer pão'. O alimento dos homens e das mulheres é a palavra que sai da 
boca de Deus (Dt 8,3; 30,20). A palavra é expressão da vontade de Deus, que é plenamente 
cumprida por quem se senta ao seu redor para ouvi-la e a acolhe: “Este é meu Filho amado, 
escutai-O” (9,7). Ele é a Palavra eterna do Pai. Quem O escuta torna-se seu irmão, sua irmã, sua 
mãe. O Evangelho de Marcos não o diz, mas Lucas o explicita: quem age como Maria, que, 
fazendo a vontade do Pai, concebeu Jesus em seu seio, tornando-se, depois, sua primeira 
discípula. A lógica humana é muito simples: cada um se torna aquilo ou aquele que escuta. Quem 
escuta o Filho se torna filho ou filha. É o desejo do Pai, seu projeto, seu desígnio eterno.

-  O mero fato de estar dentro do “pequeno barco” de Jesus não garante nada. A pertença à 
pequena barca não vem de privilégios. Os seus parentes segundo a carne e o sangue ainda não 
fazem parte da comunidade de Jesus (v. 21; cf. 31). Também não fazem parte os sabichões 
doutores da lei, que se veem no direito de julgar a todos, inclusive o Espírito (vv. 22-30). 

-  A verdadeira família de Jesus – que não nasceu da carne nem do sangue, mas de Deus (cf. 
Jo 1,12-13) – é formada por quem o escuta (vv. 33-35).

“Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há 
nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver 

segundo os seus próprios ensinamentos.” (M. Gandhi) 
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22 3º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício do domingo)

Comentário inicial - Celebramos hoje o 
início da pregação de Jesus. Ele começa numa 
região pobre e cheia de esperança. Ele é luz que 
ilumina as trevas em que vivem seus conter-
râneos. Anuncia a aproximação do Reino de 
Deus. Convida à conversão e ao seguimento. 
Muitos tomam a decisão de segui-lo. Co-
meçam como discípulos; terminarão como 
missionários. Esta também é a nossa estrada. 
Celebrando a liturgia deste domingo, sintamo-
nos mais uma vez chamados a acolher e a 
seguir Jesus. Saiamos com Ele às periferias 
geográficas e existenciais. Deixemos nossas 
ilhas de tranquilidade e tornemo-nos pesca-
dores de homens. Estendamos nossas mãos 
para ajudar a salvar os que correm o risco de se 
afogar nas águas do mar da vida. 

Antífona da entrada - Sl 95, 1.6

Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao 
Senhor, ó terra inteira; esplendor, majestade e 

beleza brilham no seu templo santo.

Oração do dia

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

Leitura - Is 8,23b – 9,3

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

23b No tempo passado o Senhor humilhou a 
terra de Zabulon e a terra de Neftali; mas 
recentemente cobriu de glória o caminho do 
mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. 
9,1 O povo, que andava na escuridão, viu uma 
grande luz; para os que habitavam nas sombras 
da morte, uma luz resplandeceu.  Fizeste cres-2

cer a alegria, e aumentaste a felicidade; todos 
se regozijam em tua presença como alegres 
ceifeiros na colheita, ou como exaltados 
guerreiros ao dividirem os despojos.  Pois o 3

jugo que oprimia o povo, - a carga sobre os 
ombros, o orgulho dos fiscais - tu os abateste 
como na jornada de Madiã. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26

R. O Senhor é minha luz e salvação. O 
Senhor é a proteção da minha vida.

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.
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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.

Leitura - 1Cor 1,10-13.17

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

10 Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do 
Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos 
concordes uns com os outros e não admitais 
divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem 
unidos e concordes no pensar e no falar. Com 11 

efeito, pessoas da família de Cloé informaram-
me a vosso respeito, meus irmãos, que está 
havendo contendas entre vós.  Digo isto, 12

porque cada um de vós afirma: "Eu sou de 
Paulo"; ou: "Eu sou de Apolo"; ou: "Eu sou de 
Cefas"; ou: "Eu sou de Cristo"!  Será que Cristo 13

está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado 
por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que 
fostes batizados?  De fato, Cristo não me 17

enviou para batizar, mas para pregar a boa nova 
da salvação, sem me valer dos recursos da 
oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua 
força própria. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,23

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pois do Reino a Boa Nova Jesus Cristo 

anunciava, e as dores do seu povo, com poder 
Jesus curava. R.

Evangelho - Mt 4,12-23

Os discípulos devem tornar-se pescadores 
de homens. Os seres humanos, na verdade, 
estão afundados, afogados, sufocados numa 
situação que não é ideal para eles. Não são 
peixes fora d'água, mas pessoas dentro da 
água! Não é o seu ambiente. Assim não dá pra 
viver. É preciso arrancá-los desta situação e 
dar-lhes vida e liberdade. Uma bela imagem 
para a nossa missão!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

12 Ao saber que João tinha sido preso, Jesus 
voltou para a Galileia.  Deixou Nazaré e foi 13

morar em Cafarnaum, que fica às margens do 
mar da Galileia,  no território de Zabulon e 14

Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo 
profeta Isaías:  "Terra de Zabulon, terra de 15

Neftali, caminho do mar, região do outro lado 
do rio Jordão, Galileia dos pagãos!  O povo 16

que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os 
que viviam na região escura da morte brilhou 
uma luz.  Daí em diante Jesus começou a 17

pregar dizendo: "Convertei-vos, porque o Reino 
dos Céus está próximo.  Quando Jesus andava 18

à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos: 
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. 
Estavam lançando a rede ao mar, pois eram 
pescadores.  Jesus disse a eles: "Segui-me, e 19

eu farei de vós pescadores de homens."  Eles, 20

imediatamente deixaram as redes e o seguiram. 
21 Caminhando um pouco mais, Jesus viu 
outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e 
seu irmão João. Estavam na barca com seu pai 
Zebedeu consertando as redes. Jesus os 
chamou.  Eles, imediatamente deixaram a 22

barca e o pai, e o seguiram.  Jesus andava por  23

toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, 
pregando o Evangelho do Reino e curando        
todo tipo de doença e enfermidade do povo.             
- Palavra da Salvação.

ou: Mt 4,12-17 (mais breve)

Preces dos fiéis

Oremos ao Pai, rico em misericórdia, que 
chamou o povo que andava nas trevas e quer 
iluminar todos os homens com a palavra de 
Cristo, pedindo, com toda a confiança:              
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pela nossa diocese e suas comuni-
dades, para que nelas se anuncie aos homens e 
mulheres do nosso tempo o apelo urgente da 
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adesão ao Evangelho, rezemos ao Senhor.
2.  Pelos candidatos ao diaconado e ao 

presbiterado, para que escutem a voz de Jesus 
Cristo e recebam a graça de se tornarem 
pescadores de homens, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que sofrem e desanimam, pelos 
que não têm forças para reagir e lutar, para que 
o Senhor venha em seu auxílio e os faça 
reencontrar a esperança, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos cristãos leigos e leigas da nossa 
Diocese, para que saibam abrir-se ao diálogo 
fraterno com todas as pessoas e grupos que 
vivem a seu lado, rezemos ao senhor.

5.  Pela nossa assembleia dominical, para 
que o Espírito de Deus dirija a nossa vida e nos 
faça produzir abundantes frutos segundo o 
Evangelho, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, que por meio do 
Evangelho chamais os homens e as mulheres à 
salvação, livrai-os de todo o mal e fazei-os 
caminhar para Vós com inteira liberdade. Por 

Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas circunstâncias VI-B

Antífona da Comunhão - Sl 33,6

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

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, 
tendo recebido a graça de uma nova vida, 
sempre nos gloriemos dos vossos dons. 

A Semente na Terra - Mt 4,12-23

 centro do Evangelho de hoje – que, aliás, é o núcleo da pregação de Jesus – é Oconstituído pelo anúncio do Reino: "Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está 
próximo" (4,17; cf. 4,23). Vencido o inimigo (cf. Mt 4,1-11), proclama-se a chegada do 

Reino. Há uma contraposição entre os reinos propostos pelo inimigo e o Reino oferecido por 
Jesus. Os reinos da terra assentam-se sobre os medos humanos; o reino dos céus, sobre o Pai de 
todos e sua Palavra.

-  Ao saber que João tinha sido preso: Muitos biblistas ensinam que Jesus não ficou junto 
com João somente por ocasião do batismo, mas deve ter passado um tempo com ele. Ao ver a 
perseguição que começavam a fazer ao Batista, sabe que corre risco e decide sair da região e dar 
continuidade a seu ministério de evangelização.

-  Jesus voltou para a Galileia: O destino de João – “foi entregue” (v. 12) – anuncia o destino 
do seu Senhor. Jesus, de fato, é profeta não só com a palavra, mas com a vida, que também será 
“entregue”. A retirada da Judeia e deslocamento para a Galileia adia, mas não elimina o fim 
violento que o espera.

-  Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum: Ainda que o vilarejo onde Jesus cresceu tenha 
sido Nazaré, Cafarnaum foi por muito tempo seu lugar de vida e missão. Por isso, mais adiante, 
Mateus dirá que Cafarnaum é a cidade de Jesus (9,1). 

-  Que fica às margens do mar da Galileia: A escolha da cidade não é aleatória. Jesus vai para 
perto das águas. Em uma região tão seca quanto a Palestina, a vida florescia e se sustentava perto 
dos mananciais de água, com a pesca, o salgamento de peixes, o comércio. Isso fazia de 
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Cafarnaum um bom lugar para o ministério de Jesus. Ali passavam as caravanas comerciais, 
turísticas, militares... Por isso, o que acontecia ali, logo se espalhava pelas redondezas.

-  No território de Zabulon e Neftali para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: O 
significado teológico da partida de Jesus para o norte da Galileia é lido à luz de uma promessa de 
libertação feita para o norte quando estavam sob o domínio do exército assírio (Is 8,23–9,1). De 
onde vem o interesse pelo norte?

-  Galileia dos pagãos: O interesse por essa região é lido sob uma ótica messiânica: Jesus 
vai para territórios da Galileia, considerada uma região de muitos incircuncisos. Com isso, 
Mateus mostra um aspecto fundamental da missão do Messias: que a salvação trazida por Jesus é 
destinada até para os pagãos. Assim, Mateus responde à objeção daqueles que, sabendo que o 
Messias deve vir da Judeia (cf. 2,6), questionam um messias galileu.

-  Daí em diante Jesus começou a pregar: Jesus coloca em movimento sua missão 
libertadora, colocando-se como o proclamador da Palavra de Deus. Jesus é o arauto, que faz ouvir 
a vontade do Pai.

-  Convertei-vos: O centro da pregação de Jesus é o mesmo que de João (4,17.23). A 
conversão é porta de entrada no Reino; é uma novidade radical e uma exigência para fazer parte do 
projeto de Deus. Seus demais componentes serão desvelados na sequência do Evangelho.

- Porque o Reino dos Céus está próximo: O que, porém, era preparação, agora é realização. O 
reino dos céus já não é uma expectativa alimentada pela leitura piedosa e cheia de fé do Antigo 
Testamento. Agora é realidade que todos podem ver, personificada em Jesus.

-  Os primeiros discípulos: Inaugurando sua vida pública, Jesus começa a formar seus 
discípulos na Galileia dos pagãos. Não são homens doutores na Torá judaica, mas simples 
pescadores que aderem ao plano libertador de Deus: a resposta ao chamado de Jesus não é 
meramente intelectual, exige uma decisão interior.

-  Eu farei de vós pescadores de homens: A fala de Jesus no chamado dos primeiros 
discípulos resgata uma imagem que remonta ao juízo último de Deus (Jr 16,16; Hab 1,15-17). Ou 
seja, os tempos messiânicos chegaram!

-  Eles, imediatamente deixaram as redes e o seguiram: Diferente de muitos chamados do 
Antigo Testamento, no qual os personagens bíblicos são resistentes ao chamado e muitas vezes 
dialogam com Deus apresentando empecilhos à sua escolha, nos tempos messiânicos, a 
resposta é imediata. O Reino dos céus é uma realidade e a urgência de sua proclamação é sentida 
pelos homens.

-  Ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de 
doença e enfermidade do povo: A missão de Jesus é colocada em prática. O Reino de Deus 
começa a ser desenhado no meio do povo. Finalmente, como um sinal dos tempos messiânicos, 
as curas começam a demonstrar o grande poder de Jesus e seu envio da parte de Deus. Não há 
como escapar, os céus desceram à terra!

Jesus é a luz prometida a Israel e a toda a humanidade. Nele se realiza a passagem da nossa 
noite ao dia do Senhor: da morte à vida, dos reinos que matam ao único Reino da vida. A palavra 
brilha na humildade do mensageiro: o Reino de Deus está aqui! Portanto, a pregação de Jesus 
continua viva, como condição para participar do Reino dos Céus anunciado e realizado: 
“Convertei-vos”!
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ALGO NOVO E BOM

José Antonio Pagola 

"O Reino dos Céus está próximo"

O primeiro escritor que recolheu o desempenho e a mensagem de Jesus resumiu tudo 
dizendo que Jesus proclamava a "Boa Nova de Deus". Mais tarde, os outros evangelistas usam a 
mesma palavra grega ( ) e expressam a mesma convicção: no Deus anunciado por euanggelion
Jesus as pessoas encontravam algo "novo" e "bom".

Ainda há algo nesse Evangelho que pode ser lido, no meio da nossa sociedade indiferente e 
incrédula, como algo novo e bom para o homem e a mulher de nossos dias? Algo que se possa 
encontrar no Deus anunciado por Jesus e que não é facilmente fornecido pela ciência, a 
tecnologia ou o progresso? Como é possível viver a fé em Deus em nossos dias?

No Evangelho de Jesus, os que cremos nos encontramos com um Deus a partir do qual 
podemos sentir e viver a vida como um presente que tem a sua origem no mistério último da 
realidade que é o Amor. Para mim, é bom não me sentir sozinho e perdido na existência, nem em 
mãos do destino ou do acaso. Eu tenho Alguém a quem posso agradecer a vida.

No Evangelho de Jesus, nós nos encontramos com um Deus que, apesar dos nossos erros, 
nos dá força para defender nossa liberdade sem acabar escravos de qualquer ídolo; para não viver 
sempre pela metade nem ser uns "parasitas"; para ir aprendendo formas novas e mais humanas de 
trabalhar e desfrutar, de sofrer e de amar. Para mim, é bom poder contar com a força da minha 
pequena fé nesse Deus.

No Evangelho de Jesus, nós nos encontramos com um Deus que desperta a nossa 
responsabilidade para não distanciar-nos dos outros. Não podemos fazer grandes coisas, mas 
sabemos que temos de contribuir para uma vida mais digna e mais feliz para todos pensando, 
sobretudo, nos mais necessitados e indefesos. Para mim é bom crer em um Deus que com 
frequência me pergunta o que eu faço por os meus irmãos.

No Evangelho de Jesus nós nos encontramos com um Deus que nos ajuda a vislumbrar que o 
mal, a injustiça e a morte não têm a última palavra. Um dia tudo o que aqui não pôde ser, o que 
ficou pela metade, nossas maiores esperanças e nossos desejos mais íntimos alcançarão em 
Deus a sua plenitude. Faz-me bem sentir viver e esperar pela minha morte com esta confiança.

Certamente, cada um de nós tem que decidir como quer viver e como quer morrer. Cada um 
tem que escutar a sua própria verdade. Para mim, não é o mesmo acreditar em Deus que não 
acreditar. Faz-me sentir bem poder fazer minha viagem por este mundo sentindo-me acolhido, 
fortalecido, perdoado e salvo pelo Deus revelado em Jesus.

 Santos do dia: Vicente de Saragoza (+304). Teodolinda (leiga) (+627). Anastácio o Persa 
(leigo) (+628). Walter de Birbeck (+1206). Vicente Pallotti (1795-1850). Anastácio de Asti 
(leigo). Antíoco Sabaíta. Bernardo de Vienne. Domingos de Sora. Francisco Gil de Federich e 
Mateus Afonso de Leciniana. Gaudêncio. Ursicino. Valério. Vicente de Saragoza. 

Testemunhas do Reino: Vasco de Quiroga, intelectual, defensor dos índios, primeiro bispo de 
Michoacán (México, 1565).

Datas comemorativas: Jorra petróleo, pela primeira vez, no Brasil, em Lobato (BA) (1939).
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23 SEGUNDA-FEIRA DA 3ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 95,1.6

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

Oração do dia

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

Leitura - H b  9,15.24-28

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Cristo é mediador de uma nova 15

aliança. Pela sua morte, ele reparou as 
transgressões cometidas no decorrer da 
primeira aliança. E, assim, aqueles que são 
chamados recebem a promessa da herança 
eterna.  Jesus não entrou num santuário feito 24

por mão humana, imagem do verdadeiro, mas 
no próprio céu, a fim de comparecer, agora, na 
presença de Deus, em nosso favor.  E não foi 25

para se oferecer a si muitas vezes, como o 
sumo-sacerdote que, cada ano, entra no 
Santuário com sangue alheio.  Porque, se 26

assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, 
desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na 
plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, 
ele se manifestou para destruir o pecado pelo 
sacrifício de si mesmo.  O destino de todo 27

homem é morrer uma só vez, e depois vem o 
julgamento.  Do mesmo modo, também 28

Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar 
os pecados da multidão, aparecerá uma 
segunda vez, fora do pecado, para salvar 
aqueles que o esperam. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97

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.

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.

 
Aclamação ao Evangelho - 2Tm 1,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida 
imperecíveis. R.

Evangelho - Mc 3,22-30

Para não reconhecer o bem que está nos 
outros, chegamos a demonizá-los. É o pecado 
contra o Espírito Santo. Como ser perdoado 
quem não é capaz de ver o próprio mal e o bem 
que está nos outros? 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Os mestres da Lei, que 22

tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele 
estava possuído por Beelzebul, e que pelo 
príncipe dos demônios ele expulsava os 
demônios.  Então Jesus os chamou e falou-23
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lhes em parábolas: "Como é que Satanás pode 
expulsar a Satanás?  Se um reino se divide 24

contra si mesmo, ele não poderá manter-se.                    
25 Se uma família se divide contra si mesma, ela 
não poderá manter-se.  Assim, se Satanás se 26

levanta contra si mesmo e se divide, não poderá 
sobreviver, mas será destruído.  Ninguém 27

pode entrar na casa de um homem forte para 
roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só 
depois poderá saquear sua casa.  Em verdade 28

vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto 
os pecados, como qualquer blasfêmia que 
tiverem dito.  Mas quem blasfemar contra o 29

Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será 
culpado de um pecado eterno".  Jesus falou 30

isso, porque diziam: "Ele está possuído por um 
espírito mau". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A atuação de Jesus é tão clara e humana que 
rejeitá-la é pecar contra o Espírito Santo. 
Peçamos ao Pai que abra nossa existência para 
acolher Jesus e o Reino como dons do Alto:                
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Para que os cristãos e as cristãs amem a 
Jesus, O glorifiquem por ter vencido o mal e a 
morte, e O sigam dando testemunho Dele por 
suas palavras e ações, rezemos ao Senhor.

2.  Para que Jesus Cristo, mediador da 
nova Aliança, seja conhecido e venerado por 
Israel por tudo o que fez e disse nos trinta e 
poucos anos em que viveu em seu seio como 
israelita fiel, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os ministros da liturgia ensi-
nem ao povo que Jesus Cristo intercede por 
nós junto ao Pai  e virá de novo trazer a plenitude 
da salvação àqueles que O esperam, rezemos 
ao Senhor.

4.  Para que os homens, as mulheres e as 
crianças que vivem em dramáticas condições 
nos seus países sejam associados à vitória 
pascal de Jesus Cristo, rezemos ao Senhor.

5.  Para que o Senhor, que é mais forte que 
Satanás, vença as divisões que ele provoca em 
nossas vidas e nos ensine a invocar o Espírito 
Santo, rezemos ao Senhor. 

Deus, nosso Pai, dai-nos, em abundância, o 
vosso Espírito, para que Nele possamos ver o 
invisível e viver o amor. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da Comunhão - Sl 33,6

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

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, 
tendo recebido a graça de uma nova vida, 
sempre nos gloriemos dos vossos dons. 

A Semente na Terra - Mc 3,22-30

 O Evangelho de hoje compõe-se de duas partes: uma primeira, sobre a acusação de que 
Jesus age sob o domínio de satanás (vv. 22-27); uma segunda, sobre a blasfêmia contra o 
Espírito Santo (vv. 28-30).

-  A questão central é saber se estamos “com ele” ou “contra ele”: somos seus ou estranhos 
a ele? estamos dentro ou fora? atendemos ao seu chamado ou o mandamos chamar? o seguimos 
ou queremos que ele nos siga? deixamo-nos tomar por ele ou queremos subjuga-lo? aceitamos o 
seu perdão ou o recusamos? escutamos o Espírito ou blasfemamos contra ele?
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 Santos do dia: João de Alexandria (550-619). Ildefonso (606-667). Bernardo (+770). 
Hartmund (+905). Henrique Seuse (1295-1366). 

Testemunhas do Reino:  Segundo Francisco Guamán (Equador, 1983).

Datas comemorativas: Dia do Aposentado. Dia da Constituição. Dia do Funcionário Público 
Inativo.

-  O que está em jogo é a nossa salvação,  consiste em estar “com ele” como ele é que
realmente e não como gostaríamos que fosse.

-  O verdadeiro alimento do homem (cf. Mc 3,20) é a palavra que sai da boca de Deus (Dt 
8,3), expressão da sua vontade. A vontade de Deus é plenamente cumprida por quem se coloca 
em volta dele para escutá-lo.

-  Jesus, como o Pai declarou da nuvem, é o Filho amado que deve ser ouvido (cf. Mc 9,7). 
Ele é a Palavra eterna do Pai. À medida que o escutamos, tornamo-nos sua mãe e seus irmãos. 
Nós nos tornamos a palavra que ouvimos; quem ouve Jesus, a Palavra, torna-se filho e irmão 
como ele.

-  Fazer parte da companhia de Jesus, navegar na sua barquinha não se apoia em privilégios 
de raça ou de classe. Os seus segundo a carne ainda não fazem parte da sua comunidade (vv. 
21.31ss.). Os sábios, que se acham no direito de tudo julgar, inclusive o Espírito, também não (vv. 
22-30).

-  A verdadeira família de Jesus não é formada por seus parentes, próximos ou distantes, 
mas por quem o escuta (vv. 33-35).

-  Na verdade, não é fácil passar de família carnal a família espiritual de Jesus: os “seus”, 
baseados no bom senso e nos bons sentimentos, quiseram sequestrar porque louco; os sábios, 
ao invés de converter-se, usam sua sabedoria para defender-se.

- De qualquer maneira, Jesus está no centro daqueles que se dispõem a “cumprir a vontade 
de Deus”. O Pai quer que todos se tornem como ele: ouvintes do Filho para tornarem-se filhos e 
filhas. Se o dar ouvidos ao diabo tornou-nos filhos do diabo (cf. Jo 8,44), a escuta dele nos restitui 
a condição de filhos e filhas!

24
TERÇA-FEIRA - SÃO FRANCISCO DE SALES,

 Bispo Doutor - Memória e 
(Cor branca - Ofício da Memória)

Nasceu em uma família nobre da Savoia, no 
castelo de Sales, perto de Annecy, em 1567. 
Passa seus primeiros seis anos de vida na casa 
dos pais, no valor de Thorens, aos pés das 
montanhas de Genevois. Seu pai é católico 
praticante; sua mãe, terna, piedosa, generosa. 
“Nunca conheci criança de melhor educação e 
de melhor natureza”, dirá, mais tarde, no 
processo de canonização, sua educadora 
Pétremande Puthod. Entre 1573 e 1578, fez 

seus primeiros estudos no colégio de La Roche 
e, depois, no de Annecy, onde se mostra bom 
aluno, talentoso, bem-humorado. De 1578                  
a 1588, estudou em Paris, primeiro, no   
Colégio de Clermont, dos jesuítas, depois, na 
Sorbonne, onde estuda gramática, huma-
nidades (latim, grego, hebraico, etc.), filosofia e 
um pouco de teologia. Nos anos 1586-1587 
atravessa uma grave crise espiritual, caindo em 
grandes tentações e extremas agonias espi-
rituais, sentindo-se condenado (cf. Madre 
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Chantal). De Paris dirige-se à Itália, onde 
estuda, de 1588 a 1591, Direito. Lê muito: os 
Padres, os Doutores, os autores espirituais. 
Voltando à sua terra natal, Francisco anuncia 
que pretende ordenar-se, o que acontece no dia 
18 de dezembro de 1593. Abandonada a 
carreira de advogado, abraça a difícil missão de 
pregador católico entre os calvinistas* de do 
Chabalis, região, às margens do Léman, onde a 
fé católica está quase inteiramente perdida. 
Pastor zeloso e incansável, somou ao púlpito a 
disputa nas praças e a distribuição de folhetos 
nas casas, o que lhe mereceu o título de patrono 
dos meios de comunicação social. Em 1598, 
torna-se sucessor de seu bispo, Dom Granier, 
e, em 1602, depois de uma permanência de 
nove meses em Paris, é feito bispo de Genebra: 
“Deus, neste dia, me subtraiu de mim mesmo 
para me prender a Ele e depois me dar ao 
povo”! Pregando, em 1604, a Quaresma, em 
Dijon, conheceu a baronesa de Chantal, viúva, 
que o escolhe para seu diretor espiritual. Este 
acontecimento foi de capital importância na 
vida de Francisco, pois é justamente dele que 
vão brotar, com a direção de almas individuais, 
como de uma fonte, o surgimento de novas 
casas de vida religiosa e a elaboração de sua 
própria visão da vida espiritual. O bispo de 
Genebra vai revelar-se um exemplar “diretor de 
almas” ou “diretor espiritual”. Entre 1608 e 
1609, publica a Introdução à vida devota, que, 
em 1650, já estava traduzido em dezessete 
línguas. Em 1616, vem à lume o Tratado do 
amor de Deus. Recusava o uso da violência no 
combate em favor da ortodoxia*. Preferia 
iluminar as consciências com seus escritos e 
usar o método da caridade em todas as 
circunstâncias. “Se erro, prefiro errar por muita 
bondade a errar por muito rigor”! Sua última 
passagem por Paris deu-se entre 1618 e 1619. 
Prega, como há dezesseis anos, e dedica-se        
à formação do clero, junto com Bérulle, 
Bourdoise, Vicente de Paulo. Apesar de querer 
dedicar-me mais à oração e à solidão, 
Francisco não tem descanso, permanecendo 
em atividade até o fim de sua vida. No dia 28 de 

dezembro de 1622, morreu em Lião, na França. 
Seus funerais só se deram no dia 29 de janeiro, 
em Annecy. Beatificado em 1661, canonizado 
em 1665, é declarado doutor da Igreja em 
1677. 

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

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

Oração do dia

Ó Deus, para a salvação da humanidade, 
quisestes que são Francisco de Sales se fizesse 
tudo para todos; concedei que, a seu exemplo, 
manifestemos sempre a mansidão do vosso 
amor no serviço a nossos irmãos.

Leitura - Hb 10, 1-10 

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  A Lei possui apenas o esboço dos 1

bens futuros e não o modelo real das coisas. 
Também, com os seus sacrifícios sempre 
iguais e sem desistência repetidos cada ano, 
ela é totalmente incapaz de levar à perfeição 
aqueles que se aproximam para oferecê-los.          
2 Se não fosse assim, não se teria deixado de 
oferecê-los, se os que prestam culto, uma vez 
purificados, já não tivessem nenhuma cons-
ciência dos pecados?  Mas, ao contrário, é por 3

meio destes sacrifícios que, anualmente, se 
renova a memória dos pecados,  pois é 4

impossível eliminar os pecados com o sangue 
de touros e bodes.  Por isso, ao entrar no 5

mundo, Cristo afirma: "Tu não quiseste vítima 
nem oferenda, mas formaste-me um corpo.                
6 Não foram do teu agrado holocaustos nem 
sacrifícios pelo pecado.  Por isso eu disse: Eis 7

que eu venho. No livro está escrito a meu 
respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua von-
tade".  Depois de dizer: "Tu não quiseste nem te 8

agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, 
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sacrifícios pelo pecado" - coisas oferecidas 
segundo a Lei -  ele acrescenta: "Eu vim para 9

fazer a tua vontade". Com isso, suprime o 
primeiro sacrifício, para estabelecer o 
segundo.  É graças a esta vontade que somos 10

santificados pela oferenda do corpo de Jesus 
Cristo, realizada uma vez por todas. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39

R. Eis que venho fazer, com prazer, a 
vossa vontade, Senhor!

1. Esperando, esperei no Senhor, e 
inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo 
ele pôs em meus lábios, um poema em louvor 
ao Senhor. R.

2. Sacrifício e oblação não quisestes,  
mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não 
pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por 
nossos pecados. E então eu vos disse: "Eis que 
venho!" R.

3.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! R. 

4.  Proclamei toda a vossa justiça, sem 
retê-la no meu coração; vosso auxílio e 
lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade 
na presença da grande assembleia. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e   

da terra pois revelaste os mistérios do teu  
Reino aos pequeninos, escondendo-os aos 
doutores! R.

Evangelho - Mc 3,31-35

A Liturgia da Palavra tem um recado 
importante para nós hoje. Estar com Jesus não 
é uma questão de sangue. Estar com Jesus é 
questão de opção. A Mãe de Jesus fez esta 
opção desde o primeiro instante de sua 

existência. Os “irmãos de Jesus” a fizeram? 
Nós, que nos consideramos batizados, cristãos, 
católicos, isso e aquilo, a fizemos? Estamos 
“dentro” ou estamos “fora”?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Chegaram a mãe de 31

Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de 
fora e mandaram chamá-lo.  Havia uma 32

multidão sentada ao redor dele. Então lhe 
disseram: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à 
tua procura".  Ele respondeu: "Quem é minha 33

mãe, e quem são meus irmãos?"  E olhando 34

para os que estavam sentados ao seu redor, 
disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos.         
35 Quem faz a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe" - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Bom Pastor para que dê 
pastores generosos, atuantes e sábios à sua 
Igreja e nos guie nos caminhos da verdade.            
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pela Igreja una, santa e apostólica, para 
que Jesus a proteja com o auxílio de São 
Francisco de Sales e a conduza aos segredos 
do amor de Deus, oremos, irmãos.

2.  Pelo papa Francisco e por todos os 
pastores da Igreja, para que instruam os 
cristãos com a palavra e os fortaleçam com o 
testemunho das suas vidas, oremos, irmãos.

3.  Por todos os catecúmenos e fiéis e pelos 
responsáveis de grupos, pastorais e movimen-
tos, para que sejam dóceis à voz do Espírito, 
oremos, irmãos.

4.  Por aqueles a quem a vida desorien-   
tou, mesmo depois de terem conhecido o 
Evangelho, para que voltem a professar a fé em 
Cristo, oremos, irmãos.

5.  Pelos membros desta assembleia cele-
brante, para que sigam a Cristo, Bom Pastor, e 
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cultivem a amabilidade, a virtude dos fortes, 
oremos, irmãos.

Deus de misericórdia, ouvi com bondade os 
vossos servos e, por intercessão de São 
Francisco de Sales, concedei-lhes as graças 
que Vos pedem. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, por este sacrifício de salvação, 
acendei em nós o fogo do Espírito Santo que 
inflamava de modo admirável o coração 

terníssimo de são Francisco de Sales. 

Antífona da Comunhão - Jo 10,10

Eu vim para que tenham a vida, e a tenham 
cada vez mais, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos, por 
esta Eucaristia, imitar a caridade e mansidão de 
são Francisco de Sales, para com ele 
chegarmos à glória do céu.

A Semente na Terra - Mc 3,31-35

Depois da polêmica entre os escribas e Jesus sobre o espírito em virtude do qual ele 
expulsa os demônios (vv. 22-30), se retoma a questão da “família” de Jesus, que tinha 
sido introduzida em Mc 3,21 e aparentemente interrompida pela afirmação de que ele 

“está fora de si” (últimas palavras do v. 21). Agora, porém, não se mencionam genericamente “os 
seus” (parentes), mas precisamente “sua mãe e seus irmãos” (v. 31). A impressão que se tem é 
que “os seus” foram buscar socorro: tomaram consigo também a mãe de Jesus. A posição de 
Maria em Marcos é, ao menos à primeira vista, incômoda. Maria certamente, desde o princípio, 
passara da maternidade na carne à maternidade no Espírito. Aliás, como bem entendeu 
Agostinho, a maternidade no Espírito foi o pressuposto da maternidade na carne: “E ela concebeu 
o Cristo em seu Espírito, antes de carregá-lo em seu seio”! (Sermão 215, 4).

-  De fato, Maria concebeu no ventre porque, antes, pela fé, já concebera no coração. A 
primeira concepção não foi a concepção física, mas a espiritual. Maria acolheu no ouvido a 
semente da Palavra, guardou-a em seu coração, e deixou que ela enraizasse em sua vida e 
crescesse até atingir sua plena estatura. O que Marcos, porém, deixa implícito (v. 35), Lucas vai 
desenvolver (cf. Lc 1,38.45; 2,19.51).

-  Outros parentes poderiam, porém, estar “fora”, não tendo feito a mesma caminhada que 
Maria. Não obstante serem “seus” (consanguíneos, parentes, familiares), são estranhos, estão 
fora da “casa”, isto é, fora da comunidade onde Jesus é ouvido, reconhecido e seguido. Fazer 
parte da “pequena barca” de Jesus não vem de nenhum privilégio. Os “seus” segundo a carne e o 
sangue não fazem parte dela automaticamente (3,21.31), nem também os sabichões, que acham 
que podem julgar tudo, inclusive o Espírito (3,22-30). A verdadeira família de Jesus é formada 
por quem o ouve e faz a vontade de Deus (3,33-35). Não é uma relação de sangue, mas de 
seguimento na fé e no amor. Diz Tertuliano (ativo na passagem do século II para o III): “cristão não 
se nasce; cristão se torna”!

-  Esses “seus”, que estão fora pensando que estão dentro, é que “mandaram chamar 
Jesus” (v. 31). Não pode haver situação mais estranha: enquanto Jesus chamou os Doze para 
mandá-los a chamar a todos a estarem com Ele (v. 13ss.), os “seus” mandam chamá-Lo para que 
Ele esteja com eles. Invertem-se totalmente os termos do chamado e da missão. Jesus não é mais 
a fonte de onde tudo parte e o ponto de referência de tudo o que se faz. Quantas vezes nós também 
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 Santos do dia: João de Alexandria (550-619). Ildefonso de Toledo (606-667). Bernardo 
(+770). Hartmund (+905). Henrique Seuse (1295-1366). Amásio. André Chong (Tyong) Hwa-
Gyong (leigo). Clemente e Agatângelo (leigos). Emerenciana. Mainbodo (leigo). Severiano e Áquila 
(leigos). Francisco de Sales (1567-1622).

Datas comemorativas: Dia do Aposentado. Dia da Constituição. Dia do Funcionário Público 
Inativo.

chamamos Jesus para adaptá-Lo a nós e às nossas medidas, quando nós é que temos que nos 
converter e nos adaptar totalmente a Ele!

-  Se os “seus” estão fora, uma “multidão” pode estar dentro. A condição é sentar-se em 
volta dele (v. 32). Pondo-se à escuta da sua palavra, a multidão se torna a sua verdadeira família. 
Só há uma atitude que nos coloca dentro da “casa” de Jesus e nos torna familiares seus: a atitude 
de discípulo, de seguidor, de ouvinte. O discípulo senta-se ao redor de Jesus e escuta a sua 
palavra, fazendo como Maria, que escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada (cf. Lc 
10,39.42). Estes são os “seus”, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito!

-  O critério para se fazer parte da família de Jesus é claramente enunciado por Jesus: “Eis 
minha mãe e meus irmãos! Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha 
mãe” (v. 35). Jesus pronuncia essas palavras passando o olhar por sobre aqueles que, sentados 
(na posição tranquila e atenta do discípulo), ouvem a sua palavra. Este círculo de pessoas – que 
pode ser uma multidão – que o ama e escuta são de verdade os seus, a sua nova família. Estão 
“dentro”, enquanto os “seus” estão fora. Ele é o centro deste círculo. O único Senhor, que se fez 
nosso servo, é o único centro da nossa agregação. O centro da nossa comunhão não são os laços 
de sangue, mas os laços da fé, da escuta e da acolhida da Palavra, que nos gera para uma nova 
vida e uma nova família!

ABC DO CRISTIANISMO

 Calvino foi importante reformador francês. Nasceu em [1] Calvino / calvinismo / calvinista. 
Noyon em 1509, estudou teologia em Paris entre 1523 e 1528 e, depois, direito em Orléans e Bourges. 
Em 1533, após uma experiência mística, rompeu com a Igreja católica e foi exilado para a Suíça em 
1534. Escreve então a Instituição da  e, graças às suas constantes idas à Alemanha, tornou-religião cristã
se amigo de Melanchton, o principal 'sucessor' de Lutero. A partir de 1541, fixa-se em Genebra, que, 
através de uma série de ordenações eclesiásticas, ele vai transformando numa “cidade-igreja” dirigida 
pelo chamado consistório, formado pelo corpo pastoral e por uma dúzia de leigos (doutores, anciãos, 
diáconos), regulador da moral e da disciplina. Calvino elimina à força toda contestação, executando por 
heresia os maiores opositores (Miguel Servet é executado por heresia em 1553). Em 1559, abre a 
Academia de Genebra para a formação de pastores. Seu sistema teológico tem como fundamentos a 
transcendência absoluta de Deus e a autoridade exclusiva da Bíblia. A partir de 1552, passa a insistir na 
teologia da predestinação.

 O termo significa “correta expressão” da verdade. A ortodoxia opõe-se ao erro em [2] Ortodoxia. 
matéria de fé, portanto, ao erro doutrinal. Mas a palavra historicamente tem também outro significado. 
Indica o conjunto das Igrejas orientais separadas de Roma desde 1054. A fé ortodoxa assenta-se sobre as 
definições dogmáticas dos sete primeiros concílios ecumênicos, desde Niceia (325) até o II de Niceia 
(787). O bispo de Roma é reconhecido como um dos patriarcas – os outros são o de Constantinopla, 
Alexandria, Antioquia e Jerusalém – mas não se lhe reconhece o primado universal, como pretendem os 
católicos romanos (cf. Vaticano I).
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25
QUARTA-FEIRA - CONVERSÃO DE SÃO PAULO 

APÓSTOLO - Festa
(Cor branca - Glória - Ofício festivo próprio)

A conversão de Paulo não só mudou 
radicalmente a sua vida, mas também marcou o 
início de uma profunda transformação do 
cristianismo. Paulo, de judeu observante, se 
torna cristão; de fariseu, se torna místico; de 
perseguidor dos cristãos, se torna o maior 
evangelizador de todos os tempos; de rabino, 
se torna um mestre original da novidade cristã. 
O cristianismo, que era um movimento só 
judaico, ganha dimensões universais. O 
cristianismo, que inicialmente atingira quase 
que exclusivamente agricultores e habitantes 
de pequenas cidades da Palestina, graças ao 
projeto de Paulo, o cristianismo se torna um 
movimento urbano. Paulo procura atingir, 
sobretudo, as grandes cidades, e, nestas 
cidades, criar pequenas comunidades, tendo 
como base a “casa”, que, naquela época, no 
mundo grego e romano, era uma família 
ampliada, composta por pessoas de várias 
gerações, de mais de uma classe social, de 
diferentes estilos de vida.

Paulo nasceu na primeira década do século 
I, de uma família de judeus observantes. É judeu 
de Tarso, na Cilícia (cf. At 21,39), da tribo de 
Benjamin, do partido dos fariseus. Recebeu o 
nome de Saulo em homenagem ao mais ilustre 
membro daquela tribo, Saul, o primeiro rei de 
Israel. Paulo era seu nome como cidadão 
romano, que ele também era. De profissão, era 
fabricador de tendas. Foi educado segundo a 
tradição dos pais, superando muitos de seus 
concidadãos no estudo e prática do Judaísmo 
(cf. Gl 1,14). Foi educado em Jerusalém e 
“formado na escola de Gamaliel nas mais 
rígidas normas da lei paterna” (At 22,3). De 
formação rabínica, antes de converter-se a 
Jesus, foi perseguidor dos cristãos (cf. Gl 1,13; 
1Cor 15,9; At 8,3). Enquanto se achava a 
caminho de Damasco com autorização para 

prender cristãos, encontrou-se com o Cristo 
ressuscitado, mudou radicalmente e foi enviado 
como missionário entre os pagãos. Depois de 
um retiro e de prolongada preparação, torna-se 
o apóstolo dos pagãos 9cf. At 13,1ss.). Realiza 
três grande viagens missionárias. É preso em 
Jerusalém e, após dois anos de prisão em 
Cesareia, é levado para Roma. São atribuídas a 
ele 13 cartas: duas aos Tessalonicenses, 1 a 
Filêmon, quatro aos Coríntios, 1 aos Gálatas, 1 
aos Romanos, 1 aos Filipenses, 1 aos 
Colossenses, 1 aos Efésios, 2 a Timóteo, 1 a 
Tito, 1 aos Hebreus. Dessas, são unanime-
mente consideradas autênticas só sete, ou seja, 
a 1Ts, Gl, 1 e 2Cor, Rm, Fl e Fm. Das quatro 
cartas aos Coríntios, duas foram (estão) 
perdidas. Essas cartas apresentam o rico pano-
rama de sua vida, atividades, sucessos e 
projetos. Em Rm 15,24, por exemplo, manifesta 
o desejo de ir para a Espanha. O término de sua 
vida de apóstolo permanece, em grande parte, 
desconhecido. A tradição, porém, atesta que 
ele morreu em Roma, durante a perseguição de 
Nero, onde foi sepultado. Sua personalidade e 
sua teologia são tão importantes que há quem 
fale de Paulo como de “fundador do cristia-
nismo”. 

Antífona da entrada - 2Tm 1,12;4,8

Sei em quem acreditei; e estou certo de que 
o justo juiz conservará a minha fé até o dia de 
sua vinda.

Oração do dia

Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela 
pregação do apóstolo são Paulo, dai-nos, ao 
celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós 
seguindo seus exemplos, e ser no mundo 
testemunhas do Evangelho. 
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Leitura - At 22,3-16

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Paulo disse ao povo:  "Eu 3

sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui 
criado aqui nesta cidade. Como discípulo de 
Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da Lei de 
nossos antepassados, tornando-me zeloso da 
causa de Deus, como acontece hoje convosco. 
4 Persegui até à morte os que seguiam este 
Caminho, prendendo homens e mulheres e 
jogando-os na prisão.  Disso são minhas 5

testemunhas o Sumo Sacerdote e todo o 
conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas 
de recomendação para os irmãos de Damasco. 
Fui para lá, a fim de prender todos os que 
encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim 
de serem castigados.  Ora, aconteceu que, na 6

viagem, estando já perto de Damasco, pelo 
meio dia, de repente uma grande luz que vinha 
do céu brilhou ao redor de mim.  Caí por terra e 7

ouvi uma voz que me dizia: 'Saulo, Saulo, por 
que me persegues?'  Eu perguntei: 'Quem és tu, 8

Senhor?' Ele me respondeu: 'Eu sou Jesus, o 
Nazareno, a quem tu estás perseguindo'.                     
9 Meus companheiros viram a luz, mas não 
ouviram a voz que me falava.  Então perguntei: 10

'Que devo fazer, Senhor?' O Senhor me 
respondeu: 'Levanta-te e vai para Damasco. Ali 
te explicarão tudo o que deves fazer'.  Como eu 11

não podia enxergar, por causa do brilho daquela 
luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos 
meus companheiros. Um certo Ananias, 12 

homem piedoso e fiel à Lei, com boa reputação 
junto de todos os judeus que aí moravam,                   
13 veio encontrar-me e disse: 'Saulo, meu irmão, 
recupera a vista!' No mesmo instante, recuperei 
a vista e pude vê-lo.  Ele, então, me disse: 'O 14

Deus de nossos antepassados escolheu-te para 
conheceres a sua vontade, veres o Justo e 
ouvires a sua própria voz.  Porque tu serás a 15

sua testemunha diante de todos os homens, 
daquilo que viste e ouviste.  E agora, o que 16

estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo 
e purifica-te dos teus pecados, invocando o 

nome dele!'" -Palavra do Senhor.

Ou: At 9,1-22 

Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos 

1 Saulo só respirava ameaças e morte contra 
os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao 
sumo sacerdote,  e lhe pediu cartas de 2

recomendação para as sinagogas de Damasco, 
a fim de levar presos para Jerusalém todos os 
homens e mulheres que encontrasse seguindo 
o Caminho.  Durante a viagem, quando já 3

estava perto de Damasco, Saulo se viu 
repentinamente cercado por uma luz que vinha 
do céu.  Caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe 4

dizia: «Saulo, Saulo, por que você me 
persegue?»  Saulo perguntou: «Quem és tu, 5

Senhor?» A voz respondeu: «Eu sou Jesus, a 
quem você está perseguindo.  Agora, levante-6

se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve 
fazer.»  Os homens que acompanhavam Saulo 7

ficaram cheios de espanto, porque ouviam a 
voz, mas não viam ninguém.  Saulo se levantou 8

do chão e abriu os olhos, mas não conseguia 
ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram 
para Damasco.  E Saulo ficou três dias sem 9

poder ver, e não comeu nem bebeu nada.  Em  10

Damasco havia um discípulo chamado 
Ananias. O Senhor o chamou numa visão: 
«Ananias!» E Ananias respondeu: «Aqui estou, 
Senhor!»  E o Senhor disse: «Prepare-se, e vá 11

até a rua que se chama rua Direita e procure, na 
casa de Judas, um homem chamado Saulo, 
apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando  e 12

acaba de ter uma visão.  Ananias respondeu: 13

«Senhor, já ouvi muita gente falar desse 
homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em 
Jerusalém.  E aqui em Damasco ele tem 14

plenos poderes, que recebeu dos chefes dos 
sacerdotes, para prender todos os que invocam 
o teu nome.»  Mas o Senhor disse a Ananias: 15

«Vá, porque esse homem é um instrumento que 
eu escolhi para anunciar o meu nome aos 
pagãos, aos reis e ao povo de Israel.  Eu vou 16

mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
5 

de
 J

an
ei

ro
 -

 Q
ua

rt
a-

fe
ira

 -
 C

on
ve

rs
ão

 d
e 

S
ão

 P
au

lo
 A

pó
st

ol
o 

- 
Fe

st
a

97

causa do meu nome.»  Então Ananias saiu, 17

entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, 
dizendo: «Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, 
que lhe apareceu quando você vinha pelo 
caminho, me mandou aqui para que você 
recupere a vista e fique cheio do Espírito 
Santo.»  Imediatamente caiu dos olhos de 18

Saulo alguma coisa parecida com escamas, e 
ele recuperou a vista. Em seguida Saulo se 
levantou e foi batizado.  Logo depois comeu e 19

ficou forte como antes. Saulo passou então 
alguns dias com os discípulos em Damasco.                
20 E logo começou a pregar nas sinagogas, 
afirmando que Jesus é o Filho de Deus.  Os 21

ouvintes ficavam impressionados e comen-
tavam: «Não é este o homem que descarregava 
em Jerusalém a sua fúria contra os que invocam 
o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui 
justamente para os prender e levar aos chefes 
dos sacerdotes?»  No entanto, Saulo se 22

fortalecia cada vez mais e deixava confusos os 
judeus que moravam em Damasco, demons-
trando que Jesus é o Messias. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 116 

R. Ide por todo o mundo e a todos 
pregai o Evangelho.

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

2. Pois comprovado é seu amor para 
conosco, para sempre ele é fiel! R.

Aclamação - Jo 15,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos designei para que vades e deis 

frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse 
o Senhor. R.

Evangelho - Mc 16,15-18

Jesus terminou sua missão. Entrega-a a 
seus discípulos e discípulas. Aqueles que ele 

chamou para estar com ele, agora ele envia 
para dentro do mundo. Não há contradição 
entre intimidade e missão. São como as duas 
faces de uma mesma moeda. A intimidade gera 
a missão, a missão alimenta a intimidade. Você 
também se sente missionário como Paulo?

+Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

15 Então Jesus disse-lhes: «Vão pelo mundo 
inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a 
humanidade. Quem acreditar e for batizado, 16 

será salvo. Quem não acreditar, será conde-
nado.  Os sinais que acompanharão aqueles 17

que acreditarem são estes: expulsarão demô-
nios em meu nome, falarão novas línguas;  se 18

pegarem cobras ou beberem algum veneno, 
não sofrerão nenhum mal; quando colocarem 
as mãos sobre os doentes, estes ficarão 
curados.» - Palavra da Salvação. 

Preces dos fieis 

Oremos pela Igreja e pelo mundo, invocan-
do a intercessão de São Paulo, o instrumento 
escolhido por Deus para levar o Evangelho aos 
pagãos, e digamos com toda a confiança:             
R. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito.

1.  Pela Igreja, para que o exemplo do 
apóstolo Paulo a contagie, e ela saia em missão 
às periferias geográficas e existenciais do 
mundo, oremos, irmãos.

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que abram o coração aos dons do Espírito, 
e Jesus Cristo os fascine como o fez a Paulo, 
oremos, irmãos.

3.  Pelos povos e nações do mundo inteiro, 
para que o Pai faça surgir, entre os cristãos, 
apóstolos que lhes levem o Evangelho da 
liberdade e da vida, oremos, irmãos.

4.  Pelos Judeus que não reconheceram 
em Jesus o Messias esperado, para que façam 
a mesma experiência de Paulo e se abram à sua 
luz, oremos, irmãos.
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5.  Por todos os que receberam o Batismo, 
para que sejam construtores da unidade pela 
qual Cristo Jesus orou ao Pai, oremos, irmãos.

6.  Por todos nós aqui reunidos neste dia, 
para que, participando de um só pão e de um só 
cálice, formemos um só corpo e um só espírito, 
oremos, irmãos. 

Pai todo-poderoso e eterno, que destes ao 
apóstolo São Paulo um amor vivo e profundo 
por Jesus Cristo, concedei-nos, por sua inter-
cessão, a graça de trabalhar pelo Evangelho e 
pela unidade de todos os cristãos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Que vosso Espírito, ó Deus, nos conceda 

nesta celebração a luz da fé que sempre 
iluminou o apóstolo São Paulo para anunciar o 
vosso nome aos povos. 

Prefácio dos Apóstolos, I ou II

Antífona da Comunhão - Gl 2,20

Vivo da fé no Filho de Deus, que me amou e 
se entregou por mim.

Oração depois da comunhão

Que esta comunhão, Senhor nosso Deus, 
alimente em nós o ardor da caridade que 
inflamava o apóstolo São Paulo em sua 
solicitude por todas as Igrejas.

A Semente na Terra - Mc 16,15-18

J
esus envia os discípulos como ele próprio foi enviado. A fonte da missão é o Pai, na sua 
misericórdia sem limites por todos os seus filhos. O Filho é o primeiro enviado porque o 
ama e conhece. Depois dele, são enviados por ele e como ele aqueles que o 

reconheceram como irmão.
-  A Igreja é apostólica porque é chamada a continuar a obra de Jesus, que, com a missão 

dos Doze a Israel e a dos setenta e dois a todos os povos, constitui uma única missão. 
-  Através dessa missão una e, ao mesmo tempo, múltipla, do único Senhor, Ele se torna 

“um” em “toda” a terra (cf. Zc 14,9) e o “seu” nome é santificado em “todos” os povos (cf. Ez 
36,23). O terceiro evangelho mostra, dessa maneira, sua preocupação com a unidade e a 
totalidade da missão.

-  A missão nasce do amor do Pai por todos os seus filhos e filhas e termina no amor dos 
filhos e filhas pelo Pai e entre si. A missão se alarga e se expande num horizonte cada vez mais 
amplo, até abraçar os últimos confins da terra e os últimos filhos de Deus.

-  As condições da missão dos setenta e dois, como a dos Doze (cf. Lc 9,1-6), são as 
mesmas da de Jesus. É o desejo de escolher a pobreza, a insensatez e a loucura da cruz, para se 
assemelhar ao Senhor amado. Esta semelhança é já missão. E sem ela, não existe missão.

-  A caminhada do discípulo é a mesma do Mestre: abandono de todo vínculo e renúncia a 
toda posse, para viver do dom do Reino. Esta pobreza é a carta de identidade da Igreja, que deve ter 
os mesmos traços de quem a enviou: a humildade, a pobreza, a simplicidade, a pequenez. 

- Eficiência humana e eficácia evangélica são, na verdade, inversamente proporcionais. A 
primeira vem da humildade; a segunda, da vaidade. A primeira vem da pobreza; a segunda, da 
riqueza. A primeira vem da humildade; a segunda, do orgulho. A primeira da pequenez; a 
segunda, do auto-engrandecimento.
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 Santos do dia: Paulo Apóstolo (conversão de -). Popo (Popone) (978-1048). Tito Maria Horten 
(1882-1936). Agileu (leigo). Ananias de Damasco. Artema (leiga). Bretanione. Dwyn (Dwynwen). 
Palemone. Prejeto (Projeto) e Amarino (leigos).

 Datas comemorativas: Fundação da Cidade de São Paulo (1554). Dia do Carteiro. Criação 
dos Correios no Brasil. 

26
QUINTA-FEIRA - SÃO TIMÓTEO E SÃO TITO,

 Bispos - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Timóteo e Tito foram dois importantes 
colaboradores de Paulo. Alguns desses cola-
boradores são citados no livro dos Atos dos 
Apóstolos (Trófimo) e nas suas primeiras cartas 
(Apolo, Demas, Erasto, Lucas, Marcos, Priscila 
e Áquila, Timóteo, Tito, Tíquico). Outros 
aparecem somente na Carta a Tito (Artemas, 
Zena) ou na Segunda Tmóteo (Cláudia, 
Crescente, Êubulo, Lino, Onesíforo, Pudente, 
Carpo), e participam dos desenvolvimentos da 
missão de Paulo. Timóteo e Tito tiveram um 
papel tão destacado que são destinatários de 
três Cartas do Novo Testamento. (Se tiver fun-
damento a hipótese de que Paulo teria escrito 4 
cartas a Timóteo, seriam destinatários de 
cinco). Dizer, do ponto de vista exegético e 
histórico, que foram bispos, é um anacronismo, 
pois, no Novo Testamento, não temos ainda 
propriamente bispos (nem presbíteros), mas 
somente “epískopo”, mais exatamente, 
“presbíteros-epíscopos”.

Timóteo provém do mundo hebraico. Paulo 
inclui Timóteo entre seus colaboradores na 
segunda viagem missionária em Listra (Ásia 
Menor). Mas já o conhecia antes, juntamente 
sua mãe e sua avó, convertidas ao cristianismo 
com ele. Timóteo permanece sempre com 
Paulo, exceto naquelas ocasiões em que o 
Apóstolo o envia como delegado seu “àquelas 
Igrejas que havia fundado. Aos tessalonicenses, 
pede que o respeitem: “ninguém despreze a 
sua jovem idade”. Aos coríntios o apresenta 
como “meu filho dileto e fiel no Senhor: lhes 

fará lembrar os caminhos que lhes ensinei”. 
Após a primeira prisão de Paulo em Roma, é 
Timóteo que assumirá a orientação da não fácil 
Igreja de Éfeso: “desapareça do meio de vocês 
toda maledicência, ira, clamor, aspereza”, es-
creve Paulo. Este se preocupa também de sua 
saúde: “pare de beber somente água, use um 
pouco de vinho, por causa do estômago e das 
suas frequentes indisposições”. A 2ª Carta a 
Timóteo teria sido escrita da prisão, onde Paulo 
aguarda a morte: “Procure vir ao meu encon-
tro... Traga-me o manto, que deixei em Trôade”. 
Depois do martírio de Paulo, Timóteo continua a 
guiar a Igreja de Éfeso, onde teria morrido no 
ano 97.

Tito vem do mundo pagão: é grego, um 
pagão convertido, talvez por Paulo. Na 2ª Carta 
aos Coríntios, é descrito como “meu com-
panheiro e colaborador”. Está com Paulo no 
chamado concílio de Jerusalém, onde se 
opõem os defensores da continuidade das 
tradições rituais judaicas e as necessidades da 
evangelização do mundo pagão. Em Corinto, 
atua como hábil mediador no conflito entre esta 
comunidade e Paulo, entusiasmando Paulo. É 
também Tito que dirige e leva até o fim a 
primeira grande iniciativa de solidariedade 
eclesial, organizada por Paulo, em favor da 
comunidade pobre de Jerusalém: a famosa 
coleta. Sabe-se que foi responsável pela guia 
da Igreja de Creta. Mas não sabemos nem onde 
nem quando Tito morreu. A última notícia a seu 
respeito está na 2ª Carta a Timóteo: “Tito está na 
Dalmácia”. 
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Timóteo nasceu em Listra, foi educado na 
religião hebraica e no amor às Escrituras.               
É um dos primeiros convertidos de Paulo. 
Acompanha-o em sua segunda viagem 
missionária (outono de 50). Vemo-los juntos 
em Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso 
e Roma (na primeira prisão de Paulo). Era 
responsável pelos contatos entre Paulo e as 
Igrejas por este fundadas. Foi presbítero-
epíscopo* da Igreja de Éfeso. Tito provém do 
paganismo. Convertido por Paulo, já em 49, 
está em Jerusalém em companhia do Apóstolo. 
Acompanhou-o provavelmente em sua terceira 
viagem missionária. Perto do fim de sua vida, 
Paulo deixou Tito em Creta com a missão de 
organizar a comunidade cristã. Não se sabe se 
Tito morreu em Creta ou na Dalmácia. 

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

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

Oração do dia

Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São 
Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-
nos, pela intercessão de ambos, viver neste 
mundo com piedade e justiça, para chegar ao 
céu, nossa pátria. 

Leitura - 2Tm 1,1-8 

Leitura da segunda carta de Paulo a 
Timóteo 

1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por 
vontade de Deus, para anunciar a promessa da 

2 vida em Jesus Cristo, ao amado filho Timóteo: 
graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e 

3de Jesus Cristo nosso Senhor.  Agradeço a 
Deus, a quem sirvo com consciência limpa 
como os meus antepassados, enquanto me 
recordo sempre de você em minhas orações, 

 4noite e dia.  Quando me lembro das lágrimas 

que você derramou, sinto grande desejo de 
                                revê-lo e, assim, transbordar de alegria. 

5 Lembro-me da fé sincera que há em você, a 
mesma que havia antes na sua avó Lóide, 
depois em sua mãe Eunice e que agora, estou 

6convencido, também há em você.  Por esse 
motivo, o convido a reavivar o dom de Deus que 
está em você pela imposição de minhas mãos.       
7 De fato, Deus não nos deu um espírito de 
medo, mas um espírito de força, de amor e de 

8sabedoria.  Não se envergonhe, portanto, de 
dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, 
seu prisioneiro; pelo contrário, participe do 
meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no 
poder de Deus. - Palavra do Senhor.

Ou: Tt 1,1-5

Início da Carta de São Paulo a Tito 

1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus 
Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a 
conhecerem a verdade da piedade  que se 2

apoia na esperança da vida eterna. Deus, que 
não mente, havia prometido esta vida desde os 
tempos antigos,  e, no tempo marcado, 3

manifestou a sua palavra por meio do anúncio 
que me foi confiado por ordem de Deus nosso 
salvador.  A Tito, meu legítimo filho na fé 4

comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de 
Jesus Cristo nosso Salvador.  Eu deixei-te em 5

Creta, para organizares o que ainda falta e cons-
tituíres presbíteros em cada cidade, conforme o 
que te ordenei. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95

R.  Anunciai entre as nações os gran-
des feitos do Senhor!

1.  Cantai ao Senhor 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.
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8fiquem passando de casa em casa.  Quando 
entrarem numa cidade, e forem bem recebidos, 

9comam o que servirem a vocês,  curem os 
doentes que nela houver. E digam ao povo:                 
'O Reino de Deus está próximo de vocês!'                  
- Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Peçamos com fé e humil-
dade ao Senhor que nos conceda guias escla-
recidos e atentos, como o fez nas comunidades 
primitivas, dizendo: R. Guiai-nos, Senhor, no 
caminho da vida.

1. Para que o Senhor conceda à santa 
Igreja pastores de fé sincera e animadores 
corajosos das comunidades como São Timóteo 
e São Tito, oremos, irmãos.

2. Para que o papa Francisco, os bispos e 
os presbíteros reanimem o dom de Deus que 
lhes foi dado e pastoreiem com zelo apostólico 
o povo santo, oremos, irmãos.

3. Para que os homens e as mulheres, a 
quem Deus concedeu dons de fortaleza, de 
caridade e de moderação, não se envergonhem 
de dar testemunho de Nosso Senhor, oremos, 
irmãos.

4. Para que aqueles que, depois de 
iluminados, tiveram medo de sofrer pelo 
Evangelho, possam voltar ao caminho da 
verdade e da vida, oremos, irmãos.

5. Para que os membros das nossas 
comunidades possam celebrar a Palavra e os 
Sacramentos para poderem viver o Evangelho 
com pureza de consciência, oremos, irmãos.

Deus Pai todo-poderoso, que em São 
Timóteo e São Tito nos destes bons pastores, 
admiráveis pelos seu zelo pastoral e santidade, 
dai-nos o que Vos pedimos com fé e 
humildade. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que 

3.  Ó famílias das nações, dai ao Senhor, 
nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a 
glória que é devida ao seu nome! R.

4.  Publicai entre as nações: “Reina o 
Senhor!” Ele firmou o universo inabalável, e os 
povos ele julga com justiça. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 10,21

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V.  Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e  

da terra, pois revelaste os mistérios do teu 
Reino aos pequeninos, escondendo-os aos 
doutores. R. 

Evangelho - Lc 10,1-9

A Palavra nos ensina que, enquanto os Doze 
foram enviados a Israel, os Setenta e Dois foram 
enviados a todas as nações. A missão não tem 
fronteiras. Os missionários não têm pátria. A 
amizade com Jesus é fonte de missão em todos 
os ambientes, em todas as culturas, em todos 
os povos, em todos os tempos, no interior dos 
corações.

+Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1 O Senhor escolheu outros setenta e dois 
discípulos, e os enviou dois a dois, na sua 
frente, para toda cidade e lugar aonde ele 

2próprio devia ir.  E lhes dizia: «A colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Por 
isso peçam ao dono da colheita que mande 

3trabalhadores para a colheita.  Vão! Estou 
enviando vocês como cordeiros para o meio de 

4lobos.  Não levem bolsa, nem sacola, nem 
sandálias, e não parem no caminho, para 

5cumprimentar ninguém.  Em qualquer casa 
onde entrarem, digam primeiro: 'A paz esteja 

6 nesta casa!' Se aí morar alguém de paz, a paz 
de vocês irá repousar sobre ele; se não, ela 

7voltará para vocês.  Permaneçam nessa 
mesma casa, comam e bebam do que tiverem, 
porque o trabalhador merece o seu salário. Não 
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vamos oferecer em vosso altar na festa dos 
santos Timóteo e Tito, para que, alcançando-
nos o perdão, glorifiquem o vosso nome. 

Antífona da Comunhão - Jo 15,16

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

permaneça.

Oração após a comunhão

Alimentados pela Eucaristia, nós vos 
pedimos, ó Deus, que, seguindo o exemplo dos 
santos Timóteo e Tito, procuremos proclamar a 
fé que abraçaram e praticar a doutrina que 
ensinaram. 

A Semente na Terra - Lc 10,1-9

Jesus envia os discípulos (Lc 9,1;10,1) como ele próprio foi enviado pelo Pai (Lc 9,16). 
Fonte da missão é sempre o Pai, cheio de misericórdia por todos os seus filhos e filhas. 
Primeiro enviado é o Filho, que o conhece. Depois dele, são enviados aqueles que o 

reconheceram como irmão. 
-  Lucas é o único evangelista a narrar duas missões: a dos Doze a Israel (Lc 9,1) e a dos 

Setenta e dois a todos os povos (Lc 10,1). “Dois” é o princípio de muitos, o “um” que se desdobra 
no tempo e no espaço. A missão, na verdade, é una e múltipla, é idêntica e plural. É a missão do 
único Senhor em toda a terra (cf. Zc 14,9), cujo nome é santificado em todos os povos (cf. Ez 
36,23). O “católico” Lucas preocupa-se sempre com a unidade e a totalidade!

-  A missão brota do amor do Pai por todos os seus filhos e desemboca no amor dos filhos 
pelo Pai e entre si. Nasce da única fonte do Pai, derrama-se sobre Israel, amplia-se na Samaria, até 
abraçar os extremos confins da terra. É como os braços do Pai que se abrem até envolver num 
único abraço todos os filhos sem perder nenhum, pois, se os filhos podem perder tudo (Lc 15), 
ele não tem filhos para perder!

-  Os Setenta e dois – como, aliás, já os Doze – devem viver, na missão, as mesmas 
condições de Jesus. Afinal, é a mesma e única missão. Os agentes, porém, são distintos. Jesus é 
o Filho que veio à procura dos irmãos (Lc 5,32; 19,10); os Doze são chamados (Lc 9,1); os 
Setenta e dois são designados (Lc 10,1) a colaborar na obra.

-  O discurso missionário em Lucas é longo. Sua abertura mostra a extensão da missão: a 
messe é grande, pois abarca toda a humanidade (v. 2). Sua imagem é dramática: os discípulos 
são cordeiros – guiados pelo Pastor – no meio de lobos (v. 3). As proibições são claras: os 
missionários devem ser pobres (v. 4). O anúncio é claramente precisado: digam, fiquem, comam, 
cuidem, digam (vv. 5-9). A situação em que acontece o anúncio – urgente e necessário – é de 
contradição e rejeição (vv. 10-15). 

-  A humanidade é messe madura para acolher a salvação. Mas pode também recusá-la: 
onde há recusa, há um “ai de vós” semelhante ao das bem-aventuranças (Lc 6,24-26). Este “ai de 
vós” não é ameaça, mas forma extrema de anúncio. Rejeitado, o anunciador diz: “ai de mim por 
vós!” A denúncia do mal não visa à morte do malfeitor, mas que se converta e viva. O denunciante 
paga em sua carne o preço da denúncia. Foi assim que agiu Jesus; foi o que fez na cruz, rejeitado 
por todos.

-  As palavras de Jesus aos Setenta e dois supõem o “terceiro grau de amor” de Santo Inácio 
de Loyola (  167). O “terceiro grau de amor” é o desejo de escolher a pobreza, Exercícios Espirituais
a ignorância e a loucura da cruz, para tornar-se semelhante ao Senhor que se ama. Este 
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 Santos do dia: Timóteo e Tito (século I). Paula Romana (leiga) (347-404). Notburga de Bühl 
(século IX). Alberico de Cîteaux (1050-1109). Jerônimo Jaegen (1814-1919). Agostinho 
Erlandsson. Xenofontes, Maria e filhos (leigos). Teogenes de Hipona (leigo). 

Datas comemorativas: Dia Internacional das Relações Públicas (Assessor de Imprensa). 
Nascimento do filósofo Martin Heidegger em Messkirch (Alemanha), no ano de 1889.

assemelhar-se já é missão. É aquela lâmpada acesa que ilumina (Lc 8,16; 11,33). É aquele “estar 
com ele” (Mc 3,14; 8,2) que se faz transparência diante dos irmãos. É aquele associar-se à sua 
cruz que salva o mundo (2Cor 4,7-12; 6,10; Cl 1,24). A missão, na verdade, é tanto mais missão 
aos outros quanto mais for identificação com o Senhor em nós!

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Presbítero-epíscopo. presbýteros Embora o Novo Testamento use o termo “ ” (normalmente 
traduzido por presbítero) e o termo “ ” (normalmente traduzido por bispo), não se pode dizer epískopos
que a Igreja do Novo Testamento já conheça os ministérios de “presbítero” e de “bispo”, como vamos 
conhecer a partir dos escritos de Inácio de Antioquia (nos anos 110-130, Inácio é preso e conduzido a 
Roma). Com efeito, nos limites do Novo Testamento, os ministérios estão em franca evolução: 
“Enquanto, no Novo Testamento, vemos que a estrutura dos ministérios eclesiásticos está ainda em 
fase de formação, já no limiar da época sub-apostólica, encontramos plenamente desenvolvida em 
Inácio de Antioquia (morto, no máximo, em 117 d.C.) aquela forma de ministério que desde então 
permaneceu fundamental para a Igreja católica: o ministério aparece na tríplice divisão de bispo – 
presbíteros – diáconos, na qual presbiterado e diaconato têm constituição 'colegial' enquanto o bispo 
encarna, na Igreja [local], a unidade da comunidade” (J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, Queriniana, 
Brescia, p. 225; cf. p. 127 presbýteros). Por isso, em vários textos do Novo Testamento, “ ” e 
“ ” são equivalentes e usados como sinônimos: At 20,17 e 28; Tt 1,5 e 7; 3,1-2; 5,17, etc. epískopos
Atentos a esta situação, estudiosos da realidade ministerial do Novo Testamento preferem usar a 
expressão “presbítero-epíscopo”, no singular ou no plural, para caracterizar esta situação híbrida e 
transitória. 

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

Antífona da entrada - Sl 95, 1.6

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

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa 
vida segundo o vosso amor, para que 
possamos, em nome do vosso Filho, frutificar 

em boas obras. 

Leitura - Hb 10,32-39

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Lembrai-vos dos primeiros dias, 32

quando, apenas iluminados, suportastes 
longas e dolorosas lutas.  Às vezes, éreis apre-33

sentados como espetáculo, debaixo de injúrias 
e tribulações; outras vezes, vos tornáveis 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
7 

de
 J

an
ei

ro
 -

 S
ex

ta
-f

ei
ra

 d
a 

3ª
 S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

104

solidários dos que assim eram tratados. Com 34 

efeito, participastes dos sofrimentos dos 
prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco 
dos vossos bens, na certeza de possuir uma 
riqueza melhor e mais durável.  Não aban-35

doneis, pois, a vossa coragem, que merece 
grande recompensa.  De fato, precisais de 36

perseverança para cumprir a vontade de Deus e 
alcançar o que ele prometeu.  Porque ainda 37

bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e 
não tardará.  O meu justo viverá por causa de 38

sua fidelidade, mas, se esmorecer, não 
encontrarei mais satisfação nele".  Nós não 39

somos desertores, para a perdição. Somos ho-
mens da fé, para a salvação da alma. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36

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

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Lc 10,21

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e  

da terra, pois revelaste os mistérios do teu 

Reino aos pequeninos, escondendo-os aos 
doutores! R.

Evangelho - Mc 4,26-34

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

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos  

Naquele tempo,  Jesus disse à multidão: 26

"O Reino de Deus é como quando alguém 
espalha a semente na terra.  Ele vai dormir e 27

acorda, noite e dia, e a semente vai germinando 
e crescendo, mas ele não sabe como isso 
acontece.  A terra, por si mesma, produz o 28

fruto: primeiro aparecem as folhas, depois vem 
a espiga e, por fim, os grãos que enchem a 
espiga.  Quando as espigas estão maduras, o 29

homem mete logo a foice, porque o tempo da 
colheita chegou".  E Jesus continuou: "Com 30

que mais poderemos comparar o Reino de 
Deus? Que parábola usaremos para representá-
lo? O Reino de Deus é como um grão de 31 

mostarda que, ao ser semeado na terra, é a 
menor de todas as sementes da terra.  Quando 32

é semeado, cresce e se torna maior do que 
todas as hortaliças, e estende ramos tão 
grandes, que os pássaros do céu podem 
abrigar-se à sua sombra."  Jesus anunciava a 33

Palavra usando muitas parábolas como estas, 
conforme eles podiam compreender.  E só 34

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

Preces dos fiéis

O mistério do crescimento do Reino de 
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Deus está na força divina que nele se encerra. 
Coloquemo-nos à disposição desse cres-
cimento na plantação de Deus. R. Ensinai-nos, 
Senhor, a bem servir.

1.  Pelos homens e mulheres de fé que se 
põem à disposição de Deus, pelos que lançam a 
semente à terra com alegria e pelos que creem 
na força própria do Reino, rezemos.

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

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

4.  Pelos paroquianos que assiduamente 
ouvem a Palavra, pelos que vivem à margem da 
nossa assembleia e por aqueles que têm uma fé 
firme e sincera, rezemos.

Senhor, tornai-nos humildes semeadores 
da vossa Palavra, vigilantes e atentos ao dom da 
fé, na esperança de que o Reino de Deus revele 
todo o seu poder escondido. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da Comunhão - Sl 33,6

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

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, 
tendo recebido a graça de uma nova vida, 
sempre nos gloriemos dos vossos dons. 

A Semente na Terra - Mc 4,26-34

A
 palavra-chave do Evangelho de hoje é um tapa na cara do nosso protagonismo: “Ele vai 
dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe 
como isso acontece” (Mc 4,27).

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

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

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

SANTA ÂNGELA MERICI, Virgem
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

 (Missa: Comum das virgens – MR, 767, ou das santas (educadoras) - MR, 780)

Oração do dia

Ó Deus, que a santa virgem Ângela Merici 
nos recomende ao vosso amor de Pai, para que, 

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

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

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

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

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

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

 Santos do dia: Devota (leiga) (+304). Juliano de Le Mans (II-III séculos). Vitalino (+672). 
Alruna de Cham (900-1045). Teodorico de Orléans (+1022). Gilduíno (1053-1077). Ângela Meríci 
(1474-1540). Antônia Werr (1813-1868). Henrique de Ossó y Cervelló (1840-1896). Jorge 
Matulaitis (1871-1927). Domiciano de Melitene. Gilduíno de Sora e Atina. João Maria Muzei 
(leigo). Juliano de Sora e Atina. Marino (Mário). 

Testemunhas do Reino: Pablo de Torres (Panamá, 1554). Miguel Ángel Nicolau 
(Argentina,1977).

Datas comemorativas: Dia dos Oradores. Libertação do Campo de Concentração de 
Auschwitz, Polônia (1945). Dia do Holocausto. Incêndio na Boate Kiss (2013), em Santa Maria, RS, 
matando 242 pessoas e ferindo 680. Foi causado por um sinalizador disparado no palco em direção 
ao teto por um integrante da banda que se apresentava no local. A imprudência e as más condições 
de segurança ocasionaram a morte de mais de duas centenas de pessoas e feriram outras 680.

“Sete pecados sociais: política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento 
sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício.”  (M. Gandhi) 
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ABC DO CRISTIANISMO

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

28
SÁBADO - SANTO TOMÁS DE AQUINO, 

Presbítero e Doutor - Memória 
(Cor branca - Ofício da Memória)

Nasceu no Castelo de Roccasecca, perto de 
Acquino, não longe de Nápoles, em 1225 (ou 
1226). Sua primeira formação intelectual deu-
se na abadia de Montecassino, com os bene-
ditinos. Entre os anos 1236 e 1239, seus pais o 
enviaram a Nápoles, onde estudou artes liberais 
(gramática, dialética, retórica, geometria, 
aritmética, música e astronomia). Em 1243 ou 
1244, com 18-19 anos, entrou para a Ordem 
dos Pregadores (dominicanos). Na tentativa de 
afastar-se de Nápoles para poder dedicar-se 
inteiramente à vida religiosa, foi alcançado 
pelos irmãos, que, a mando da mãe, o encer-
raram no Castelo de Roccasecca, onde, por 
dois anos, estudou Sagrada Escritura, o Livro 
das Sentenças de Pedro Lombardo e a Lógica 
de Aristóteles. Em 1246, livre dos vínculos 
familiares, deixou a Itália. Teria passado breve 
período em Paris e estabeleceu residência em 
Colônia, onde estudou filosofia e teologia. 
Guiado por Alberto Magno, estuda os livros do 
Dionísio Pseudo-Areopagita e a Ética a 
Nicômaco, de Aristóteles. Indicado para orien-
tar os jovens estudantes da Ordem, segue para 

Paris, em 1252, com 27 anos. Aí comenta o 
Livro das Sentenças, que resulta em seu livro 
Scriptum super Sententias (1254-1256), 
editado em 1256-1258. Obtida a licença – atual 
mestrado – é incorporado ao corpo docente da 
Universidade. Neste período parisiense, Tomás 
compõe diversos livros, o que lhe dá cada vez 
mais autoridade. Em 1259, depois do capítulo 
da Ordem em Valenciennes, é chamado para a 
Itália. Em 1260, recebe o cargo de pregador 
geral. Em 1261, torna-se leitor no convento de 
Orvieto e na Cúria Romana. Em 1265, é encar-
regado da formação no Convento de Santa 
Sabina, em Roma. Depois do Capítulo Geral de 
1267, encontramo-lo em Viterbo, à disposição 
da Corte papal de Clemente IV, que já lhe havia 
oferecido o arcebispado de Nápoles, que ele 
recusou. Nestes anos, não produziu muito,   
mas leu muito e meditou profundamente, 
preparando-se para a fase seguinte, que foi de 
intensa e extensa produção. No fim do ano de 
1268, Tomás está novamente em Paris, encar-
regado de ensinar aos estudantes num clima 
agitado, atravessado por correntes intelectuais 
que se opunham (seculares e regulares, 
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franciscanos e dominicanos, tradicionais e es-
peculativos, platônicos e aristotélicos). Depois 
da Páscoa de 1272, está em Nápoles, orga-
nizando uma Faculdade de Teologia na Univer-
sidade local. Em 1273, é convidado por 
Gregório X a participar do Concílio de Lião. Sua 
saúde, porém, que sempre tinha sido ótima, no 
momento, preocupavam seus confrades. Tinha, 
de fato, em função disso, interrompido a 
elaboração da Suma Teológica em dezembro 
de 1273. Mesmo assim, partiu para o Concílio 
em fevereiro de 1274. Sentindo-se mal, parou 
na abadia cisterciense de Fossanova, província 
de Latina, onde morreu, aos 48 anos, sem 
diagnóstico. Seu corpo – reivindicado pela 
Universidade de Paris e, depois, levado a Fondi 
– repousa, desde 1369, por determinação do 
Papa Urbano V, em Toulouse, na França. 
Declarado santo por João XXII em 1323, 
recebeu os títulos de doutor comum (século 
XIII) e doutor angélico (séculos XIV-XVI). Em 
1567, foi proclamado doutor da Igreja. Em 
1880, patrono das escolas católicas. Talvez o 
maior teólogo de todos os tempos, escreveu 
inúmeras obras, sendo a mais famosa a Summa 
theologiae ou Suma teológica.

Antífona da entrada - Eclo 15,5

No meio da Igreja o Senhor colocou a 
palavra nos seus lábios; deu-lhe o espírito de 
sabedoria e inteligência e o revestiu de glória.

Oração do dia

Ó Deus, que tornastes Santo Tomás de 
Aquino um modelo admirável pela procura da 
santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos 
compreender seus ensinamentos e seguir seus 
exemplos.

Leitura - Hb 11,1-2.8-19

Leitura da Carta aos Hebreus 

1 Irmãos: A fé é um modo de já possuir o que 

ainda se espera, a convicção acerca de 
 2realidades que não se veem.  Foi a fé que valeu 

8aos antepassados um bom testemunho.  Foi 
pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir 
para uma terra que devia receber como 

9herança, e partiu, sem saber para onde ia.  Foi 
pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra 
prometida, morando em tendas com Isaac e 

                Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. 
10 Pois esperava a cidade alicerçada que tem 

11Deus mesmo por arquiteto e construtor.  Foi 
pela fé também que Sara, embora estéril e já de 
idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, 
porque considerou fidedigno o autor da 

12promessa.  É por isso também que de um só 
homem, já marcado pela morte, nasceu a 
multidão "comparável às estrelas do céu e 

                 inumerável como a areia das praias do mar". 
13 Todos estes morreram na fé. Não receberam a 
realização da promessa, mas a puderam ver e 
saudar de longe e se declararam estrangeiros e 

14migrantes nesta terra.  Os que falam assim 
           demonstram que estão buscando uma pátria, 

15 e se se lembrassem daquela que deixaram, 
16até teriam tempo de voltar para lá.  Mas agora, 

eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria 
celeste. Por isto, Deus não se envergonha 
deles, ao ser chamado o seu Deus. Pois 

17preparou mesmo uma cidade para eles.  Foi 
pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu 
Isaac; ele, o depositário da promessa, sacri-
ficava o seu filho único,  do qual havia sido 18

dito: "É em Isaac que uma descendência levará 
19o teu nome".  Ele estava convencido de que 

Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e 
assim recuperou o filho - o que é também um 
símbolo. - Palavra do Senhor.

Cântico evangélico - Lc 1,69ss.

R. Bendito seja o Senhor Deus de 
Israel, porque a seu povo visitou e 
libertou!

1.  Fez surgir um poderoso Salvador na 
casa de Davi, seu servidor, como falara pela 
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boca de seus santos, os profetas desde os 
tempos mais antigos. R.

2.  Para salvar-nos do poder dos inimigos e 
da mão de todos quantos nos odeiam. Assim 
mostrou misericórdia a nossos pais, recor-
dando a sua santa Aliança. R.

3.  E o juramento a Abraão, o nosso pai, de 
conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele 
nós sirvamos sem temor em santidade e em 
justiça diante dele, enquanto perdurarem 
nossos dias. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu 

seu próprio Filho, para que todo o que nele crer 
encontre vida eterna. R.

Evangelho - Mc 4,35-41

Os apóstolos, que tinham sido enviados por 
Jesus, agora se reúnem em torno de Jesus. 
Jesus é o centro da vida dos apóstolos e o 
centro da missão. A ida para o deserto é 
momento de parada, avaliação, recarga de 
energia. Mas é ocasião também de lembrar o 
Êxodo, a longa caminhada em busca da pátria 
da vida e da liberdade. A missão não termina 
nunca. Enquanto houver deserto, haverá 
missão. Todo ponto de chegada é um novo 
ponto de partida.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

35 Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse 
a seus discípulos: "Vamos para a outra 

36margem!"  Eles despediram a multidão e 
levaram Jesus consigo, assim como estava na 

                      barca. Havia ainda outras barcas com ele. 
37 Começou a soprar uma ventania muito forte e 
as ondas se lançavam dentro da barca, de modo 

38que a barca já começava a se encher.  Jesus 
estava na parte de trás, dormindo sobre um 
travesseiro. Os discípulos o acordaram e dis-

seram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te 
39importas?"  Ele se levantou e ordenou ao vento 

e ao mar: "Silêncio! Cala-te!" O ventou cessou e 
40houve uma grande calmaria.  Então Jesus 

perguntou aos discípulos: "Por que sois tão 
41medrosos? Ainda não tendes fé?"  Eles 

sentiram um grande medo e diziam uns aos 
outros:  "Quem é este, a quem até o vento e o 
mar obedecem?" - Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

Irmãos: Oremos a Deus Pai todo-poderoso, 
que se revelou a São Tomás de Aquino como 
verdade sublime, para que nos dê um coração 
puro e uma fé esclarecida: R. Ensinai-nos, 
Senhor, os vossos caminhos.

1. Pela santa Igreja, mãe de sempre novos 
filhos e filhas, para que nunca lhe falte a palavra 
iluminada dos que mergulham nas profundezas 
de Deus, oremos, irmãos.

2. Pelos responsáveis da educação e do 
ensino, para que se dediquem à formação das 
novas gerações com paixão, liberdade interior e 
competência, oremos, irmãos.

3. Pelos que vivem no erro ou na ignorân-
cia, para que os seus corações e as suas 
mentes se abram à verdade que liberta, ore-
mos, irmãos.

4. Pelos cristãos e cristãs que ensinam e 
aprendem, para que se deixem guiar e educar 
pelo Espírito que foi derramado em nossos 
corações, oremos, irmãos.

5. Por todos nós reunidos aqui nesta 
assembleia, para que Deus nos dê, como a 
Santo Tomás de Aquino, inteligência escla-
recida, fé profunda e vida coerente com o que 
cremos e aprofundamos, oremos, irmãos.

Chegue até Vós, Senhor, a humilde oração 
do vosso povo, e dignai-Vos ouvi-lo com 
bondade, não em atenção aos seus méritos, 
mas à vossa infinita misericórdia. Por Cristo, 
nosso Senhor.
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Oração sobre as oferendas

Seja do vosso agrado, ó Pai, este sacrifício, 
celebrado na festa de Santo Tomás e, seguindo 
seu exemplo, seja plena a nossa dedicação ao 
vosso louvor.

Antífona da comunhão - Lc 12,42

Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor 

confiou sua casa, para dar a todos o pão de 
cada dia.

Oração depois da comunhão

Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre aos que 
saciastes com o Cristo que é pão da vida, para 
que, na festa de Santo Tomás, possamos 
aprender a verdade e vive-la com amor.

A Semente na Terra - Mc 4,35-41

A
 noite caiu. Os discípulos estão fazendo a travessia. Vem a borrasca. No barco, atirado 
de um lado para outro pela tempestade, Jesus dorme tranquilo. Os discípulos, que 
estão passando pelas mesmas dificuldades que Ele, gritam de angústia. Não entendem 

este sono, pensam na morte. Dormindo, Jesus põe em prática e testa a confiança expressa nas 
parábolas (cf. Mc 4,26-34). Os discípulos, ao contrário, entregam-se ao desespero.

-  Dominados por seus pensamentos e por seus medos, os discípulos ainda não têm fé. 
Têm medo de ir ao fundo do mar; não vão até o fundo com Jesus. 

-  O batismo – o evangelho de Marcos é o evangelho dos catecúmenos* - consiste em ser 
associados a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Esta narração é um exercício batismal para 
ver se a Palavra produziu o seu fruto: a confiança para abandonar a própria vida nas mãos d'Aquele 
que dorme e desperta – Jesus.

-  Os discípulos não passaram na prova. Mas valeu a pena fazê-la. Assim, eles mostraram as 
dificuldades que têm. Seu coração é tardo e lento em crer! 

-  A Palavra deverá trabalhar esses medos e essas agitações. Mas esses medos têm que 
mostrar a cara, para poderem ser vencidos. 

-  Nesta noite escura, fica claro que a Palavra, caída “sobre a estrada”, não enraizou. Entrou 
muito superficialmente. Debaixo está ainda a “pedra” do coração dos discípulos, que os impede 
de confiar totalmente no Senhor.

-  O medo só será vencido quando se responder à pergunta: “Quem é este?” A aparente 
inação de Jesus que dorme é sua máxima ação em nosso favor. Ele dorme para estar conosco no 
vale obscuro onde escorre a nossa vida. Ele dorme na parte de trás do barco como no alto da cruz e 
no fundo da terra, de onde se levantou ressuscitado, Senhor da vida e da morte.

Santos do dia: Carlos Magno (leigo) (747-814). Tomás de Aquino (1225-1274). Manfredo 
(+1430). Juliano Maunoir (1606-1683). Carolina Bárbara Caré de Malberg (1829-1891). José 
Freinademetz (1852-1908). Águeda Lin Zhao, Jerônimo Lu Tingmei e Lourenço Wang Bing (leigos). 
Emiliano de Trier. Tiago da Palestina (eremita). João de Reome. Juliano de Cuenca. 

Datas comemorativas: Dia Mundial do Hanseniano. Dia do Jornalista.

ABC DO CRISTIANISMO

 De acordo com o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA), catecúmeno, em [1] Catecúmenos. 
sentido estrito, é a pessoa que, dentro do processo de iniciação, tendo recebido o primeiro anúncio, 
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Comentário inicial - O Sermão da Mon-
tanha é uma daquelas páginas do Evangelho 
que sempre marcaram pessoas e grupos em 
toda a extensão da humanidade e em todas as 
épocas da história. Não é um conjunto de 
regras, nem uma lei mais sublime, mas o 
anúncio da bondade de Deus que quer a nossa 
bem-aventurança. Deixemo-nos envolver pela 
palavra de Jesus e contemplemos em sua vida a 
Boa Nova que ele anuncia. O Sermão da 
Montanha, na verdade, é um retrato do homem 
e da mulher sonhados por Deus. Um retrato do 
próprio Jesus, que, ao revelar quem é Deus, 
revela o que somos chamados a ser.  

entra no Catecumenato. O catecumenato é um tempo em que a pessoa recebe uma catequese integral. 
Prolonga-se por quanto tempo for necessário: um, dois, três anos. O decisivo é que amadureçam a fé e a 
conversão dos catecúmenos. O catecumenato propriamente dito termina com o rito da eleição; depois 
dele, vem a celebração dos sacramentos de iniciação (batismo, crisma, eucaristia) na Vigília Pascal. 
Depois da celebração dos sacramentos de iniciação, vem a Mistagogia, que é o processo de 
aprofundamento da vida sacramental e da inserção na comunidade eclesial.
 

29 4º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Oração do dia

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

Leitura - Sf 2, 3; 3,12-13

Leitura da Profecia de Sofonias 

3 Buscai o Senhor, humildes da terra, que 
pondes em prática seus preceitos; praticai a 
justiça, procurai a humildade; talvez achareis 
um refúgio no dia da cólera do Senhor.  E 3,12

deixarei entre vós um punhado de homens 
humildes e pobres. E no nome do Senhor porá 
sua esperança o resto de Israel.  Eles não 13

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 145

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

1.  O Senhor é fiel para sempre, faz justiça 
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aos que são oprimidos; ele dá alimento              
aos famintos, é o Senhor quem liberta os 
cativos. R.

2.  O Senhor abre os olhos aos cegos o 
Senhor faz erguer-se o caído; o Senhor ama 
aquele que é justo. É o Senhor quem protege o 
estrangeiro. R.

3.  Ele ampara a viúva e o órfão mas 
confunde os caminhos dos maus. O Senhor 
reinará para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos! R.

Leitura - 1 Cor 1,26-31

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

26 Considerai vós mesmos, irmãos, como 
fostes chamados por Deus. Pois entre vós não 
há muitos sábios de sabedoria humana nem 
muitos poderosos nem muitos nobres.  Na 27

verdade, Deus escolheu o que o mundo con-
sidera como estúpido, para assim confundir os 
sábios; Deus escolheu o que o mundo consi-
dera como fraco, para assim confundir o que é 
forte;  Deus escolheu o que para o mundo é 28

sem importância e desprezado, o que não tem 
nenhuma serventia, para assim mostrar a 
inutilidade do que é considerado importante,  29

para que ninguém possa gloriar-se diante dele. 
30 É graças a ele que vós estais em Cristo Jesus, 
o qual se tornou para nós, da parte de Deus: 
sabedoria, justiça, santificação e libertação,         
31 para que, como está escrito, "quem se gloria, 
glorie-se no Senhor". - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Mt 5,12a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de 

alegria, pois bem grande é a recompensa que 
nos céus tereis, um dia! R.

Evangelho - Mt 5,1-12a

As bem-aventuranças são das mais belas 

páginas do Evangelho e da literatura mundial. 
Vamos ouvi-las como se Jesus as estivesse 
proclamando de novo... a cada um de nós... às 
nossas vidas... ao nosso coração... ao nosso 
mundo do século XXI.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Vendo Jesus as multidões, 1

subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos 
aproximaram-se,  e Jesus começou a ensiná-2

los:  "Bem-aventurados os pobres em espírito, 3

porque deles é o Reino dos Céus.  Bem-4

aventurados os aflitos, porque serão conso-
lados.  Bem-aventurados os mansos, porque 5

possuirão a terra.  Bem-aventurados os que têm  6

fome e sede de justiça, porque serão saciados.    
7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia.  Bem-aventurados os 8

puros de coração,  porque verão a Deus.  Bem-9

aventurados os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus.  Bem-10

aventurados os que são perseguidos por causa 
da justiça, porque deles é o Reino dos Céus.                 
11 Bem-aventurados sois vós, quando vos inju-
riarem e perseguirem, e mentindo, disserem 
todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. 
12ª Alegrai-vos e exultai, porque será grande a 
vossa recompensa nos céus. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Com um só coração e uma só alma, 
peçamos ao Senhor o espírito e o estilo das 
Bem-aventuranças para todos os homens e 
mulheres de boa vontade. R. Ouvi, Senhor, a 
nossa oração.

1.  Para que o nosso bispo, os presbíteros e 
os diáconos de nossa diocese vivam a 
mensagem libertadora das Bem-aventuranças 
e ensinem aos cristãos o caminho da vida, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que os responsáveis pelo governo 
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da nossa Pátria se inspirem nos valores do 
Evangelho e defendam os direitos dos mais 
pobres, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os homens que anseiam pela 
igualdade e estão prontos a sofrer por ela vejam 
realizadas as esperanças que os animam, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que todos os discípulos e dis-
cípulas de Cristo se ponham ao lado dos que 
são perseguidos por defenderem os valores do 
Evangelho, rezemos ao Senhor.

5.  Para que a nossa comunidade não perca 
a utopia de Jesus, tenha a coragem de assumir 
as Bem-aventuranças como projeto de vida e 
testemunhem a vida e a liberdade do Reino, 
rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai as 
orações da vossa Igreja e fazei-nos acolher o 
que nada vale aos olhos do mundo, para 
permanecermos fiéis ao espírito e ao estilo das 
Bem-aventuranças. Por Cristo Senhor nosso.

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração Eucarística para 
Diversas Circunstâncias VI-C

Antífona da comunhão -  Sl 106, 8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Mt 5,1-12a

 belo discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças abre o longo Sermão da Montanha 

O(Mt 5-7). A exemplo de Moisés no Sinai, Jesus também sobe o monte e com o seu 
ensinamento dá pleno cumprimento e sentido à Lei. O discurso das bem-aventuranças 

não é simplesmente uma bela poesia, é um projeto de vida de Jesus e também para quem quer 
segui-lo. Em todo o NT vamos encontrar mais de 50 bem-aventuranças. A mensagem do 
Evangelho, mesmo na perseguição, não pode nunca deixar de ser uma proposta de felicidade para 
seus seguidores.

-  Jesus subiu à montanha: As montanhas, na Bíblia, eram vistas como lugares 
privilegiados do encontro com Deus. Podemos enumerar sete montanhas em momentos 
importantes e cruciais na vida de Jesus: o monte da tentação (Mt 4,8); a montanha da instituição 
dos Doze (Mc 3,13); o monte das bem-aventuranças (Mt 5,1); da transfiguração no Tabor (Mt 
17,1; Mc 9,2: Lc 9,28); da agonia no monte das Oliveiras (Mt 26,30; Mc 14,26; Lc 22,39); a 
crucifixão e morte no monte Calvário (Mt 27,33; Mc 15,22; Lc23,33); a ascensão no monte de 
Betânia (Lc 24,50).

-  Sentou-se e começou a ensinar: Sentar-se é a posição do Mestre que ensina seus 
discípulos (Mt 13,1-2; 23,2; 24,3). E então Jesus começou a ensinar. Literalmente o texto diz: 
“tomando a palavra ou abrindo a boca começou a ensinar...”. Jesus é o Mestre e tem autoridade. 
Fala em nome de Deus. É ele que vem dar pleno sentido à Lei (Mt 5,17).

-  Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus: Em Lc 6,20 são os pobres. 
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Em Mt não somente os pobres materiais, mas aqueles que não fazem dos bens materiais ou da sua 
condição um motivo de orgulho. Mas todos os humildes e que se colocam a serviço do Reino e do 
Evangelho. Para a mentalidade semita, “em ou no espírito” significa a totalidade do ser. Não 
confundir com “pobres de espírito”. Notar que a recompensa já é dada no presente: deles “é” o 
Reino dos Céus (como na oitava bem-aventurança). As demais têm sua recompensa no futuro.

-  Felizes os que choram, porque serão consolados: O pranto deve se transformar em 
alegria, para isso é preciso curar as feridas que fazem chorar. A boa notícia do Reino é também o 
fim do anti-reino. É alimentar a utopia e a esperança.

-  Felizes os mansos, porque receberão a terra como herança: A mansidão é uma atitude de 
quem é pobre. É na relação com os outros que é percebida. Jesus atualiza a promessa do Salmo 
37,11: “os pobres possuirão a terra, e se deleitarão com paz abundante”.

-  Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados: Junto com a oitava, esta 
bem-aventurança se refere à justiça. Não se trata de seguir o rigor da Lei, mas um valor a ser vivido 
e praticado. Jesus é o primeiro a viver a justiça (Mt 3,15). E a justiça do Reino deve ser a busca 
fundamental de cada pessoa (6,33).

-  Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia: A misericórdia é outra virtude 
que é exercida em relação aos outros, mas sobretudo em relação aos mais fracos. Em Lucas Jesus 
pedirá: “Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36).

-  Felizes os puros de coração, porque verão a Deus: Para os hebreus, o coração é a sede dos 
sentimentos e dos pensamentos. Somente um coração puro pode ter um bom relacionamento 
com Deus. Porque diante dele não pode haver falsidade. Somente quem tem bom coração pode 
entrar no “coração” de Deus.

-  Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus: Sem paz não 
haverá justiça, este é sentido do Shalom para os hebreus. Segundo Isaías: “A Paz é fruto da 
Justiça” (Is 32,17); para o salmista: “Justiça e Paz se abraçam” (Sl 85,11). Portanto, aquele que 
se torna promotor da paz, torna-se verdadeiro filho de Deus.

-  Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus: 
Diante de um mundo corrupto e marcado pela ganância de quem pode mais, a prática da justiça 
traz, como consequência lógica, a perseguição. Os ímpios e injustos, não suportam os justos, por 
isso buscarão sempre eliminá-los (Sb 2,10-12). Mais uma vez o prêmio já é neste mundo: deles 
“é” o Reino dos Céus.

-  Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo disserem todo mal 
contra vós por causa de mim: Diferente das demais, esta bem-aventurança é dirigida diretamente 
aos discípulos de Jesus. Se a perseguição e a cruz estão no caminho do Mestre, é natural também 
que faça parte da vida dos discípulos. Não é qualquer perseguição que é recompensada: mas 
aquela por causa de Jesus e do Reino.

-  Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus: Quando vier a 
perseguição por causa de Jesus e do Reino, esta deve ser acolhida com alegria. Foi assim que os 
discípulos se manifestaram nas primeiras perseguições à Igreja. Os Apóstolos se sentiram felizes 
por sofrer por causa de Cristo (At 5,41; Cl 1,24; Hb 10,34). Foi este testemunho que impulsionou 
o crescimento e expansão da Igreja e da mensagem de Jesus.

As Bem-aventuranças são a Carta Magna de Jesus. O itinerário catequético dos seus 
seguidores. São a reviravolta à mentalidade egoísta do mundo e dos dominantes. Jesus nos 
ensina uma nova lógica. Inverte a pirâmide social. Valoriza aqueles que o mundo julga infelizes e 
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inúteis. E nos ensina que não viemos ao mundo para sofrer. Viemos para um projeto de felicidade. 
O convite está feito: felizes de vós! Aqueles que o mundo exclui agora, são os preferidos de Jesus. 
Eles já participam do Reino dos Céus. O convite final é de festa: “alegrai-vos e regozijai”!

IGREJA MAIS EVANGÉLICA

José Antonio Pagola

"Bem-aventurados os pobres em espírito"

Ao formular as bem-aventuranças, Mateus, ao contrário de Lucas, se preocupa em delinear os 
traços que devem caracterizar os seguidores de Jesus. Daí a importância que têm para nós nestes 
tempos em que a Igreja tem que ir encontrando seu estilo cristão de estar no meio de uma 
sociedade secularizada.

Não é possível propor a Boa Nova de Jesus assim de qualquer jeito. O Evangelho só se difunde 
a partir de atitudes evangélicas. As bem-aventuranças nos mostram o espírito que deve inspirar a 
ação da Igreja enquanto peregrina rumo ao Pai. Devemos escutá-las em atitude de conversão 
pessoal e comunitária. Só então poderemos avançar para o futuro.

Bem-aventurada a Igreja "pobre de espírito" e de coração simples, que age sem prepotência 
nem arrogância, sem riquezas nem esplendor, apoiada pela autoridade humilde de Jesus. Dela é o 
reino de Deus.

Bem-aventurada a Igreja que "chora" com os que choram e sofre ao ser despojada de 
privilégios e poder, porque poderá compartilhar melhor o destino dos perdedores e o destino de 
Jesus. Um dia ela será consolada por Deus.

Bem-aventurada a Igreja que renuncia a impor-se pela força, a coerção ou a submissão, 
praticando sempre a mansidão de seu Mestre e Senhor. Ela vai herdar um dia a terra prometida.

Bem-aventurada a Igreja que tem "fome e sede de justiça" dentro de si mesma e em todo o 
mundo, pois irá buscará sua própria conversão e trabalhará por uma vida mais justa e digna para 
todos, começando pelos últimos. Seu desejo será saciado por Deus.

Bem-aventurada a Igreja compassiva, que renuncia ao rigorismo e prefere a misericórdia em 
vez dos sacrifícios, pois acolherá os pecadores e não lhes esconderá a Boa Nova de Jesus. Ela 
alcançará de Deus misericórdia.

Bem-aventurada a Igreja de "coração puro" e conduta transparente, que não esconde seus 
pecados nem promove o secretismo ou a ambiguidade, pois andará na verdade de Jesus. Um dia 
verá a Deus.

Bem-aventurada a Igreja que "trabalha pela paz" e luta contra as guerras, que une os corações e 
semear a concórdia, pois contagiará a paz de Jesus que o mundo não pode dar. Ela será filha de 
Deus.

Bem-aventurada a Igreja que sofre hostilidade e perseguição por causa da justiça, sem eludir o 
martírio, pois saberá chorar com as vítimas conhecerá a cruz de Jesus. Dela é o reino de Deus.

A sociedade atual precisa conhecer comunidades cristãs marcadas por este espírito das bem-
aventuranças. Só uma Igreja evangélica tem autoridade e credibilidade para mostrar a face de 
Jesus aos homens e mulheres de hoje.
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 Santos do dia: Valério de Tréveris (III-IV séculos). Juliano Hospitaleiro. Aquilino (970-1015). 
Afraate (leigo). Inês de Bagno di Romagna. Constâncio de Perugia. Gelásio II. Gildas de Rhuys. 
Juventino e Maximino (leigos). Pápias e Mauro (leigos). Potâmio de Agrigento. Sabrina (Savina, 
Sabina) de Troyes. Sarbélio e Bebaia (leigos). Sêustio e companheiros de Todi (leigos). Sulpício 
Severo. Valério de Ravena. 

 Datas comemorativas: Morte de José Carlos do Patrocínio (1905), abolicionista.

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

Antífona da entrada - Sl 105,47

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

Oração do dia

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

Leitura -  Hb 11,32-40

Leitura da Carta aos Hebreus 

32Irmãos:  Que mais devo dizer? Não teria 
tempo de falar mais sobre Gedeão, Barac, 

33Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas.  Es-
tes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a 
justiça, foram contemplados com promessas, 

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

35trangeiros.  Mulheres reencontraram os seus 
mortos pela ressurreição. Outros foram esquar-
tejados, ou recusaram o resgate, para chegar a 

36 uma ressurreição melhor. Outros ainda sofre-
ram a provação dos escárnios, experimentaram 

37o açoite, as correntes, as prisões.  Foram 
apedrejados, foram serrados, ou morreram a 
golpes de espada. Levaram vida errante, 

vestidos com pele de carneiro ou pêlos de 
cabra; oprimidos e atribulados, sofreram 

38privações.  Eles, de quem o mundo não era 
digno, erravam pelos desertos e pelas monta-

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

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

Salmo responsorial - Sl 30 

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

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

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

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

4.  Eu que dizia quando estava perturbado: 
"Fui expulso da presença do Senhor!" Vejo 
agora que ouvistes minha súplica, quando a vós 
eu elevei o meu clamor. R.
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5.  Amai o Senhor Deus, seus santos todos, 
ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os 
orgulhosos com rigor. R.

Aclamação ao Evangelho Lc 7,16

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

Deus visitou o seu povo, aleluia. R.

Evangelho - Mc 5,1-20

O encontro com Jesus e a conversão são 
um processo difícil, doloroso, demorado. O ser 
humano resiste, a graça insiste. Depois de 
todos os estragos, o final almejado por Deus: 
nasce o discípulo que como missionário 
anuncia Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

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

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

                  saindo de um cemitério, foi ao seu encontro.
3 Esse homem morava no meio dos túmulos e 
ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo 

4com correntes.  Muitas vezes tinha sido 
amarrado com algemas e correntes, mas ele 
arrebentava as correntes e quebrava as alge-

5mas. E ninguém era capaz de dominá-lo.  Dia e 
noite ele vagava entre os túmulos e pelos mon-

6tes, gritando e ferindo-se com pedras.  Vendo 
Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu 

7de joelhos diante dele  e gritou bem alto: "Que 
tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus 
altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me 

8atormentes!"  Com efeito, Jesus lhe dizia: "Es-
9pírito impuro, sai desse homem!"  Então Jesus 

perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem 
respondeu: "Meu nome é 'Legião', porque 

10somos muitos".  E pedia com insistência para 
11que Jesus não o expulsasse da região.  Havia 

aí perto uma grande manada de porcos, 

12pastando na montanha.  O espírito impuro 
suplicou, então: "Manda-nos para os porcos, 

13para que entremos neles".  Jesus permitiu. Os 
espíritos impuros saíram do homem e entraram 
nos porcos. E toda a manada - mais ou menos 
uns dois mil porcos - atirou-se monte abaixo 

14para dentro do mar, onde se afogou.  Os 
homens que guardavam os porcos saíram 
correndo e espalharam a notícia na cidade e 
nos campos. E as pessoas foram ver o que havia 

15acontecido.  Elas foram até Jesus e viram o 
endemoninhado sentado, vestido e no seu 
perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava 

                possuído pela Legião. E ficaram com medo. 
16 Os que tinham presenciado o fato explicaram-
lhes o que havia acontecido com o endemo-

17ninhado e com os porcos.  Então começaram a 
pedir que Jesus fosse embora da região deles. 
18 Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o 
homem que tinha sido endemoninhado pediu-

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

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

Preces dos fiéis

Na plenitude dos tempos veio ao mundo um 
grande Profeta, que iluminou o nosso coração. 
Peçamos ao Pai a graça de atender ao que Ele 
nos ensina. R. Ouvi nossa prece, Senhor. 

1.  Para que a intervenção do papa 
Francisco no cenário mundial e os seus encon-
tros com as mais diversas categorias de pes-
soas, especialmente os jovens, façam cair os 
muros dos preconceitos e abram os caminhos 
para o encontro com Jesus e seu Evangelho, 
oremos, irmãos.

2.  Para que os catecúmenos e fiéis não se 
deixem enganar pelos que falam mal de Deus, 
da Igreja e da fé cristã sem respeito à verdade, à 
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justiça e à paz, oremos, irmãos.
3.  Para que a memória das grandes teste-

munhas da fé que as leituras do Antigo Testa-
mento nos recordam, nos dê a consciência das 
riquezas com que Deus nos presenteou, 
oremos, irmãos.

4.  Para que a narração evangélica deste dia 
nos dê a certeza de que o poder de Jesus ultra-
passa as necessidades dos doentes e se exerce 
sobre os espíritos malignos, oremos, irmãos.

5.  Para que os membros desta comuni-
dade, quando tiverem de tomar decisões em 
momentos difíceis, optem sempre por Cristo e 
sigam os critérios do Evangelho, mesmo à 
custa de danos espirituais e materiais, oremos, 
irmãos. 

Senhor, Pai celeste, vinde em nossa ajuda 
com o dom do Espírito Santo e não permitais 
que o mal sufoque o bom-viver do vosso Reino. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

 
Antífona da comunhão - Sl 106, 8-9

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Mc 5,1-20

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

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

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

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

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

- Somos convidados a reconhecer-nos no endemoninhado, para sermos, como ele, 
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 Santos do dia: Martina (leiga) (III século). Aldegunda (Alda) (630-694). Baltilde (leiga) (630-
680). Mary Ward (1585-1645). Jacinta Mariscotti (1585-1640). Muciano Maria Wiaux (1841-
1917). Adelelmo (Elesmo) de Burgos (leigo). Armentário de Pavia. Barsimeo (Barsamya). Davi 
Galvan Bermudezs (leigo). Glastiano (Maglastiano). Khuong (Tomás). Matias. Paulo Ho Hyob 
(leigo). Peregrino. Pedro I (leigo). Sabina (matrona). Teófilo o jovem (leigo). 

Datas comemorativas: Assassinato de Gandhi. Dia da Não-Violência. Dia da Saudade. Dia 
Nacional das Histórias em Quadrinhos.

libertados e tornarmo-nos livres e belos como ele: “,  e no seu  ” (5,15). 
- Ao seu desejo de “estar com” Jesus (5,18), este responde enviando-o em missão (5,18-

20). Ele agora é um apóstolo, em condições de contar aos outros o que o Senhor lhe fez. O antes 
miserável anuncia agora a divina misericórdia (cf. 1,40-45).

- Neste homem, que vivia numa situação lamentável – o mal fizera morada e fazia de tudo 
para não ser despejado – a semente do Reino pôde penetrar, germinar, crescer e frutificar. As 
resistências foram grandes, mas a vitória sobre elas, infinitamente maior. Não só se tornou um 
homem novo, mas um evangelizador, um apóstolo, alguém que semeia a boa semente entre seus 
irmãos e irmãs ainda. Tem início, assim, a missão entre os pagãos. O ex-endemoninhado de 
Gerasa é, assim, o primeiro apóstolo dos pagãos. Através dele, eles serão ajudados a fazerem 
pessoalmente a experiência libertadora do encontro com o Senhor.

31 TERÇA-FEIRA - SÃO JOÃO BOSCO, Presbítero - Memória
(Cor branca - Ofício da Memória)

João Bosco nasceu em Castelnuovo d'Asti, 
hoje Castelnuovo Don Bosco, no dia 16 de 
agosto de 1815. Recebeu de sua mãe, 
Margarida Occhiena, uma sólida educação 
humana e cristã. Possuía dotes humanos 
incomuns: inteligência, memória, vontade e 
agilidade física. Por isso, desde cedo, exercia 
liderança sobre seus colegas. Organizava os 
jogos e, nos momentos pré-estabelecidos, 
parava tudo para levá-los à igreja. Em 1841, foi 
ordenado presbítero, em Turim, onde iniciou 
suas atividades pastorais junto com outro santo, 
São José Cafasso. O seu projeto era a educação 
dos jovens, especialmente os pobres e os 
abandonados. Formou com eles um pequeno 
grupo, que levava a jogar, rezar e mesmo comer 
no refeitório eclesiástico. Desalojados num 
lugar e noutro, finalmente conseguiram fixar-se 
numa cobertura (alpendre, varanda) de nome 
Pinardi, que se tornou a primeira célula do 

famoso “Oratório”. Na mais absoluta falta de 
meios materiais e hostilizado por muitos, 
ajudado pela mãe Margarida, iniciou o Oratório 
São Francisco de Sales. O Oratório era um 
espaço de encontro dominical para jovens que 
desejassem passar um dia alegre, ao mesmo 
que pensionato com escolas de arte e ofícios 
para jovens trabalhadores, escolas regulares 
para os estudos humanísticos, segundo a 
pedagogia do futuramente chamado “método 
preventivo”, baseada sobre a religião, a razão e 
o amor. Seu fundamento, como explica o 
próprio Don Bosco, são as palavras de Paulo: a 
caridade é benigna, paciente, tudo sofre, tudo 
espera, tudo crê! Para dar continuidade à sua 
obra, fundou a Pia Sociedade de São Francisco 
de Sales – os padres salesianos – e as Filhas de 
Maria Auxiliadora – as irmãs salesianas. Deu 
início também a escolas tipográficas, revistas e 
editoras para promover a imprensa católica, 
sendo ele mesmo um fecundo escrito popular. 
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Nos difíceis anos do chamado Risorgimento, 
ainda que quisesse permanecer distante das 
lutas políticas, em diversas ocasiões, serviu de 
intermediário entre a Santa Sé, o Governo 
italiano e a casa Savoia. Sentia-se padre na 
casa do pobre, no palácio do rei e no gabinete 
dos ministros. Polêmico contra os valdenses, 
manteve amizade com protestantes e judeus. 
“Condenamos os erros, mas respeitamos as 
pessoas”! Morreu no dia 31 de janeiro de 1888 
e foi canonizado em 1934.

Antífona da entrada - Mt 10,14

Deixai vir a mim os pequeninos e não os 
impeçais, diz o Senhor. O Reino do céu 
pertence aos que se parecem com eles.

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes São João Bosco 
para educador e pai dos adolescentes, fazei 
que, inflamados da mesma caridade, procure-
mos a salvação de nossos irmãos, colocando-
nos inteiramente ao vosso serviço.

Leitura - Hb 12,1-4

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Rodeados como estamos por 1

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

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

uma tal oposição por parte dos pecadores, para 
que não vos deixeis abater pelo desânimo.               
4 Vós ainda não resististes até ao sangue na 
vossa luta contra o pecado. - Palavra do         
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 21

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

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Mt 8,17

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

carregou em seu corpo as nossas fraquezas. R.

Evangelho - Mc 5,21-43

Duas mulheres são curadas no Evangelho 
de hoje: a hemorroíssa e uma menina. A 
primeira, ao tocar Jesus; a segunda, ao ser 
tocada por ele. O encontro com Jesus nos 
salva. A fé é valorizada no Evangelho de hoje 
porque ela é o passo que temos que dar para 
chegar até Jesus e ser salvos por ele: “a tua fé te 
salvou”.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo:  Jesus atravessou de 21

novo, numa barca, para a outra margem. Uma 
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numerosa multidão se reuniu junto dele, e 
Jesus ficou na praia.  Aproximou-se, então, 22

um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. 
Quando viu Jesus, caiu a seus pés,  e pediu 23

com insistência: "Minha filhinha está nas 
últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que 
ela sare e viva!"  Jesus então o acompanhou. 24

Uma numerosa multidão o seguia e o com-
primia.  Ora, achava-se ali uma mulher que, há  25

doze anos, estava com uma hemorragia;  tinha 26

sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou 
tudo o que possuía, e, em vez de melhorar, 
piorava cada vez mais.  Tendo ouvido falar de  27

Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio 
da multidão, e tocou na sua roupa.  Ela 28

pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, 
ficarei curada".  A hemorragia parou imedia-29

tamente, e a mulher sentiu dentro de si que 
estava curada da doença.  Jesus logo perce-30

beu que uma força tinha saído dele. E, 
voltando-se no meio da multidão, perguntou: 
"Quem tocou na minha roupa?"  Os discípulos 3l

disseram: "Estás vendo a multidão que te com-
prime e ainda perguntas: 'Quem me tocou'?"  32

Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia 
feito aquilo.  A mulher, cheia de medo e tre-33

mendo, percebendo o que lhe havia acon-
tecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-
lhe toda a verdade.  Ele lhe disse: "Filha, a tua 34

fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa 
doença".  Ele estava ainda falando, quando 35

chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, 
e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que 
ainda incomodar o mestre?"  Jesus ouviu a 36

notícia e disse ao chefe da sinagoga: “Não 
tenhas medo. Basta ter fé!"  E não deixou que 37

ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, 
Tiago e seu irmão João.  Quando chegaram à 38

casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a 
confusão e como estavam chorando e gritando. 
39 Então, ele entrou e disse: "Por que essa 
confusão e esse choro? A criança não morreu, 
mas está dormindo".  Começaram então a 40

caçoar dele. Mas, ele mandou que todos 
saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 

três discípulos que o acompanhavam. Depois 
entraram no quarto onde estava a criança.                          

41 Jesus pegou na mão da menina e disse: 
"Talitá cum" - que quer dizer: "Menina, levanta-

42te!"  Ela levantou-se imediatamente e come-
çou a andar, pois tinha doze anos. E todos fica-

43ram admirados.  Ele recomendou com insis-
tência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E 
mandou dar de comer à menina. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Elevemos ao Pai as nossas 
súplicas, para que, por intercessão de São João 
Bosco, nos ensine a ser santos neste século e 
neste mundo, dizendo cheios de fé: R. Fazei-
nos santos, Senhor, porque Vós sois 
Santo.

1. Pela Igreja una, santa, católica e apos-
tólica, para que exprima em seus carismas e em 
seus serviços e ministérios a santidade com 
que Deus a enriqueceu, oremos, irmãos.

2. Pelos que têm a missão de educadores, 
para que, a exemplo de São João Bosco, façam 
nascer o amor a Deus e aos irmãos na vida dos 
seus discípulos e discípulas, oremos, irmãos.

3. Pelos membros da Sociedade Salesiana, 
para que o corajoso testemunho deste apóstolo 
da juventude os ajude na sua missão de 
educadores e evangelizadores, oremos, irmãos.

4. Pelas Irmãs de Maria Auxiliadora, para 
que seu trabalho junto à juventude, sobretudo 
feminina, abra novos horizontes de vida e 
missão, oremos, irmãos.

5. Por todos nós aqui presentes em 
assembleia, para que aprendamos a confiar na 
Providência, como o fazia diariamente São João 
Bosco, oremos, irmãos.

Concedei-nos, Senhor, por intercessão de 
São João Bosco, a graça de imitarmos cada vez 
mais a Cristo, para um dia participarmos na sua 
glória. Por Cristo, nosso Senhor.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 3
1 

de
 J

an
ei

ro
 -

 T
er

ça
-f

ei
ra

 -
 S

ão
 J

oã
o 

B
os

co
, P

re
sb

ite
ro

 -
 M

em
ór

ia

122

Oração sobre as oferendas 

Recebei, ó Deus, as oferendas desta santa 
assembleia na comemoração de São João 
Bosco e concedei que, pela participação na 
Eucaristia, sejamos um sinal da vossa caridade.

Antífona da comunhão - Mt 18,3

Se não vos converterdes e não vos 

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

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, 
tendo recebido a graça de uma nova                   
vida, sempre nos gloriemos dos vossos                 
dons. 

A Semente na Terra - Mc 5,21-43

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

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

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

-  Os dois episódios, completando-se mutuamente, ilustram o que é a fé e qual o seu poder. 
A fé é “tocar” Jesus, e o seu poder salva da morte. A comunhão com Jesus vence a nossa doença 
mortal (o medo) e a própria morte. 

-  A mulher da hemorragia e a menina do oficial são símbolos de todos nós. Como a 
primeira, desde sempre (doze anos!) perdemos a vida, longe do Senhor. Só se o tocamos, somos 
salvos, porque ele é a nossa vida. Como a segunda (em idade de casamento!), morremos doentes 
de amor (cf. Ct 5,8), se não chega o Esposo que nos toma pela mão. A nossa vida é amá-lo como 
somos amados por ele!

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

-  “Tocar” no evangelho de Marcos se opõe a “esmagar”. O esmagar desembocará no 
apoderar-se e no matar Jesus. O tocar faz com se desprenda de Jesus a sua força de vida. A fé leva 
o discípulo a tocar Jesus e a ser por ele tocado.
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-  A mulher da hemorragia mostra o dinamismo da fé. O pressuposto é a constatação de um 
mal indevido e não aceito, acompanhado da necessidade e da incapacidade de libertar-se dele. 
Seu ponto de partida consiste em ouvir Jesus, que nos abre do desespero, pela nossa própria 
impotência, para a confiança no seu poder. Ela chega finalmente a tocar Jesus pelas costas, o que 
se torna depois um diálogo face a face com ele.

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

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

 Santos do dia: Marcela de Roma (leiga) (330-410). Geminiano de Módena (+396). Wulfia 
(+750). Ema (808-876). Eusébio de Saint-Gallo (+884). Ludovica degli Albertoni (1474-1533). 
Francisco Xavier Maria Bianchi (1743-1815). João Bosco (1815-1888). Abraão de Arbela. 
Agostinho Park Chong-Won e cinco companheiros (leigos). Aldano (Medhoc) de Ferns. Ciro 
(leigo). João (leigo). Juliano de Nogara (leigo). Júlio de Nogara (leigo). Metras (Metrano) de 
Alexandria (leigo). Valdo. Vitorino, Vitório, Nicéforo, Cláudio, Diodoro, Serapião e Pápias (leigos). 

 Datas comemorativas: Dia Mundial dos Mágicos. 
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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 palavras, 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 
corações 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 louvamos, 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 universo, 

pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da 
terra e do trabalho do homem, que agora vos 
apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, 

pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto 
da videira e do trabalho do homem, 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, padeceu 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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a vossa grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei também a nós associar-nos a 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

4 - Santos, I
A glória dos Santos

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em e 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Na assembleia dos Santos, vós 
sois glorificado e, coroando seus méritos, 
exaltais vossos próprios dons. Nos vossos 
Santos e Santas ofereceis um exemplo para a 
nossa vida, a comunhão que nos une, a 
intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão 
grandes testemunhas, possamos correr, com 
perseverança, no certame que nos é proposto e 
receber com eles a coroa imperecível, por 
Cristo, Senhor nosso. Enquanto esperamos a 
glória eterna, com os anjos e com todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) 
a uma só voz:

5 - Mártires
O testemunho do martírio

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em e 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que 
confessou o vosso nome e derramou seu sangue 
como Cristo, manifestais vosso admirável poder. 
Vossa misericórdia sustenta a fragilidade 
humana e nos dá coragem para sermos as 
testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz: 

6 - Pastores
A presença dos santos Pastores na Igreja

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação Dar-vos graças, sempre em e 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 

PREFÁCIOS DO MÊS

1 - 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 dignidade: 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:

2 - Prefácio da Epifania
Cristo, luz dos povos

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Revelastes, 
hoje, o mistério de vosso Filho como luz para 
iluminar todos os povos no caminho da 
salvação. Quando Cristo se manifestou em 
nossa carne mortal, Vós nos recriastes na luz 
eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e 
sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando (dizendo) a uma só voz:

3 - Apóstolos, I
Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em e 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor 
eterno, vós não abandonais o rebanho, mas 
guardais constantemente pela proteção dos 
Apóstolos  e, assim a Igreja é conduzida pelos .
mesmos pastores que pusestes à sua frente 
como representantes de vosso Filho, Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram 
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todo-poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Vós 
concedeis a alegria de celebrar a festa de S. N., e 
fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua 
vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio 
de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e 
dos santos se alegra eternamente na vossa 
presença, nós nos associamos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

7 - Comum, I
A restauração universal em Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em e 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Quisestes que ele fosse fundamento de todas as 
coisas, e a todos destes participar de sua 
plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se 
de sua glória. E, pelo sangue derramado na cruz, 
trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de 
toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para 
todos os que fazem a sua vontade. Por ele, os 
anjos celebram vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei também a 
nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

8 - Comum, II
A Salvação por Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em e 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o 
homem e a mulher, dando-lhes origem e destino 
divinos. E, quando pecaram, quebrando a 
aliança, vossa justiça os puniu; mas vossa 
misericórdia os resgatou, por Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso. E, enquanto esperamos a glória 
eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

9 - Defuntos, I
A esperança da ressurreição em Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

dever e salvação dar-vos graças, sempre em e 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele 
bri lhou para nós a esperança da fel iz 
ressurreição. E, aos que a certeza da morte 
entristece, a promessa da imortalidade consola. 
Senhor, para os que creem em vós, a vida não é 
tirada, mas transformada. E, desfeito o nosso 
corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo 
imperecível. E, enquanto esperamos a realização 
de vossas promessas, com os anjos e com todos 
os santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

Pr. -  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. 

AS. -  Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Pr. -  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. 

AS. -  Conservai a vossa igreja sempre 
unida!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 
e 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.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!

Pr. -  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, 
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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).

AS. -  Em comunhão com toda a igreja 
aqui estamos! 

Pr. -  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 nosso, 
Amém). 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. 

AS. -  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: 

“ T O M A I ,  T O D O S ,  E  C O M E I :  I S T O 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS”.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o deu a seus  discípulos dizendo:

“TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM”. 

Eis o mistério da fé! 
Pr. -  Celebrando, pois, a memória da 

paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre 
os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, 
vossos servos, e também vosso povo santo, vos 
oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos 
destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da  vida 
eterna e cálice da salvação.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  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).

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. - 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).

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. - 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. 

AS. -  Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

Pr. - 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. 

AS. -  Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Pr. -  Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coisas e não 
cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, 
um sacrifício perfeito.

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo! 
Pr. -  Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
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nos mandou celebrar este mistério.
AS. -  Santificai nossa oferenda, ó 

Senhor!
Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 

tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Pr. -  Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia  convosco  e  concedei  que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do 
vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.

AS. -  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, os 
vossos Apóstolos e Mártires, N.(o santo do dia 
ou o padroeiro) e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vossa 
presença.

AS. -   Fazei  de  nós  uma  perfeita 
oferenda!

Pr. - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa N., o nosso bispo N., com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
Pr. -  Atendei às preces da vossa família, que 

está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

Pr. -  Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta 
vida e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso. 

AS.-  A todos saciai com vossa glória!
Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

Pr. - É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão.

Pr. - É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando que 
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estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

AS. - Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Dai ao santo Padre, o Papa N., ser bem 

firme na Fé, na Caridade, e a N., que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.

AS. - Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr. -  Esperamos entrar na vida eterna com a 

Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.

AS. - Esperamos entrar na vida eterna!
Pr. -  A todos que chamastes pra outra vida 

na vossa amizade, e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que pra 
todos preparastes.

AS. - A todos dai a luz que não se apaga!
Pr. - E a nós, que agora estamos reunidos e 

somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também é 
nosso.

Pr. - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

AS. - Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS II - VI-B
Deus conduz sua Igreja pelo 

caminho da salvação  

Pr. -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do 
mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra 
da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo 
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e 
a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a 
vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus 
Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felicidade perfeita em 
vosso reino. Por essa razão, também nós, com os 
Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, 

se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira.

Pr. - Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar (dizer):

AS.- Santo...
Pr. - Senhor, vós que sempre quisestes 

ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo + e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

AS. - Mandai vosso Espírito Santo!
Pr. - Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão 
em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. - Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
AS. - Toda vez que se come deste Pão, 

toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica 
esperando sua volta.

Pr. - Recordamos, ó Pai, neste momento,     
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, 
este Vinho que nos salva e dá coragem.

AS. - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E quando recebermos Pão e Vinho, o 

Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

AS. - O Espírito nos una num só corpo!
Pr. - Protegei vossa Igreja que caminha nas 

0

5

25

75

95

100



131

O
ra

çõ
es

 E
uc

ar
ís

ti
ca

s

  Celebrando, pois, ó Pai santo, a Pr. -  
memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes à vossa 
direita, anunciamos a obra do vosso amor até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. 
E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.

AS. - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso Papa N. e o nosso Bispo 
N., com todos os Bispos, presbíteros, diáconos 
e com todo o vosso povo, possamos irradiar 
confiança e alegria e caminhar com fé e 
esperança pelas estradas da vida.

AS. - Tornai viva nossa fé, nossa espe-
rança!

Pr.  -   Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pr. -   Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos 
à morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N.: Santo do dia ou patrono)                
e todos os Santos, vos louvaremos e glorifi-
caremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

AS. -  Amém. 

cantando (dizendo) a uma só voz: 
AS. - Santo...
Pr. -   Na verdade, vós sois santo e digno 

de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos 
e sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós.

AS. - O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Pr. -  Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e + o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. -  Mandai o vosso Espírito Santo!
Pr. -   Na véspera de sua paixão, durante a 

última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
 TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -   Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:
 TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou: 
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS III - VI-C

Jesus, caminho para o Pai

Pr. -  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre 
e em todo o lugar, Pai santo, Senhor do céu e da 
terra, por Cristo, Senhor nosso.

Pela vossa Palavra criastes o universo e em 
vossa justiça tudo governais. Tendo-se 
encarnado, vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus passos.

Ele é o caminho que conduz para vós, a 
verdade que nos liberta e a vida que nos enche 
de alegria.

Por vosso Filho, reunis em uma só família os 
homens e mulheres, criados para a glória de 
vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz 
e marcados com o selo do vosso Espírito.

Por essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS. -  Santo....
Pr. -  Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós.

AS. -  O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Pr. -  Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e + o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

AS. -  Mandai o vosso Espírito Santo!
Pr. -  Na véspera de sua paixão, durante a 

última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 

dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 

DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes à vossa 
direita, anunciamos a obra do vosso amor até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção.

Olhai com bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício 
pascal de Cristo, que vos foi entregue. E 
concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.

AS. -  Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Pela participação neste mistério, ó Pai 

todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e 
concedei que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso Papa N. e o 
nosso Bispo N., com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.

AS. -  O vosso Espírito nos una num só 
corpo!

Pr. -   Fazei que todos os membros da Igreja, 
à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos 
tempos e empenhem-se, de verdade, no serviço 
do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis 
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para todos, para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e as 
esperanças, e andar juntos no caminho do vosso 
reino.

AS. -  Caminhamos no amor e na alegria!
Pr. -  Lembrai-vos dos nossos irmãos e 

irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.

AS. -  Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Pr. -  Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-
aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N.: santo do dia ou patrono)              
e todos os Santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

AS. -  Amém.

 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
 AS - Pai nosso que estais nos céus.... 
    Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e Pr. -
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado 
e protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo salvador.
 AS. -  Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!
 Pr. -    Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 
Santo. 
 AS. -  Amém.

 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre 
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)

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL
 Pr. -    O Senhor esteja convosco.
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho + e Espírito Santo.

 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz,  e o Senhor vos 
acompanhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.
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ABC DA LITURGIA
LITURGIA

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz
Vice-reitor pastoral do CEBITEPAL, Bogotá 

 termo “liturgia”. leitourghíaO  Proveniente do grego clássico,  indicava a obra, a ação ou a 
iniciativa tomada livre e pessoalmente por um particular (indivíduo ou família) em favor do 
povo, do bairro, da cidade ou do Estado.

Com o passar do tempo, a mesma obra, ação ou iniciativa perdeu, por institucionalização ou por 
imposição, seu caráter livre, e, assim, passou-se a chamar liturgia qualquer trabalho ou serviço mais 
ou menos obrigatório feito ao Estado ou à divindade (serviço religioso) ou a um particular.  

Na tradução grega do  chamada dos LXX (Setenta), liturgia indica sempre, sem Antigo Testamento
exceção, o serviço religioso feito pelos levitas a Yahweh, primeiro na Tenda e, em seguida, no Templo 
de Jerusalém. Era, portanto, um termo técnico que designava o culto público e oficial conforme às 
leis cultuais levíticas, distinto do culto privado, ao qual, na mesma tradução dos LXX, são referidos 
principalmente com os termos  ou . latria dulia

No , liturgia não aparece nunca como sinônimo do culto da Nova Aliança (se se Novo Testamento
excetuam At 13,2 e Rm 15,16), evidentemente porque, naqueles primeiros tempos, o termo estava de 
tal modo vinculado ao culto do sacerdócio levítico que já não encontrava lugar no Novo Testamento. 
Todavia, logo reaparece o termo nos escritos do . E é provavelmente por esta via Padres Apostólicos
que o termo liturgia, despojado já do seu específico sentido cultual levítico, recebe carta de 
cidadania na , para designar um culto que será totalmente novo no conteúdo, porque se Igreja antiga
faz na realidade nova do sacerdócio de Cristo, ainda que na forma permaneça em muitos aspectos 
vinculado à sua origem hebraica. 

No mundo ocidental, o termo liturgia não fará cedo sua aparição tão cedo no uso litúrgico; no 
principio (a partir do século XVI), aparece só no plano científico, onde entra para indicar ou os livros 
rituais antigos, em geral, ou tudo o que se refere ao culto da Igreja. Neste sentido, começa-se a falar 
de liturgia como um conjunto ritual determinado. Infelizmente, este legítimo uso do termo foi mal 
entendido por alguns, e se produziu a equivalência “liturgia = ritualidade cerimonial e rubricas”. 

Esta equivalência permaneceu estável praticamente até o Vaticano II, não só no uso comum, mas 
na própria organização dos estudos eclesiásticos, em cujo âmbito, como é notório, não se ia além do 
conhecimento das rubricas que regulam o exercício exterior do culto; só em tempos mais próximos a 
nós se lhe acrescentou o conhecimento de algumas noticias históricas, na medida em que serviam 
para explicar e eventualmente justificar, no plano da tradição, o uso de certos ritos. 

Definições de “liturgia” anteriores ao Vaticano II. Para muitos, em geral para todos os que 
não se ocupavam especificamente de Liturgia, esta aparecia simplesmente como a parte externa e 
sensível do culto cristão, tendente a revestir o culto mesmo de formas exteriores que, ao mesmo 
tempo, fossem capazes de exaltar seu conteúdo de fé para fazê-lo mais facilmente perceptível e 
esteticamente fruível.

Em contrapartida, para os que estavam mais atentos à liturgia em si mesma, ou seja, enquanto 
celebração (e entre estes se devem assinalar nomes que ser recordados pela contribuição dada ao 
Movimento Litúrgico e à ciência da liturgia, como Callewaert, Eisenhofer, Guardini), a liturgia era a 
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soma das normas com que a autoridade da Igreja regulava a celebração do culto.
Portanto, uma definição via toda a liturgia no plano exterior e estético; a outra a considerava a 

partir de uma ótica puramente jurídica; de fato, a liturgia era julgada como parte do direito canônico.
Este tipo de definições que se moviam bem do exterior e estético ou do plano do estritamente 

rubricístico e jurídico prevaleceram até antes do Vaticano II. Mesmo assim,  por desconhecimento 
da teología da liturgia, ainda hoje em dia subsiste em certos ambientes eclesiásticos uma maneira 
de entender a liturgia nesta linha. 

A definição de “liturgia” que se depreende do Vaticano II. O documento do Concílio 
Vaticano II que trata do tema da liturgia, sua compreensão e renovação, é a Constituição 
Sacrosanctum Concilium “uma ação  (SC). De sua leitura se depreende esta definição de liturgia: é 
sagrada através da qual, com um rito, na Igreja e mediante a Igreja, se exerce e se continua a obra 
sacerdotal de Cristo, quer dizer, a santificação dos homens e a glorificação de Deus”. 

a) : uma ação de culto. Ação, portanto, não em sentido exterior, mas no sentido Ação sagrada
contido nas palavras de Cristo: “Cumpri a obra que tu [Pai] me confiaste”. Com efeito, na liturgia “se 
exerce ( ) a obra da nossa redenção”. (SC 2)exercetur

b) : a expressão indica a natureza instrumental da liturgia, a qual é Através da qual
coextensivamente um meio “usado por alguém” e “através do qual”. Não é uma ação sagrada 
genérica com a qual se faz algo em relação a Deus; é, ao contrario, uma ação cuja virtude deriva do 
fato de ser o meio através do qual Cristo mesmo se faz presente como agente principal. Com efeito, a 
liturgia é uma ação comunicada por Cristo à Igreja, e através da qual esta realiza o que Cristo mesmo 
realizou. 

c) : o rito é o sinal ( ) sagrado que significa uma realidade e a realiza. Esta Com um rito signum
natureza ritual da Igreja não deve ser vista antes de tudo na linha antropológica, no sentido em que o 
ser humano tem necessidade de sinais externos. Não se nega isso de forma alguma; porém o rito 
como sinal indica relação com Cristo, porque serve para significar e atuar a memória e a presença de 
Cristo; e como Cristo realizou uma obra divina na humanidade unida ao Verbo de Deus, assim o rito 
litúrgico carrega em sua materialidade o significado e a potencia do Verbo de Deus; deste modo, é 
como uma longa mão) de Cristo, que nos faz tocar a própria divina potência da sua longa manus (
humanidade. 

d) Na Igreja: entende-se a Igreja como o corpo vivo e real de Cristo, no qual o mesmo Cristo 
cabeça está presente e é co-agente. Diz-se “na Igreja” porque ela é o primeiro sujeito passivo da 
liturgia. Com efeito, a obra sacerdotal de Cristo tende a fazer dos seres humanos  Igreja. Tomando a a
parte pelo todo – quer dizer, no caso, a eucaristia pela liturgia – podemos dizer com os antigos: “A 
eucaristia faz a Igreja”, porque através da ação litúrgica é realizada a Igreja, “tendo sido escolhidos e 
chamados (“feitos Igreja”) para ser louvor de Deus” (cf. Ef 1,5-6). 

e)  portanto, Cristo agora já não atua seu próprio mistério diretamente e por si Mediante a Igreja:
só, mas mediante a Igreja. Com efeito, a obra sacerdotal de Cristo passa a ser, por participação, a 
obra sacerdotal da Igreja enquanto corpo de Cristo e, portanto, a liturgia pertence à Igreja como sua 
realidade peculiar. A liturgia é a modalidade particular do culto na qual, mediante a Igreja, acontece 
agora em outro tempo no mundo o que  Cristo realizou no seu mistério (Cristo tem como próprio seu 
mistério; a Igreja tem como própria a liturgia, que é este modo determinado de atuar tal mistério 
através dos ritos). Dado que a Igreja está “associada” a Cristo na execução desta obra sacerdotal, 
diz-se com acerto que agora esta obra se realiza e se atua no mundo “mediante a Igreja”. 

f) Se exerce e continua: “se exerce”, quer dizer, é posta em exercício, torna-se atual; “se 
continua”, quer dizer, se atua incessante e perenemente, sem interrupção. A obra sacerdotal de 
Cristo, que é a salvação do mundo, tudo o que Cristo fez se considera como feito  todos os seres por
humanos. Ora, o que por direito  foi realizado em Cristo pela natureza humana de todos, (de jure)
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agora de fato  se exerce através da liturgia por cada uma das pessoas agrupadas na unidade (de facto)
do corpo da Igreja. 

g) A obra sacerdotal de Cristo: é a obra total da encarnação que Cristo realizou de modo 
sacerdotal; quer dizer, como mediador que une Deus com os seres humanos e os seres humanos 
com Deus: tudo isso mediante o seu sacrifício. É a obra que realizou em seu mistério pascal, através 
do qual ele mesmo, ao receber verdadeiramente as promessas de Deus, libertou todos os seres 
humanos e os constituiu como "nação santa, povo peculiar, linhagem escolhida, sacerdócio real" 
(1Pd 2,9).

h) Santificação e glorificação: a obra de Cristo consistiu em levar a cabo a santificação dos 
homens para a glorificação de Deus. Cristo, com efeito, deu culto a Deus no sentido de que em si 
mesmo reconduziu para Deus os homens purificados, santificados e reconciliados. Esta mesma 
obra se atua agora na liturgia: nela é santificado o homem, e, deste modo, pode dar glória ao Pai. Na 
realidade, os adoradores em espírito e verdade existem só quando os homens, submetendo-se 
totalmente a Deus, o reconhecem de fato como seu criador e redentor.

Em conclusão. A liturgia da Igreja, que é povo de Deus e mistério de comunhão e participação, 
põe o centro do culto não no cumprimento minucioso de uma série de normas externas, mas no 
oferecimento interno do amor e da obediência a Deus. As ações litúrgicas da comunidade eclesial 
reunida en assembleia celebrante dão culto a Deus na medida em que fazem da vida das pessoas 
uma oferenda, un “sacrifício” de amor ao Pai cumprindo a sua vontade (1Pd 2,5).

Todas as ações externas do culto litúrgico estão encaminhadas a expressar e tornar presente o 
acontecimiento salvífico realizado por vontade do Pai na pessoa de Jesus Cristo pela ação do 
Espírito Santo.
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01) DE ALEGRIA VIBREI NO SENHOR 
(Canto inicial – Maria, Mãe de Deus)

Ref.: De alegria vibrei no Senhor, pois 
vestiu-me com sua justiça, adornou-me 
com joias bonitas, como esposa do rei me 
elevou.

1. Transborda o meu coração em belos 
versos ao rei, um poema, uma canção, com a 
língua escreverei. De todos és o mais belo, a 
graça desabrochou em teu semblante, em teus 
lábios pra sempre Deus te abençoou.

2. Valente, forte, herói, pela verdade a lutar, a 
justiça a defender, vitorioso tu serás. Lutas com 
arma e poder, o inimigo a correr, eterno é o teu 
trono, ó Deus, é retidão para valer!

3. Ó rei, amas a justiça, odeias sempre a 
maldade; com o óleo da alegria ungiu-te o Deus 
da verdade. Os mais suaves perfumes, as tuas 
vestes exalam; no teu palácio luxuoso belos 
acordes te embalam.

02) LEVANTA-TE, JERUSALÉM 
(Canto inicial – Epifania do Senhor)

Ref.: Levanta-te, Jerusalém, eis que a 
tua luz chegou! A glória do Senhor vem te 
cobrir e as trevas não se adensam mais em 
ti!

1. O teu clarão é o bem de todos os povos: vê 
ao teu redor, levanta os teus olhos!

2. Tuas mãos se alegrarão com tantos 
tesouros: de além-mar cobrir-te-ão com muito 
ouro!

3. No incenso que se eleva, Deus é louvado; 
na mirra, a certeza: Deus é humanado!

03) TODA A TERRA TE ADORE 
(Canto inicial – 2º Dom. Comum)

Ref.: Toda a terra te adore,  ó Senhor do 

universo,  os louvores do teu nome  cante o 
povo em seus versos!

1. Venham todos, com alegria,  aclamar 
nosso Senhor,  caminhando ao seu encontro,   
proclamando seu louvor.  Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior.

2. Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra 
ele formou. De joelhos adoremos este Deus que 
nos criou, pois nós somos seu rebanho  e Ele é 
nosso Pastor.

3. Ninguém feche o coração, escutemos sua 
voz. Não sejamos tão ingratos,  tal e qual nossos 
avós. Mereçamos o que Ele tem guardado para 
nós.

04) CANTO NOVO AO SENHOR 
(Canto inicial – 3º Dom. Comum)

Ref.: Canto novo ao Senhor que é Deus, 
canta, agora, ó terra inteira! No seu santo 
templo brilham majestade e beleza.

1. Venham todos, com alegria,  aclamar 
nosso Senhor,  caminhando ao seu encontro,   
proclamando seu louvor.  Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior.

2. Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra 
ele formou. De joelhos adoremos este Deus que 
nos criou, pois nós somos seu rebanho  e Ele é 
nosso Pastor.

3. Ninguém feche o coração, escutemos sua 
voz. Não sejamos tão ingratos,  tal e qual nossos 
avós. Mereçamos o que Ele tem guardado para 
nós.

05) Ó SENHOR, SALVA TEUS FILHOS 
(Canto inicial – 4º Dom. Comum)

Ref.: Ó Senhor, salva teus filhos e reúne 
os espalhados,  para que te celebremos  
nós, em ti, glorificados!

1. Venham todos, com alegria,  aclamar 
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caminho e nos levam à doação.
3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor e, 

com todo sofredor, faz a nova aliança. Também 
nós, o que temos partilhamos, o que somos 
ofertamos, pra gerar mais esperança.

08) O CÂNTICO DA VIRGEM MARIA 
(Comunhão – Maria, Mãe de Deus)

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.

09) O SENHOR SE MANIFESTOU 
(Comunhão – Epifania do Senhor)

1. Horizontes em trevas clamaram pelos 
raios de luz chamejantes e o Senhor com seu 
braço estendido retirou-lhes o véu dominante.

Ref.: O Senhor se manifestou e os povos 
iluminou! Na solene Epifania, do Senhor 
refulge o Dia!

2. Eis que a porta do lado do Oriente não se 
fecha, e a todos convida: “Adentrai-vos, já está 
preparado o festim da mais farta comida!”

3. Em Belém de Judá se encontram mil 
caminhos e vidas abertas para a ceia do Deus 
humanado: comunhão de culturas diversas!

4. Uma estrela dirige o caminho de quem 
busca o Astro nascente: mais que o véu revestido 
de noite, ver-se-á o esplendor para sempre!

nosso Senhor,  caminhando ao seu encontro,   
proclamando seu louvor.  Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior.

2. Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra 
ele formou. De joelhos adoremos este Deus que 
nos criou, pois nós somos seu rebanho  e Ele é 
nosso Pastor.

3. Ninguém feche o coração, escutemos sua 
voz. Não sejamos tão ingratos,  tal e qual nossos 
avós. Mereçamos o que Ele tem guardado para 
nós.

06) CRISTÃOS, VINDE TODOS 
(Oferendas – Maria, Mãe de Deus e Epifania do 
Senhor)

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.

4. A estrela do Oriente conduziu os magos e 
a este mistério envolve em luz. Tal claridade, 
também seguiremos.

07) VAMOS PREPARAR A CEIA 
(Oferendas – 2º, 3º e 4º Dom. Comum)

1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, 
colocou em nosso peito a semente do amor. E 
por isso aqui somos seus convivas, e formamos 
hóstias vivas nesta casa do Senhor.

Ref.: Vamos preparar a ceia, vamos 
repartir o pão! Quero ver a mesa cheia dos 
sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, 
vamos repartir o vinho! Quero ver a casa 
cheia de ternura e de carinho.

2. Nosso Deus faz de nós uma família, numa 
Igreja que partilha e se oferta em oblação. Para 
que ofertemos pão e vinho, que dão força no 
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3. Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade e sempre a ele servir, na 
justiça e santidade.

4. Menino, serás profeta do Altíssimo 
Senhor, pra ir à frente aplainando os caminhos 
do Senhor,  anunciando o perdão  a um povo 
pecador.

5. É Ele o Sol Oriente que nos veio visitar  da 
morte da escuridão vem a todos libertar.  A nós 
seu povo remido, para a paz faz caminhar.

12) FELIZES OS POBRES 
(Comunhão – 4º Dom. Comum)

Ref.: Felizes os pobres, felizes os 
mansos, quem busca a justiça, com sede e 
com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é 
puro, feliz quem padece, Senhor, por teu 
nome!

1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu 
nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição.

2. Olhem todos pra ele e se alegrem, todo 
tempo sua boca sorria! Este pobre gritou e ele 
ouviu, fiquei livre de minha agonia.

3. Acampou na batalha seu anjo,  defen-
dendo seu povo e o livrando.  Provem todos, pra 
ver como é bom o Senhor que nos vai abrigando.

4. Santos todos, adorem o Senhor,  aos que 
o amam, nenhum mal assalta.  Quem é rico, 
empobrece e tem fome,  mas, a quem busca a 
Deus, nada falta.

5. Ó meus filhos, escutem o que eu digo,  
pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem 
que ama sua vida, e a seus dias quer dar mais 
valor?

6. Tua língua preserva do mal e não deixes 
tua boca mentir. Ama o bem e detesta a maldade,  
vem a paz procurar e seguir!

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA - PR - Tel.: (43) 3422-2611

E-mail: alterra1978@hotmail.com

10) ÉS JESUS, O CORDEIRO DE DEUS
 (Comunhão – 2º Dom. Comum)

Ref.: És Jesus, o Cordeiro de Deus que 
te ofertas pra ser imolado. Vem nos dar o 
alimento da vida e tirar deste mundo o 
pecado.  

1. Bendito o Deus de Israel, que seu povo 
visitou  e deu-nos libertação,  enviando um 
Salvador, da casa do rei Davi,  seu ungido 
servidor.

2. Cumpriu a voz dos profetas, desde os 
tempos mais antigos,  quis libertar o seu povo  
do poder dos inimigos,  lembrando-se da 
aliança de Abraão e dos antigos.

3. Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade e sempre a ele servir, na 
justiça e santidade.

4. Menino, serás profeta do Altíssimo 
Senhor, pra ir à frente aplainando os caminhos 
do Senhor,  anunciando o perdão  a um povo 
pecador.

5. É Ele o Sol Oriente que nos veio visitar  da 
morte da escuridão vem a todos libertar.  A nós 
seu povo remido, para a paz faz caminhar.

11) HOUVE UM TEMPO EM QUE ÉRAMOS 
TREVAS 
(Comunhão – 3º Dom. Comum)

Ref.: Houve um tempo em que éramos 
trevas,  hoje andamos à luz de tua luz.  Tua 
face é que nos ilumina, para andarmos no 
claro, ó Jesus!

1. Bendito o Deus de Israel, que seu povo 
visitou  e deu-nos libertação,  enviando um 
Salvador, da casa do rei Davi,  seu ungido 
servidor.

2. Cumpriu a voz dos profetas, desde os 
tempos mais antigos,  quis libertar o seu povo  
do poder dos inimigos,  lembrando-se da 
aliança de Abraão e dos antigos.
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