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Geral: Jornalistas.
Para que os jornalistas, no desempenho de 
sua profissão, sejam sempre animados pelo 
respeito da verdade e por um forte sentido 
ético.

Missionária: Jornada Missionária Mundial.
Para que a Jornada Missionária Mundial 
renove em todas as comunidades cristãs a 
alegria e a responsabilidade de anunciar o 
Evangelho.CAMPANHA MISSIONÁRIA DE 2016:
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Marie-Françoise-Thérèse Martin nasceu 
em Alençon (Normandia) no ano de 1875 numa 
família profundamente religiosa, proverbial-
mente honesta, benquista por todos. O pai, 
Louis Martin, exercia a profissão de relojoeiro, 
enquanto a mãe, Azélia Guérin, comandava um 
pequeno grupo de mulheres hábeis em fazer os 
célebres crochês de Alençon. Dos nove filhos, 
morreram quatro, seguidos pela mãe quando 
Teresa tinha apenas quatro anos de idade. Três 
das irmãs de Teresa – Marie-Louise, Marie-
Pauline e Marie-Céline - ingressaram no 
Carmelo de Lisieux; a quarta foi Irmã da 
Visitação, em Caen. Ainda menina, Teresa quer 
acompanhá-las, mas a idade não lhe permite. 
Aos quinze anos, em 1887, vai em peregrinação 
a Roma com a família e, numa audiência do 
grupo com o Papa Leão XIII, pede-lhe per-
missão para tornar-se carmelita apesar da 
idade insuficiente. A idade mínima exigida era 
18 anos. A resposta do Papa foi cautelosa. 
Mesmo assim, quatro meses depois, em 1889, 
Teresa está no Carmelo. Aos dezesseis anos, 
toma o hábito de carmelita e recebe o nome de 
Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. O 
Carmelo não é o paraíso que ela sonhara. Os 
horários são respeitados religiosamente; a 
ordem é perfeita, mas o principal – a santidade 
evangélica – faltava. Incompreendida por 
algumas das irmãs, maltratada por outras, 
Teresa não se lamenta do espírito que falta no 
Carmelo, antes o faz nascer dentro de si. Leva a 
efeito em sua pessoa a reforma do Carmelo que 

a acolheu, mas não lhe dá o que ela busca. 
Teresa vai transformando em estímulos de 
santificação as incompreensões, os maus-
tratos, as mediocridades, trocando mal por 
bem, espinho por flor, cara feia por sorriso. 
“Quero cantar sempre – vai dizer – ainda que 
deva colher as minhas rosas em meio aos 
espinhos e o meu canto será mais melodioso se 
eles (os espinhos) forem mais pontudos e 
penetrantes”! Na verdade, nos poucos anos 
(1888-1897) em que viveu no Carmelo, não fez 
nada de extraordinário, mas fez tudo extraor-
dinariamente bem. Mesmo temperamental e 
hipersensível, suportou com bom humor as 
fraquezas de suas irmãs. Descobre o “pequeno 
caminho” e o trilha com a alegria de quem 
descobriu um tesouro: um dia, entre as ano-
tações de Celina , encontrou a frase “Se alguém 
é pequenino, venha a mim” (cf. Pr 9,4); esse 
pequenino, pensou, era ela; e Deus a chamava 
para que fosse a Ele; perguntando-se o que 
Deus iria fazer do pequenino que fosse a Ele 
com confiança, encontrou a resposta em Is 
66,12-13: “Assim como uma mãe afaga seu 
filho, assim eu vos consolarei, eu vos carregarei 
no colo e vos embalarei nos joelhos”! O coração 
do evangelho estava falando de novo: não as 
suas qualidades e os seus méritos, mas a 
misericórdia de Deus e os braços de Jesus a 
conduzirão – como um elevador – à santidade. 
O que é impossível para o ser humano, é 
possível para Deus: basta que reconheça sua 
pequenez e se entregue confiante à miseri-
córdia do Pai. Em 1895, por obediência, 

01
SÁBADO - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS, 

Virgem, Doutora - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)
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descreveu a própria experiência religiosa em 
alguns cadernos, que, depois, receberam o 
nome de História de uma Alma, obra auto-
biográfico de enorme interesse humano, 
literário e místico. A partir de 1896, Teresa 
começou a sentir os primeiros sintomas da 
tuberculose, que ela levou com paciência e 
resignação. Se não bastassem as dores físicas, 
nos últimos dezoito meses de sua breve exis-
tência, atravessou dramática crise espiritual: 
“Meu paraíso consiste em sorrir àquele Deus 
que adoro quando ele faz questão de esconder-
se para provar a minha fé...”. Morreu em 1897 
exclamando: “Oh! eu te amo, meu Deus, eu te 
amo”! A morte, porém, transformou aquela 
pequena e obscura carmelita numa gigantesca 
e brilhante estrela de vida cristã. Quando suas 
experiências e intuições espirituais – narradas 
por ela mesma ou recolhidos por uma de suas 
irmãs, Irmã Inês (Paulina Martin, em família) – 
são publicadas em 1898, o mundo descobre a 
pérola que vivera em Lisieux e que, a partir de 
agora, passa a luzir por todos os cantos e a 
iluminar vidas ávidas de Deus e do evangelho. 
Descobre-se que, mesmo vivendo em clau-
sura, a pequena Teresa, imersa em Deus, 
respira também o mundo, a Igreja, o reino. 
Corresponde-se com um jovem padre, Pe. 
Adolfo Roulland, que parte para as missões, 
onde ela mesma queria estar. Reza pela 
conversão de um jovem criminoso, Pranzini, 
que, não obstante sua irredutibilidade, beija o 
crucifixo no exato momento de sua execução. 
Acompanha com viva comoção a farsa de Leo 
Taxil e sua fantasmagórica criatura, Diana 
Vaughan. Pio XI – para quem Teresa é “a maior 
santa dos tempos modernos”! – canoniza a 
pequena travessa em 1925. E, em 1929, ao 
criar, em Roma, o Colégio Russo (o Russicum), 
com o objetivo de formar missionários para 
atuar naquelas terras então sob a ditadura de 
Stalin, escolhe como padroeira Santa Teresinha 
do Menino Jesus e da Sagrada Face. A 
irrequieta Teresinha vai, assim, cumprindo o 
destino que dera a seu céu: “Passarei o meu 

céu fazendo o bem na terra”!

Antífona da entrada - Dt 32,10-12

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

Oração do dia

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

Leitura - Jó 42,1-3.5-6.12-17

Leitura do Livro de Jó 

1 2Jó respondeu ao Senhor, dizendo:  "Reco-
nheço que podes tudo e que para ti nenhum 

3pensamento é oculto.  - Quem é esse que 
ofusca a Providência, sem nada entender? - 
Falei, pois, de coisas que não entendia, de 
maravilhas que ultrapassam a minha com-

5preensão.  Conhecia o Senhor apenas por ouvir 
              falar, mas, agora, eu o vejo com meus olhos.

6 Por isso me retrato e faço penitência no pó e na 
12cinza".  O Senhor abençoou a Jó no fim de sua 

vida mais do que no princípio; ele possuía 
agora catorze mil ovelhas, seis mil camelos, 

13mil juntas de bois e mil jumentas.  Teve outros 
14sete filhos e três filhas:  a primeira chamava-

se "Rola", a segunda "Cássia", e a terceira 
15"Azeviche".  Não havia em toda a terra 

mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu 
pai lhes destinou uma parte da herança, entre 

16os seus irmãos.  Depois destes aconte-
cimentos, Jó viveu cento e quarenta anos, e viu 
seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta 
geração. E Jó morreu velho e repleto de anos.        
- Palavra do Senhor.
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Salmo responsorial - Sl 118 

R. Fazei brilhar vosso semblante ao 
vosso servo e ensinai-me vossas leis e 
mandamentos.

1.  Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, 
pois tenho fé nos vossos santos mandamen-
tos!  R.

2.  Para mim foi muito bom ser humilhado, 
porque assim eu aprendi vossa vontade! R.

3.  Sei que os vossos julgamentos são 
corretos, e com justiça me provastes, ó  
Senhor! R.

4.  Porque mandastes, tudo existe até 
agora; todas as coisas, ó Senhor, vos obede-
cem! R.

5.  Sou vosso servo: concedei-me inteli-
gência, para que eu possa compreender vossa 
Aliança! R.

6.  Vossa palavra, ao revelar-se, me 
ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. 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 - Lc 10,17-24

A volta dos discípulos contando o que 
tinham realizado na missão provoca uma das 
mais belas orações de Jesus. Mergulhado em 
Deus, ele nos abre o inefável mistério de 
comunhão que vivem ele e o Pai.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

17Naquele tempo:  Os setenta e dois 
voltaram muito contentes, dizendo: "Senhor, 
até os demônios nos obedeceram por causa do 

18teu nome".  Jesus respondeu: "Eu vi Satanás 
19cair do céu, como um relâmpago.  Eu vos dei o 

poder de pisar em cima de cobras e escorpiões 
e sobre toda a força do inimigo. E nada vos 

20poderá fazer mal.  Contudo, não vos alegreis 
porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai 
alegres porque vossos nomes estão escritos no 

21céu".  Naquele momento, Jesus exultou no 
Espírito Santo e disse: "Eu te louvo, Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque escondeste essas 
coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste 
aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do 

22teu agrado.  Tudo me foi entregue pelo meu 
Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não 
ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a 
não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 

23revelar".  Jesus voltou-se para os discípulos e 
disse-lhes em particular: "Felizes os olhos que 

24veem o que vós vedes!  Pois eu vos digo que 
muitos profetas e reis quiseram ver o que estais 
vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o    
que estais ouvindo, e não puderam ouvir".            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de Santa Teresa do Menino 
Jesus, que seguiu a Cristo de todo o coração, 
apresentemos a Deus as nossas preces, 
dizendo: R. Dai-nos, Senhor, um coração 
novo.

1.  Pela Igreja de Deus, querida por Deus 
sem ruga e sem mancha, para que na vida das 
suas virgens consagradas seja anúncio e 
profecia do reino dos céus, rezemos, irmãos.

2.  Pelos membros da família carmelita, 
para que, por intercessão de Santa Teresa do 
Menino Jesus, descubram que a sua vocação é 
o amor, rezemos, irmãos.

3.  Por todas as virgens consagradas ao 
Senhor, para que, na fidelidade a Jesus Cristo e 
ao Evangelho, sejam alegres, disponíveis e 
humildes, rezemos, irmãos.

4.  Pelas jovens que o Senhor chama a 
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segui-Lo em pobreza, obediência e castidade, 
para que sejam santas de corpo e alma, 
rezemos, irmãos.

5.  Por todos nós aqui reunidos neste dia, 
na celebração da memória de Santa Teresa do 
Menino Jesus, para que busquemos, como ela, 
as coisas do alto, rezemos, irmãos.

Deus eterno e onipotente, guardai, com 
amor, aqueles que chamastes e multiplicai, por 
intercessão de Santa Teresa, o número das 
virgens consagradas, para que aumente a 
santidade na vossa Igreja. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 10,17-24

N
o Evangelho de Lucas, Jesus dirige-se quatro vezes em oração ao Pai: Lc 10,21-22; Lc 
22,42; Lc 23,34; Lc 23,46. A de hoje (Lc 10,21-22) é a mais longa. Se as três outras 
indicam o caminho que leva à alegria – o cumprimento da sua vontade (22,42), o 

perdão aos irmãos (23,34) e a entrega da vida nas mãos do Pai (23,46) – esta deixa entrever o 
termo da caminhada: a festa do amor dado e recebido, termo da própria missão. A mais completa 
oração de Jesus, porém, é o Pai-nosso (Lc 11,2-4), onde ele nos ensina a trilhar o seu caminho 
para chegar à sua mesma alegria.

-  Lc 10,21-22 é um estilhaço de João em Lucas, um meteoro que se soltou do Evangelho de 
João e abriu uma cratera profunda no Evangelho de Lucas, o mais 'joanino' dos sinóticos.

-  O motivo da oração de Jesus é a alegria que contagiara os setenta e dois ao retornarem da 
missão (10,17ss.). Naquela “hora”, Jesus revela a eles o verdadeiro motivo da alegria (v. 20), que 
o contagia também: a participação daqueles setenta e dois missionários do Reino na sua (de 
Jesus) comunhão de conhecimento e amor com o Pai. Este é o fim da missão; esta, a verdadeira 
alegria. Aquilo que Deus é por natureza, o ser humano se torna por graça. Agora, não foi ainda 
plenamente manifestado; quando o for, seremos como ele é (1Jo 3,1ss.)!

-  Graças à missão dos setenta e dois – que levaram a boa nova do Reino até os últimos 
confins da terra – tudo se cumpriu. Cumpriu-se o mistério da salvação, escondido em Deus desde 
toda a eternidade e, agora, revelado àqueles que creem: o amor do Pai é amado e a beleza do Filho 
se reflete na face dos irmãos e irmãs.

-  A nossa destinação é infinitamente maior do que tudo o que se possa imaginar; a nossa 
dignidade, graças à participação gratuita na comunhão do Filho, é uma dignidade infinita. Somos 
preciosos aos olhos de Deus porque ele nos ama (Is 43,4). O Pai nos ama de amor único, total e 
infinito, como ama o Filho (Jo 17,23). Paradoxalmente, ama-nos até mais do que ao Filho, a quem 
não poupou em nosso favor (Rm 8,32). De fato, “o Pai amou tanto o mundo que deu o seu Filho 
unigênito...” (Jo 3,16). O Filho, amado pelo Pai, nos ama com o mesmo amor do Pai (Jo 15,9.13). 
Aquela menina mística que convenceu o Papa a deixar Avinhão diz que Deus nos criou porque, 
vendo em si a nossa imagem, apaixonou-se por ela (S. Catarina de Sena). E o místico carmelita 
que da Espanha iluminou o mundo escreve: na glória, “eu te verei na tua beleza e eu me verei em ti 
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Comentário inicial - Vamos celebrar, 
irmãos e irmãs, a graça da fé. A fé é aquele dom 
de Deus que nos dá novos olhos, novo coração, 
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na tua beleza. Que eu me pareça contigo na tua beleza e tu te pareças comigo na tua beleza e a 
minha beleza seja a tua e a tua seja a minha, assim eu serei a ti na tua beleza e tu serás a mim na tua 
beleza, uma vez que a tua própria beleza será a minha” (S. João da Cruz).

-  A novidade é que, no Filho, nós somos filhos, filhos aos quais o Pai deu tudo. Agora, o 
conhecemos como se conhece a imagem refletida no espelho, em enigma, na sombra (1Cor 
13,12). Embora limitado e imperfeito, nosso conhecimento é verdadeiro, pois é conhecimento no 
Filho, que nos entregou tudo, ou seja, seu próprio Pai. No Filho e com o Filho, participamos do 
conhecimento e do amor do Pai.

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

Testemunhas do Reino: Júlio Roca (1992, Peru).

Datas comemorativas: Institucionalização da limpeza pública no Rio de Janeiro (Dom Pedro 
II, 1880), contratando, para sua coordenação, o português Aleixo Gary. Dia da Criação da Imprensa 
Nacional. Dia do Representante Comercial. Dia Internacional do Vendedor. Dia do Prefeito. Dia do 
Agente Comercial. Dia do Diário Oficial. Dia Internacional da Terceira Idade. 

02 27º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

novo sentido à vida. A fé nos dá os olhos de 
Deus, o coração do Filho, a vida nova do 
Espírito. As pessoas de fé têm a missão de 
testemunhá-la no dia a dia para que outros, 
vendo como elas vivem a humildade e o 
serviço, acolham também a graça da fé. 

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

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

Oração do dia

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais 
do que merecemos e pedimos, derramai sobre 
nós a vossa misericórdia, perdoando-nos o que 
nos pesa na consciência e dando-nos mais do 
que ousamos pedir. 
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Primeira leitura - Hab 1,2-3;2,2-4

Leitura da Profecia de Habacuc 

2 Senhor, até quando clamarei, sem me 
atenderes? Até quando devo gritar a ti: "Vio-
lência!", sem me socorreres?  Por que me fazes 3

ver iniquidades, quando tu mesmo vês a mal-
dade? Destruições e prepotência estão à minha 
frente; reina a discussão, surge a discórdia.                  
2,2 Respondeu-me o Senhor, dizendo: "Escreve 
esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, 
para que possa ser lida com facilidade. A visão  3 

refere-se a um prazo definido, mas tende para 
um desfecho, e não falhará; se demorar, espera, 
pois ela virá com certeza, e não tardará.  Quem 4

não é correto, vai morrer, mas o justo viverá por 
sua fé". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 94

R. Não fecheis o coração; ouvi vosso 
Deus!

1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos! R.

2.  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.

3.  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.

Segunda leitura - 2Tm 1,6-8.13-14

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

6Caríssimo:  Exorto-te a reavivar a chama do 
dom de Deus que recebeste pela imposição das 

7minhas mãos.  Pois Deus não os deu um 
espírito de timidez mas de fortaleza, de amor e 

8sobriedade.  Não te envergonhes do tes-
temunho de Nosso Senhor nem de mim, seu 
prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, 

13fortificado pelo poder de Deus.  Usa um 
compêndio das palavras sadias que de mim 
ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo 

14Jesus.  Guarda o precioso depósito, com a 
ajuda do Espírito Santo que habita em nós.                   
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 1Pd 1,25

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A Palavra do Senhor permanece para 

sempre; e esta é a Palavra que vos foi anun-
ciada. R.

Evangelho - Lc 17,5-10

Os apóstolos pedem que Jesus aumente-
lhes a fé. A fé é a base e o início de tudo. E o 
serviço é a resposta que os apóstolos devem 
dar ao amor gratuito do Pai. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo: Os apóstolos disseram ao 5 

Senhor: "Aumenta a nossa fé!"  O Senhor 6

respondeu: "Se vós tivésseis fé, mesmo pe-
quena como um grão de mostarda, poderíeis 
dizer a esta amoreira: 'Arranca-te daqui e 
planta-te no mar', e ela vos obedeceria.  Se 7

algum de vós tem um empregado que trabalha a 
terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-
lhe, quando ele volta do campo: 'Vem depressa 
para a mesa?'  Pelo contrário, não vai dizer ao 8

empregado: 'Prepara-me o jantar, cinge-te e 
serve-me, enquanto eu como e bebo; depois 
disso tu poderás comer e beber?'  Será que vai 9

agradecer ao empregado, porque fez o que lhe 
havia mandado?  Assim também vós: quando 10

tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: 
'Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos 
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fazer'." - Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

Com o ardor da fé que o Senhor nos deu e 
que é capaz de realizar maravilhas, vamos 
pedir-Lhe pela Igreja e pelo mundo. R. Ouvi, 
Senhor, a nossa oração.

1.  Pela Igreja santa de Deus, para que 
anuncie a fé que leva à salvação e revele aos 
homens os mistérios do Reino, rezemos ao 
Senhor.

2.  Por aqueles que receberam o Espírito 
Santo, o Dom de Deus que foi comunicado aos 
Apóstolos, para que deem bom testemunho de 
Jesus, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos justos que clamam ao Senhor 
contra toda a violência e opressão, para que a 
sua voz seja escutada, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos homens e mulheres do mundo 
inteiro que não são respeitados na sua dig-
nidade, para que encontrem quem defenda os 
seus direitos, rezemos ao Senhor.

5.  Pelos membros da nossa assembleia 

em oração, para que sirvam a Deus com 
alegria, em casa, no trabalho e em todas as 
circunstancias da vida, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que 
enviastes o vosso Filho Jesus Cristo como 
servidor, dai-nos o seu Espírito e aumentai a 
nossa fé, para sermos fiéis no vosso serviço. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração Eucarística V

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 17,5-10

O Evangelho de hoje é parte dos ensinamentos de Jesus no caminho em direção a 
Jerusalém. A pergunta que os Apóstolos fazem a Jesus só está presente no Evangelho de 
Lucas. Jesus não responde à pergunta, mas ensina sobre a fé. Em seguida, acrescenta 

uma parábola sobre a gratuidade do serviço ao Reino (também somente em Lucas), ao que 
parece, não mais só aos apóstolos, mas à toda a multidão.

-   Os Apóstolos formam o grupo dos Doze. Não se Os apóstolos disseram ao Senhor:
informa o nome de quem fez a pergunta. Ela é colocada na boca de todos eles. Jesus é nominado 
duas vezes como “Senhor”. Isso dá uma ideia do contexto da Igreja nascente. Na sua caminhada, 
os apóstolos sentem a grandeza da missão e sentem também a sua fragilidade humana.

-  O caminho para Jerusalém é diferente da missão na Galileia, onde  Aumenta a nossa fé:
tudo era mais tranquilo. As ameaças surgem e é preciso ter as forças espirituais necessárias para 
superá-las. Os apóstolos deviam ver isso no Mestre Senhor na sua firmeza em dirigir-se a 
Jerusalém. É isso que a Igreja precisará quando terá que ir até os confins do mundo (At 1,8).

-   A semente de mostarda já foi usada como parábola para Fé como um grão de mostarda:
indicar o dinamismo no Reino de Deus. Pequena hortaliça, ela cresce e se torna árvore onde as 
aves se abrigam em seus ramos (ver Lc 13,19). A fé em Deus gera amor, misericórdia e perdão. A 
fé dá força e a coragem diante das adversidades da vida. Esta fé é que pode remover árvores 
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maiores que a mostarda, como a amoreira. A fé está dentro de cada um dos apóstolos para que 
superem as adversidades do caminho.

-   Jesus continua o seu ensinamento contando uma A parábola do empregado que serve:
parábola. O servo é aquele que se coloca em último lugar, deve colocar-se a serviço. Foi isso que 
Jesus fez no Lava-pés (Jo 13,1-11), ao contrário de como agem os patrões humanos. Maria, a 
mãe de Jesus, respondeu “Eis aqui a serva do Senhor” quando recebeu o anúncio do Anjo (Lc 
1,38). Portanto, o servo não é o que está em primeiro lugar, e nem o primeiro a sentar-se à mesa. 

-   O termo grego é traduzido melhor por “não necessários”. No Reino Somos servos inúteis:
os discípulos são servidores porque Deus é o Senhor. Ao cumprir a missão os discípulos devem 
se alegrar porque colaboraram com a obra de Deus, sem esperar com isso receber recompensa. 
Não devem buscar a sua glória, nem qualquer interesse pessoal, mas sentir-se honrados por 
participar gratuitamente da construção do Reino, como ensina o salmista “Não a nós, Senhor, não 
a nós, mas ao teu nome dá glória” (Sl 115,1). De fato, os Apóstolos desde o início rejeitaram a 
glória para eles (At 3,12; 10,26; 14,15). A beleza da missão está justamente na gratuidade do 
serviço prestado e em ver em tudo a graça de Deus.

 Dois temas dominam o Evangelho de hoje: a) a fé que deve ser cultivada, pois é ela que nos dá 
força na caminhada. Jesus mesmo rezou para que a fé de Simão não desfalecesse (Lc 22,32). 
Somente com fé a Igreja se sustenta diante dos desafios e das ciladas do mundo. b) a gratuidade 
do serviço. É isso que sustenta a Igreja e o Reino. Quanto bem prestado gratuitamente a cada dia 
em nossa Igreja, nas pastorais, na catequese, na liturgia, na formação... Ao contrário, é quando 
alguns buscam o poder e a glória que deturpam a imagem da Igreja. 

CREMOS DE VERDADE?

José Antonio Pagola

Jesus lhes tinha repetido em diversas ocasiões: "Quão pequena é a vossa fé!". Os discípulos 
não reclamam. Sabem que ele tem razão. Passaram tempo suficiente com ele. Eles o veem 
totalmente entregue ao Projeto de Deus; só pensa em fazer o bem; vive só para fazer a vida de 
todos mais digna e mais humana. Poderão segui-lo até o fim?

Segundo Lucas, em um determinado momento, os discípulos dizem a Jesus: "Aumenta a 
nossa fé". Sentem que a sua fé é pequena e fraca. Precisam confiar mais em Deus e acreditar mais 
em Jesus. Não o entendem muito bem, mas não discutem com ele. Fazem justamente o mais 
importante: pedir-lhe ajuda para que faça crescer a sua fé.

A crise religiosa de nosso tempo não respeita nem mesmo os praticantes. Falamos dos que 
creem e dos que não creem como se fossem dois grupos bem definidos: alguns têm fé, outros 
não. Na verdade, não é bem assim. Quase sempre, no coração humano há, ao mesmo tempo, um 
crente e um descrente. Por isso, também aqueles que nos chamamos de "cristãos" temos que nos 
perguntar: Será que acreditamos realmente? Quem é Deus para nós? Nós o amamos? É realmente 
ele que dirige a nossa vida?

A fé pode enfraquecer-se em nós sem que nunca nos haja assaltado uma única dúvida. Se não 
a cuidarmos, ela pode ir-se diluindo pouco a pouco em nosso interior até ficar reduzida 
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 Santos do dia: Lotário de Autun (616-679); Warin de Poitou (+678/679); Tomás de Hereford 
(1218-1282). 

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

Datas comemorativas:   Nascimento de Ghandi (1869).

D
ia

 0
3 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
eg

un
da

-f
ei

ra
 -

 B
vs

. A
nd

ré
 d

e 
S

ov
er

al
, A

m
br

ós
io

 F
ra

nc
is

co
 F

er
ro

, P
re

sb
íte

ro
s 

e 
C

om
pa

nh
ei

ro
s,

 M
ár

tir
es

 -
 M

em
ór

ia

11

simplesmente a um costume que não nos atrevemos a abandonar, pois nunca se sabe... 
Distraídos por mil coisas, já não acertamos a comunicar-nos com Deus. Vivemos praticamente 
sem ele.

O que podemos fazer? Na verdade, não se necessitam grandes coisas. É inútil fazer propósitos 
extraordinários, pois certamente não vamos cumpri-los. O primeiro é rezar como o desconhecido 
que um dia se aproximou de Jesus e lhe disse: "Creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade". 
É bom repeti-lo com coração simples.

Deus nos entende. Ele despertará a nossa fé.

Não devemos falar com Deus como se estivesse fora de nós. Está dentro. O melhor é fechar os 
olhos e ficar em silêncio para sentir e acolher a sua Presença. Também não devemos entreter-nos 
em pensar nele, como se ele estivesse só em nossa cabeça. Está no profundo do nosso ser. 
Devemos procurá-lo em nosso coração.

O importante é insistir até ter uma primeira experiência, mesmo que seja pobre, ainda que 
dure apenas algum instante. Se um dia percebermos que não estamos sozinhos na vida, se 
entendermos que imerecidamente somos amados por Deus, tudo vai mudar. Não importa que 
tenhamos vivido esquecidos dele. Crer em Deus é, acima de tudo, confiar no amor que ele tem por 
nós.

03
SEGUNDA-FEIRA - BVS. ANDRÉ DE SOVERAL, 

AMBRÓSIO FRANCISCO FERRO, 
Presbíteros, Companheiros e Mártires - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória (Comum de vários Mártires))

A evangelização do Rio Grande do Norte 
iniciou-se oficialmente em 1597. Missionários 
jesuítas lideravam a empresa, da qual participa-
vam também padres diocesanos portugueses. 
Catequizavam-se os índios e formavam-se as 
primeiras comunidades. Nos anos seguintes, 
devido às Invasões de franceses e holandeses, 
surgiram também problemas religiosos na 
região. Em 1630,os holandeses firmaram seu 
poder no nordeste do Brasil. Sendo de religião 
calvinista*, restringiram a liberdade de culto 

dos católicos e partiram mesmo para a 
perseguição. O martírio de André de Soveral, 
Ambrósio Francisco Ferro e companheiros deu-
se nesse contexto de ódio religioso. André foi 
martirizado no dia 16 de julho de 1645, em 
Cunhaú (RN), enquanto Ambrósio o foi no dia 3 
de outubro do mesmo ano, em Uruaçu (RN). Os 
dois trucidamentos ocorreram durante a cele-
bração eucarística, no interior da igreja. Com 
André, morreu o leigo Domingos Carvalho; com 
Ambrósio, um número bem maior de pessoas, 
das quais de 30 se conhecem os nomes. Todos 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
3 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
eg

un
da

-f
ei

ra
 -

 B
vs

. A
nd

ré
 d

e 
S

ov
er

al
, A

m
br

ós
io

 F
ra

nc
is

co
 F

er
ro

, P
re

sb
íte

ro
s 

e 
C

om
pa

nh
ei

ro
s,

 M
ár

tir
es

 -
 M

em
ór

ia

12

foram canonizados em março do ano 2000. 

Antífona da entrada  

Alegram-se nos céus os santos que na   
terra seguiram a Cristo. Por seu amor derra-
maram o próprio sangue; exultarão com ele 
eternamente.

Oração do dia

Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé 
que, conservada à custa do próprio sangue, 
glorificou vossos mártires André, Ambrósio 
Francisco e companheiros. Dai-nos também 
ser santificados, pela vivência da mesma fé.

Leitura - Gl 1,6-12 

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

Irmãos:  Admiro-me de terdes abandonado 6

tão depressa aquele que vos chamou, na graça 
de Cristo, e de terdes passado para um outro 
evangelho. Não que haja outro evangelho, mas 7 

algumas pessoas vos estão perturbando e 
querendo mudar o evangelho de Cristo.  Pois 8

bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu 
vos pregasse um evangelho diferente daquele 
que vos pregamos, seja excomungado.  Como 9

já dissemos e agora repito: Se alguém vos 
pregar um evangelho diferente daquele que 
recebestes, seja excomungado.  Será que eu 10

estou buscando a aprovação dos homens ou a 
aprovação de Deus? Ou estou procurando 
agradar aos homens?  Se eu ainda estivesse 11

preocupado em agradar aos homens, não seria 
servo de Cristo.  Irmãos, asseguro-vos que o 12

evangelho pregado por mim não é conforme a 
critérios humanos. Com efeito, não o recebi 
nem aprendi de homem algum, mas por reve-
lação de Jesus Cristo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 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.  Suas obras são verdade e são justiça, 
seus preceitos, todos eles, são estáveis, confir-
mados para sempre e pelos séculos, realizados 
na verdade e retidão. 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 - Jo 13,34

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

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

Evangelho - Lc 10,25-37

“Quem é o meu próximo?” A pergunta que 
sempre devemos fazer, não para nos desviar ou 
fugir dele, mas para aproximar-nos dele, indo 
ao encontro das suas necessidades!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Um mestre da Lei se 25

levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, 
perguntou: “Mestre, que devo fazer para 
receber em herança a vida eterna?”  Jesus lhe 26

disse: “O que está escrito na Lei? Como lês?”            
27 Ele então respondeu: “Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração e com toda a tua 
alma, com toda a tua força e com toda a tua 
inteligência; e ao teu próximo como a ti 
mesmo!”  Jesus lhe disse: “Tu respondeste 28

corretamente. Faze isso e viverás”.  Ele, 29

porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: 
“E quem é o meu próximo?”  Jesus respon-30

deu: “Certo homem descia de Jerusalém para 
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Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes 
arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, e foram-
se embora deixando-o quase morto.  Por 31

acaso, um sacerdote estava descendo por 
aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu 
adiante, pelo outro lado.  O mesmo aconteceu 32

com um levita: chegou ao lugar, viu o homem e 
seguiu adiante, pelo outro lado.  Mas um 33

samaritano que estava viajando, chegou perto 
dele, viu e sentiu compaixão.  Aproximou-se 34

dele e fez curativos, derramando óleo e vinho 
nas feridas. Depois colocou o homem em seu 
próprio animal e levou-o a uma pensão, onde 
cuidou dele.  No dia seguinte, pegou duas 35

moedas de prata e entregou-as ao dono da 
pensão, recomendando: “Toma conta dele! 
Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto 
a mais”. E Jesus perguntou:  “Na tua opinião, 36

qual dos três foi o próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes?”  Ele respondeu: 37

“Aquele que usou de misericórdia para com 
ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e faze a mesma 
coisa”. - Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

O nosso próximo é aquele que está ao nosso 
lado e sofre, e o bom Samaritano é o Filho de 
Deus que Se aproximou do homem caído â 
beira do caminho e Se tornou seu próximo. 
Peçamos ao Pai que nos ensine a ser “bons 
samaritanos”: R. Mostrai-nos, Senhor, o 
vosso amor.

1.  Por todo o povo cristão que escuta o 
Evangelho, para que descubra que o centro da 
mensagem de Cristo consiste em unir o amor a 

Deus e o amor ao próximo, rezemos, irmãos.
2.  Pelos homens e as mulheres a quem o 

Senhor dirige a sua Palavra, para que pron-
tamente façam o que Ele lhes pede e se 
coloquem, sem reservas, ao seu serviço, 
rezemos, irmãos.

3.  Pelas vítimas de acidentes ou de 
assaltos, para que encontrem quem as socorra 
prontamente e quem lhes mostre o que é ser 
próximo de verdade, rezemos, irmãos.

4. Por todos aqueles que aqui estão e se 
conhecem, para que, nas aflições, sejam tão 
próximos uns dos outros, como o Samaritano         
o foi para aquele desconhecido, rezemos, 
irmãos. 

Deus eterno e todo-poderoso, ensinai-nos a 
amar-Vos sobre todas as coisas e ao próximo 
como a nós mesmos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus, as oferendas do vosso 
povo, em honra de vossos mártires André, 
Ambrósio Francisco e companheiros, para que 
nos fortaleça na adversidade a graça que os 
sustentou no martírio.

Oração depois da comunhão

Na festa dos vossos mártires André, 
Ambrósio Francisco e companheiros, fomos 
alimentados, ó Pai, com o Corpo e Sangue do 
vosso Filho. Fazei que, perseverando na 
caridade, encontremos em vós o sustento da 
nossa vida, a razão da nossa existência e o 
destino da nossa caminhada.

A Semente na Terra - Lc 10,25-37

N
o fim da missão dos discípulos, tem-se a revelação da relação Pai-Filho aberta aos 
discípulos (Lc 10,21-24). Ao amor do Pai que desce à terra no amor do Filho, responde 
o amor dos filhos e, consequentemente, irmãos que sobe ao céu. É o Reino do Pai 

inaugurado entre os filhos, a herança da vida deixada na terra, que nos é dado ver e ouvir no Filho. 
Jesus é ao mesmo tempo o sim de Deus ao homem e o sim do homem a Deus. A carne do Filho – 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
3 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
eg

un
da

-f
ei

ra
 -

 B
vs

. A
nd

ré
 d

e 
S

ov
er

al
, A

m
br

ós
io

 F
ra

nc
is

co
 F

er
ro

, P
re

sb
íte

ro
s 

e 
C

om
pa

nh
ei

ro
s,

 M
ár

tir
es

 -
 M

em
ór

ia

14

sua santa humanidade – narra a paixão de Deus por nós e contém, nesse sacramento dos 
sacramentos, a nossa resposta de amor a Ele.

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

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

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

-  A “novidade” é que, de agora em diante, não é mais permitido separar ou opor os dois 
mandamentos, como se fosse possível cumprir um sem cumprir o outro. À unidade objetiva do 
mandamento corresponde a unidade subjetiva do coração, que, num único movimento, compõe o 
homem e Deus para lá de sua ineliminável diferença.

-  O mundo inteiro vale menos que um ato de amor, assim como todas as jarras de água do 
mundo valem menos que a fonte de onde foram tiradas. Quem ama bebe da fonte e atinge a meta. 
Por isso, “é mais precioso diante do Senhor e da alma e de maior proveito para a Igreja uma 
migalha de amor puro do que todas as obras juntas, embora pareça que a alma não faça nada” (São 
João da Cruz). 

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

 Santos do dia: Niceto de Tréveris (+565); Evaldo (+695); Udo de Metten (+829); Odilo de 
Stablo (+954); Geraldo de Brogne (+959).

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

Datas comemorativas: Início da Revolução de 1930. Dia do Petróleo Brasileiro. Dia Mundial 
do Dentista. Dia do Latino Americano. Dia do Barman. Dia das Abelhas. Dia do Habitat. Nascimento 
de Allan Kardec.

ABC DO CRISTIANISMO

  Doutrina do reformador João Calvino (1509-1564). O calvinismo é próximo ao [1] Calvinismo.
luteranismo em alguns pontos (justificação pela fé, autoridade da Escritura), mas dele se afasta, 
sobretudo, em sua concepção de Igreja. Inicialmente, Calvino concebia a Igreja como comunidade dos 
eleitos. Sua instalação em Genebra, porém, levou-o a criar uma Igreja fortemente organizada, por meio 
de uma Disciplina rígida e rigorosa, para fazer frente às autoridades civis. Segundo ele, a Igreja é “um 
dos meios exteriores ou auxílios de que Deus se serve para nos levar a Jesus Cristo e nos manter nele”. 
O modelo genebrino mostrou-se inadequado quando se vai além dos limites de uma cidade. Na França, 
nos Países Baixos e na Escócia, adotou-se outro modelo: a Disciplina Francesa das Igrejas Reformadas 
(1559). A expressão “reformados” ou “Igrejas reformadas” indica tecnicamente os “calvinistas”.
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04
TERÇA-FEIRA - SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 

Diácono, Religioso - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Giovanni Francesco di Bernardone nasceu 
rico, filho de Pietro di Bernardone, abastado 
mercador de tecidos, e de Giovanna, de origem 
provençal (França). Seu nome Francisco, dado 
pelo pai, é uma homenagem à origem francesa 
da mãe; João, dado pela mãe, uma home-
nagem ao precursor, João Batista. Francisco 
gozava das comodidades da família e dos 
privilégios dados pelo Imperador aos ricos da 
cidade de Assis. Aprendeu o francês com a 
mãe, alguns conhecimentos básicos na escola 
paroquial de São Jorge e preparava-se para 
prosseguir os negócios do pai. Era baixo, 
magro, cabelos e barba escuros, elegante, 
amante dos prazeres da vida e das diversões, 
nas quais gastava prodigamente o dinheiro do 
pai. Com o título de “rex juvenum”, liderava as 
festas da galera do seu tempo. Participou da 
guerra entre Assis e Perugia (1202-1203) e, 
feito prisioneiro, passou um ano terrível nos 
cárceres de Perugia, dos quais só pôde sair 
depois que o pai pagou pesado resgate. 
Parcialmente refeito do duro golpe, enquanto se 
dirigia para a Puglia, a fim de defender com 
armas o interesse do papa (Inocêncio III: 1198-
1216), em Spoleto, durante um sonho, ouviu 
uma voz que o convidada a “servir ao patrão 
[Deus] ao invés de ao empregado [o papa]”. 
Tendo retornado a Assis, que não aprovava seu 
regresso, entregou-se a intensa oração. À 
procura do grande Rei, partiu em peregrinação 
a Roma, de onde, porém, voltou decepcionado. 
No outono de 1205, Deus lhe falou pelo 
crucifixo de São Damião, uma igreja em ruínas 
não muito longe do centro de Assis: “Francisco, 
vai e reconstrói a minha Igreja, que, como vês, 
está desmoronando”. Interpretando a men-
sagem ao pé da letra, Francisco pôs-se a 
reconstruir São Damião, dilapidando os bens 
do pai, que o denunciou ao bispo. Despoja-se, 

então, de suas vestes e as restitui ao pai, diante 
do bispo de Assis, que o protege com seu 
manto. Em abril de 1208, sente o chamado 
evangélico à pobreza: “Não levem nem ouro, 
nem prata nem cobre...” (Mt 10,9-10). Sua 
conversão, sua vivência nua e crua do evan-
gelho foram progredindo em meio à pobreza, à 
penitência e ao anúncio do Evangelho, aos de 
perto e aos de longe (tentou o Marrocos, a 
Espanha, e, pessoalmente, a Palestina e o 
Egito). Ao seu redor, vai crescendo, primeiro, 
um grupo de homens – a Ordem dos Frades 
Menores; depois, um grupo de moças e 
mulheres – as Pobres Mulheres Reclusas de 
São Damião (Clarissas); finalmente, um grupo 
de leigos e leigas que abraçam os ideais de 
Francisco sem deixar sua família e sua 
profissão (a Ordem Terceira Franciscana). Não 
sem dificuldade, vê sua Proto-Regra aprovada 
oralmente pelo Papa Inocêncio III. Depois do 
Capítulo das Esteiras, de 1221, diante do 
crescimento da Ordem, de sua evolução e dos 
novos desafios – organização, formação, 
estudo, adaptação às diferentes situações – 
Francisco ditou a Frei Leão uma nova Regra, 
que recebeu a aprovação de Honório III, em 
1223, ano também em que Francisco montou     
o presépio vivo em Greccio. Na festa da  
Exaltação da Cruz de 1224, recebeu os 
estigmas da Paixão. Ao descer do Alverne, 
Francisco estava reduzido a um farrapo.  
Depois de suas últimas pregações em 1225, 
retirou-se para São Damião, onde foi com-
pondo o Cântico de irmão Sol ou o Cântico das 
criaturas. Apesar dos tratamentos a que foi 
submetido, não melhorou. Atendendo a um seu 
desejo, foi levado à Porciúncula, onde, 
estendido sobre a terra nua, morreu, recitando 
o Salmo 141. Era noite avançada do dia 3 de 
outubro de 1226. 
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Antífona da entrada  

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

Oração do dia

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

Leitura - Gl 1,13-24

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

13Irmãos:  Certamente ouvistes falar como 
foi outrora a minha conduta no judaísmo, com 
que excessos perseguia e devastava a Igreja de 

14 Deus e como progredia no judaísmo mais do 
que muitos judeus de minha idade, mostrando-
me extremamente zeloso das tradições 

15paternas.  Quando, porém, aquele que me 
separou desde o ventre materno e me chamou 

16 por sua graça se dignou revelar-me o seu 
Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, 

17não consultei carne nem sangue nem subi, 
logo, a Jerusalém para estar com os que eram 
apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti 
para a Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco. 
18 Três anos mais tarde, fui a Jerusalém para 
conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias.          
19 E não estive com nenhum outro apóstolo, a 

20não ser Tiago, o irmão do Senhor.  Escrevendo 
estas coisas, afirmo diante de Deus que não 

21 estou mentindo. Depois, fui para as regiões da 
22Síria e da Cilícia.  Ainda não era pessoalmente 

conhecido das igrejas da Judeia que estão em 
23 Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que 

"aquele que, antes, nos perseguia, está agora 
       pregando a fé que, antes, procurava destruir". 

24 E glorificavam a Deus por minha causa.          

- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 138 

R. Conduzi-me no caminho para a 
vida, ó Senhor!

1.  Senhor, vós me sondais e conheceis, 
sabeis quando me sento ou me levanto; de 
longe penetrais meus pensamentos, percebeis 
quando me deito e quando eu ando, os meus 
caminhos vos são todos conhecidos. R.

2.  Fostes vós que me formastes as en-
tranhas, e no seio de minha mãe vós me teces-
tes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, 
porque de modo admirável me formastes!  Que 
prodígio e maravilha as vossas obras! R.

3. Até o mais íntimo, Senhor me conhe-
ceis; nenhuma sequer de minhas fibras igno-
ráveis; quando eu era modelado ocultamente, 
era formado nas entranhas subterrâneas. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

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

Deus! R.

Evangelho - Lc 10,38-42

As duas irmãs são discípulas. Uma, porém, 
senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo e deixar 
que a Palavra a forme. A outra, considerando-se 
talvez já formada, dispensa o ouvir e esgota seu 
seguimento na prática da Lei. Não se trata de 
conflito entre ação e contemplação. O conflito é 
mais sério: ouvir Jesus como discípulo ou 
praticar a Lei como fariseu!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus entrou num povoa-38

do, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o 
em sua casa.  Sua irmã, chamada Maria, 39

sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua 
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palavra.  Marta, porém, estava ocupada com 40

muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: 
"Senhor, não te importas que minha irmã me 
deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que 
ela me venha ajudar!"  O Senhor, porém, lhe 41

respondeu: "Marta, Marta! Tu te preocupas e 
andas agitada por muitas coisas.  Porém, uma 42

só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor 
parte e esta não lhe será tirada". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos Fiéis

Por intercessão de São Francisco de Assis, 
cuja vida foi uma imagem fiel da vida de Jesus, 
elevemos ao Pai do Céu as nossas súplicas.            
R. Fazei-nos santos, Senhor, porque Vós 
sois Santo.

1.  Pelo papa Francisco, por sua coragem 
de escolher o nome de Francisco, para que 
continue, sustentado pela graça onipotente e 
misericordiosa de Deus, a testemunhar o 
Evangelho e a anuncia-lo a todos, rezemos ao 
Senhor.

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que, vendo a caridade de São Francisco de 
Assis, imitem a grande caridade de Jesus, 
rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos jovens a quem o Senhor chama a 
segui-Lo, para que, vendo a pobreza de São 
Francisco de Assis, imitem fielmente a Cristo 
pobre, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos membros da família franciscana, 
para que, vendo a santidade de São Francisco 
de Assis, imitem a santidade de Jesus, rezemos 
ao Senhor. 

4.  Por aqueles que estão doentes e vivem 
sós, para que, vendo o amor que São Francisco 
tinha pela cruz, adorem e bendigam a Cruz de 
Cristo, rezemos ao Senhor. 

5.  Por todos nós aqui presentes em as-
sembleia, para que, vendo a simplicidade de 
São Francisco de Assis, imitemos o despoja-
mento de Jesus, rezemos ao Senhor. 

Concedei-nos, Senhor, por intercessão de 
São Francisco de Assis, a graça de imitar-      
mos cada vez mais a Cristo, para um dia 
participarmos na sua glória. Por Cristo nosso 
Senhor. 

Oração sobre as oferendas 

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 10,38-42

N
o Evangelho de Lucas, Jesus é recebido duas vezes na casa de pecadores (Lc 5,27ss.; 
19,1ss.) e duas vezes em casa de fariseus (Lc 7,36ss.; 14,1ss.). Os primeiros o 
recebem com alegria; os segundos, com crítica. Na casa de Marta e Maria, tem-se a 

impressão que pecadores e fariseus se encontrem – personificados por Maria e Marta – num 
misto de alegria e crítica. Marta hospeda Jesus e até se dá ao trabalho por ele, mas a verdadeira 
acolhida vem de Maria, que Marta critica e Jesus defende (cf. Lc 7,36ss.). 

-  A caminho de Jerusalém, uma casa acolhe Jesus. Mas há duas maneiras de acolhê-lo. 
Uma é a de Marta; outra, a de Maria. Marta, a mais velha, simboliza um lado de Israel. Ocupada em 
fazer muitas 'obras' por aquele a quem chama “Senhor”, observa religiosamente os 613 preceitos 
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para preparar-se para o encontro com ele. Vive tão atarefada no cumprimento da Lei que nem se 
apercebe que o Senhor chegou. Maria, a irmã mais nova, por outro lado, é aquela porção de Israel 
que conhece a visita do Senhor. Ao seu chamado, responde “eis-me aqui” e acolhe a Palavra. 
Interrompe os seus afazeres para fruir da presença do Esposo, cuja alegria consiste na alegria da 
esposa. Senta-se aos seus pés – como o típico discípulo – e bebe de suas palavras. Chegou o dia 
das núpcias (cf. Lc 5,34) e a discípula da Lei torna-se discípula do próprio Senhor.

-  Acolhido, Jesus acolhe e ensina o mistério da acolhida do Pai nos irmãos e irmãs, que são 
seus filhos e filhas. Aqui, na casa de Marta – enquanto casa de Maria! – Jesus revela o mistério do 
Pai e do Filho a quem o escuta. Cura-o com o bálsamo da sua presença, inebria-o com o vinho da 
sua palavra, para que possa segui-lo no caminho que ele abre e aponta a caminho de Jerusalém. 

-  Esta Maria, que não é a Madalena, mas a irmã de Lázaro, é a mesma que, em Jo 12,3, unge 
Jesus em Betânia (cf. Mc 14,3-9; Mt 26,6-13). Poderia – mas nenhum texto o diz – ser a Maria de 
Lc 7,36ss, que banha os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Beija e 
perfuma os pés daquele que caminhou do céu à terra e caminhou a terra inteira para chegar até ela. 
Agora, reconciliada, oferece sua casa para acolher aquele que não tem uma pedra sequer onde 
reclinar a cabeça (Mt 8,20). Essa casa não é só aquele pandocheion suspenso entre Jericó e 
Jerusalém (cf. Lc 2,6 = ‘depósito’). Seus olhos engolem seu rosto, seus ouvidos escancaram-se 
à sua palavra. Maria está como que magnetizada por Jesus e delicia-se do seu amor. Nem nota o 
desapontamento de Marta aquela que, antes, não se importou com o de Simão, em cuja casa 
entrou com a soberana liberdade do amor. Pode ninguém aprová-la; não importa. Jesus a aprova, 
e isso lhe basta.

-  A presença de Jesus tem efeitos contrários nas duas. É alegria para Maria, é peso para 
Marta. As duas – que são irmãs – não estão em oposição. A contraposição só é ressaltada por 
aquela (Marta) que quer chamar a outra (Maria) ao dever. Diante da situação criada, Jesus 
também será chamado a posicionar-se. E o fará com a liberdade do amor. Convidará Marta a 
transformar-se em Maria, a lei a ceder o passo ao amor.

-  Não se trata – como se fez tantas vezes – de contrapor Marta e Maria como ação e 
contemplação. O que o evangelista pretende é purificar a ação na contemplação. A fonte da ação 
de Maria é a escuta e a alegria do Esposo. Estando próxima a ele, será capaz de fazer o que ele faz e 
ensina: “Vai e faz o mesmo” (Lc 10,37). Aí está o fundamento do discipulado: não consiste no que 
fazemos – que, sem dúvida, é importante – mas em acolher o Senhor, demorar-se a assimilá-lo, 
beber de sua boca, ouvi-lo. 

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

Testemunhas do Reino: Osmar Venturelli (1976, Chile).

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

“A alegria do Evangelho  enche o coração e a vida inteira daqueles que se 
encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do 

pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce 
sem cessar a alegria.” (Evangelii gaudium 1)
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05 QUARTA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

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

Oração do dia

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

Leitura - Gl 2,1-2.7-14                

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

1Irmãos:  Quatorze anos mais tarde, subi, de 
novo, a Jerusalém, com Barnabé, levando 

2também Tito comigo.  Fui lá, por causa de uma 
revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho 
pregado entre os pagãos, o que fiz em particular 
aos líderes da Igreja, para não acontecer 
estivesse eu correndo em vão ou tivesse 

7corrido em vão.  Pelo contrário, viram que a 
evangelização dos pagãos foi confiada a mim, 
como a Pedro foi confiada a evangelização dos 

8judeus.  De fato, aquele que preparou Pedro 
para o apostolado entre os judeus preparou-me 
também a mim para o apostolado entre os 

9pagãos.  Reconhecendo a graça que me foi 
dada, Tiago, Cefas e João, considerados as 
colunas da Igreja, deram-nos a mão, a mim e a 
Barnabé, como sinal de nossa comunhão 
recíproca. Assim ficou confirmado que nós 

10iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus.  O 
que nos recomendaram foi somente que nos 
lembrássemos dos pobres. E isso procurei 

11fazer sempre, com toda a solicitude.  Mas, 
quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a 
ele abertamente, pois ele merecia censura. 
Com efeito, antes que chegassem alguns da 
comunidade de Tiago, ele tomava refeição com 

12os gentios.  Mas, depois que eles chegaram, 
Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se,   

13 por medo dos circuncidados. E os demais 
judeus acompanharam-no nessa dissimu-
lação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar 
pela hipocrisia deles. Quando vi que não esta-
vam procedendo direito, de acordo com a 
verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de 

14todos:  “Se tu, que és judeu, vives como 
pagão e não como judeu, como podes obrigar 
os pagãos a viverem como judeus?” - 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 ao Evangelho - Rm 8,15bc

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

qual clamamos Abbá! Pai! R.

Evangelho - Lc 11,1-4 

A missão de Jesus só estará realizada 
quando todos reconhecerem a paternidade de 
Deus e a fraternidade de todos os homens e 
mulheres, filhos e filhas do Pai. É o que se 
exprime quando, aprendendo a rezar, com 
Jesus, dizemos: “Abbá”, que quer dizer “Pai”. O 
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Pai-nosso contém tudo o que devemos pedir: 
as coisas de Deus e as nossas necessidades. A 
oração do Pai-nosso revela o nosso ser e o ser 
de Deus: somos filhos e filhas de um Pai que 
sabe o que é melhor para nós e nos dá aquilo 
que realmente necessitamos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

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

cisamos,  e perdoa-nos os nossos pecados, 4

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

Preces dos Fiéis

Jesus rezava com frequência e, um dia, os 
discípulos pediram-Lhe que os ensinasse a 
orar. E Jesus ensinou-lhes a oração que encerra 
em si toda a riqueza do Evangelho. Peçamos ao 
Pai que nos ajude a dizê-la do fundo do coração: 
R. Senhor, ensinai-nos a orar.

1.  Pelas comunidades cristãs de todo o 
mundo, para que celebrem a Liturgia renovada 
pela Igreja com fé viva, interioridade e grande 

alegria, rezemos ao Senhor. 
2.  Por todos os homens e mulheres da 

nossa Pátria, para que sintam a força reno-
vadora da oração e queiram ser buscadores de 
Deus e comunicadores dos seus bens, rezemos 
ao Senhor. 

3.  Pelos que pedem a Deus, com toda a 
confiança, que lhes dê, dia após dia, o mais 
necessário, para que creiam que o Pai os ouve e 
os atende, rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos que entre nós experimentam que 
Deus é bom e tudo perdoa aos que se apro-
ximam do sacramento da Penitência, para que 
façam de cada celebração uma experiência de 
autêntica alegria, rezemos ao Senhor. 

Pai do Céu, que nos convidais a imitar 
Jesus, o grande Orante, fazei-nos entrar em 
diálogo filial convosco, que sois a fonte e a meta 
da nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

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

(MISSA: Religiosos - MR, 776-777)

Oração do dia

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

vossa Igreja homens de todos os povos, raças e 
nações, concedei, por sua intercessão, que 
todos, feitos vossos filhos e filhas pelo batis-
mo, convivam como verdadeiros irmãos.
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A Semente na Terra - Lc 11,1-4

A
 missão de Jesus só estará realizada quando todos reconhecerem a paternidade de Deus 
e a fraternidade de todos os homens e mulheres, filhos e filhas do Pai. É o que se 
exprime quando, aprendendo a rezar, com Jesus dizemos: “Abbá”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Datas comemorativas: Dia das Aves. Dia da Promulgação da Constituição (1988). Dia do 
Boia-Fria. 
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06 QUINTA-FEIRA DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

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

Oração do dia

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

Leitura - Gl 3,1-5

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

1 Ó gálatas insensatos, quem é que vos 
fascinou? Diante de vossos olhos, não foi acaso 
representado, como que ao vivo, Jesus Cristo 
crucificado?  Só isto quero saber de vós: 2

Recebestes o Espírito pela prática da Lei ou 
pela fé através da pregação?  Sois assim tão 3

insensatos? A ponto de, depois de terdes 
começado pelo espírito, quererdes terminar 
pela carne?  Foi acaso em vão que sofrestes 4

tanto? Se é que foi mesmo em vão!  Aquele que 5

vos dá generosamente o Espírito e realiza 
milagres entre vós, faz isso porque praticais a 
Lei ou porque crestes, através da pregação?           
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Lc 1 

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 
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, recordan-
do 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 - At 16,14b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Abri-nos, ó Senhor, o coração, para 

ouvirmos a palavra de Jesus! R.

Evangelho - Lc 11,5-13

O Evangelho de hoje é um comentário a Lc 
11,3: “o pão nosso de amanhã dá a nós cada 
dia”. Ou, como estamos acostumados a dizer: 
“o pão nosso de cada dia nos dai hoje”. Contém 
duas parábolas: a do amigo que incomoda de 
noite (vv. 5-8) e a do filho que pede coisas boas 
e recebe melhores (vv. 11-13). As duas 
parábolas, na verdade, falam da paternidade de 
Deus! Ensinando-nos a rezar, Jesus nos ensina 
a ser filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs de 
todos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: "Se um de vós tiver um amigo e for 5 

procurá-lo à meia-noite e lhe disser: 'Amigo, 
empresta-me três pães,  porque um amigo 6

meu chegou de viagem e nada tenho para lhe 
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oferecer',  e se o outro responder lá de dentro: 7

'Não me incomodes! Já tranquei a porta, e meus 
filhos e eu já estamos deitados; não me posso 
levantar para te dar os pães'; eu vos declaro: 8 

mesmo que o outro não se levante para dá-los 
porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos 
por causa da impertinência dele e lhe dará 
quanto for necessário.  Portanto, eu vos digo: 9

pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei 
e vos será aberto.  Pois quem pede, recebe; 10

quem procura, encontra; e, para quem bate, se 
abrirá.  Será que algum de vós que é pai, se o  11

filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra?  Ou 12

ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 
13 Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas 
boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do 
Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem!"                
- Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

A oração pode ter formas diferentes, mas é 
sempre diálogo do ser humano com Deus. O 
Evangelho de hoje recorda-nos que devemos 
orar e pedir com perseverança  R. Ouvi-nos, .
Senhor.

1.  Pelos que oram a Deus e Lhe dão 
graças, pelos que Lhe pedem o que não têm e O 
bendizem, e pelos que batem à sua porta com 
insistência, rezemos.

2.  Pelos que fazem o bem a quem precisa 
de ajuda, pelos que dia a dia oferecem a sua 
vida a Deus, e pelos que são pacientes mesmo 
com quem os ofende, rezemos. 

3.  Pelos que temem a Deus e respeitam o 
seu nome, pelos que O buscam sempre e se 
deixam encontrar, e pelos que falam Dele, do 
nascer ao pôr do sol, rezemos.

4.  Pelos que são impedidos de prestar 
culto a Deus, pelos que não têm pão nem saúde 
para o ganhar, e por quem bate a muitas portas 
e não recebe resposta, rezemos.

Deus, Pai santo, ensinai-nos a pedir o que 
nos falta, a repartir o que possuímos com quem 
não tem e a dar graças e louvores pelos que são 
generosos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 11,5-13

O
 Evangelho de hoje é um comentário a Lc 11,3: “o pão nosso de amanhã dá a nós cada 
dia” (tradução literal). Contém duas parábolas: a do amigo que incomoda de noite (vv. 5-
8) e a do filho que pede coisas boas e recebe melhores (vv. 11-13). As duas parábolas, na 

SÃO BRUNO, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Pastores - MR, 752ss.)

Oração do dia

Ó Deus que chamastes são Bruno a vos 

servir na solidão, dai que, por suas preces, 
estejamos sempre voltados para vós, em meio 
à agitação do mundo. 
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verdade, falam da paternidade de Deus!
-  A primeira parábola é um convite à oração sustentada por uma fé “desavergonhada” no 

amigo que “dorme”. O início e o fim da parábola falam de três pães de que necessitamos para dá-
los ao amigo que caminha nas trevas da noite. Esses pães são dados pelo amigo que “acordou” e 
“se levantou”. Esses pães são a Eucaristia, que nos coloca em comunhão com ele e com quem 
ainda viaja envolvido pelas trevas!

-  Desta forma, circula nos irmãos e irmãs a mesma vida do Filho, que nos foi dada pelo 
Senhor morto e ressuscitado. Unidos a ele, que cuida de nós, podemos cuidar-nos dos outros, 
carregados dos pesos de seus males.

-  Ninguém ama se não é amado; ninguém, se for amado, deixa de amar! Para ser pleno, o 
amor tem que ser, ao mesmo tempo, acolhido e correspondido. O pão da Eucaristia realiza 
justamente esta maravilha: faz circular no mundo a única vida do Filho e produz entre todos a 
unidade!.

-  O dom eucarístico, porém, exige uma fé “desavergonhada”, diante da porta fechada. Só 
uma fé “desavergonhada” é capaz de ultrapassar a soleira da casa do Pai e entrar no repouso dos 
filhos. A “falta de vergonha” consiste em crer que o sono do amigo é o lugar em que somos 
ouvidos. A sua morte (= sono) é o dom da sua vida, feita por nós pão de amanhã. Justamente 
quando parece que não está mais ao nosso alcance, ele está se dando totalmente a nós (cf. Lc 
8,22-25 = sono na barca). Assim como perdemos a nossa face de filhos, Deus perdeu a sua face 
– que é o Filho (cf. Cl 1,15; Hb 1,3) – para vir ao nosso encontro. É o mistério da cruz – fruto do 
amor – que só a fé é capaz de perceber, como o fez o bom ladrão (23,40-43).

-  A segunda parábola contém nove palavras que indicam o “desejo” (“pedir” aparece 5 
vezes; “procurar”, 2 vezes; “bater”, 2 vezes) e onze que indicam o dom (“dar” aparece 6 vezes; 
“encontrar”, 2 vezes; “abrir-se”, 2 vezes; “receber”, 1). O desejo representa a criatura, que é 
constitutivamente necessidade; o dom representa Deus, enquanto origem (criador) e meta do ser 
humano. Nunca é demais lembrar Agostinho: “fizeste-nos (origem) para ti (meta), ó Deus, e 
nosso coração andará inquieto enquanto não repousar em ti”! 

-  O desejo de Deus é o maior dom feito ao ser humano, pois o constitui como ser humano, 
livre de tudo porque feito para o infinito, única realidade a realizá-lo sem escraviza-lo (cf. Ef 3,20). 
Sendo amor infinito, Deus quer dar-se inteiro; não se nega a ninguém e dá-se de acordo com o 
desejo de cada um (a). Do lado de Deus, a medida do dom é infinita; do lado do ser humano, é 
infinita enquanto capacidade de receber (“homo capax infiniti”*); do lado do ser humano 
concreto, a medida está nas “mãos” de cada um! E o dom de Deus é o Espírito Santo, Deus 
mesmo – não uma energia sub-divina, não uma criatura criada para tal fim, não um substitutivo da 
divindade – como amor entre o Pai e o Filho.

-  O tema dominante é, portanto, a paternidade de Deus, que se manifesta no “dar”, pois o 
Pai é o sujeito primigênio do “dar”. Se ele tarda a dar, não é porque ignora ou não leva a sério o 
nosso desejo, mas porque quer levar nosso desejo à sua mais alta expressão: quer que o nosso 
desejo cresça; quer que o nosso coração se dilate; quer provocar um salto de qualidade em nosso 
desejo e em nosso pedido: não um dom, mas ele próprio como dom! Mais do que dons – que, às 
vezes, nem são bons – é o próprio Doador que quer doar-se a nós! Por isso, as palavras finais de 
Jesus nos exortam a pedir aquilo que já nos deu na Eucaristia, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito 
Santo, com efeito, é o novo princípio vital que nos introduz e introduz em nós o “sim” eterno do 
Filho, que, amado pelo Pai, corresponde ao amor do Pai.
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 Santos do dia: Renato de Sorrento (IV/V século); Adalbero de Würzburg (1010-1090); Bruno, 
o Cartuxo (1030-1101); Conrado de Hildesheim (+1250); Maria Francisca das Cinco Chagas 
(1715-1791).

Datas comemorativas: Dia do tecnólogo.  Dia dos Sem-Teto (sempre na primeira segunda-
feira de outubro).

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] “Homo capax infiniti” (= homem capaz de infinito) – O ser humano, no dia-a-dia da vida, 
quando vivencia a responsabilidade, a liberdade, a verdade, o amor, a fidelidade, a alegria, a morte, faz a 
experiência de algo que é, ao mesmo tempo, limitado e absoluto, concreto e infinito, compreensível e 
incompreensível. Ele não é o infinito, o ilimitado, o incompreensível, mas como que o toca em sua 
misterioridade nesta experiência. Não é o infinito, mas é capaz de tocá-lo, de vivenciá-lo, de 
experimentá-lo. O ser humano tem uma abertura estrutural para o infinito. Não a cria, mas a recebe e, de 
alguma forma, a percebe em si. Não cria o infinito, mas pode recebê-lo, acolhê-lo, sem deixar de ser 
finito e sem dissolver em si o infinito, que lhe vem encontro, que se dá a ele. O homem é mais que a 
soma de elementos e processos químicos; a vida humana toca as fronteiras de um mistério 
incompreensível, e como que flui incessantemente para o interior desse mistério.

07 SEXTA-FEIRA - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - Memória
(Cor branco - Ofício próprio da memória)

O Rosário é uma forma de oração muito 
simples e rica. Todo mundo consegue aprendê-
la e ela contém os principais mistérios da nossa 
fé: a encarnação; a vida pública; a morte; a 
ressurreição de Jesus. Antes da inserção dos 
mistérios da vida pública – uma boa medida 
para ligar a morte de Jesus à sua vida e 
ministério – o Rosário constava de 150 Ave-
Marias. Lembrava os 150 Salmos; era o Saltério 
dos Pobres. A repetição das Ave-Marias – 
aprendi isso com o teólogo belga Schillebeeckx 
– cria, no interior da pessoa, um estado mental 
que facilita a contemplação da cena evangélica 
proposta para cada “mistério”. Não se trata de 
rezar as Ave-Marias pensando nas palavras, 
mas visualizando mentalmente a cena do 
“mistério”. O Rosário, neste sentido, nos 
oferece um método de oração antiquíssimo, 
sobretudo entre os orientais: a mantra. Na Idade 
Média, ajudou os missionários e pregadores 
cristãos a evangelizarem as massas, batizadas, 

sim, mas pouco nutridas dos conteúdos prin-
cipais da fé. Resgatar o valor do Rosário como 
método de oração e meio de evangelização, 
uma boa tarefa, se inteligente e sabiamente 
conduzida. É por isso que o Papa Leão XIII, 
instituiu outubro como   Mês do Santo Rosário
e recomendou aos fiéis os piedosos exercícios 
pertinentes (Enchriridion indulgentiarm 48). 
Muitos papas tém insistido na prática da oração 
do rosário, especialmente no més de outubro.

Antífona da entrada - Lc 1,28.42

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

Oração do dia

Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações, para que, conhecendo, pela men-
sagem do Anjo, a encarnação do Cristo, vosso 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
7 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
ex

ta
-f

ei
ra

 -
 N

os
sa

 S
en

ho
ra

 d
o 

Ro
sá

rio
 -

 M
em

ór
ia

26

Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à 
glória da ressurreição, pela intercessão da 
Virgem Maria.

Leitura - At 1,12-14

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

12 Depois que Jesus subiu ao céu, os 
apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo              
do monte das Oliveiras, que fica perto de 
Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro.               

13 Entraram na cidade e subiram para a sala de 
cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e 
João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu 
e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e 

14Judas, filho de Tiago. Todos eles persevera-
vam na oração em comum, junto com algumas 
mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e 
com os irmãos de Jesus. - Palavra do Senhor.

Cântico - Lc 1 

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

Ou:
R. Bendita sejais, ó Virgem Maria, 

trouxestes no ventre a Palavra eterna!

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

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

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

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

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

sempre. R

Aclamação ao Evangelho - Lc 1,28

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

Senhor é contigo; és bendita entre todas as 
mulheres da terra! R

Evangelho - Lc 1,26-38

O mistério da concepção virginal do Filho no 
seio de Maria é o mistério mariano central, 
razão e fundamento de todos os outros. É 
também o centro e a raiz de toda devoção 
mariana. É por isso que, hoje, celebrando 
Nossa Senhora do Rosário, a Igreja propõe à 
nossa meditação o Evangelho da anunciação. A 
oração do rosário consiste justamente na 
repetição – como uma mantra – das palavras 
que o mensageiro de Deus dirigiu à Virgem, de 
modo que o orante possa, em virtude da 
mesma repetição, liberar sua mente para a 
contemplação do mistério proposto para cada 
dezena.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo,  o anjo Gabriel foi enviado 26

por Deus a uma cidade da Galileia, chamada 
Nazaré,  a uma virgem, prometida em 27

casamento a um homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da Virgem era 
Maria.  O anjo entrou onde ela estava e disse: 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preces dos Fiéis

Oremos, para que a Igreja e toda a huma-
nidade participem da plenitude de graças e 
bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem 
Maria: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, para que medite a palavra de 
Deus, como a Virgem Maria, e se deixe cativar 
pelo Senhor três vezes Santo, rezemos, irmãos.

2.  Pelas virgens consagradas a Deus, para 
que a exemplo de Maria aprendam a oferecer as 
suas vidas a Deus e aos irmãos, rezemos, 
irmãos.

3.  Pelos que vivem o mistério do sofri-
mento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, 

dela recebam consolação, exemplo e espe-
rança, rezemos, irmãos.

4.  Pelos mais pobres e por aqueles que 
têm fome, para que haja sempre alguém que os 
ajude e lhes anuncie o Evangelho de Jesus, 
rezemos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, que nas palavras do 
“Magnificat” escutastes pela boca de Maria os 
anseios da humanidade, libertai os homens de 
toda a forma de violência e ensinai-os a 
construir um mundo mais fraterno. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio de Nossa Senhora, I ou II

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 1,26-38

O mistério da concepção virginal do Filho no seio de Maria é o mistério mariano central, 
razão e fundamento de todos os outros. É também o centro e a raiz de toda devoção 
mariana. É por isso que, hoje, celebrando Nossa Senhora do Rosário, a Igreja propõe à 

nossa meditação o Evangelho da anunciação. A oração do rosário consiste justamente na 
repetição – como nas s – das palavras que o mensageiro de Deus dirigiu à Virgem, de mantra
modo que o orante possa, em virtude da mesma repetição, liberar-se para a contemplação do 
mistério de volta em volta proposto após cada dez Ave-Marias. 

-  Maria é figura de todo  e de toda a Igreja. O que aconteceu com ela deve acontecer crente*
com cada um e com todos nós. Acolher o Verbo para gerá-lo humanamente é a própria finalidade 
da criação. 

-  A cena não se desenrola no Templo, mas em casa. Deus quer, de fato, encontrar “casa” 
em nós, em nossa vida, no nosso mundo.
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-  O mistério de Maria tem várias faces. Segundo a Bíblia, ela é, ao mesmo tempo, imagem 
daquele (a) que crê, resto de Israel, ápice da criação, realização da promessa, arca da Aliança... e a 
ladainha ainda pode ir longe, pois, como diziam os teólogos medievais, “de Maria numquam 
satis, numquam nimis”, que, traduzindo, quer dizer: “de Maria nunca se fala o suficiente, nunca se 
fala demais”. 

-  Tentemos colocar-nos do ponto de vista do próprio Deus. Seria o modo mais adequado. O 
momento da encarnação é o encontro que Ele desejou desde toda a eternidade, o momento em 
vista do qual iniciou o tempo. A encarnação é a coroação do seu sonho de amor, prêmio do seu 
trabalho, recompensa de todo o seu esforço. Finalmente, das profundezas da criação que se 
afastou dEle, Ele pode ouvir aquele “sim” que o atrai para ela. Das “alturas” do seu amor, ele se 
“abaixa” às profundezas da criação, une-se à sua criatura: “o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós” (Jo 1,14)! A eterna Palavra do Pai se faz palavra humana no silêncio da Virgem que acolhe.

-  Indizível a alegria de Deus ao poder, finalmente, dizer: “Alegra-te”. O esposo, depois de 
tantos dramas (cf. Oséias), encontra a esposa do seu coração. O seu coração, ferido de amor (cf. 
Cânticos), vê o fim do seu sofrimento, pois é abraçado por quem ama. O seu dom encontra mãos 
que o acolham. Os braços do mundo – naqueles frágeis braços da menina de Nazaré – abarcam, 
concebem e apertam aquilo – na verdade, aquele! – sem o qual o ser humano não é humano. 
Finalmente, o Amor é amado (encontrou uma “casa” onde morar) e o amado acolhe o Amor (a 
“casa” do ser humano não está mais deserta). 

-  Embora seja mais evidente nos relatos do nascimento, também a encarnação tem um 
caráter “passional”: no Natal, aparece já a paixão do Filho (fora da cidade, não há lugar, entre os 
animais, enrolado em faixas...); na encarnação, mostra-se a paixão do Pai. É o começo das 
núpcias entre Deus e a humanidade, princípio de um amor mais forte do que a morte (cf. Ct 8,6).

-  A narração começa com o 'anjo' (as palavras 'anjo' e 'apóstolo' querem dizer mensageiro, 
enviado) que é enviado e termina com o anjo que parte. O anjo é a presença de Deus na palavra 
anunciada. Nossa fé na sua palavra acolhe o próprio Deus e nos une a Ele: é o natal de Deus na 
terra e o natal do ser humano no céu. A Palavra de Deus, que se tornou carne (= gente) em Maria, 
não nos deixa mais. Um de Deus, a Palavra, o Verbo, o Filho, se tornou, para sempre, um de nós. O 
anjo já pode ir adiante, para anunciar a Palavra a outros... até que o mistério que se realizou em 
Maria esteja realizado em todos e todas. A salvação de cada ser humano – de cada um de nós – é 
tornar-se como Maria: ouvir a palavra de Deus, dizer “sim” à palavra de Deus, dar carne no seu 
corpo à Palavra eterna, gerar no mundo o Filho desde sempre gerado no Pai. Se é verdade que 
Maria é uma só, como tipo, figura, imagem, Maria é também cada um de nós.

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

Testemunhas do Reino: Enrique Melchor Muhlenberg. Mártires de Lonquén (1973, Chile). 
José Osmán Rodríguez (1978, Honduras). Manuel Antonio Reyes (1980, El Salvador).

Datas comemorativas: Nascimento de Desmond Tutu (1931, África do Sul). Início da Guerra 
do Afeganistão pelos EUA (2001). Dia Nacional do Compositor.

“A paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque possui uma grande plasticidade, 
pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do 

Pastor e da comunidade.” (Evangelii gaudium 28)
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ABC DO CRISTIANISMO

[1] Crente. pístis”)No Novo Testamento,se faz uma distinção entre fé e fidelidade (em grego, “ , 
entre crente e fiel (em grego, “ ”). “ ” (fidelidade) traduz a palavra hebraica “ que pistós Pístis emunah”, 
vem da palavra “ ”, que significa “verdade”. A fé, portanto, não é apenas conhecimento e emet
afirmação de algumas verdades, mas, sobretudo, o compromisso confiante e fiel com uma pessoa, 
seja Deus seja um ser humano, que é a verdade procurada e que é conhecida e reconhecida no 
encontro, no diálogo, na reciprocidade. A verdade, na linguagem bíblica, carrega um sentido pessoal, 
existencial e duradouro, diferente da concepção grega (que passou, de modo geral, para a Escolástica, 
como expressão fiel da realidade). É fiel quem, ao longo do tempo, permanece firme na fé (por 
exemplo, Mt 24,45; 25,21; Rm 3,3; 1Cor 4,2.17; 2 Tm 2,2.13; Hb 3,5, etc.), como resposta à 
fidelidade de Deus às suas promessas (por exemplo, Rm 3,3; 1Cor 1,9; 10,13; 1Ts 5,24; 2Tm 2,13; Hb 
10,23; 11,11; 1Jo 1,9, etc.) e a fidelidade de Cristo ao próprio Deus (Hb 2,17; 3,2; Ap 1,5; 3,14; 
19,11). 

08 SÁBADO DA 27ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Est 13,9.10-11

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

Oração do dia

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

Leitura - Gl 3,22-29

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

22Irmãos:  A Escritura pôs todos e tudo sob o 
jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus 
Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos 

23que creem.  Antes que se inaugurasse o 
regime da fé, nós éramos guardados, como 
prisioneiros, sob o jugo da Lei. Éramos 

guardados para o regime da fé, que estava para 
24ser revelado.  Assim, a Lei foi como um 

pedagogo que nos conduziu até Cristo, para 
25 que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma 

vez inaugurado o regime da fé, já não estamos 
26na dependência desse pedagogo.  Com efeito, 

vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus 
27Cristo.  Vós todos que fostes batizados em 

Cristo vos revestistes de Cristo. O que vale não 
é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem 
livre, nem homem nem mulher, pois todos vós 
sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, 
sois então descendência de Abraão, herdeiros 
segundo a promessa. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança!

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

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

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

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

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

Deus! R.

Evangelho - Lc 11,27-28

Uma mulher – com a coragem que só elas 
têm – explode de admiração por esse Jesus 
que faz esplendidamente bem todas as coisas. 
Do seu peito de mulher sai a bem-aventurança 
da Virgem Maria: “Bem-aventurado o ventre 
que te trouxe e os seios que te amamentaram!” 
Jesus, porém, alarga essa bem-aventurança a 
todos os que, como Maria, escutam e assimi-
lam vitalmente a palavra de Deus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Enquanto Jesus falava, 27

uma mulher levantou a voz no meio da multidão 
e lhe disse: “Feliz o ventre que te trouxe e os 
seios que te amamentaram”.  Jesus respon-28

deu: “Muito mais felizes são aqueles que 
ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”. 
- Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

A resposta de Jesus à mulher que ergueu a 
voz do meio da multidão ensina-nos que Maria 
foi quem melhor escutou e viveu o Evangelho. 

Peçamos ao Pai que nos dê também a nós essa 
grande graça, dizendo: R. Fazei, Senhor, que 
guardemos a vossa Palavra.

1.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos anunciem a palavra do Evangelho de 
tal modo que os ouvintes possam encontrar-se 
com o Senhor, rezemos, irmãs e irmãos.

2.  Para que a Virgem Maria, Mãe de Jesus, 
modelo de quem escuta e vive a palavra de 
Deus, nos ensine a fazer como Ela, rezemos, 
irmãs e irmãos.

3.  Para que os fiéis amem a Palavra que 
escutam, adorem o Pão que recebem na 
comunhão e não deixem que nada se perca da 
Palavra e do Pão, rezemos, irmãs e irmãos.

4.  Para que o julgamento anunciado pelos 
Profetas prepare o tempo de alegria da cidade 
de Deus, onde o Senhor habitará e dará paz ao 
seu povo, rezemos, irmãs e irmãos.

Senhor, fazei-nos reconhecer em Jesus de 
Nazaré, nascido da Virgem Maria e amamen-
tado ao seu peito, Aquele que nos enviastes 
como a Palavra mais preciosa. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 11,27-28

U
ma mulher – com a coragem que só elas têm – explode de espanto e admiração por 
esse Jesus, que faz esplendidamente bem todas as coisas, os surdos ouvir e os mudos 
falar (Mc 7,37). Do seu peito de mulher sai a bem-aventurança da Virgem Maria: 
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“Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram!” (Lc 11,27). Jesus – 
dando início ao processo de discernimento dos espíritos que se segue à palavra de Jesus sobre os 
espíritos (Evangelho de ontem) – alarga essa bem-aventurança a todos os que, como Maria, 
escutam e conservam a palavra de Deus (Lc 11,28).

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

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

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

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

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

 Santos do dia: Simeão (I século); Benedita (+362); Taís (IV século); Hugo, o Maltês 
(+1230). 

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

Datas comemorativas: Yom Kippur (dia do Perdão Judaico). Dia do Nascituro. Fundação do 
Lions Internacional (1917). Dia do Nordestino. Dia do Direito à Vida. Dia do Asfaltador. 

“O Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma 
permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo: «Toda a renovação da Igreja 

consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. (…) A Igreja 
peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e 
terrena, a Igreja necessita perpetuamente desta reforma».” (Evangelii gaudium 26)
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09 28º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Eucaristia é reconhe-
cer a salvação que Deus nos dá. Eucaristia é 
ação de graças. Os leprosos são agraciados 
pela misericórdia de Jesus. Ele não recua diante 
deles. Ele não impede que dele se aproximem. 
Ele ouve seu grito, sua misericórdia os cura e 
devolve ao convívio social. Mas só um volta 
para agradecer! Esse um somos nós, aqui 
reunidos para louvar, bendizer e agradecer ao 
Senhor. Não somos melhores que os outros. 
Somos apenas seus representantes no gesto de 
agradecer. Façamos desta e de todas as 
Eucaristias atos e gestos de ação de graças. 
Exercitemos em nosso dia o belo gesto do 
agradecer. Um muito obrigado custa táo pouco 
e enriquece as relações entre as pessoas.

Antífona da entrada - Sl 29,3-4

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

Oração do dia

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

Primeira leitura - 2Rs 5,14-17

Leitura do Segundo Livro dos Reis 

Naqueles dias:  Naamã, o sírio, desceu e 14

mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o 
homem de Deus tinha mandado, e sua carne 
tornou-se semelhante à de uma criancinha, e 
ele ficou purificado. Em seguida, voltou com 15 

toda a sua comitiva para junto do homem de 
Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e 
disse: "Agora estou convencido de que não há 
outro Deus em toda a terra, senão o que há em 
Israel! Por favor, aceita um presente de mim, teu 
servo".  Eliseu respondeu: "Pela vida do 16

Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei". E, por 
mais que Naamã insistisse, ficou firme na 
recusa.  Naamã disse estão: "Seja como 17

queres. Mas permite que teu servo leve daqui a 
terra que dois jumentos podem carregar. Pois 
teu servo já não oferecerá holocausto ou 
sacrifício a outros deuses, mas somente ao 
Senhor". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97

R. O Senhor fez conhecer a Salvação 
e às nações revelou sua justiça.

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 
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Salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

Segunda leitura - 2Tm 2,8-13

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

Caríssimo:  Lembra-te de Jesus Cristo, da  8

descendência de Davi, ressuscitado dentre os 
mortos, segundo o meu evangelho.  Por ele eu 9

estou sofrendo até às algemas, como se eu 
fosse um malfeitor; mas a palavra de Deus não 
está algemada.  Por isso suporto qualquer coi-10

sa pelos eleitos, para que eles também alcan-
cem a Salvação, que está em Cristo Jesus, com 
a glória eterna.  Merece fé esta palavra: se com 11

ele morremos, com ele viveremos.  Se com 12

ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós 
o negamos, também ele nos negará.  Se lhe 13

somos infiéis, ele permanece fiel, pois não 
pode negar-se a si mesmo. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 1Ts 5,18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Em tudo dai graças, pois esta é a 

vontade de Deus para convosco em Cristo 
Jesus. R.

Evangelho - Lc 17,11-19

Jesus, movido pela compaixão – que é a 
capacidade de sentir o que o outro sente – cura 
dez leprosos. Movido pela gratidão, só um volta 
para glorificar a Deus e agradecer. A capacidade 
de agradecer não passa de 10%.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

11 Aconteceu que, caminhando para 
Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a 

12Galileia.  Quando estava para entrar num 
povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. 

13Pararam à distância,  e gritaram: "Jesus, 
14Mestre, tem compaixão de nós!"  Ao vê-los, 

Jesus disse: "Ide apresentar-vos aos sacer-
dotes." Enquanto caminhavam, aconteceu que 

15ficaram curados.  Um deles, ao perceber que 
estava curado, voltou glorificando a Deus em 

16alta voz;  atirou-se aos pés de Jesus, com o 
rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um 

17samaritano.  Então Jesus lhe perguntou: "Não 
foram dez os curados? E os outro nove, onde 

18estão?  Não houve quem voltasse para dar 
19glória a Deus, a não ser este estrangeiro?"  E 

disse-lhe: "Levanta-te e vai! Tua fé te salvou."                 
- Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

Elevemos as nossas súplicas a Deus Pai, 
que quer salvar todos os homens e mulheres 
deste mundo, mesmo aqueles que não O 
invocam nem adoram. R.: Ouvi, Senhor, o  
vosso povo.

1.  Para que o nosso bispo (nome), os 
presbíteros e os diáconos acolham sem distin-
ções nem preconceitos os mais rejeitados que 
deles se aproximam, rezemos ao Senhor.

2. Para que os médicos, capelães e 
enfermeiros, que assistem aos doentes que 
perderam toda a esperança, recebam como 
prêmio a vida eterna, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os leprosos e doentes termi-
nais encontrem em cada um que os serve um 
irmão, uma irmã e a própria mãe, rezemos ao 
Senhor.

4.  Para que Jesus, que sofre nos doentes, 
os pacifique com a graça da sua presença e lhes 
dê a fidelidade até ao fim, rezemos ao Senhor.

5.  Para que cada um de nós, quando 
estiver doente, saiba mostrar-se reconhecido 
com quem o trata e dar graças a Deus, fonte de 
todos os bens, rezemos ao Senhor.

Deus, nosso Pai, que enviastes o vosso Filho 
muito amado para nos curar de todo o mal, dai-
nos um coração agradecido que saiba dar-Vos 
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louvor e glória. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração Eucarística VI-D

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 17,11-19

J
esus está se dirigindo a Jerusalém. Esta longa caminhada iniciou em Lc 9,51, mas não é 
uma viagem qualquer. É ocasião para a realização de alguns milagres e muitos 
ensinamentos. Jesus atravessa as regiões da Galileia e da Samaria antes de atingir a última 

etapa que será de Jericó a Jerusalém. É nesta caminhada que acontece o episodio narrado no 
Evangelho de hoje: a cura dos dez leprosos, que só está presente no Evangelho de Lucas. Em 
5,12-16 Jesus já havia curado um leproso, agora são dez, mas o acento será dado ao leproso 
estrangeiro (um samaritano).

-   Na verdade, primeiro vem a Galileia e depois a Jesus passava entre a Samaria e a Galileia:
Samaria. Jesus se encaminha para Jerusalém. Lá é o seu destino final, mas enquanto caminha, 
Jesus evangeliza, faz o bem. Ao passar por um povoado, nem sequer se cita o nome, com certeza 
tão pequeno era. Mas é ali que vai ser realizado mais um milagre de Jesus.

- São nove hebreus e um samaritano. A doença  Dez leprosos vieram ao seu encontro: 
elimina a separação e as diferenças que a Lei fazia: diante da lepra são todos iguais. Os leprosos 
viviam separados, eram excluídos das casas e das comunidades. Eles se mantêm à distância para 
não transmitir aos outros a sua impuridade e sua doença. Os dez são obrigados a seguir à risca a 
Lei de Lv 13,45-46.

-  No Evangelho de Lucas só quem necessita de Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!: 
misericórdia é que chama Jesus pelo nome: os dez leprosos (17,13); o cego na entrada de Jericó 
(18,38), o bom malfeitor crucificado junto com ele (23,42). Eles chamam Jesus também de 
Mestre. Será que não querem dizer a Jesus: “Tu, que és Mestre, veja como esta Lei nos exclui!”. O 
título de Mestre no Evangelho de Lucas só era dado pelos discípulos de Jesus. Os dez leprosos 
não pedem a purificação, como o leproso de 5,12, mas gritam pedindo por “compaixão” (a 
tradução melhor é misericórdia).

-   Jesus encaminha os leprosos aos sacerdotes no Ide apresentar-vos aos sacerdotes:
Templo. Eram eles que tinham a missão de constatar o fim da impureza (Lv 14,2-3). Interessante é 
que os leprosos obedecem manifestando assim a fé de que seriam curados.

-   A cura acontece durante o caminho em direção Enquanto caminhavam ficaram curados:
ao Templo, em Jerusalém. Diferente do leproso de 5,13 que foi curado pelo toque de Jesus, os dez 
são curados por meio da palavra de Jesus. É esta palavra que tem o poder de restaurar a vida, fazer 
novas as coisas. Em Lucas quase todos os milagres de Jesus são feitos por meio da sua palavra.

-   Um dos dez voltou até Jesus para dar glória a Deus. Um deles voltou glorificando a Deus:
Será que os outros nove continuaram a sua caminhada até o Templo? Não sabemos. Em Lucas as 
pessoas beneficiadas ou que veem as maravilhas realizadas por Deus e por Jesus têm esta 
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CURA

José Antonio Pagola

O episódio é conhecido. Jesus cura dez leprosos, enviando-os aos sacerdotes para que os 
autorizem a voltar curados a suas famílias. A narração poderia ter terminado aqui. O evangelista, 
no entanto, tem interesse em destacar a reação de um deles.

Uma vez curados, os leprosos desaparecem de cena. Nada sabemos deles. Parece como se 
nada tivesse ocorrido em suas vidas. No entanto, um deles "vê que está curado" e percebe que 
algo grande lhe foi dado: Deus está na origem daquela cura. Entusiasmado, ele retorna "louvando 
a Deus em um grande clamor" e "agradecendo a Jesus".

Normalmente, os comentaristas interpretam a reação dele no sentido de agradecimento: os 
nove são uns ingratos; somente aquele que retornou sabe agradecer. É certamente o que parece 
sugerir o relato. No entanto, Jesus não fala de gratidão. Ele diz que o Samaritano voltou "para dar 
glória a Deus". E dar glória a Deus é muito mais do que dizer obrigado.

Dentro da pequena história de cada pessoa, provada por doenças, enfermidades e aflições, a 
cura é uma experiência privilegiada para dar glória a Deus como Salvador de nosso ser. É o que diz 
a famosa fórmula de são Irineu de Lion: "O que a Deus lhe dá glória é um homem cheio de vida". 

atitude: glorificam a Deus (1,64; 2,20.28.38; 5,25-26; 7,16; 13,13; 17,15.18; 18,43; 19,37; 
23,47; 24,53).

-   Além de glorificar a Deus, o leproso Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra:
curado reconhece quem é Jesus. Ele soube discernir o agir de Deus. O lugar da ação de graças 
não é mais o Templo de Jerusalém, mas a pessoa de Jesus.

-  Os judeus não se davam com os samaritanos (Jo 4,9). Desde que a Era um samaritano: 
Samaria foi invadida pelos assírios em 721 a.C. e instalado estrangeiros que cultuavam outros 
deuses (2Rs 17,24-34) os judeus consideravam os samaritanos como estrangeiros, impuros e 
infiéis. Enquanto os nove judeus não reconheceram Jesus como o autor do milagre o enviado de 
Deus, o samaritano (estrangeiro) é quem reconhece quem é Jesus.

-  O samaritano reconheceu quem é Jesus e o que ele fez Levanta-te e vai! Tua fé te salvou: 
em seu favor. Jesus, por sua vez, valoriza a fé em Deus do samaritano. É a mesma declaração que 
Jesus faz em outros milagres (ver Lc 7,9; 8,48.50; 18,42) e a fé da pecadora de 7,50. Jesus não 
viu somente a cura da lepra, mas a salvação do samaritano.

 Jesus coloca a fé acima da Lei. A Lei excluía os leprosos das suas casas, da comunidade e dos 
lugares de culto. Jesus apresenta-se com a sua palavra salvadora que espera a adesão da fé. O 
samaritano foi o único dos dez leprosos curados que demonstrou fé e retornou até Jesus para 
glorificar a Deus. A salvação, na verdade, não é somente ser curado da lepra, mas encontrar-se 
com Aquele que nos cura e nos salva. A salvação vive daquela dinâmica que alguém chamou do 
“já” e do “ainda não”. A salvação “já” está oferecida a todos, mas “ainda não” foi acolhida por 
todos. Hoje podemos dizer que 90% ainda não sabem que a sua vida “já” foi remida da morte e, 
consequentemente, “ainda” vivem e morrem como leprosos.
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Esse corpo curado do leproso é um corpo que canta a glória de Deus.

Acreditamos saber tudo sobre o funcionamento do nosso organismo, mas a cura de uma 
doença grave não deixa de nos surpreender. É sempre um “mistério” experimentar em nós 
mesmos como a vida se recupera, como se reafirmam as nossas forças e como crescem nossa 
confiança e nossa liberdade.

Poucas experiências podemos viver tão radicais e fundamentais como a cura, para 
experimentar a vitória sobre o mal e o triunfo da vida sobre a ameaça da morte. Por isso, ao sermos 
curados, nos é oferecida a possibilidade de acolhermos de maneira renovada a Deus que vem a 
nós como fundamento de nosso ser e fonte de vida nova.

A medicina moderna permite hoje a muitas pessoas viver o processo de cura com mais 
frequência do que em tempos passados. Devemos agradecer a quem nos cura, mas a cura 
também pode ser ocasião e estímulo para iniciar uma nova relação com Deus. Podemos passar da 
indiferença à fé, da rejeição à aceitação, da dúvida à confiança, do temor ao amor.

Esta aceitação saudável de Deus pode nos curar de medos, vazios e feridas que nos fazem 
mal. Pode enraizar-nos na vida de maneira mais saudável e liberada. Pode nos sanar 
integralmente.

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

Testemunhas do Reino: Luís Beltrão (1581, missionário espanhol na Colômbia, dominicano, 
pregador, escritor, mestre de noviços, canonizado em 1671 e nomeado padroeiro da Colômbia).

Datas comemorativas: Morte de Ernesto “Che” Guevara (1967, Bolívia). Dia Mundial do 
Correio. Dia do Atletismo. Dia Nacional do Profissional de Comércio.

10 SEGUNDA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Gl 4,22-24.26-27.31 – 5,1

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

Irmãos:  Com efeito, está escrito que 22

Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro 
da livre.  Mas o filho da escrava nasceu 23

segundo a carne, e o filho da livre nasceu em 
virtude da promessa.  Esses fatos têm um 24

sentido alegórico, pois essas mulheres repre-
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sentam as duas alianças: a primeira, Hagar, 
vem do monte Sinai; ela gera filhos para a es-
cravidão.  Porém, a Jerusalém celeste é livre, 26

e é a nossa mãe. Pois está escrito: "Rejubila, 27 

estéril, que não dás à luz, prorrompe em gritos 
de alegria, tu que não sentes as dores do parto, 
porque os filhos da mulher abandonada são 
mais numerosos do que os da mulher 
preferida". Portanto, irmãos, não somos filhos 31

de uma escrava; somos filhos da mulher livre.  
5,1 É para a liberdade que Cristo nos libertou. 
Ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar de 
novo ao jugo da escravidão. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 112 

R. Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre!

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

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

3.  Quem pode comparar-se ao nosso 
Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? 
Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira 
o pobrezinho. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 94

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

fecheis os corações como em Meriba!. R.

Evangelho - Lc 11,29-32

A busca de sinais pode ser um momento da 
nossa caminhada para Deus. Mas é próprio do 
sinal apontar para além dele. Jonas apontava 
para Deus, que pedia conversão. Jesus aponta 
para além de si, para a sabedoria que está junto 

de Deus e agora está no meio do seu povo. Por 
que os ouvintes de Jesus não percebem que 
Jesus é maior quer Jonas e maior que 
Salomão?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo:  Quando as multidões se 29

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

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

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

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

Preces dos fiéis

Jonas foi um sinal para os habitantes de 
Nínive. Mas o grande sinal de Deus é a entrega 
total do Filho, no seu amor fiel até à morte. 
Peçamos ao Pai que nos dê o gosto de ouvir e 
imitar Jesus R. Ouvi-nos, Senhor.: 

1.  Para que os pastores, os catecúmenos e 
os fiéis sintam a alegria de se encontrar em volta 
de Jesus para ouvi-lo, como o faziam as 
multidões de há dois mil anos, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Para que os leitores e ouvintes das 
Cartas de São Paulo reconheçam que a fonte da 
vida e da santidade cristã está na fé em Jesus 
Cristo, sinal de Deus, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que os homens e mulheres do 
nosso tempo, indiferentes à maldade do 
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pecado e ao valor da penitência, escutem o que 
Jesus dizia de ambos, rezemos ao Senhor. 

4. Para que os membros da nossa comu-
nidade vivam atentos aos sinais da presença de 
Deus no mundo e lhes respondam com a fé e a 
conversão, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que na 
Liturgia tornais presente a Páscoa de Jesus, 
ensinai-nos a participar nesse mistério de 
modo consciente e renovado. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 11,29-32

Jesus recusa-se a dar mais sinais aos seus contemporâneos, que, mesmo O tendo visto e 
visto Seus sinais, não lhe deram ouvido nem lhe obedeceram. Ele mesmo é o sinal, como, 
em outras circunstâncias e modalidades, foi Jonas. Jonas foi sinal da misericórdia de 

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

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

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

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

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

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

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

anúncio na pobreza dos meios. Outros sinais de sabedoria e poder não existem (1Cor 1,17-25). 
Resta-nos aprender a ler e a colher nos sinais a realidade que se deu plenamente na palavra da 
cruz. 

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

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

Datas comemorativas: Nascimento de Giuseppe Verdi (1813). Dia Mundial do Lions Clube. 
Dia da Honestidade. Dia Mundial da Saúde Mental. Dia Nacional da Luta da Mulher contra a 
Violência. 

11 TERÇA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Gl 5, 1-6

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 

Irmãos: É para a liberdade que Cristo nos 1 

libertou. Ficai pois firmes e não vos deixeis 
amarrar de novo ao jugo da escravidão.  Eis 2

que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de 
nenhum proveito para vós, se vos deixardes 
circuncidar.  Mais uma vez, atesto a todo 3

homem circuncidado que ele está obrigado a 
observar toda a Lei. Vós que procurais a vossa 4 

justificação na Lei, rompestes com Cristo, 
decaístes da graça.  Quanto a nós, que nos 5

deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que 
aguardamos a justificação, objeto de nossa 
esperança.  Com efeito, em Jesus Cristo, o que 6

vale é a fé agindo pela caridade; observar ou 
não a circuncisão não tem valor algum.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118 

R. Senhor, que desça sobre mim a 
vossa graça!

1.  Senhor, que desça sobre mim a vossa 
graça e a vossa salvação que prometestes! R.

2.  Não retireis vossa verdade de meus 
lábios, pois eu confio em vossos justos 
julgamentos! R.

3.  Cumprirei constantemente a vossa lei; 
para sempre, eternamente a cumprirei! R.

4.  É amplo e agradável meu caminho, 
porque busco e pesquiso as vossas ordens. R.

5.  Muito me alegro com os vossos man-
damentos, que eu amo, amo tanto, mais que 
tudo! R.

6.  Elevarei as minhas mãos para louvar-
vos e com prazer meditarei vossa vontade. R.
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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 - Lc 11,37-41

Jesus critica, no Evangelho de hoje, a falsa 
justiça dos fariseus e dos doutores da lei. Uma e 
outra, ao invés de iluminar e conduzir, são luz 
tenebrosa! Os fariseus precisam de muita 
compaixão. São vítimas da falsa sabedoria. A 
falsa sabedoria dos fariseus mora em cada um 
de nós e, de dentro de casa, responde por todos 
os males do mundo. Os fariseus de ontem e de 
hoje pensam saber e nada sabem, porque 
desconhecem o amor e a misericórdia.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Enquanto Jesus falava, 37

um fariseu convidou-o para jantar com ele. 
Jesus entrou e pôs-se à mesa.  O fariseu ficou 38

admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado 
as mãos antes da refeição.  O Senhor disse ao 39

fariseu: "Vós fariseus, limpais o copo e o prato 
por fora, mas o vosso interior está cheio de 
roubos e maldades.  Insensatos! Aquele que 40

fez o exterior não fez também o interior?            
41 Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo 
ficará puro para vós". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

No Evangelho que acabamos de ouvir, 
aprendemos que é o interior de cada um que 
deve ser puro. Peçamos ao Pai que nos faça 

pensar assim, dizendo: R. Purificai, Senhor, o 
nosso coração.

1. Para que Jesus ensine a Igreja a ser 
sincera, e a dizer sempre, tal como Ele, toda a 
verdade, para assim poder ajudar os homens de 
hoje, rezemos, irmãos. 

2.  Para que os responsáveis da vida 
pública do País não enganem os cidadãos com 
promessas vagas e discursos vazios, mas 
digam aqueles que pretendem representar o 
que realmente pensam e o que efetivamente 
pretendem fazer, rezemos, irmãos.

3.  Para que os cristãos leigos e leigas não 
se envergonhem do Evangelho e o manifestem 
em palavras e atitudes no seu trabalho e em 
todas as demais circunstancias de suas vidas, 
rezemos, irmãos.

4.  Para que o Senhor ajude os jovens de 
todo o mundo a não degradarem o coração com 
o pecado e a não trocarem a verdade de Deus 
pela mentira, rezemos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, fazei que os princípios 
orientadores das nossas vidas sejam as 
palavras e as atitudes do vosso Filho. Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 11,37-41

Tendo-se apresentado à luz do sinal de Jonas (Lc 11,29-32) e exigido que o discípulo 
aprenda a discernir entre a luz luminosa e a luz tenebrosa (Lc 11,33-36), Jesus critica, 
no Evangelho de hoje, a falsa justiça dos fariseus (Lc 11,37-44), para, depois, criticar a 
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falsa sabedoria dos doutores da lei (Lc 11,45-54). Uma e outra são luz tenebrosa!
-  O problema, antigo como a Igreja, torna-se mais agudo quando esta se abre para a missão 

no mundo. O Evangelho de hoje tem, em seu primeiro verso, o verbo “entrou” (v. 37) e, no final da 
perícope de onde foi tirado, encontramos o verbo “saiu” (v. 54). O “dentro” e o “fora” convivem 
em difícil, mas necessária, tensão.

Esses dois verbos já tinham aparecido no discurso missionário aos Doze (Lc 9,4.5) e no 
discurso missionário aos Setenta e dois (Lc 10,8.10).

-  Para os fariseus e os doutores da lei – de ontem e de hoje – a salvação consiste na própria 
justiça e na própria lei. Paulo, que tinha sido fariseu, depois da conversão, vai atacar esse 
problema de frente. Vemos esse ataque impiedoso nas cartas aos Gálatas, aos Romanos e em 
Filipenses 3,1ss. Uma amostra dessa questão encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos do 
capítulo 9 ao capítulo 15. A tese de Paulo é que a justiça, impossível de se obter mediante a Lei, foi 
superada* mediante a misericórdia de Deus na cruz de Cristo (cf. Fl 3,9). 

-  Sendo assim, enquanto os fariseus fecham-se, em sua autossuficiência, à vontade 
salvífica de Deus, os publicanos e os pecadores, pela confissão de sua impotência, são os filhos 
da sabedoria, porque reconhecem e acolhem a misericórdia de Deus que se tornou próxima em 
Jesus.

-  A perícope completa (Lc 11,37-54) contém seis “ai de mim por vocês!” Seis é o número 
da imperfeição, dividida entre os fariseus (três) e os doutores da lei (três). Falta o sétimo “ai de 
mim por vocês!”. Seis deveriam ser suficientes para converter uns e outros, ou seja, todos. Em 
seu lugar, deve estar a bem-aventurança – a felicidade – de quem foi perdoado (Sl 32,1ss.) 
porque se entregou à Palavra (Lc 1,45). No Novo Testamento, é a bem-aventurança de Saulo, 
fariseu e doutor da lei. Ofuscado em seu orgulho, conduzido cego de um lugar para outro, até que 
seus olhos se abram nas águas transformadoras da fé e do batismo, torna-se mestre do amor e, no 
fim da obra de Lucas, acolhe a todos generosamente em sua casa, como o fazia Jesus, seu Senhor 
(At 28,30). 

-  Paulo é o tipo do fariseu e escriba que cumpriu a passagem da justiça da lei à justificação 
por fé e graça da misericórdia do Pai aproximada de nós definitivamente em Cristo. Justos e 
sábios são chamados à luz da verdade comunicada aos pequenos e pecadores. Deus quer que 
verdadeiramente todos se salvem (cf. 1Tm 2,4).

-  Os fariseus precisam de muita compaixão. São vítimas da falsa sabedoria. Enganados 
pela serpente, os seres humanos pensam possuir a verdadeira sabedoria, que, na verdade, é falsa 
e tão difundida como a nossa ignorância de Deus. A falsa sabedoria dos fariseus mora em cada 
um de nós e, de dentro de casa, responde por todos os males do mundo: “Eu sei”!

-  Como no (oriental), devemos rezar, continuamente, a oração – chamada hesicasmo* 
tradicionalmente de “Oração de Jesus” – que une a súplica do cego com a do publicano: “Jesus, 
Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador” (Lc 18,13.38). Assim, se iluminam as trevas, pois 
se convence o justo do seu pecado e o sábio, da sua cegueira. Não só na primeira conversão – 
mas na longa conversão que acompanha a vida – é preciso desmascarar o fariseu que está em 
nós, para que não caiamos da graça do batismo. Somos todos “Teófilos”, amados de Deus, que, 
diante da nossa impotência a nos auto salvarmos, nos deu, no Filho Jesus, nosso único, gratuito e 
suficiente Salvador. 

Santos do dia: Quirino de Rouen (III/IV século); Etelburga de Barking (600-670); Gomar de 
Nivesdonck (710-775); Bruno de Colônia (925-965); Jacó Griesinger (1407-1491); Alexandre 
Sauli (1534-1593); Maria Soledade (1826-1887).
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Testemunhas do Reino: Soledad Torres Acosta. Ulrico Zwinglio (1531, Suíça). Luís de 
Bolaños (1629, misionário franciscano, precursor das reduções indígenas, tradutor do catecismo, 
apóstolo do povo guarani). Marta González de Baronetto e companheiros (1976, Argentina). Benito 
Hernández (1983, México).

Datas comemorativas: Inauguração do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962). Nascimento 
de Cartola (1908). Dia do Deficiente Físico. Dia do Teatro Municipal. 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Hesicasmo. Movimento de místicos cristãos orientais do século XIV, que preconizava o 
apaziguamento das paixões como meio de alcançar a tranquilidade espiritual. Seu método de 
contemplação, praticado por numerosos monges, exigia total repouso físico e fisiológico. A palavra 
vem do verbo “hesukházo”, que significa “estar ou manter-se tranquilo, imóvel, em contemplação” (cf. 
Houaiss). 

[2] Superado / Superação. Relativo ao termo “superação”, que não significa simplesmente algo 
que ficou para trás ou foi vencido, mas tem um sentido (filosófico) preciso. Superação, numa relação 
dialética (segundo Hegel, filósofo alemão que viveu entre 1770 e 1831), não é anulação, mas negação 
de uma posição (tese) em nome da afirmação de outra (antítese), processo que dá origem a uma nova 
situação (síntese). A tese é negada pela antítese, mas esta é, por sua vez, negada pela síntese. E, assim, 
sem fim. 

12
QUARTA-FEIRA - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
 APARECIDA, PADROEIRA DO BRASIL - Solenidade

(Cor branca - Glória - Creio - Ofício solene próprio)

Na segunda quinzena de outubro de 1717 – 
narra o Missal Romano – três pescadores 
(Filipe Pedroso, Domingos Garcia e João 
Alves), ao lançarem sua rede para pesar nas 
águas do Paraíba, colheram a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, no lugar 
denominado Porto do Itaguassu. Filipe Pedroso 
levou-a e a guardou até 1732, quando a 
entregou a seu filho Atanásio Pedroso. Este 
construiu um pequeno oratório, onde colocou a 
imagem da Virgem, que ali permaneceu até 
1743. Todos os sábados,a vizinhança se reunia 
no pequeno oratório para rezar o terço. Devido á 
ocorrência de milagres, a devoção a Nossa 
Senhora – com o nome de Nossa Senhora 
Aparecida – começou a se divulgar. Em 26 de 
julho de 1745, foi inaugurada a primeira 
Capela. Um novo templo, bem maior, foi 
inaugurado em 8 de dezembro de 1888. Em 8 

de setembro de 1904, por decisão do Papa Pio 
X, a imagem foi solenemente coroada. Em 29 
de abril de 1908, foi concedido ao Santuário o 
título de basílica menor. Pio XI declarou e 
proclamou Nossa Senhora Aparecida Padroeira 
do Brasil em 16 de julho de 1930. O Papa Paulo 
VI, no dia 5 de março de 1967, ofereceu a “Rosa 
de ouro” à Basílica de Aparecida, Em 1972, 
começou a construção da nova Basílica 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida, 
solenemente consagrada pelo Papa João Paulo 
II em 4 de julho de 1980. Em 2007, os bispos da 
América Latina e do Caribe, através de seus 
representantes, celebraram, em Aparecida, a V 
Conferência Geral do Episcopado Latino-
americano e Caribenho. A Igreja deve receber 
como dom de Deus através de Maria toda a 
riqueza e toda a luz presentes no Documento de 
Aparecida. 
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Comentário inicial - Hoje, por todo o 
Brasil, o povo católico celebra, em Cristo e por 
Cristo, sua mãe na fé. Celebra sua irmã maior 
na imensa família de Deus. Celebra a primeira 
discípula do seu próprio filho. Maria caminha 
conosco. Alimenta nossa esperança. Sustenta 
nossa fé. Impulsiona nossa caridade. Cele-
bremos especialmente sua presença nas dores 
e nas alegrias dos pequenos, dos pobres, dos 
pecadores, dos trabalhadores e trabalhadoras, 
dos que se entregam à construção de uma 
sociedade nova, mais justa, solidária e fraterna. 
Com a Virgem e Mãe Aparecida, rezemos por 
todo o Brasil, consagrado à sua maternal 
proteção. 

Antífona da entrada - Is 61,10

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

Oração do dia

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

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

Leitura do Livro de Ester 

1b Ester revestiu-se com vestes de rainha e 
foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio 
real, frente à residência do rei. O rei estava 
sentado no trono real, na sala do trono, frente à 

2entrada.  Ao ver a rainha Ester parada no 
vestíbulo, olhou para ela com agrado e 
estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, 
e Ester aproximou-se para tocar a ponta do 

7,2bcetro.  Então, o rei lhe disse: "O que me 

pedes, Ester; o que queres que eu faça? Ainda 
que me pedisses a metade do meu reino, ela te 

3seria concedida".  Ester respondeu-lhe: "Se 
ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu 
agrado, concede-me a vida - eis o meu pedido! 
- e a vida do meu povo - eis o meu desejo!                        
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 44

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

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

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

3. Majestosa, a princesa real vem che-
gando, vestida de ricos brocados de ouro.  
Em vestes vistosas ao Rei se dirige. R

4. E as virgens amigas lhe formam cortejo, 
entre cantos de festa e com grande alegria, 
ingressam, então, no palácio real". R

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

Leitura do Livro do Apocalipse de            
São João 

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

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

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

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

da mulher. - Palavra do Senhor.
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Aclamação ao Evangelho - Jo 2,5b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Disse a Mãe de Jesus aos serventes: 

"Fazei tudo o que Ele disser!" R

Evangelho - Jo 2,1-11

A Liturgia nos brinda com o milagre das 
bodas de Caná. O simbolismo é claro: Deus, o 
Esposo, quer, em Jesus, fazer uma Aliança de 
vida e de amor com a humanidade. Na Bíblia, o 
casamento é o símbolo da aliança entre Deus e 
seu povo. É uma relação de atenção e cuidado, 
pertença e cumplicidade, confiança e compa-
nhia, ternura e carinho, sentimentos que tornam 
bela e boa a vida. A intercessão de Maria 
encaixa-se no contexto maior da Aliança.  

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1Naquele tempo:  Houve um casamento em 
Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava 

2presente.  Também Jesus e seus discípulos 
                      tinham sido convidados para o casamento. 

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

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

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

colocadas aí para a purificação que os judeus 
costumam fazer. Em cada uma delas cabiam 

7 mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que 
estavam servindo: "Enchei as talhas de água". 

8Encheram-nas até a boca.  Jesus disse: "Agora 
9tirai e levai ao mestre-sala". E eles levaram.  O 

mestre-sala experimentou a água, que se tinha 
transformado em vinho. Ele não sabia de onde 
vinha, mas os que estavam servindo sabiam, 

10pois eram eles que tinham tirado a água.  O 
mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: 
"Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, 
quando os convidados já estão embriagados, 

serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste            
 11o vinho melhor até agora!"  Este 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

Pela nossa Pátria e por todas as nações, 
para que progridam na paz e na justiça, em 
liberdade, respeito mútuo e concórdia, rezemos 
ao Senhor.

Para que os casais jovens de nossas 
paróquias e comunidades sintam junto deles a 
presença da Mãe de Jesus e descubram, em 
Deus, a fonte de toda a alegria, rezemos ao 
Senhor.

Para que os discípulos de Cristo, no mundo 
inteiro, cheguem à unidade da fé e da caridade 
e imitem o coração da Mãe de Deus, rezemos 
ao Senhor.

Para que a celebração da Padroeira alimente 
a nossa comunhão, para que entre os 
brasileiros cresçam os sentimentos e as 
atitudes de respeito, de honestidade, de 
solidariedade, de consciência social, de 
cuidado com a casa comum, rezemos ao 
Senhor.

Pelas crianças, especialmente as que vem 
ao mundo em meio a dificuldades de todo tipo, 
para que os desafios da vida não sejam 
impedimentos á sua realização, mas estímulos 
para a criação de melhores condições de vida 
para todos, rezemos ao Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Sugestão: Oração Eucaristica III
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Prefácio de Nossa Senhora Aparecida 
Maria e a Igreja

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso. A fim de preparar para o vosso 
Filho mãe que fosse digna dele, preservastes a 
Virgem Maria da mancha do pecado original, 
enriquecendo-a com a plenitude da vossa 
graça. Nela, nos destes as primícias da Igreja, 
esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, 
resplandecente de beleza. Puríssima, na 
verdade, devia ser a Virgem que nos daria o 
Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os 

nossos pecados. Escolhida, entre todas as 
mulheres, modelo de santidade e advogada 
nossa, ela intervém constantemente em favor 
de vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e 
dos santos, proclamamos a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Oração depois da comunhão

Alimentados com o Corpo e o Sangue de 
vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus: dai ao 
vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, irmanar-nos nas tarefas 
de cada dia para a construção do vosso reino.

A Semente na Terra - Jo 2,1-11

De acordo com o evangelho de João, o primeiro “sinal” (é assim que ele chama os 
milagres de Jesus) foi o de Caná na Galileia. Esta narração nos mostra “onde mora” o 
Senhor, onde está a sua glória: não no templo, transformado em supermercado da 

religião (cf. Jo 2,13-22), mas na alegria e no amor (2,1-11). No início do Evangelho de João, 
aliás, aparecem duas narrações surpreendentes do ponto de vista religioso tradicional: 
descarregar 600 litros de vinho numa festa de casamento e rebelar-se contra a casa de Deus, o 
Templo! - Deus, na verdade, é diferente daquilo que nós pensamos. O primeiro “sinal” do Filho de 
Deus consiste em acrescentar mais de 600 litros de vinho a uma festa de casamento! Seu primeiro 
“gesto profético” será enfurecer-se contra o Templo, morada de Deus entre os homens, lugar de 
encontro com Deus (Jo 2,13-22). O último – que tem tudo a ver com o primeiro – será dado na 
cruz, quando 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!

-  Na Bíblia, o casamento é o símbolo da aliança entre Deus e seu povo. É uma relação de 
interesse e cuidado, pertença e cumplicidade, confiança e companhia, ternura e carinho, 
sentimentos que tornam bela e boa a vida. Senão, a vida é triste e feia, desumana e falida, não 
valendo a pena vir ao mundo. O maior mandamento, de fato, é o amor (cf. Dt 6 e Lv 19). Deus 
mesmo é amor (1Jo 4,8) e quem ama conhece a Deus e torna-se como Ele!

-  No Antigo Testamento, Deus mesmo é o esposo (cf. Jr, Os, Is), 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. 

-  Mas esta aliança foi sempre traída por nós (cf. o livro de Oséias). Os profetas recordam a 
Aliança, retomam os seus compromissos, apontam para as consequências do seu rompimento, 
apelam para a conversão e prometem um futuro em que o amor entre Deus e o homem florescerá 
em todo o seu esplendor. 

-  A narração das bodas de Caná conta o “início” (v. 11) da nova e definitiva Aliança. 
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Chamam a atenção os vários elementos da narração: casamento, convite, vinho, servos, seis 
jarras de pedra, água, vinho bom... O que significa cada um desses elementos? Nossa vida cristã 
é vivida como uma “aliança”, um “casamento” com Deus, ou como um “jugo”, uma “canga”, 
uma “prisão”, sob o império da lei? 

-  Maria está aí como quem intercede. Mas está também – ou sobretudo – como aquela que 
aponta para Jesus (“Façam o que ele disser”) e como a esposa, totalmente entregue ao seu 
Esposo. Ela é o Israel fiel, a mulher que ama o Esposo, a filha de Sião que escuta a Palavra e espera 
a sua realização. 

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

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

Datas comemorativas: Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Inauguração do 
Cristo Redentor no Rio (1931). Dia das Crianças. Dia do Mar. Dia da Cirurgia Infantil. Dia do 
Descobrimento da América. Dia do Basquetebol. Dia do Círio de Nazaré. Dia da Hispanidade. Dia do 
Engenheiro Agrônomo. 

13 QUINTA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

 
Antífona da entrada - Sl 129,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Ef 1,1-10

Início da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela 
vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo 

2Jesus:  a vós, graça e paz, da parte de Deus, 
3nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.  Bendito 

seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Ele nos abençoou com toda a bênção do seu 
Espírito em virtude de nossa união com Cristo, 

4no céu. ,  Em Cristo, ele nos escolheu, antes da 
fundação do mundo, para que sejamos santos e 

5irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. ,  Ele 
nos predestinou para sermos seus filhos ado-
tivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme 

6a decisão da sua vontade,  para o louvor da sua 
glória e da graça com que ele nos cumulou no 

7seu Bem-amado.  Pelo seu sangue, nós somos 
libertados. Nele, as nossas faltas são per-

8doadas, segundo a riqueza da sua graça,  que 
Deus derramou profusamente sobre nós, 

                   abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. 
9 Ele nos fez conhecer o mistério da sua 
vontade, o desígnio benevolente que de 

10antemão determinou em si mesmo,  para levar 
à plenitude o tempo estabelecido e recapitular 
em Cristo, o universo inteiro: tudo o que está 
nos céus e tudo o que está sobre a terra.                   
- Palavra do Senhor.
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Salmo responsorial - Sl 97

R. O Senhor fez conhecer seu poder 
salvador perante as nações.

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu  
braço forte e santo alcançaram-lhe a vitó-                 
ria. 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 - Jo 14,6

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

ninguém vem ao Pai, senão por mim. R

Evangelho - Lc 11,47-54               

O contexto do Evangelho de hoje é o da 
contraposição entre fariseus e doutores da lei, 
de um lado, pequenos e pecadores, de outro, 
para ressaltar a gratuidade da misericórdia de 
Deus, que nos salva incondicionalmente em 
Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus exem-
plifica essa contraposição, colocando, de um 
lado, os profetas, e, do outro, os doutores da lei. 
Se os profetas anunciam a palavra de Deus, os 
doutores da lei a esvaziam, sufocando-a em 
infinitas prescrições. Os antepassados dos 
doutores da lei mataram os profetas; seus filhos 
matam a própria palavra. Sua sabedoria, ao 
invés de conduzir à salvação pela invocação da 
misericórdia divina, conduz à perdição, pela 
presunção da autossuficiência.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse o Senhor:  “Ai de 47

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

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

peçam contas a esta geração do sangue de 
todos os profetas, derramado desde a criação 
do mundo, desde o sangue de Abel até o 
sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e 
o santuário.  Sim, eu vos digo: serão pedidas 51

contas disso a esta geração.  Ai de vós, 52

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

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

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

Preces dos fiéis

Peçamos a Jesus a graça de não esquecer o 
que Ele ensinava aos homens e mulheres do seu 
tempo, sobre o respeito que se deve ter pelo 
sangue derramado desde a criação do mundo. 
R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1.  Pelos Profetas que Deus continua a 
enviar ao mundo, para que sejam fiéis à Palavra 
que receberam, mesmo que tenham de sofrer 
por sua causa, oremos, irmãos.

2.  Por todos os que se empenham em 
combater os males do corpo e do espírito que 
afligem a tantos seres humanos, para que 
reconheçam que Jesus Cristo está com eles, 
oremos, irmãos.
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3.  Pelos homens e mulheres que conti-
nuam a ser mortos em todos os continentes e 
nações do mundo inteiro, para que sejam 
semente de mais respeito pela vida humana, 
oremos, irmãos.

4.  Pelas comunidades cristãs que cele-
bram a Eucaristia, para que socorram os pobres 
e os que têm fome e respeitem os estrangeiros 
e as minorias, oremos, irmãos.

Jesus, Palavra do Pai e sua grande bênção, 
iluminai-nos, instruí-nos e convertei-nos, e 
levai-nos um dia para a glória onde viveis. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 

Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 11,47-54

O contexto é o da contraposição entre fariseus e doutores da lei, de um lado, pequenos e 
pecadores, de outro, para ressaltar a gratuidade da misericórdia de Deus, que nos salva 
incondicionalmente em Cristo. No Evangelho de hoje, a contraposição continua, 

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

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

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

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

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

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

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

-  O caminho se estreita cada vez mais e não tem outra saída que não a cruz. Jesus carrega 
sobre si a maldição da justiça e da sabedoria da Lei. Na cruz, ser-nos-á dado contemplar a 
verdadeira face de Deus. A  contemplada na cruz (Lc 23,48) confunde a sabedoria dos theoría*
sábios (1Cor 1,19), mas ilumina a  dos ignorantes. Por isso, Paulo, outrora douta ignorância*
fariseu e doutor da lei, afirma não conhecer outra coisa “senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo 
crucificado” (1Cor 2,2). 

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

Datas comemorativas: Dia Nacional do Dinheiro. Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional. Dia do Escritor. Dia da Vida.

ABC DO CRISTIANISMO

  Originária da língua grega, a palavra “teoria” quer dizer visão. Nos Evangelhos, a [1] Theoria.
grande visão é a de Jesus crucificado em seu louco amor por nós. É a (= visão) da cruz, dada a theoría 
todos (Mt 21,27; cf. Mt 23,48). O texto referencial do Antigo Testamento é, antes de tudo, Dn 7,13: 
“Verão o Filho do Homem que vem numa nuvem com potência e grande glória”. É o “sinal do Filho do 
Homem” (Mt 24,30) que nos revela a essência de Deus no seu amor por nós. Lucas vai dizer que, 
diante do “espetáculo” (= ) da cruz, multidões se convertem (cf. Lc 23,48). No Evangelho de theoría
João, além disso, recorre-se a Zc 12,10b - “Olharão para aquele que transfixaram” - evocando a sorte 
do santo rei Josias, que renovara o culto e a celebração da Páscoa. O peito de Jesus, transfixado pela 
lança do soldado, concentra simbolicamente o seu amor por nós (cf. 2Cr 35,1ss; 2Rs 23,21-30). Ele é 
chamado de primogênito (cf. Zc 12,10c), e, enquanto transfixo, o filho único torna-se o primogênito de 
muitos irmãos (cf. Rm 8,29). Irmãos seus são os que o contemplam levantado na cruz e acolhem o 
testemunho do seu amor, deixando-se gerar pelo seu Espírito. O Evangelho de João tem justamente a 
finalidade de levar-nos diante do Transfixado e introduzir-nos, pelo talho da lança, no mistério do Filho. 
Nossos olhos e nosso coração devem penetrar naquela ferida de onde escorrem sangue e água. Quem 
contempla o Transfixado compreende o amor extremado de Deus. Retorcido de arrependimento, 
pergunta-se: “O quê fazer?” (At 2,37). E a sua vida, na vida do Espírito, torna-se, então, resposta Àquele 
que ele viu.

  A expressão 'douta ignorância' é de Santo Agostinho, foi usada por São [2] Douta ignorância.
Boaventura, mas tornou-se doutamente conhecida graças a Nicolau de Cusa. Nicolau nasceu de uma 
família pobre, em Cues, pequena cidade da diocese de Tréveris (Trier, Alemanha), em 1400/1401; 
morreu cardeal de Santa Romana Igreja, em Todi, na Itália, em 11 de agosto de 1464; está sepultado em 
S. Pietro in Vincoli, em Roma. Filósofo e místico, o humanista Nicolau, amigo de Gutenberg e de outras 
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celebridades do seu tempo, participou do famoso Concílio de Basileia (a partir de 1431). O Cusano 
escreveu muito. Uma de suas obras tem justamente o título de “ ” (1449). Apologia doctae ignorantiae
Nicolau adere ao misticismo especulativo – próprio da mística medieval ortodoxa – que admite o 
magistério da razão, mas a considera insuficiente para resolver os grandes problemas – teóricos e 
práticos – do Uno e do Todo. A expressão “ ” pretende compendiar a nova lógica docta ignorantia
delineada pelo Cusano como eixo central de seu sistema. É “ ”, quer dizer, douta, sábia, reflexa, docta
mas, sobretudo, consciente, de sua limitação, de sua insuficiência, de sua inadequação (“ ”). ignorantia
Há e dá-se, na realidade e no conhecimento, segundo o sábio cardeal, uma “  coincidentia
oppositorum” (= coincidência dos opostos), que vai além do princípio aristotélico da não-
contradição. No Brasil, “crentes” são os evangélicos em geral, mais precisamente, porém, os 
membros da Congregação Cristã no Brasil.
 

14 SEXTA-FEIRA DA 28ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 129,3-4

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

Oração do dia

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

Leitura - Ef 1,11-14

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos:  Em Cristo nós recebemos a nossa 11

parte. Segundo o projeto daquele que conduz 
tudo conforme a decisão de sua vontade, nós 
fomos predestinados  a sermos, para o louvor 12

de sua glória, os que de antemão colocaram a 
sua esperança em Cristo.  Nele também vós 13

ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que 
vos salva. Nele, ainda, acreditastes e fostes 
marcados com o selo do Espírito prometido, o 
Espírito Santo,  o que é o penhor da nossa 14

herança para a redenção do povo que ele 
adquiriu, para o louvor da sua glória. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32

R. Feliz o povo que o Senhor escolheu 
por sua herança!

1.  Ó justos, alegrai-vos no Senhor! aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao 
Senhor ao som da harpa,  na lira de dez cordas 
celebrai-o! R.      

2.  Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo      
o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e        
a justiça, transborda em toda a terra a sua    
graça. R.     

3.  Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a 
nação que escolheu por sua herança! Dos altos 
céus o Senhor olha e observa; ele se inclina 
para olhar todos os homens. R.     

Aclamação ao Evangelho - Sl 32

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

da mesma forma que em vós nós esperamos! R.

Evangelho - Lc 12,1-7           

Jesus alerta os discípulos sobre o “fermento 
dos fariseus”, tão diferente do “pão de Jesus”. 
O primeiro destrói as relações; o segundo 
aproxima e une as pessoas na transparência e 
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na mútua confiança.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Milhares de pessoas se 1

reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. 
Jesus começou a falar, primeiro a seus 
discípulos: “Tomai cuidado com o fermento 
dos fariseus, que é a hipocrisia.  Não há nada  2

de escondido, que não venha a ser revelado, e 
não há nada de oculto que não venha a ser 
conhecido.  Portanto, tudo o que tiverdes dito 3

na escuridão, será ouvido à luz do dia; e o que 
tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no 
quarto, será proclamado sobre os telhados.                    
4 Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não 
tenhais medo daqueles que matam o corpo, 
não podendo fazer mais do que isto.  Vou 5

mostrar-vos a quem deveis temer: temei aquele 
que, depois de tirar a vida, tem o poder de 
lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este 
temei. Não se vendem cinco pardais por uma 6 

pequena quantia? No entanto, nenhum deles é 
esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de 
vossa cabeça estão todos contados.  Não  7

tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos 
pardais”. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O discípulo de Jesus tem o compromisso de 
viver sem fingimento, com transparência, 
limpidez e confiança. Unidos a Cristo, peçamos 
ao Pai que nos escute. R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela Igreja, para que anuncie o 
Evangelho que Jesus lhe confiou e não se 
desvie do caminho que Ele percorreu, rezemos 
ao Senhor.

2.  Pelos que acreditam que a salvação do 
homem é fruto da graça divina e não dos 
méritos próprios, para que cresçam na fé em 
Cristo e sejam humildes, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que têm mais dificuldade em 
entender que a santidade é dom que Deus 
concede ao homem, para que a doutrina de São 
Paulo os ilumine, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos catecúmenos e fiéis das nossas 
comunidades, para que vivam a sua fé sem 
fingimento e deem provas de coragem diante 
de todos, rezemos ao Senhor.

Deus eterno, benfeitor e amigo dos ho-
mens, que por Cristo, vosso Filho, nos en-
sinastes a verdade, dai-nos a graça de a pôr em 
prática na nossa vida. Ele que vive e reina pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

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

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

Oração do dia 

Ouvi, ó Deus, com bondade, as preces do 

vosso povo e dai-nos o auxílio do papa São 
Calisto, cujo martírio hoje celebramos.
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A Semente na Terra - Lc 12,1-7

Tem início aqui – para só terminar em Lc 13,20 – uma reflexão sobre o 'fermento' do 
Reino, que se opõe ao 'fermento' dos fariseus. É um convite para que o discípulo se 
conscientize de qual fermento move a sua vida. As possibilidades não são muitas. São 

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

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

-  Ao desmascarar a atitude do mundo, Jesus ensina qual deve ser a atitude do discípulo. E a 
primeira atitude que Jesus ensina é testemunhar com coragem o Senhor (Lc 12,1-12). A 
esperança da plenitude do Reino – a * – é a razão da sua coragem e da sua esperança escatológica
liberdade. A certeza de atingi-lo no fim move a sua caminhada desde o início. É a força para 
enfrentar as dificuldades, as contradições do caminho e a própria morte. É o vigor necessário para 
viver e para... morrer. 

-  Os primeiros versículos do capítulo 12 organizam-se em três partes: o discípulo deve 
fugir à hipocrisia (Lc 12,1-3); não deve ter medo das pessoas, mas de Deus (Lc 12,4-7), 
testemunhando-o enquanto confiantemente aguarda o seu julgamento (Lc 12,8-12). 

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

-  “Princípio da sabedoria é o temor do Senhor”, diz o Salmo (Sl 111,10; cf. Pr 1,7). O 
“temor do Senhor” não é medo paralisante nem terror . Temer a Deus significa levar em conta, nas 
grandes decisões e no dia a dia da vida, que Deus é Deus – e só Deus é Deus! – e não querer de 
modo algum perdê-lo, pois só ele é a vida e só ele pode dar a vida (cf. Dt 30,20). 

-        O ser humano não pode não temer, como não pode não ter fome, como não pode não 
desejar. Afinal, somos criaturas, e a criatura é incompleteza, necessidade, precisão. Assim como 
deseja o “sim”, teme o “não”. O perigo é transformar o objeto do seu medo no seu senhor. Por 
isso, se não quiser fazer da morte o seu deus e o senhor da sua vida (Sl 49,15), deve temer a Deus 
– e a Deus somente – como Senhor da sua vida. O temor de Deus é fonte de sabedoria porque 
torna o homem livre e capaz de discernimento. 

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

Datas comemorativas: Dia Nacional da Pecuária. 

“Sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar, com 
misericórdia e paciência, as possíveis etapas de crescimento das pessoas, 

que se vão construindo dia após dia.” (Evangelii gaudium 44)
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15 SÁBADO - S. TERESA DE JESUS, VIRGEM, Dra - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

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

dos mais sinceros e impressionante. “Gostaria 
que”, diz no prefácio, “como me mandaram 
escrever a minha maneira de rezar e as graças 
que o Senhor me fez, me tivessem permitido 
também contar e com clareza os meus grandes 
pecados.”Como as Confissões de Santo 
Agostinho – e, mais tarde, de Santa Teresinha 
do Menino Jesus – é a história de uma pessoa 
que luta, com todas as suas forças, para escalar 
os mais altos picos da vida espiritual, frequen-
temente fracassando. Sob este aspecto, 
mostra-se muito próxima de nós: alguém de 
carne e ossos, que apaixonadamente luta 
consigo mesma, medindo forças com suas 
limitações e dificuldades. Por outro lado, de tal 
forma progrediu na vida espiritual que se tornou 
mestra de muitos místicos e diretora espiritual 
de pessoas, simples ou ilustres, que recorriam 
a ela. Correspondeu-se com as mais impor-
tantes personalidades do seu tempo, entre as 
quais Felipe II, rei da Espanha. Morreu em Alba 
de Tormes na noite de 4 de outubro de 1582. 
Devido à reforma gregoriana do calendário, sua 
morte se celebra no dia 15 de outubro. 
Canonizada em 1622, foi declarada doutora da 
Igreja pelo Papa Paulo VI, no dia 27 de setembro 
de 1970. Algumas de suas frases mais 
famosas: “Parti porque quero ver a Deus, e, 
para vê-lo, é preciso morrer” (quando, aos sete 
anos, foge de casa para buscar o martírio na 
África). “Morro por não poder morrer”. “Ou 
sofrer ou morrer”. “Que nada te pertube, que 
nada te amedronte; tudo passa, Deus não 
muda. A paciência tudo consegue. Nada falta a 
quem possui Deus. Só Deus basta”. “Feliz o 
coração inflamado de amor que, em Deus, fixou 
o seu olhar. Graças ao amor a ele, desapega-se 
de todas as criaturas e nele encontra a sua 
glória e a sua alegria. Vive também no esque-
cimento de si, enquanto todas as suas aspi-
rações são por Deus; então, é no conten-
tamento e na alegria mais viva que corta as 
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ondas deste mar tempestuoso”. 

Antífona da entrada - Sl 41,2-3

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

Oração do dia

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

Leitura - Ef 1,15-23

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos:  Desde que soube da vossa fé no 15

Senhor Jesus e do vosso amor para com todos 
os santos,  não cesso de dar graças a vosso 16

respeito, quando me lembro de vós em minhas 
orações.  Que o Deus de nosso Senhor Jesus  17

Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê 
um espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça 
verdadeiramente conhecer.  Que ele abra o 18

vosso coração à sua luz, para que saibais qual a 
esperança que o seu chamamento vos dá, qual 
a riqueza da glória que está na vossa herança 
com os santos, e que imenso poder ele 19 

exerceu em favor de nós que cremos, de acordo 
com a sua ação e força onipotente.  Ele 20

manifestou sua força em Cristo, quando o 
ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua 
direita nos céus,  bem acima de toda a 21

autoridade, poder, potência, soberania ou 
qualquer título que se possa nomear não 
somente neste mundo, mas ainda no mundo 
futuro.  Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez 22

dele, que está acima de tudo,  a  Cabeça  da 
Igreja,  que é o seu corpo, a plenitude daquele 23

que possui a plenitude universal. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 8 

R. Vós destes o domínio ao vosso 
Filho sobre tudo o que criastes.

1.  Ó Senhor nosso Deus, como é grande 
vosso nome por todo o universo! Desdobrastes 
nos céus vossa glória com grandeza, esplen-
dor, majestade. O perfeito louvor vos é dado 
pelos lábios dos mais pequeninos. R.

2.  Contemplando estes céus que plas-
mastes e formastes com dedos de artista; 
vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: 
"Senhor, que é o homem, para dele assim vos 
lembrardes e o tratardes com tanto carinho?" R.

3.  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.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,26b-
27a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá 

testemunhar; e vós minhas testemunhas sereis 
em todo lugar. R

Evangelho - Lc 12,8-12

Dar testemunho de Jesus é acolhê-lo no 
coração, mas também anunciá-lo, proclamá-lo, 
colocar-se do lado dele em todos os setores da 
vida. A fé não pode ser reduzida à vida íntima ou 
à esfera privada, mas inclui também a vida 
social e pública. Dar testemunho de Jesus 
diante do mundo! 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Todo aquele que der testemunho  8

de mim diante dos homens, o Filho do Homem 
também dará testemunho dele diante dos anjos 
de Deus.  Mas aquele que me renegar diante 9
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dos homens, será negado diante dos anjos de 
Deus. Todo aquele que disser alguma coisa 10 

contra o Filho do Homem será perdoado. Mas 
quem blasfemar contra o Espírito Santo não 
será perdoado.  Quando vos conduzirem dian-11

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

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

Preces dos fiéis

Na memória de Santa Teresa de Jesus, que 
seguiu a Cristo de todo o coração, apresen-
temos a Deus as nossas preces, dizendo:          
R. Dai-nos, Senhor, um coração novo.

1.  Pelas diferentes Igrejas cristãs e pelos 
filhos que elas geram no Batismo, para que 
todos vivam e morram como filhos da Igreja, 
rezemos, irmãos.

2.  Pelas virgens consagradas ao Deus vivo 
e pelas jovens que Jesus chama a segui-Lo, 
para que o Espírito lhes dê o desejo de ser 
santas, rezemos, irmãos.

3.  Pelas Irmãs contemplativas como Santa 
Teresa e pelas que se entregam ao serviço dos 
mais pobres, para que todas tenham sede do 

Deus da vida, rezemos, irmãos.
4.  Por todos nós aqui reunidos em assem-

bleia e pelas Irmãs que celebram esta festa nos 
seus Carmelos, para que um dia nos encon-
tremos face a face com o Amado, rezemos, 
irmãos.

Deus eterno e onipotente, guardai, com 
amor, aqueles que chamastes e multiplicai o 
número das virgens consagradas, para que 
aumente a santidade na vossa Igreja. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio Comum ou das Virgens 

Oração depois da comunhão

Senhor, nosso Deus, concedei à vossa 
família, saciada com o pão do céu, cantar 
eternamente as vossas misericórdias à seme-
lhança de santa Teresa.

A Semente na Terra - Lc 12,8-12

Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também 
se declarará por ele...”. O cristão deve testemunhar Cristo diante de todos. O futuro 
definitivo depende de nosso testemunho atual. Não devemos nos preocupar com o 

julgamento dos homens, mas com o julgamento do Filho do Homem. O que importa não é o 
julgamento diante dos tribunais da terra, mas o julgamento diante do tribunal do céu. A Igreja é 
chamada a confessar o seu Senhor na paz e na perseguição. Seu olhar deve estar fixo – como o de 
Estêvão – no céu, onde está a glória de Deus e de Jesus, seu Filho (At 7,55ss.).

-  “Todo aquele, porém, que me renegar...”. Renega Jesus quem quer salvar a própria pele e 
não é capaz de renegar a si mesmo (Lc 9,23ss.). O medo da morte evidencia o egoísmo de quem 
afirmar a si mesmo. O egoísmo não é uma ação, mas um modo de ser e de viver. O renegar opõe-
se ao confessar, uma forma de testemunho (= 'martírio' em grego), que se tornará o testemunho 
por antonomásia. A confissão não se reduz ao martírio, mas é, antes de tudo, a cruz quotidiana de 
quem segue o seu Senhor (Lc 9,23ss.). 
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-  “Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado”. O Jesus 
terreno é um sinal de contradição (Lc 2,34). Nossos pensamentos e nossas obras dividem-se 
entre aceitá-lo e recusá-lo. Diante da sua pobreza, humildade e humilhação, nossa natureza 
instintivamente se afasta dele. O mistério do Filho do Homem que se entrega esconde-se aos 
próprios cristãos (Lc 9,44ss.). Por isso, somos constantemente e insistentemente chamados à 
conversão: de inimigos da cruz (cf. Fl 3,18) ao conhecimento só da cruz (cf. 1Cor 2,2). Esse o 
nosso drama, o nosso pecado mais radical, a nossa falta de discernimento.

-  “Mas o que houver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado”. O pecado 
contra o Espírito é a perda da fé, a apostasia depois da iluminação dada pelo Espírito (cf. Hb 6,4-6; 
10,26-39). É pecado imperdoável, não porque Deus não perdoe, mas porque quem o comete não 
o reconhece nem se arrepende nem se dispõe a converter-se. O modo mais comum de 
encapsular-se na inconvertibilidade é considerar-se a priori de “boa fé” e acomodar-se 
cronicamente nessa áurea mediocridade. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento na 
cegueira de quem acha que vê e não quer o dom da visão (Jo 9,41). Ao invés de gritar “Senhor, 
que eu veja”, agradece insolente “Obrigado, Senhor, porque vejo”! É o pecado de quem não se 
reconhece pecador e, por isso, pensa não precisar de perdão (Lc 18,9-14). Sua forma mais abjeta 
é a de quem mente para, aparentando o que não é, fazer bela figura (cf. At 5,1ss.).

-  “Quando vos conduzirem diante...”. A perseguição – a cruz – não é gratuita. É fruto da 
fidelidade ao Senhor (Lc 6,22ss.). A Igreja só não é perseguida quando é infiel (Lc 6,26). 

-  “Não se preocupem...”. 'Pré-ocupação' é ocupação anterior à ocupação. Ela rouba 
energia à ocupação. O medo pelo que pode advir esgota toda energia e impossibilita a ação, a 
ocupação. A preocupação é contrária à fé, pois é própria de quem não conhece o amor do Senhor 
e pensa que deve salvar sua própria pele, ao invés de entregar-se com toda confiança nos braços 
do Senhor. A Igreja de Lucas – e a nossa hoje não menos – perde mais energia com 'pré-
ocupação' do que com 'ação'. 

-  “O Espírito Santo vos ensinará...”. O Espírito que Jesus nos deu vem ao encontro da nossa 
fraqueza. Ele não é apenas força para o testemunho (Lc 24,49; At 1,8), mas também mestre do 
testemunho (At 4,8; 7,55; Jo 14,26). 

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

Datas comemorativas: Dia da Prevenção das Doenças Cardíacas. Dia do Normalista. Dia do 
Educador Ambiental. Dia Nacional do Professor. Dia do Calendário. Dia do Juiz de Casamento. 
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16 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A justiça de Deus que 
liberta e salva é o tema da celebração 
eucarística de hoje. Mais exatamente, a justiça 
que ouve a oração de súplica. Jesus ensina a 
necessidade de rezar sempre e de nunca 
desistir. A oração leva Deus a fazer justiça aos 
seus escolhidos. Deus lhes fará justiça bem 
depressa, diz o Evangelho. A Eucaristia reúne 
em si todas as formas de oração. Inclui também 
a súplica por nossas necessidades espirituais e 
materiais, individuais, comunitárias e sociais, 
pela comunidade reunida e pela comunhão 
universal das Igrejas, pelos vivos e pelos 
falecidos. 

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos; à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

 
Primeira leitura - Ex 17,8-13

Leitura do Livro do Êxodo 

Naqueles dias:  Os amalecitas vieram 8

atacar Israel em Rafidim.  Moisés disse a 9

Josué: "Escolhe alguns homens e vai combater 
contra os amalecitas. Amanhã estarei, de pé, no 
alto da colina, com a vara de Deus na mão".                                   
10 Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado          
e combateu os amalecitas. Moisés, Aarão e        
Ur subiram ao topo da colina.  E, enquanto 11

Moisés conservava a mão levantada, Israel 
vencia; quando abaixava a mão, vencia Amalec. 
12 Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesa-
das. Pegando então uma pedra, colocaram-na 
debaixo dele para que se sentasse, e Aarão e Ur, 
um de cada lado sustentavam as mãos de 
Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até 
ao pôr do sol,  e Josué derrotou Amalec e sua 13

gente a fio de espada. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 120

R. Do Senhor é que me vem o meu 
socorro, do Senhor que fez o céu e fez a 
terra.

1.  Eu levanto os meus olhos para os 
montes: de onde pode vir o meu socorro? "Do 
Senhor é que me vem o meu socorro, do 
Senhor que fez o céu e fez a terra!" R.

2.  Ele não deixa tropeçarem os meus pés, 
e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh! não! 
ele não dorme nem cochila, aquele que é o 
guarda de Israel! R.
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3.  O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é 
uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-
te o sol durante o dia, nem a lua através de toda 
a noite. R.

4.  O Senhor te guardará de todo o mal, ele 
mesmo vai cuidar da tua vida! Deus te guarda na 
partida e na chegada. Ele te guarda desde agora 
e para sempre!  R.

Segunda leitura - 2Tm 3,14 – 4,2

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

Caríssimo:  Permanece firme naquilo que 14

aprendeste e aceitaste como verdade; tu sabes 
de quem o aprendeste.  Desde a infância 15

conheces as Sagradas Escrituras: elas têm o 
poder de te comunicar a sabedoria que conduz 
à Salvação pela fé em Cristo Jesus.  Toda a 16

Escritura é inspirada por Deus e útil para 
ensinar, para argumentar, para corrigir e para 
educar na justiça,  a fim de que o homem de 17

Deus seja perfeito e qualificado para toda boa 
obra.  Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há  4,1

de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude 
da sua manifestação gloriosa e do seu Reino, eu 
te peço com insistência: proclama a palavra, 2 

insiste oportuna ou importunamente, argumen-
ta, repreende, aconselha, com toda paciência e 
doutrina. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Hb 4,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A Palavra de Deus é viva e eficaz em 

suas ações; penetrando os sentimentos, vai ao 
íntimo dos corações. R.

Evangelho - Lc 18,1-8

O Evangelho hoje coloca duas coisas inti-
mamente relacionadas: a oração e a fé. Sem 
oração, a fé enfraquece, se dissolve, morre. 
Sem fé, a vida não tem sabor, é barco perdido 
em alto mar, os horizontes se encurtam. 

Elemento fundamental da missão é trabalhar a 
comunhão com Deus. Se não fizermos isso, 
quando vier, o Filho do Homem ainda 
encontrará fé sobre a terra? 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus contou aos discí-1

pulos uma parábola, para mostrar-lhes a 
necessidade de rezar sempre, e nunca desistir, 
dizendo:  "Numa cidade havia um juiz que não 2

temia a Deus, e não respeitava homem algum.          
3 Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à 
procura do juiz, pedindo: 'Faze-me justiça 
contra o meu adversário!'  Durante muito 4

tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: 
'Eu não temo a Deus, e não respeito homem 
algum.  Mas esta viúva já me está aborrecendo. 5

Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a 
agredir-me!'"  E o Senhor acrescentou: "Escutai 6

o que diz este juiz injusto.  E Deus, não fará 7

justiça aos seus escolhidos, que dia e noite 
gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar?                 
8 Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem 
depressa. Mas o Filho do homem, quando vier, 
será que ainda vai encontrar fé sobre a terra?"           
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Pai misericordioso pelos que 
proclamam a Palavra, pelas diversas vocações 
na santa Igreja e pelo testemunho de santidade 
dos cristãos. R. Ouvi, Senhor, a oração do  
vosso povo.

1.  Pelas Igrejas e comunidades mais jo-
vens, pelo Papa Francisco, para que as con-
firma na fé, e por aqueles que lhes anunciam a 
Palavra, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que proclamam sem desânimo o 
Evangelho, pelos que falam de Cristo com a 
vida e pelos fiéis que não esquecem a oração, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos juízes a quem compete fazer 
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justiça, pelos que prestam atenção aos mais 
pequenos e pelas viúvas e pessoas sem defesa, 
rezemos ao Senhor.

4.  Pelos monges que oram dia e noite, 
pelas Ordens de vida ativa e contemplativa e 
pelos pais que rezam com os filhos, rezemos ao 
Senhor.

5.  Pela nossa assembleia aqui reunida, 
pelos fiéis que permanecem firmes na espe-
rança e pelos que praticam com alegria a 
caridade, rezemos ao Senhor.

Tornai-nos, Senhor, uma Igreja em saída, 
para que todos os homens e mulheres Vos 
conheçam. Fazei-nos orar em espírito e ver-
dade, permanecer firmes no que aprendemos e 
aceitamos e dar testemunho da nossa fé em 
Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na 

unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas 

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra. 

Sugestão: Oração Eucarística VI - A

Oração depois da comunhão 

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos. 

A Semente na Terra - Lc 18,1-8

O
 texto de Lc 18,1-8 é composto de duas partes. Primeiro uma parábola que Jesus conta 
(18,1-5) O objetivo é claro: “a necessidade de orar sempre” (18,1). A segunda parte 
(18,6-8) é a explicação da parábola e o objetivo é a necessidade de manter a fé (18,8). 

Toda a passagem está dentro de um contexto do dia do Filho do Homem (17,20 a 18,8). E faz parte 
da resposta à pergunta feita pelos fariseus em 17,20 sobre quando chegaria o Reino de Deus. A 
vinda é um mistério e devemos estar sempre preparados e vigilantes.

-  É próprio de Lucas, em seu Evangelho, Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus: 
contrapor personagens opostos: homens x mulheres em muitos relatos; o rico e o pobre Lázaro 
(16,19-31); o fariseu e o publicano (18,9-14). Na parábola temos um exagero: um juiz iníquo que 
não teme a Deus. Dele não se poderia esperar nada, sobretudo quando o pedido chega de uma das 
categorias mais frágeis da sociedade da época: a viúva pobre.

-  Órfão e viúva, junto com o estrangeiro, formam a Na mesma cidade havia uma viúva: 
tríade social que recebe atenção das normas jurídicas do Antigo Testamento e por isso também 
são as categorias sociais que mais recebem a atenção da parte de Deus. O Senhor o “Pai dos 
órfãos e o protetor das viúvas” (Sl 68,6). O salmista pede a justiça do Senhor contra os ímpios que 
massacram o povo e “matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos” (Sl 94,6). A Carta de 
Tiago recordará que religião pura diante de Deus Pai é aquela que “socorre os órfãos e as viúvas 
nas suas aflições” (Tg 1,27).

-   A viúva pede o que lhe é de direito: clama por Faze-me justiça contra o meu adversário!:
justiça! Mesmo que o juiz seja iníquo, fazer justiça é a sua tarefa, mas ele não escuta o pedido da 
viúva por muito tempo. Será a insistência da viúva que irá modificar a atitude do juiz.

-  O juiz age por interesses Esta viúva já me está aborrecendo, vou fazer-lhe justiça: 
pessoais, para não ser mais importunado pela pobre viúva, ele faz justiça a ela. Ora, se o juiz que é 
iníquo, que não teme a Deus, etc. é capaz de atender aos apelos da viúva, quanto mais nosso Deus 
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que é bom, que escuta os clamores dos pobres, será capaz de atender os nossos pedidos. Assim, 
é nosso Deus, Ele nos defenderá, porque Ele defende os seus, Ele faz justiça aos seus eleitos que 
clama a Ele (18,6).

-  O juiz da E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele?: 
parábola não tem nada a ver com Deus, porque é juiz desonesto e não é praticante de nenhuma 
religião. Mas é a comparação de uma ação do juiz que interessa a Jesus. Se o juiz, que não teme a 
Deus, atendeu o pedido da pobre viúva, quanto mais nosso Deus! Sim, nosso Deus já revelou no 
Êxodo que faz justiça e que escuta os gritos do seu povo. Os escolhidos por Ele podem ficar 
certos: Ele fez e continuará fazendo justiça!

-  A pergunta O Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra?: 
de Jesus não é para colocar dúvidas, mas para que os discípulos reflitam sobre a perseverança na 
oração. É claro que quando vier o Filho do Homem vai encontrar fé se houver aquela comunidade 
fiel (Igreja) que persevera, que ora continuamente. O Apóstolo Paulo pediu isso aos romanos 
“sede alegres na esperança, perseverantes na tribulação, assíduos na oração” (Rm 12,12). A fé é 
desejo de encontrá-lo e vive da invocação: Vem, Senhor” (1Cor 16,22; Ap 22,20).“Maranà tha: 

O texto nos ensina que devemos orar sempre. É certo que Jesus mesmo nos ensinou que 
devemos pedir que seja feita a sua vontade e não a nossa (Mt 6,10). Nós devemos rezar “Venha o 
teu reino” (Lc 11,2). É o coração da oração de Jesus, pois o Reino é de Deus, é dom de Deus! E 
nós devemos acolher o Reino; nós devemos esperá-lo e pedi-lo! Alguns biblistas veem na figura 
da pobre viúva, a figura da Igreja. Jesus lhes foi tirado (na cruz), mas Ele vem, Ele retorna, Ele deve 
ser esperado, Ele virá para dar sustento à sua Igreja. A vinda do Reino deve ser sempre fruto da 
oração (1Pd 3,12). Por isso, devemos pedir, suplicar e, como Jesus, orar para que venha o seu 
Reino. Deus não pode ser alguém insensível que não escuta o clamor de uma viúva. Ela é um ser 
frágil, desprotegido, não tem mais o seu marido... Sua única confiança está em Deus. E o Senhor 
revelado pela Bíblia é o protetor dos órfãos e das viúvas, justamente as duas categorias mais 
exploradas naqueles tempos (Sl 68,6). Ora, se até um juiz iníquo e que não teme a Deus atende o 
pedido de uma viúva, quanto mais o nosso Deus que é bom e misericordioso!

AINDA ACREDITAMOS NA JUSTIÇA?

José Antonio Pagola

Lucas narra uma breve parábola observando que Jesus a contou aos seus discípulos para 
explicar "como eles deviam orar sempre, sem desanimar". Este tema é muito querido pelo 
evangelista que, em diversas ocasiões, repete a mesma ideia. Naturalmente, a parábola foi quase 
sempre lida como um convite para cuidar da perseverança da nossa oração a Deus.

No entanto, se olharmos para o conteúdo do relato e a conclusão do próprio Jesus, vemos que 
a clave da parábola é a sede de justiça. Até quatro vezes se repete a expressão "fazer justiça". Mais 
que modelo de oração, a viúva da história é exemplo admirável de luta pela justiça, no meio de 
uma sociedade corrupta que abusa dos mais fracos.

O primeiro personagem da parábola é um juiz que "não teme a Deus nem se preocupa com os 
homens". Ele é a personificação exata da corrupção que repetidamente denunciam os profetas: os 
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poderosos não temem a justiça de Deus e não respeitam a dignidade nem os direitos dos pobres. 
Não são casos isolados. Os profetas denunciam a corrupção do sistema judicial em Israel e a 
estrutura machista daquela sociedade patriarcal.

O segundo personagem é uma viúva indefesa no meio de uma sociedade injusta. Por um lado, 
vive sofrendo os ultrajes de um "adversário" mais poderoso do que ela. Por outro, é vítima de um 
juiz que não se importa absolutamente de sua pessoa nem de seu sofrimento. Assim vivem 
milhões de mulheres de todos os tempos na maioria das nações.

Na conclusão da parábola, Jesus não fala da oração. Primeiro de tudo, ele pede confiança na 
justiça de Deus: "Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que gritam a ele dia e noite?". Estes 
eleitos não são "os membros da Igreja", mas os pobres de todas as nações que clamam por 
justiça. Deles é o reino de Deus.

Em seguida, Jesus faz uma pergunta que é um desafio para os seus discípulos: "Quando o 
Filho do Homem vier, encontrará esta fé sobre a terra?". Ele não está pensando na fé como a 
adesão doutrinal, mas na fé que incentiva a ação da viúva, modelo de indignação, resistência ativa 
e coragem para exigir justiça dos corruptos.

É esta a fé e a oração dos cristãos satisfeitos das sociedades do bem-estar? Certamente, J. B. 
Metz tem razão quando denuncia que na espiritualidade cristã há demasiados cânticos e muito 
poucos gritos de indignação, muita complacência e pouca nostalgia de um mundo mais humano, 
demasiada consolação e pouca fome de justiça.

 Santos do dia: Gallo (550-640); Lulo (710-786); Gaudério de Perpignan (X século); Lutgardo 
de Wittichen (1291-1348); Margarida Maria Alacoque (1647-1690); Geraldo Majella (1726-
1755).

Testemunhas do Reino: Fulgêncio Manuel da Silva (1997, Brasil).

Datas comemorativas: Criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (1952). Prêmio 
Mundial da Paz à guatemalteca Rigoberta Menchú (1992).Dia do Anestesista. Dia Mundial da 
Alimentação. Dia da Ciência e da Tecnologia. Dia do Instrutor de Auto-Escola. 

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Maranatha. Expressão aramaica, provavelmente de origem litúrgica, que poderia ser traduzida 
por “O Senhor vem” ( ) (sentido assertivo) ou por “Senhor nosso, vem!” ( ) (sentido maran-atá marana-tá
invocativo) (1Cor 16,22). Em grego, essa expressão foi reinterpretada em “Vem, Senhor Jesus” (Ap 
22,20).

“A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cómodo critério 
pastoral: «fez-se sempre assim». Convido todos a serem ousados e criativos 
nesta tarefa de repensar os objectivos, as estruturas, o estilo e os métodos 

evangelizadores das respectivas comunidades.” (Evangelii gaudium 33)
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17
SEGUNDA-FEIRA - SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA,  

Bispo e Mártir - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Santo Inácio foi bispo de Antioquia – a 
terceira maior cidade do mundo antigo, depois 
de Roma e Alexandria – entre o fim do I e o início 
do II século. Não era cidadão romano e parece 
que se converteu ao cristianismo já adulto. 
Homem inteligente e pastor dedicado, foi 
condenado às feras (“ad bestias”) durante o 
governo de Trajano (98-117). Ao longo de sua 
viagem a Roma, foi confortado pelas Igrejas 
locais e por seus bispos, como o testemunham 
as famosas e preciosas sete Cartas (aos 
Efésios, aos Magnésios, aos Tralenses, aos 
Romanos, aos Filadelfenses, aos Esmirniotas e 
a Policarpo de Esmirna) que escreveu. Suas 
cartas são um testemunho vivo de sua espiri-
tualidade, doutrina, zelo pastoral e das práticas 
vigentes na Igreja de Antioquia e nas Igrejas que 
encontrou durante sua viagem. Inácio exorta os 
cristãos a fugirem do pecado, a não cederem 
aos erros dos gnósticos e, sobretudo, a man-
terem a unidade da Igreja. O santo bispo 
aspirava tanto ao martírio que pedia aos 
cristãos, especialmente de Roma, que não 
interviessem em seu favor, livrando-o do 
martírio. Ao mesmo tempo em que testemunha 
um amor apaixonado por Cristo e por sua Igreja, 
Inácio retrata uma Igreja cujo centro é a 
Eucaristia, presidida pelo bispo, rodeado de seu 
presbitério, formando uma sinfonia de frater-
nidade e concórdia. Inácio é o primeiro a men-
cionar o tríplice ministério – bispo, presbíteros, 
diáconos – e o monoepiscopado – um bispo só 
à frente de cada Igreja. Chegando a Roma em 
107, foi triturado pelas feras, como o tinha 
ardentemente desejado: “De nada me servirão 
as delícias do mundo nem os reinos deste 
século. Para mim é belo morrer em Cristo 
Jesus, mais do que reinar sobre os confins da 
terra. Procuro aquele que morreu por nós, 
aspiro por aquele que por nós ressuscitou. O 
meu parto é iminente. Tenham indulgência de 

mim, irmãos: não me impeçam de viver, não 
queiram que eu morra. Aquele que quer ser de 
Deus não o deem ao mundo e não o enganem 
com a matéria; deixem-me captar a luz pura: 
chegando lá, serei verdadeiramente homem. 
Permitam ser imitador da paixão do meu Deus. 
Se alguém o tem em si, compreenda o que 
quero e se compadeça de mim, sabendo em 
que dificuldade me encontro” (Romanos VI,          
1-3). 

Antífona da entrada - Gl 2,19-20

Estou pregado na cruz com Jesus Cristo: já 
não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em 
mim. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou 
e se entregou por mim. 

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a 
vossa Igreja com o testemunho dos mártires, 
fazei que a gloriosa paixão que hoje cele-
bramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a 
glória eterna, nos conceda contínua proteção.

Leitura - Ef 2,1-10

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos:  Vós estáveis mortos por causa de 1

vossas faltas e pecados,  nos quais vivíeis 2

outrora, quando seguíeis o deus deste mundo, 
o príncipe que reina entre o céu e a terra, o 
espírito que age agora entre os rebeldes.  Nós 3

éramos deste número, todos nós. Outrora         
nos abandonávamos às paixões da carne; 
satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os 
seus caprichos e éramos por natureza, como os 
demais, filhos da ira.  Mas Deus é rico em 4

misericórdia. Por causa do grande amor com 
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que nos amou,  quando estávamos mortos  5

por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida 
com Cristo. É por graça que vós sois salvos!                     
6 Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez 
sentar nos céus em virtude de nossa união com 
Jesus Cristo.  Assim, pela bondade, que nos 7

demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mos-
trar, através dos séculos futuros, a incom-
parável riqueza da sua graça.  Com efeito, é 8

pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso 
não vem de vós; é dom de Deus!  Não vem das 9

obras, para que ninguém se orgulhe.  Pois é 10

ele quem nos fez; nós fomos criados em Jesus 
Cristo para as obras boas, que Deus preparou 
de antemão para que nós as praticássemos.               
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 99

R. O Senhor mesmo nos fez, e somos 
seus.

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 - Tg 1,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Feliz aquele que suporta a tentação com 

paciência, porque, depois de ser provado, 
alcançará a coroa da vida! R

Evangelho - Lc 12,13-21

A parábola de hoje mostra o ser humano que 
busca a própria segurança no acúmulo de bens 

materiais. Ele não sabe que a nossa vida não 
está nos bens, mas naquele que os doa. O 
discípulo, porém, encontra sua segurança no 
amor do Pai e dos irmãos. O administrador 
sábio sabe disso e nos ensina a administrar 
corretamente nossa vida. Nenhum bem – nem 
todos os bens deste mundo – pode se substituir 
a Deus, pois somos filhos do Infinito e não 
simplesmente uma coisa finita entre tantas. O 
nosso verdadeiro tesouro é ser como Aquele 
que é dom para todos. É mais seguro partilhar 
com os que não têm do que acumular como os 
que pensam ter!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Alguém, do meio da 13

multidão, disse a Jesus: "Mestre, dize ao meu 
irmão  que reparta a herança comigo".  Jesus 14

respondeu "Homem, quem me encarregou de 
julgar ou de dividir vossos bens?"  E disse-15

lhes: "Atenção! Tomai cuidado contra todo o 
tipo de ganância, porque, mesmo que alguém 
tenha muitas coisas, a vida de um homem  
não consiste na abundância de bens".  E 16

contou-lhes uma parábola: "A terra de um 
homem rico deu uma grande colheita.  Ele 17

pensava consigo mesmo: 'O que vou fazer? Não 
tenho onde guardar minha colheita'.  Então 18

resolveu: 'Já sei o que fazer! Vou derrubar meus 
celeiros e construir maiores; neles vou guardar 
todo o meu trigo, junto com os meus bens.            
19 Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, 
tu tens uma boa reserva para muitos anos. 
Descansa, come, bebe, aproveita!'  Mas Deus 20

lhe disse: 'Louco! Ainda nesta noite, pedirão de 
volta a tua vida. E para quem ficará o que tu 
acumulaste?'  Assim acontece com quem 21

ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico 
diante de Deus". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de Santo Inácio de Antioquia, 
que seguiu a Cristo, mártir do Reino, oremos a 
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Deus Pai todo-poderoso, dizendo: R. Senhor 
dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos.

1.  Pela Igreja de Roma, que preside à 
caridade, para que os seus pastores, fiéis e 
catecúmenos desejem ser, como Santo Inácio, 
pão limpo de Cristo, rezemos, irmãos.

2.  Por todos os cristãos do Oriente e do 
Ocidente, para que a vida de Santo Inácio de 
Antioquia seja para eles um forte apelo à 
santidade, rezemos, irmãos.

3.  Por todos aqueles que, na vida quoti-
diana, seguem a Cristo com a própria cruz, para 
que sejam dignos do seu Mestre, rezemos, 
irmãos.

4.  Pelos doentes, moribundos e agonizan-
tes, para que tenham junto de si quem os ajude 
a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, 
rezemos, irmãos.

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em 
auxílio do vosso povo suplicante e, por inter-
cessão de Santo Inácio de Antioquia, concedei-
lhe as graças que Vos pede com fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, aceitai esta nossa oblação como 
acolhestes Santo Inácio de Antioquia, trigo de 
Cristo, transformado pelo martírio em pão sem 
mistura.

Oração depois da comunhão

Sejamos revigorados, ó Deus, pelo pão 
celeste que recebemos na festa de Santo Inácio 
de Antioquia para que não tenhamos apenas o 
nome de cristãos, mas realmente o sejamos 
por nossa vida.

A Semente na Terra - Lc 12,13-21

 

A
parábola de hoje mostra o homem que – ao contrário do discípulo, que encontra sua 
segurança no amor do Pai e dos irmãos (Lc 12,22-34) – busca a própria segurança no 
acúmulo de bens materiais. Ele não sabe que a nossa vida não está nos bens, mas 

naquele que os doa. Sabe-o, porém, o administrador sábio (Lc 16,1-9).
-  “A sabedoria de Deus previu – diz Fausti – que a satisfação das necessidades que temos 

se torne instrumento para preencher a necessidade que somos: a comunhão com o Pai, que doa, e 
com os irmãos, com os quais partilhamos”! Aqui está o reino dos filhos, o seu tesouro (Lc 
12,33ss.).

-  Lucas é o evangelista que mais aborda essa questão dos bens materiais. No seu 
Evangelho, os bens materiais são dom do Pai a ser compartilhado entre os irmãos, seus filhos e 
filhas. Aqui novidade do Evangelho e herança do Antigo Testamento se fecundam mutuamente: 
toda vez que nos esquecemos do sentido divino dos bens, o jardim vira deserto, na casa 
transformada em caserna.

-  A pergunta do homem rico do Evangelho de hoje é a mesma do administrador sábio de 
Lucas 16: “que farei?” (Lc 12,17; 16,3). A diferença está em que o segundo sabe o que fazer (Lc 
16,4), enquanto o primeiro não: “O homem na prosperidade não entende, é como os animais que 
perecem” (Sl 49,13.21; cf. Sl 73). O segundo sabe que é mero administrador e não proprietário: 
os bens não são seus e, além disso, podem acabar. A penúria o torna sábio: ao invés de acumular, 
toma a decisão sábia de dar o que, no fundo, não é seu. E, por isso, é louvado pelo Senhor: usa os 
bens de acordo com a sua natureza. É da natureza do dom recebido voltar a ser dom doado!

-  Na verdade, só somos ricos daquilo que damos. Deus, com efeito, tem tudo porque dá 
tudo. Já o proprietário insensato, que quer ter sempre mais, até ter tudo (tendência absurda, mas 
naturalmente humana, que pensa poder preencher assim seu vazio absoluto), é sempre menos, 
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até se tornar nada. Seu fim é o fechamento num egoísmo insaciável que o mata como ser humano. 
Só Deus pode preencher o nosso vazio. Nenhum bem – nem todos os bens deste mundo – pode 
se substituir a Deus, pois somos filhos do Infinito e não simplesmente uma coisa finita entre 
tantas.

-  O nosso verdadeiro tesouro é ser como Aquele que é dom para todos! É mais seguro 
partilhar com os que não têm do que acumular como os que pensam ter (cf. Tb 12,8)!

 Santos do dia: Inácio de Antioquia (+117); Rodolfo de Gubbio (1034-1064).

Testemunhas do Reino: Jean-Jacques Dessalines (1806, Haiti).

Datas comemorativas: Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira. Dia do Eletricista. Dia Mundial 
da Recusa à Miséria. Dia do Profissional da Propaganda. 

18 TERÇA-FEIRA - SÃO LUCAS EVANGELISTA - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo próprio)

O nome Lucas aparece três vezes no Novo 
Testamento, sempre em cartas atribuídas a 
Paulo (Filemon 24; Cl 4,14; 2Tm 4,11). Em Fm 
23-24,o texto mais importante, informa-se que 
Lucas – juntamente com Epafras, Marcos, 
Aristarco e Dema – está em companhia de 
Paulo. Juntos, mandam saudações a Filêmon, 
Ápia e Arquipo (v. 2). Epafras é companheiro de 
prisão de Paulo (v. 23), enquanto Lucas e os 
outros são chamados de colaboradores (v. 2). 
Em Cl 4,10-14, Lucas, de novo com Dema, 
Aristarco, Marcos, Epafras e outros, se unem a 
Paulo no envio das saudações. Aqui, Lucas é 
chamado de “o querido médico” (v. 14). Em 
2Tm 4,10-12, diz-se que Paulo foi abandonado 
por seus principais companheiros ou os enviou 
para outros destinos (Dema, Cresente, Tito e 
Tíquico). Somente Lucas está com ele, e Paulo 
pede, então, a Timóteo de vir ao seu encontro 
com Marcos. Essas três passagens, prova-
velmente, referem-se à mesma pessoa, e a 
principal informação que se pode tirar daí é que 
Lucas foi um colaborador de Paulo. Sendo que 
o nome grego “Loukas” é uma variação do 
também grego “Loúkios”, alguns autores 
pensam que os Lúcios encontrados em Rm 
16,21 e At 13,1 seja o mesmo de Fm 24. Ireneu 

de Lião (+202) deve ter sido o primeiro a 
identificar Lucas, “companheiro de Paulo”, com 
o autor do terceiro Evangelho. O Cânon 
Muratoriano* concorda com Ireneu e acres-
centa que Lucas era um médico, não uma 
testemunha ocular do que narra no Evangelho, 
embora pudesse sê-lo de alguns fatos (seções 
“nós”) relatados nos Atos. Tanto os antigos 
como os modernos são concordes em afirmar 
que o autor do III Evangelho é o mesmo autor 
dos Atos. Os modernos são mais cautelosos em 
identificar tal autor. 

Antífona da entrada - Is 52,7

Como são belos sobre os montes os passos 
daquele que anuncia a paz, trazendo a boa- 
nova e proclamando a salvação!

Oração do dia

Ó Deus, que escolhestes São Lucas para 
revelar em suas palavras e escritos o mistério 
do vosso amor para com os pobres, concedei 
aos que já se gloriam do vosso nome per-
severar num só coração e numa só alma, e a 
todos os povos do mundo ver a vossa salvação.
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Leitura - 2Tm 4,10-17b

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

Caríssimo:  Demas me abandonou por 10

amor deste mundo, e foi para Tessalônica. 
Crescente foi para a Galácia, Tito para a 
Dalmácia.  Só Lucas está comigo. Toma 11

contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para 
o ministério.  Mandei Tíquico a Éfeso.  Quan-12 13

do vieres, traze contigo a capa que deixei em 
Trôade, em casa de Carpo, e os livros, princi-
palmente os pergaminhos.  Alexandre, o 14

ferreiro, tem-me causado muito dano; o Senhor 
lhe pagará segundo as suas obras!  Evita-o 15

também tu, pois ele fez forte oposição às 
nossas palavras.  Na minha primeira defesa, 16

ninguém me assistiu; todos me abandonaram. 
Oxalá que não lhes seja levado em conta.  Mas 17

o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, ele 
fez com que a mensagem fosse anunciada por 
mim integralmente, e ouvida por todas as 
nações. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144

R. Ó Senhor, vossos amigos anunciem 
vosso Reino glorioso!

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

2.  Para espalhar vossos prodígios entre os 
homens e o fulgor de vosso reino esplen-
doroso. O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu vos designei para que vades e deis 
frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse 
o Senhor. R.

Evangelho - Lc 10,1-9

Jesus envia os discípulos, como ele próprio 
foi enviado pelo Pai. 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 – cuja 
festa hoje celebramos – fala de duas missões: a 
dos Doze e a dos Setenta e dois. A dos Doze a 
Israel; a dos Setenta e dois a todos os povos. Há 
uma missão perto de nós, sempre necessária, e 
há uma missão aos que ainda não conhecem 
Cristo e seu Evangelho. Para as duas, o Senhor 
nos envia. Das duas nos lembra com insis-
tentemente a urgente necessidade o papa 
Francisco.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  O Senhor escolheu outros 1

setenta e dois discípulos e os enviou dois a 
dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde 
ele próprio devia ir.  E dizia-lhes: “A messe é 2

grande, mas os trabalhadores são poucos. Por 
isso, pedi ao dono da messe  que mande 
trabalhadores para a colheita.  Eis que vos 3

envio como cordeiros para o meio de lobos.           
4 Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, 
e não cumprimenteis ninguém pelo caminho!         
5 Em qualquer casa em que entrardes, dizei 
primeiro: 'A paz esteja nesta casa!'  Se ali morar 6

um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre 
ele; se não, ela voltará para vós.  Permanecei 7

naquela mesma casa, comei e bebei do que 
tiverem, porque o trabalhador merece o seu 
salário. Não passeis de casa em casa.  Quando 8

entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, 
comei do que vos servirem,  curai os doentes 9

que nela houver e dizei ao povo: 'O Reino de 
Deus está próximo de vós'”. - Palavra da 
Salvação.
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Preces dos fiéis

Na festa do evangelista São Lucas, eleve-
mos até Deus as nossas preces, pedindo-Lhe 
que envie trabalhadores para a sua messe.            
R. Nós Vos rogamos: ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela santa Igreja, para que anuncie com 
fidelidade o Evangelho de Cristo que São Lucas 
anunciou e escreveu, oremos, irmãos.

2.  Pelos governantes de todas as nações, 
para que trabalhem sem desânimo pela paz e 
bem-estar dos cidadãos, oremos, irmãos.

3.  Por todos os discípulos de Cristo que Ele 
envia a trabalhar à sua frente, para que se 
deixem conduzir pelo Espírito, oremos, irmãos. 

4.  Pelos médicos, enfermeiros e visita-
dores, para que ponham a sua inteligência e o 
seu coração ao serviço de todos os que sofrem, 
oremos, irmãos. 

5.  Pelos membros desta comunidade, para 
que o Senhor esteja a seu lado e os leve a pro-
clamar com a vida o Evangelho, oremos, irmãos.

Senhor, nosso Deus, que fizestes de São 
Lucas o companheiro inseparável do apóstolo 
Paulo e o evangelista da misericórdia de Jesus, 
fazei que, por sua intercessão, nos amemos uns 
aos outros e sejamos testemunhas da paz e do 
perdão. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Por estes dons celestes concedei-nos, ó 
Deus, a graça de vos servir alegremente, para 
que as oferendas que apresentamos na festa de 
São Lucas nos tragam a saúde nesta vida e a 
glória eterna. 

Prefácio dos Apóstolos II 

Oração depois da comunhão

Ó Deus onipotente, a comunhão no vosso 
altar nos santifique e nos faça abraçar, firmes na 
fé, o Evangelho anunciado por São Lucas.

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 
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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 
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!

Santos do dia: Lucas (I século); Pedro de Alcântara (1499-1562).

Datas comemorativas: Nascimento do Pe. Manuel da Nóbrega (1517). Dia do Securitário. Dia 
do Estivador. Dia do Médico. Dia do Pintor. 

ABC DO CRISTIANISMO

 Ludovico Antonio Muratori nasceu em Vignola (Modena) em 1672 e faleceu em [1] Cânon muratoriano. 
Modena em 1750. Padre, bibliotecário, arquivista, historiador e polígrafo, Muratori descobriu, em 1740, um 
documento, infelizmente incompleto, onde aparece a lista dos textos sagrados da Igreja. As referências ao 
Pastor de Hermas (+160) e ao Papa Pio I (morto em 157) indicam que o documento descoberto por Muratori 
deva ser datado de uns 150 anos antes do Concílio de Niceia (325). O Cânon Muratoriano é um documento que 
elenca os Evangelhos, os Atos, as treze cartas paulinas e exclui as obras dos gnósticos Marcião (condenado 
por heresia em 144) e Valentino (presente em Roma entre 140 e 160, quando morreu).
 Morte do cosmos (  = mundo estruturado), morte do mundo físico. [2] Morte cósmica. kósmos
Fenômeno natural que, segundo os físicos, estará concluído daqui a, aproximadamente, 16 bilhões de anos. 
Eu, você, nós viveremos a nossa morte ‘cósmica’ bem antes. Portanto, não é preciso se assustar nem se 
preocupar. Essa coisa certíssima (a morte cósmica) deveria, de fato, nos preocupar menos que a progressiva 
extinção das espécies que se acelera a cada dia que passa, que o fim da ararinha azul do sertão da Bahia, que a 
morte dos rios sem choro nem vela, que o fim da Amazônia, aquele cosmos belíssimo banhado pelo rio do 
mesmo nome que, há milhões de anos, antes do levantamento dos Andes, corria plácido para o Pacífico, que o 
fim do gelo no Polo Norte, etc. etc. Diz o papa Francisco na : “Basta, porém, olhar a realidade com Laudato si’
sinceridade, para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. A esperança convida-nos a 
reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa 
para resolver os problemas. Todavia parece notar-se sintomas dum ponto de ruptura, por causa da alta 
velocidade das mudanças e da degradação, que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais como 
em crises sociais ou mesmo financeiras, uma vez que os problemas do mundo não se podem analisar nem 
explicar de forma isolada. Há regiões que já se encontram particularmente em risco e, prescindindo de 
qualquer previsão catastrófica, o certo é que o atual sistema mundial é insustentável a partir de vários pontos 
de vista, porque deixamos de pensar nas finalidades da ação humana: «Se o olhar percorre as regiões do nosso 
planeta, apercebemo-nos depressa de que a humanidade frustrou a expectativa divina».
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19 QUARTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração. 

Leitura - Ef 3,2-12           

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,  como, por revelação, 3

tive conhecimento do mistério, tal como o 
esbocei rapidamente.  Ao ler-me, podeis 4

conhecer a percepção que eu tenho do mistério 
de Cristo.  Este mistério, Deus não o fez 5

conhecer aos homens das gerações passadas 
mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos 
seus santos apóstolos e profetas:  os pagãos 6

são admitidos à mesma herança, são membros 
do corpo, são associados à mesma promessa 
em Jesus Cristo, por meio do Evangelho.                 
7 Disto eu fui feito ministro pelo dom da graça 
que Deus me concedeu no exercício do seu 
poder.  Eu, que sou o último de todos os 8

santos, recebi esta graça de anunciar aos 
pagãos a insondável riqueza de Cristo  e de 9

mostrar a todos como Deus realiza o mistério 
desde sempre escondido nele, o criador do 
universo.  Assim, doravante, as autoridades e 10

poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a 
multiforme sabedoria de Deus,  de acordo 11

com o desígnio eterno que ele executou em 
Jesus Cristo, nosso Senhor.  Em Cristo nós 12

temos, pela fé nele, a liberdade de nos 
aproximarmos de Deus com toda a confiança.              
- Palavra do Senhor.

Cântico - Is 12

R.  Com alegria bebereis do manancial 
da salvação.

 
1.  Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 

nada temo; o Senhor é minha força, meu louvor 
e salvação. Com alegria bebereis do manancial 
da salvação. R.

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

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

 
Aclamação ao Evangelho - Mt 24,42a-44

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em 

que não esperais, o vosso Senhor há de vir. R.

Evangelho - Lc 12,39-48 

O tema do Evangelho de hoje é a morte. A 
morte é vista como um ladrão para quem 
encara a vida como tempo de possuir sempre 
mais e, assim, preencher o vazio que todo ser 
humano experimenta. Para quem espera o 
Senhor, porém, a vinda desse 'ladrão' é o 
encontro desejado com o Esposo esperado. É 
abrir a porta Àquele que bate para entrar em 
comunhão com Ele. O problema é que nunca 
estamos preparados. É preciso preparar-se. A 
preparação é ação. A preparação é espera ativa. 
A vida – não só os últimos dias, que ninguém 
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sabe quando e como serão – é preparação para 
o encontro.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  “Ficai certos: se o dono da casa 39

soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, 
não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós 
também ficai preparados!  Porque o Filho do 40

Homem vai chegar na hora em que menos o 
esperardes”.  Então Pedro disse: “Senhor, tu 41

contas esta parábola para nós ou para todos?”        
42 E o Senhor respondeu: “Quem é o adminis-
trador fiel e prudente que o senhor vai colocar à 
frente do pessoal de sua casa para dar comida a 
todos na hora certa?  Feliz o empregado que o 43

patrão, ao chegar, encontrar agindo assim! Em 44 

verdade eu vos digo: o senhor lhe confiará a 
administração de todos os seus bens.  Porém, 45

se aquele empregado pensar: Meu patrão está '
demorando', e começar a espancar os criados e 
as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, 
46 o senhor daquele empregado chegará num 
dia inesperado e numa hora imprevista, ele o 
partirá ao meio e o fará participar do destino 
dos infiéis.  Aquele empregado que, conhe-47

cendo a vontade do senhor, nada preparou, nem 
agiu conforme a sua vontade, será chicoteado 
muitas vezes.  Porém, o empregado que não 48

conhecia essa vontade e fez coisas que 
merecem castigo, será chicoteado poucas 
vezes. A quem muito foi dado, muito será 
pedido; a quem muito foi confiado, muito mais 
será exigido! - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus exorta-nos a estar preparados para a 

chegada do Filho do homem. Peçamos-Lhe a 
graça de estar atentos aos sinais que Ele nos dá: 
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Pai inspire a Igreja de seu 
Filho a anunciar o Evangelho da esperança e a 
caminhar decidida para o Reino, rezemos.

2.  Para que o Pai inspire os que andam 
aflitos a dirigirem-Lhe as mais instantes sú-
plicas, por si próprios e por outros como eles, 
rezemos.

3.  Para que o Pai inspire todos os seus 
filhos a crescer na fé, na esperança e na cari-
dade e em santidade irrepreensível diante Dele, 
rezemos.

4.  Para que o Pai inspire os servos maltra-
tados, pelos que foram seus antigos compa-
nheiros, a entregarem tudo nas mãos de Deus, 
rezemos. 

Deus Pai e Senhor todo-poderoso, fazei 
que, vigiando e orando, nos preparemos para o 
encontro convosco, cuja hora é um segredo. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

A Semente na Terra - Lc 12,39-48

Leia, primeiro, o comentário ao Evangelho de ontem (Lc 12,35-38), com o qual o de hoje 
está em continuidade, antecipando os seus grandes temas, que são o retorno do Senhor, 
a espera, a vigilância. 
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-  O discípulo, conhecedor dos três níveis da escatologia, não ignora a “hora”, pois toda 
hora é hora. A hora é o presente. A Eucaristia – pão nosso de cada dia! – fá-lo viver toda hora à luz 
da hora pascal, à espera do retorno do Senhor. O tempo presente não é mero passatempo, mas 
tempo grávido de ressurreição.

-  A morte é vista como um ladrão para quem encara a vida como tempo de possuir sempre 
mais e, assim, preencher o vazio que todo ser humano experimenta. Se a razão da vida é o 
acúmulo de bens, a desrazão da morte é roubo. Para quem espera o Senhor, porém, a vinda desse 
'ladrão' é o encontro desejado com o Esposo esperado. É abrir a porta Àquele que bate para entrar 
em comunhão com Ele.

-  Não se está preparado. É preciso preparar-se. É preciso tornar-se preparados. A 
preparação é ação. A preparação é espera ativa. A vida – não só os últimos dias, que ninguém sabe 
quando e como serão – é preparação para o encontro.

-  O momento e a modalidade do fim nos são desconhecidos. Pode ser em criança, pode ser 
na maturidade dos dias, pode ser na mais avançada velhice. De doença, num acidente, num 
enfarte fulminante, após doença prolongada. O que se sabe – e isso é o que definitivamente 
importa – é que é o encontro com o Filho do Homem que vem, transformando toda a vida num 
caminho rumo a Ele.

-  Essa palavra é dita aos discípulos e às multidões, ou seja, aos já discípulos e aos que, no 
futuro, se unirão a eles, deixando a “massa” para tornar-se “povo”. Vale para cada um de uma 
maneira diferente, de acordo com a responsabilidade que cada um assumiu (Lc 12,42-46) e o 
conhecimento que tem do Senhor (Lc 12,47-48).

-  A nossa relação com os bens deste mundo não pode ser a de proprietário (Lc 12,16-
21.42) – só o Criador é proprietário de tudo (cf. Gn 1,28ss.) – mas a de administrador, ecônomo, 
fiel depositário dos bens. Dono é Deus, e tem que ser assim, para que o mundo seja (para nós) 
aquilo e só aquilo que deve ser.

-  É fiel o administrador que atua conforme a vontade do proprietário, que é o Senhor. É 
sábio o administrador que sabe, compreende e aceita essa vontade. Na parábola, o administrador 
avisado diz: “Sei o que vou fazer!” (Lc 16,4.8). Já o outro é chamado de “tolo” (cf. Lc 12,20).

-  Os destinatários primeiros desse Evangelho são os responsáveis pela comunidade. Não 
devem deixar faltar “pão”. Sua responsabilidade é dar o que lhes foi dado, como na multiplicação 
(Lc 9,16) e na ceia (Lc 22,19). “No seu momento” é na primeira vigília, quando o dia declina e a 
noite vem, pois aí a sua necessidade é maior (cf. Lc 9,12; 11,5-8; 24,29). É a hora da Eucaristia, a 
vida do Filho.

-  A sorte final do administrador sábio e fiel é receber como dom tudo aquilo que Deus é por 
natureza. A misericórdia o tornou filho, ele entrará na alegria do seu Senhor (Mt 25,21.23) e 
participará do amor que circula entre o Pai e o Filho (Lc 10,21ss.). Esta é a vida eterna (Lc 
10,25.28), que não depende do que se tem (Lc 12,15), mas do que se dá (Lc 12,33), pois quem 
perde sua vida a salva eternamente (Lc 9,24). 

 Santos do dia: Fridesvida (+735); Isaque Jogues (1607-1646); João de Brébeuf e 
companheiros (1593-1649); Paulo da Cruz (1694-1775).

Testemunhas do Reino: Lázaro Cárdenas (1970, México). Digna Ochoa (2001, México).

Datas comemorativas: Dia do Guarda Noturno. 
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20 QUINTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 16,6-8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos; à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Ef 3,14-21

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos:  Eu dobro os joelhos diante do Pai, 14

15 de quem toda e qualquer família recebe seu 
nome, no céu e sobre a terra.  Que ele vos 16

conceda, segundo a riqueza da sua glória, 
serdes robustecidos, por seu Espírito, quanto 
ao homem interior,  que ele faça habitar, pela 17

fé, Cristo em vossos corações, que estejais 
enraizados e fundados no amor.  Tereis assim 18

a capacidade de compreender, com todos os 
santos, qual a largura, o comprimento, a altura, 
a profundidade,  e de conhecer o amor de 19

Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a 
fim de que sejais cumulados até receber toda a 
plenitude de Deus. Aquele que tudo pode 20 

realizar superabundantemente, e muito mais do 
que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder 
atua em nós,  a ele a glória, na Igreja e em 21

Jesus Cristo, por todas as gerações, para 
sempre. Amém. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32

R. Transborda em toda a terra a 
bondade do Senhor!

1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao 
Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas 
celebrai-o! R.

2.  Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo  o 
que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a 
justiça, transborda em toda a terra a sua graça. R.

3. Mas os desígnios do Senhor são para 
sempre, e os pensamentos que ele traz no 
coração,  de geração em geração, vão perdurar. 
Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação 
que escolheu por sua herança! R.

4.  Mas o Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria. R.

Aclamação ao Evangelho - Fl 3,8-9

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu tudo considero como perda e como 

lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado 
nele! R.

Evangelho - Lc 12,49-53

O Evangelho de hoje amplia nossos horizon-
tes sobre a questão do fim. Não existe apenas 
um fim individual, que termina na morte e de-
semboca na vida, mas também um fim coletivo. 
Não só a história de cada um está sob o 
julgamento de Deus. Também a história huma-
na está submetida ao julgamento divino. De 
todos os evangelistas, Lucas é o que mais e 
melhor nos ajuda a refletir sobre este fim social, 
coletivo e cósmico. Abramo-nos para ouvir com 
atenção sua mensagem.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo disse Jesus aos seus 
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discípulos:  "Eu vim para lançar fogo sobre a 49

terra, e como gostaria que já estivesse aceso!             
50 Devo receber um batismo, e como estou 
ansioso até que isto se cumpra!  Vós pensais 51

que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo 
contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, 52 

daqui em diante, numa família de cinco 
pessoas, três ficarão divididas contra duas e 
duas contra três;  ficarão divididos: o pai 53

contra o filho e o filho contra o pai; a mãe contra 
a filha e a filha contra a mãe; a sogra contra a 
nora e a nora contra a sogra". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

A leitura evangélica de hoje é toda em 
linguagem simbólica: o fogo da palavra de 
Deus, o batismo no sangue da cruz, as divisões 
que a opção por Jesus ou contra Ele provocam. 
Peçamos ao Pai celeste que nos ajude: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Pelos catecúmenos e fiéis do mundo 
inteiro, para que neles se acenda o fogo da 
palavra de Deus e todos tomem a firme decisão 
de seguir a Cristo, carregando a própria cruz, 
rezemos, irmãos.

2.  Pelos homens e mulheres que deixaram 
os conselhos dos ímpios e começaram a ouvir a 
palavra do Senhor que é vida, para que se 

sintam verdadeiramente livres, rezemos, 
irmãos.

3.  Pelos membros das famílias divididas 
por ideias, opções religiosas, posições polí-
ticas, para que não deixem extinguir a amizade 
humana, rezemos, irmãos.

4. Por nós próprios que escutamos a 
Palavra, para que a nossa conversão à sua 
mensagem ajude outros homens e mulheres a 
encontrar a Cristo, rezemos, irmãos.

Abri, Pai santo, os nossos ouvidos à Palavra 
que escutamos na leitura do Evangelho e 
aquecei com ela os nossos corações. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purifi-
cados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

 

A Semente na Terra - Lc 12,49-53

O discípulo vive debaixo do julgamento de Deus, que o vacina contra toda hipocrisia (Lc 
12,1-9). O julgamento se revela no mistério pascal de Jesus, que, dando-nos o Espírito, 
nos batiza no fogo do mesmo Espírito, depois que ele próprio foi mergulhado nas águas 

da morte (Lc 12,49-50). É a sua vinda escatológica, já realizada na cruz, que julga o mundo para 
salvá-lo (Lc 12,51-53). Na Eucaristia, fazemos dela o centro da nossa vida. É ali que buscamos 
força para o discernimento do mal (Lc 12,54-57) – interpessoal (Lc 12,58-59), social (Lc 13,1-
3) e natural (Lc 13,4-5) – como apelo para mudar os critérios de vida, convertendo-nos do 
fermento dos fariseus ao fermento do Reino.

-  O capítulo 12 – já acenamos a isso – é uma catequese sobre o que significa “agora” ter fé 
na volta daquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e nos deu o seu Espírito. 

-  Lucas, o mais histórico de todos os evangelistas, reflete sobre a fé como história e sobre a 
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história como história da fé. Para o terceiro Evangelho, a história é memória de um passado e 
projeto para um futuro que se realiza no presente. Aquele que ainda virá (futuro) já vem agora no 
testemunho de quem caminha (presente) como ele caminhou quando esteve entre nós (passado).

-  Assim como Jesus teve que atravessar as águas e o fogo para cumprir o amor do Pai, o 
discípulo deve passar pela água e pelo fogo da decisão, optando com determinação por Jesus.

-  O presente é o tempo da conversão. A conversão é o verdadeiro discernimento. Tendo 
como referencial a conversão, os seres humanos se dividem em duas categorias: de um lado, os 
que se acham justos (podem ser religiosos ou ateus) e, por isso, não têm necessidade de 
salvação e não se convertem; do outro, os pobres pecadores, que sabem que sozinhos não podem 
chegar a lugar nenhum e, por isso, se convertem ao dom de Deus. Assim – e só assim – cessa a 
presunção ou... o desespero e vem a salvação.

-  O fogo é o fogo do juízo final (Lc 3,9) ou o fogo de Pentecostes (At 2,3)? Na realidade, 
trata-se da mesma coisa. O julgamento definitivo de Deus é o dom do seu Espírito. Marca o início 
dos últimos tempos, em que somos chamados à conversão e à vida nova no batismo (At 2,17.38-
40; cf. Lc 3,16). Pedro, tomando a palavra em Pentecostes, diz que estamos nos últimos dias (At 
2,17). É o último fruto da sua missão, realização de todo o desígnio de Deus. Na Eucaristia, 
recebemos o Espírito. “Na comunhão, recebemos o Espírito Santo...”. Esse fogo, que água 
nenhuma pode extinguir (Ct 8,6ss.), é o amor de Deus por nós, que se revela e brota da morte do 
Filho.

-  A paz que Jesus veio nos trazer passa pela divisão, pela escolha, pelo discernimento. Não 
é uma paz qualquer, que possa comprar numa liquidação. Ela custou o caro preço da vida doada 
de Jesus (1Cor 6,20; 7,23; Rm 3,24). Mas renova todas as coisas (2Cor 5,17; Ap 21,5). Essa 
divisão é a decisão que o seguimento de Jesus e o compromisso com o Reino exigem. Essa 
decisão comporta cortes e lacerações profundas, rasgando, muitas vezes, o que nos é mais caro, 
como as relações familiares. É o preço da liberdade e da vida nova. 

 Santos do dia: Vendelino (550-617); Vital de Salzburg (+730); Maria Bertilla Boscardin 
(1888-1922). 

Testemunhas do Reino: Raimundo Hermann (Bolívia, 1975). Oliverio Castañeda de León 
(Guatemala, 1979). Jorge Eduardo Serrano (Colômbia, 1988).

Datas comemorativas: Dia do Arquivista. Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo. 

21 SEXTA-FEIRA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 16,6.8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olhos; à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.
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Leitura - Ef 4,1-6

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos:  Eu, prisioneiro no Senhor, vos 1

exorto a caminhardes de acordo com a vocação 
que recebestes:  Com toda a humildade e 2

mansidão, suportai-vos uns aos outros com 
paciência, no amor.  Aplicai-vos a guardar a 3

unidade do espírito pelo vínculo da paz.  Há um 4

só Corpo e um só Espírito, como também é uma 
só a esperança à qual fostes chamados.  Há um 5

só Senhor, uma só fé, um só batismo,  um só 6

Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age 
por meio de todos e permanece em todos.                 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23

R. É assim a geração dos que buscam 
vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, o mundo inteiro com os seres que o po-
voam; porque ele a tornou firme sobre os mares, 
e sobre as águas a mantém inabalável. R.

2.  ”Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação?” ”Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem não 
dirige sua mente para o crime. R.

3.  Sobre este desce a bênção do Senhor e 
a recompensa de seu Deus e Salvador”. ”É 
assim a geração dos que o procuram, e do Deus 
de Israel buscam a face”. R.

Aclamação ao Evangelho - 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 - Lc 12,54-59

Assunto do Evangelho de hoje são os 

chamados “sinais dos tempos”. O raciocínio de 
Jesus é muito simples. Se vocês são capazes 
de ler os sinais da terra, por que não são 
capazes de ler os sinais de Deus? Discernimos 
bem nas coisas materiais, mas somos falhos de 
discernimento nas coisas espirituais. Então, é 
preciso aprender, identificando o que há de 
bom e o que há de ruim na realidade, e ouvir o 
que Deus quer nos falar a partir dos sinais da 
sua presença.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus dizia às multidões: 54

"Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, 
logo dizeis que vem chuva. E assim acontece.             
55 Quando sentis soprar o vento do sul, logo 
dizeis que vai fazer calor. E assim acontece.                 
56 Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto 
da terra e do céu. Como é que não sabeis 
interpretar o tempo presente?  Por que não 57

julgais por vós mesmos o que é justo?  Quan-58

do, pois, tu vais com o teu adversário 
apresentar-te diante do magistrado, procura 
resolver o caso com ele enquanto estais a 
caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te 
entregará ao guarda, e o guarda te jogará na 
cadeia.  Eu te digo: daí tu não sairás, enquanto 59

não pagares o último centavo". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai celeste que nos leve a 
perceber o sentido do tempo presente como o 
tempo em que Jesus continua a convidar-nos 
para o seu Reino, e digamos: R. Senhor, 
convertei o nosso olhar.

1.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que celebrem de tal modo os sacra-
mentos, que as pessoas contemplem neles os 
sinais de Cristo, rezemos ao Senhor. 

2.  Por todos aqueles que como Paulo 
reconhecem que muitas vezes querendo fazer o 
bem fazem o mal, para que a graça de Deus os 
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liberte de si próprios, rezemos ao Senhor. 
3.  Pelos que interiormente sentem prazer  

na Lei de Deus, mas estão sujeitos a outras leis 
que os escravizam, para que a experiência da 
sua fraqueza os torne humildes, rezemos ao 
Senhor. 

4.  Pelos catequistas que comunicam as 
palavras com que Jesus quer renovar os 
corações, para que procurem viver de acordo 
com o que ensinam, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus, ensinai-nos a inter-
pretar os sinais dos tempos e a descobrir a 
vossa presença na história que convosco 
vamos construindo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.

A Semente na Terra - Lc 12,54-59

Depois de ter trabalhado com as imagens do fogo e da água, o Evangelho as retoma, 
modificando-as nas imagens chuva/seca, nuvem/vento. Jesus amava falar com 
imagens, um tipo de linguagem extremamente apto a dizer a realidade sem confiná-la 

nem limitá-la.
-  O raciocínio de Jesus é muito simples. Se vocês são capazes de ler os sinais da terra, por 

que não são capazes de ler os sinais de Deus. Sabemos, pela cara da terra, dizer o que vai 
acontecer. Discernimos bem nas coisas materiais, mas somos falhos de discernimento nas 
coisas espirituais. Paulo vai dizer que o homem animal não consegue captar o que é do Espírito de 
Deus (1Cor 2,14).

-  Jesus, por isso, recorre a uma palavra forte: hipócritas! Essa palavra abre e fecha o 
capítulo 12 (cf. v. 1 e v. 56). O nosso juízo não é o juízo de Deus. Conhecemos bem o que é útil 
para a vida animal, mas ignoramos o que é necessário para a vida eterna. Discernimos a cara da 
terra, mas não percebemos a face do Senhor. Qual fermento será o nosso?

-  Discernir o tempo presente – o agora! – é decisivo, mas não sabemos fazê-lo. O agora é o 
tempo da vida de Jesus, que vivemos na Eucaristia. A sua vinda no mistério do pão e do vinho e o 
nosso encontro com ele é o tempo propício, o momento decisivo para a conversão. A Eucaristia, 
através da comunidade, da palavra e do pão, nos torna contemporâneos do grande mistério, nos 
dá luz para o discernimento e força para viver a decisão por Jesus e pelo seu Reino.

-  A celebração da Eucaristia dá e exige o julgamento justo. Ela torna presente o julgamento 
injusto que levou Jesus à morte e o julgamento justo que o tirou da morte, exaltando-o e 
colocando-o à direita do Pai. Na Eucaristia, o julgamento do mundo é anulado pelo julgamento de 
Deus, que acolhe e aprova a vida doada do Filho.

-  A nossa vida é pontilhada de adversidades. Os inimigos, o inferno, nós mesmos, os 
outros. Sartre exprimiu, com rara felicidade, o desencontro que é o encontro com o outro: “O 
inferno são os outros”. Em virtude, porém, da Eucaristia, o tempo presente nos é dado para a 
reconciliação e o entendimento, vivendo com o outro como irmão e tornando-nos, assim, 
misericordiosos como o Pai (Lc 6,36). Discernimento válido é o que vê na inimizade um apelo à 
conversão do próprio mal à misericórdia consigo mesmo e com os outros. 
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 Santos do dia: Hilário de Gaza (290-370); Úrsula e companheiras (III/IV século); Malco (IV 
século).

Testemunhas do Reino: Geraldo Poblete (1973, Chile).

Datas comemorativas: Dia do Contato Publicitário. Dia da Iluminação. 

22 SÁBADO DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 16,6.8

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. 
Guardai-me como a pupila dos olho; à sombra 
das vossas asas abrigai-me.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos 
servir de todo o coração.

Leitura - Ef 4,7-16        

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

7Irmãos:  Cada um de nós recebeu a graça 
na medida em que Cristo lha deu. Daí esta 

8palavra:  “Tendo subido às alturas, ele capturou 
                  prisioneiros, e distribuiu dons aos homens”. 

9 “Ele subiu”! Que significa isso, senão que ele 
                           desceu também às profundezas da terra? 

10 Aquele que desceu é o mesmo que subiu 
mais alto do que todos os céus, a fim de encher 

11o universo.  E foi ele quem instituiu alguns 
como apóstolos, outros como profetas, outros 
ainda como evangelistas, outros, enfim, como 

 12pastores e mestres.  Assim, ele capacitou os 
santos para o ministério, para edificar o corpo 

13 de Cristo, até que cheguemos todos juntos à 
unidade da fé e do conhecimento do Filho de 
Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura 

14de Cristo em sua plenitude.  Assim, não 

seremos mais crianças ao sabor das ondas, 
arrastados por todo vento de doutrina, ludibria-
dos pelos homens e induzidos por sua astúcia 

15ao erro.  Motivados pelo amor queremos ater-
nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos 

16aquele que é a Cabeça, Cristo.  Graças a ele, o 
corpo, coordenado e bem unido, por meio de 
todas as articulações que o servem, realiza o 
seu crescimento, segundo uma atividade à 
medida de cada membro, para a sua edificação 
no amor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 121

R. Que alegria quando me disseram: 
Vamos à casa Senhor!

1.  Que alegria, quando ouvi que me 
disseram: “Vamos à casa do Senhor!” E agora 
nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas 
portas.  R.

2.  Jerusalém, cidade bem edificada num 
conjunto harmonioso; para lá sobem as tribos 
de Israel, as tribos do Senhor. R.

3.  Para louvar, segundo a lei de Israel, o 
nome do Senhor. sede da justiça lá está  e o 
trono de Davi. R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 33,11

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Não quero a morte do pecador, diz o 

Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha 
vida.  R
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Evangelho - Lc 13,1-9

O Evangelho de hoje contém dois fatos de 
crônica e uma parábola. Os fatos de crônica são 
um massacre perpetrado por Herodes e o 
desabamento de uma torre, que resultaram em 
grande número de vítimas. Diante desses fatos, 
a pergunta é inevitável: por que Deus permite as 
injustiças e as violências, os desastres e os 
acidentes? Fiquemos atentos para, na pro-
clamação do Evangelho, ouvirmos a resposta 
de Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1 Naquele tempo, vieram algumas pessoas 
trazendo notícias a Jesus a respeito dos 
galileus que Pilatos tinha matado, misturando 
seu sangue com o dos sacrifícios que ofere-
ciam.  Jesus lhes respondeu: "Vós pensais que 2

esses galileus eram mais pecadores do que 
todos os outros galileus, por terem sofrido tal 
coisa?  Eu vos digo que não. Mas se vós não 3

vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo 
modo.  E aqueles dezoito que morreram, 4

quando a torre de Siloé caiu sobre eles? 
Pensais que eram mais culpados do que todos 
os outros moradores de Jerusalém?  Eu vos 5

digo que não. Mas, se não vos converterdes, 
reis morrer todos do mesmo modo".  E Jesus 6

contou esta parábola: "Certo homem tinha uma 
figueira plantada na sua vinha. Foi até ela 
procurar figos e não encontrou.  Então disse ao 7

vinhateiro: 'Já faz três anos que venho pro-
curando figos nesta figueira e nada encontro. 
Corta-a! Por que está ela inutilizando a terra?'                  
8 Ele, porém, respondeu: 'Senhor, deixa a 
figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela 
e colocar adubo.  Pode ser que venha a dar 9

fruto. Se não der, então tu a cortarás". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Invoquemos o Pai celeste para que nos 

converta e pela força da Palavra nos torne 
capazes de dar frutos neste tempo de graça que 
nos oferece, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja prossiga a obra de 
Jesus, dirigindo a todos um contínuo apelo à 
conversão, que os leve a encontrar-se com um 
novo sentido para a vida e com o perdão de 
Deus, rezemos ao Senhor.

2.  Para que as tragédias, os atos violentos 
e os acidentes, que marcam o quotidiano de 
cada país e do mundo inteiro, despertem a 
nossa responsabilidade por transformar a 
realidade dura que nos interpela, rezemos ao 
Senhor.

3.  Para que a parábola da figueira estéril 
nos recorde que o Senhor Deus é bondoso e 
paciente, e espera que demos bons frutos e não 
só folhas vistosas, rezemos ao Senhor.

4.  Para que os membros desta assembleia 
eucarística creiam que o Espírito de Deus, que 
ressuscitou Jesus, também dará vida aos 
corpos mortais dos nossos defuntos, rezemos 
ao Senhor.

Senhor, nosso Deus e Pai celeste, escutai as 
súplicas dos membros da Igreja do vosso Filho, 
que se reuniram para O escutar e celebrar a sua 
Páscoa. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.
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A Semente na Terra - Lc 13,1-9

O capítulo 13 se assemelha literariamente a uma grande “inclusão”: começa e termina com 
o tema da “morte” (cf. 13,1 e 13,35). A morte deveria atingir os pecadores – que somos 
todos (vv. 1-5) – mas recai sobre Jesus (vv. 31-35). No centro do capítulo, estão as 

comparações do grão de mostarda e do punhado de fermento (vv. 18-21), que, morrendo, dão 
vida!

-  O Evangelho de hoje contém dois fatos de crônica (vv. 1-5) e uma parábola (vv. 6-9). Os 
fatos de crônica são um massacre perpetrado por Herodes e o desabamento de uma torre, que 
resultaram em grande número de vítimas. No caso do massacre, estão em cena a liberdade e a 
maldade humanas; no caso da torre, a inevitabilidade e a violência da natureza; em ambos, o 
horizonte da morte, vivida por nós como violência indevida. 

-  Diante desses fatos, a pergunta é inevitável: por que Deus permite as injustiças e as 
violências, os desastres e os acidentes? A história com suas injustiças e a natureza com seus 
desmandos parecem comandados pelo mal (cf. Lc 4,6) ou pelo acaso. 

-  No primeiro caso, espera-se que Jesus julgue e se posicione entre bons e maus; na 
segunda, visualiza-se uma objeção que não cala: como se pode confiar no Pai se os inocentes 
sofrem?

-  Jesus não foge à problemática levantada; toma os dois casos como modelos de difícil 
discernimento e procura dar ao crente uma chave de leitura para os acontecimentos históricos e 
naturais (cf. Sl 136) que gritam aos céus e questionam a Deus, como, em nossos dias, o 
holocausto dos judeus (a Shoá)* durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

-  O mal está misteriosamente ligado ao pecado, mas não foge ao controle daquele Deus que 
sustenta em suas mãos os abismos da terra (Sl 95,4) e recolhe num odre as águas do mar (Sl 
33,7). É verdade que todos pecamos (Rm 3,23), mas o nosso mal agora é lugar de salvação. Como 
diz Paulo: “onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rm 5,20). 

-  Apesar da inegável misterioridade que envolve esses acontecimentos, a indicação 
deixada por Jesus é clara: é preciso ler os acontecimentos a um nível mais profundo, em termos de 
perdição e salvação. Eles, na verdade, desvelam a perdição da qual a conversão ao Senhor nos 
salva! 

-  É preciso evitar toda leitura maniqueísta: de um lado, o bem; de outro, o mal; de um lado, 
os bons; de outro, os maus. Ao invés, é preciso olhar para o mal que está aninhado dentro de nós, 
de modo que, reconhecendo-o e vendo nele um apelo do Senhor, nos convertamos. Os males fora 
de nós – que são reais – são um convite para reconhecermos os males dentro de nós e nos 
perguntarmos qual o fermento que movimenta nossa vida!

-  A parábola da figueira estéril (vv. 6-9) é transparente. O Pai e o Filho cuidam do ser 
humano e não esperam senão que ele responda ao seu amor. Esta resposta não é nenhuma 
injunção do exterior nem uma imposição da qual não se pode fugir, mas é a própria realização do 
ser humano, como realização da figueira é produzir figos! Mas, assim como a figueira é estéril, 
também o ser humano não se decide a produzir frutos de conversão (cf. Lc 3,8). A uma visão 
matemática da história, com a vinda de Jesus, o tempo da espera estaria terminado e o 
julgamento, realizado. Mas Deus dá ao ser humano “ainda um ano” e se desdobra para que ele 
frutifique e não seja cortado. Deus não se alegra com o fracasso, mas com a conversão do ser 
humano (cf. Ez 18,23-32; 33,11). A conversão do ser humano é o único motivo teológico para que 
o machado, já fincado na raiz da árvore (Lc 3,9), não a corte, mas provoque a reação que a salvará!
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-  A parábola da figueira estéril como que substitui a história da figueira cortada porque 
improdutiva (cf. Mc 11,12-14.20-25). O significado de fundo é, de fato, o mesmo. Com a 
diferença, porém, que, aqui, na parábola, a figueira não é cortada. Se a história foi inapelável, a 
parábola a reabre, mostrando que, enquanto não soa a última trombeta, o julgamento pode ser 
adiado, pois Deus continua o seu trabalho com vistas à conversão de todos!

 Santos do dia: Salomé da Galileia (I século); Córdula (III/IV século); Ingueberto (VII/VII 
século); Bertário (810-884).

Testemunhas do Reino: Ernesto Lahourcade (1976, Argentina). Eduardo Capiau (1981, 
Guatemala). Nevardo Fernández (1987, Colômbia).

Datas comemorativas: Nascimento de F. Liszt (1811). Dia do Protesto Mundial contra o Uso 
do Eletrochoque. Dia do Pára-quedista. Dia da Praça. 

ANOTACÃO LITURGICA 

Amanhã, penúltimo Domingo de outubro: Dia das Missões e da Obra Pontifícia da Infância 
Missionária. Missa “pela Evangelização dos  Em todas as Igrejas, pode-se celebrar uma 

povos” (verde ou branco): Glória, Creio, Prefácio  dos  dos domingos comuns. 
(Missa para Diversas Necessidades, n. 14 A e B).

Leituras:
Is 2,1-5 ou Is 56,1.6-7 ou Is 60,1-6 ou Zc 8,20-23

Sl 18 (19),2-3.4-5 (R/. 5a) ou Sl 66 (67),2-3.5. 7-8 (R/. 4)
At 1,3-8 ou Rm 10,9-18 ou 1Tm 2,1-8

Mt 28,16-20 ou Mc 16,15-20 ou Lc 24,44-53 ou Jo 11,45-52

COLETA PARA AS MISSÕES

COLETA em todo o mundo para as Missões.  Desta grande campanha se reservará 
uma percentagem adequada para as Missões na África e 10% para a Infância Missionária. 

O fruto da coleta deverá ser entregue integralmente à Cúria diocesana.

“Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os 
costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se 
tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à 

auto-preservação. A reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige, só 
se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais 

missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais 
comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante 

de «saída» e, assim, favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem 
Jesus oferece a sua amizade.” (Evangelii gaudium 27) 
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23 30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - A liturgia desse 30º 
Domingo do Tempo Comum é um convite a 
avaliarmos a qualidade da nossa oração. Quem 
se considera justo não fala com Deus, mas 
consigo mesmo. Contempla suas virtudes e 
suas obras. Quem, no entanto, se considera 
pecador reconhece a própria miséria e atrai a 
misericórdia de Deus. Como são nossas 
orações? A quem nos dirigimos? Do que 
falamos? Como são nossas liturgias? Qual a 
nossa participação?

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 

nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.

1Oração do dia 

Ó Deus, que desejais a salvação de todos e 
que cheguem ao conhecimento da verdade, 
vede a extensão da vossa messe e enviai 
operários, para que o Evangelho seja anunciado 
a toda criatura. E fazei que o vosso povo, 
reunido pela palavra da vida e sustentado pela 
força dos sacramentos, possa caminhar com 
alegria na estrada da salvação e do amor.

Primeira leitura - Eclo 35,15b-17.20-
22a

Leitura do Livro do Eclesiástico 

15b O Senhor é um juiz que não faz discri-
minação de pessoas.  Ele não é parcial em 16

prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas 
dos oprimidos;  jamais despreza a súplica do 17

órfão, nem da viúva, quando desabafa suas 
mágoas.  Quem serve a Deus como ele o quer, 20

será bem acolhido e suas súplicas subirão até 
as nuvens.  A prece do humilde atravessa as 21

nuvens: enquanto não chegar não terá repouso; 
e não descansará até que o Altíssimo inter-
venha, ª faça justiça aos justos e execute o  22

julgamento. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33

R. O pobre clama a Deus e ele escuta: 
o Senhor liberta a vida dos seus servos.

1.  Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo, seu louvor estará sempre em minha 

1Missa pela Evangelização dos Povos, MR, p. 902ss.
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boca. Minha alma se gloria no Senhor; que 
ouçam os humildes e se alegrem! R.

2.  Mas ele volta a sua face contra os maus, 
para da terra apagar sua lembrança. Clamam os 
justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as 
angústias os liberta. R.

3.  Do coração atribulado ele está perto e 
conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor 
liberta a vida dos seus servos, e castigado não 
será quem nele espera. R.

Segunda leitura - 2Tm 4,6-8.16-18

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo 

Caríssimo:  Quanto a mim, eu já estou para  6

ser oferecido em sacrifício; aproxima-se o 
momento de minha partida.  Combati o bom 7

combate, completei a corrida, guardei a fé.                     
8 Agora está reservada para mim a coroa da 
justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a mim, mas 
também a todos que esperam com amor a sua 
manifestação gloriosa.  Na minha primeira 16

defesa, ninguém me assistiu; todos me 
abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado 
em conta.  Mas o Senhor esteve a meu lado e 17

me deu forças, ele fez com que a mensagem 
fosse anunciada por mim integralmente, e 
ouvida por todas as nações; e eu fui libertado da 
boca do leão.  O Senhor me libertará de todo 18

mal e me salvará para o seu Reino celeste. A ele 
a glória, pelos séculos dos séculos! Amém.            
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 2 Cor 5,19

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  O Senhor reconciliou o mundo em 

Cristo, confiando-nos sua Palavra; a Palavra da 
reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos 
salva. R.

Evangelho - Lc 18,9-14

A oração pode ser de louvor, súplica ou 

agradecimento. Quando de louvor, é louvor a 
Deus, não ao orante. O louvor a Deus não pode 
andar junto com o orgulho de si mesmo e o 
desprezo do outro. Parafraseando São João: 
não se pode louvar a Deus, a quem não se vê, e 
desprezar o irmão, a quem se vê. Quem diz que 
louva a Deus, mas condena o irmão, é men-
tiroso, e a verdade de Deus não está nele!

 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

9Naquele tempo:  Jesus contou esta pará-
bola para alguns que confiavam na sua própria 

10justiça e desprezavam os outros:  "Dois 
homens subiram ao Templo para rezar: um era 

11fariseu, o outro cobrador de impostos.  O 
fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: 'Ó 
Deus, eu te agradeço porque não sou como os 
outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, 

12nem como este cobrador de impostos.  Eu 
jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de 

13toda a minha renda'.  O cobrador de impostos, 
porém, ficou à distância, e nem se atrevia a 
levantar os olhos para o céu; mas batia no peito, 
dizendo: 'Meu Deus, tem piedade de mim que 

14sou pecador!'  Eu vos digo: este último voltou 
para casa justificado, o outro não. Pois quem se 
eleva será humilhado, e quem se humilha será 
elevado". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Senhor que nos dê um coração 
capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações 
por todos os homens e mulheres, especial-
mente por aqueles que ainda não fizeram uma 
forte experiência de encontro com Jesus Cristo: 
R.: Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelo papa Francisco, por  nosso bispo 
(nome) e por todos os presbíteros, para que 
saibam acolher os pecadores com bondade e 
sem discriminação, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos povos que sofrem fome e estão 
em guerra e pelos que vivem debaixo de 
ditaduras e na violência, para que Deus lhes 
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conceda, sem demora, pão e paz, rezemos ao 
Senhor 

3.  Pelos missionários e missionárias que 
anunciam Jesus e seu Evangelho, para que o 
amor de Deus e dos homens e mulheres de hoje 
os encorajem a continuar, rezemos ao Senhor 

4.  Pelos doentes do corpo ou do espírito e 
pelos idosos, os marginalizados e os rejeitados, 
para que encontrem amigos que os escutem e 
pessoas que os apoiem, rezemos ao Senhor 

5.  Pelos membros desta nossa assem-
bleia, para que, orando a Deus com humildade, 
possam voltar justificados a suas casas, reze-
mos ao Senhor 

Senhor, que inspirais as nossas súplicas, 
atendei às orações dos vossos fiéis, que Vos 
pedem, com sincera humildade, por todos os 

homens e mulheres a quem quereis salvar, e 
tende compaixão de todos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Sugestão: Oração eucarística VI - B

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 

A Semente na Terra - Lc 18,9-14

N
esta parábola Jesus faz uma crítica aos que estão seguros da própria justiça e cujas 
atitudes Jesus já havia criticado (Lc 5,32; 15,7;16,15). É um apelo à prática da 
humildade. O fariseu cumpre de fato as práticas piedosas de sua seita (5,33; 11,42) e 

nisto encontra a certeza da sua justiça. Mas ele não espera nada de Deus. Também o coletor de 
impostos diz a verdade: ele é pecador. É justamente esta confissão sincera que o abre para Deus e 
à sua graça. A justiça que o fariseu pretendia adquirir por suas obras, é um dom que só Deus pode 
conceder.

-  Lucas não informa quem são os destinatários desta parábola, mas é bem possível Alguns: 
que sejam os fariseus que já foram mencionados em 7,36-50; 15,2; 16,15.

-  A justiça baseada nas condições humanas se opõe à verdadeira Confiar na própria justiça: 
justiça de Deus. O Apóstolo Paulo também afirma isso em Rm 10,3; Gl 2,16. É hipocrisia achar-se 
justo diante de Deus por seus próprios méritos e ainda mais desprezar e acusar os outros, como 
fazia o fariseu.

-  F  Eles não se diferenciam pela posição social, nem pela fortuna que ariseu x publicano:
possuem. Sabemos que os fariseus amavam o dinheiro (16,14) e que os cobradores de impostos 
enriqueciam à custa do seu trabalho, tantas vezes desonestamente; basta ver o caso de Levi (5,39) 
e de Zaqueu (19,2). A princípio, o fariseu está mais próximo de Deus porque observa a Lei, 
enquanto que o cobrador de impostos trabalha para o império opressor. Sua diferença está no 
modo como se dirigem a Deus.

-   O fariseu da parábola reza com franca gratidão por seu estado espiritual O fariseu:
saudável. Não há sinal de que está tentando mentir. Os fariseus faziam um jejum severo duas 
vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, para o bem de toda a nação. E não há razão para 
duvidar de que pagava o dízimo. A tragédia é que o fariseu não entende a natureza imperfeita dessa 
oração. Ele está enganando a si mesmo. Não se considera servo de Deus, mas alguém que 
merece a graça de Deus por um trabalho bem feito. Além desse orgulho, ele torna-se culpado 
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porque despreza e julga o coletor de impostos. Fariseu significa “separado” e é assim que age: 
separa-se dos demais. A sua oração divide, separa, julga; diferente é o que ensina Jesus: Ele quer 
reconciliar, reunir, resgatar (11,2-4).

-  Bem diferente do fariseu é a atitude do cobrador de impostos O cobrador de impostos: 
que está consciente dos próprios pecados. Ele sabe que não merece consideração por causa de 
nada que tenha feito. A oração que ele faz é com gestos de humildade: “Meu Deus, tem piedade de 
mim que sou pecador” (v. 13). Reconhece seu desamparo e sua fragilidade e assim se torna 
dependente. É esta carência e humildade que abrem a pessoa para a graça de Deus. O próprio 
Jesus tira da parábola a chocante conclusão: o fariseu praticante vai para a casa injustificado, o 
cobrador de impostos está justificado.

-  O cobrador de impostos é justificado no tribunal de Deus. Ele reconheceu sua Justificado: 
necessidade da misericórdia de Deus e demonstrou tristeza por seus pecados. O fariseu, 
entretanto, não precisa do gratuito dom divino da justificação, pois justificou-se a si mesmo.

-   Esta sentença de Jesus, Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado:
usada por ele em outros momentos nos Evangelhos (Lc 14,11; Mt 23,12), condena a orgulhosa 
segurança dos fariseus (16,15) e convida à humildade. Esta não é uma vingança de Deus, mas 
revela o modo de agir de Deus, retribuindo a cada um segundo seu agir: quem se exalta está se 
iludindo a si mesmo; quem, ao contrário, se humilha, dá-se conta da sua miséria e crê que Deus 
pode e quer exaltá-lo (veja-se o Magnificat de Maria 1,46-48.51-53).

Não somos melhores nem piores do que os outros, somos iguais! Se recebemos a graça de 
podermos seguir o chamado de Jesus, seguir os mandamentos de Deus, nem por isso devemos 
nos considerar melhores que os outros. “Somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos 
fazer” nos ensinou Jesus (Lc 17,10), pois a quem muito foi dado, muito será pedido (Lc 12,48). 
Portanto, se conhecemos a Palavra de Deus e vivemos de acordo com o que ela ensina, ainda 
assim não devemos nos orgulhar, pois dependemos sempre da graça de Deus. Nem devemos 
julgar nossos irmãos, mesmo que sejam pecadores. Devemos e podemos ajudá-los a se 
aproximar de Deus. O Papa Francisco nos ensina que: “A todos deve chegar a consolação e o 
estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa, para além dos 
seus defeitos e das suas quedas” (EG 44).

QUEM SOU EU PARA JULGAR?

José Antonio Pagola

A parábola do fariseu e do publicano normalmente desperta em não poucos cristãos uma 
grande rejeição para com o fariseu que está diante de Deus arrogante e seguro de si mesmo, e 
uma simpatia espontânea para com o publicano que humildemente reconhece o seu pecado. 
Paradoxalmente, o relato pode despertar em nós este sentimento: "Eu te agradeço, meu Deus, 
porque eu não sou como este fariseu".

Para ouvir corretamente a mensagem da parábola, devemos ter em mente que Jesus não a 
conta para criticar os setores fariseus, mas para agitar a consciência de "alguns que, 
considerando-se justos, se sentiam seguros de si mesmos e desprezavam os outros". Entre estes 
nos encontramos, certamente, não poucos católicos de nossos dias.
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A oração do fariseu nos revela sua atitude interior: "Oh Deus! Eu te agradeço porque não sou 
como os outros". Que tipo de oração é esta de acreditar-se melhor do que outros? Até um fariseu, 
seguidor fiel da Lei, pode viver em uma atitude pervertida. Este homem se sente justo diante de 
Deus e, precisamente por esta razão, torna-se um juiz que despreza e condena aqueles que não 
são como ele.

O publicano, pelo contrário, só consegue dizer: "Oh Deus! Tem misericórdia de mim, 
pecador". Este homem humildemente reconhece o seu pecado. Não pode gloriar-se de sua vida. 
Ele se confia à compaixão de Deus. Não se compara com ninguém. Não julga os outros. Vive em 
verdade diante de si mesmo e de Deus.

A parábola é uma crítica penetrante que desmascara uma atitude religiosa enganosa, que nos 
permite viver diante de Deus seguros de nossa inocência, enquanto condenamos a partir de nossa 
suposta superioridade moral a todo aquele que não pensa ou age como nós.

Circunstâncias históricas e correntes triunfalistas afastadas do evangelho nos tornaram os 
católicos particularmente propensos a esta tentação. Por isso, temos que ler a parábola cada um 
em atitude de autocrítica: Por que nos acreditamos melhores do que os agnósticos? Por que nos 
sentimos mais perto de Deus do que os não praticantes? O que há no fundo de certas orações pela 
conversão dos pecadores? O que significa reparar os pecados dos outros, sem viver convertendo-
nos a Deus?

Recentemente, quando perguntado por um jornalista, o Papa Francisco fez esta declaração: 
"Quem sou eu para julgar um gay?". Suas palavras surpreenderam quase todos. Ao que parece, 
ninguém esperava uma resposta tão simples e evangélica de um Papa católico. No entanto, essa é 
a atitude de quem vive de verdade diante de Deus.

 Santos do dia: Severino de Colônia (IV/V século); Oda de Amay (+634); Romano de Rouen 
(+640); João de Mântua (1168-1249); Henrique de Colônia (1200-1229); João de Capistrano 
(1386-1456). 

Testemunhas do Reino: Marco Antonio Ayerbe Flores (1981, Peru). Vilmar José de Castro 
(1986, Brasil). João “Ventinha” (1987, Brasil).

Datas comemorativas: Nascimento de Pelé. Dia de Santos Dumont. Dia da Asa. Dia do 
Aviador. Dia da Aviação. Dia da FAB. 

24 SEGUNDA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.
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Leitura - Ef 4,32 – 5,8

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos:  Sede bons uns para com os 4,32

outros, sede compassivos; perdoai-vos 
mutuamente, como Deus vos perdoou por meio 
de Cristo.  Sede imitadores de Deus, como 5,1

filhos que ele ama.  Vivei no amor, como Cristo 2

nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por 
nós, em oblação e sacrifício de suave odor.  A 3

devassidão, ou qualquer espécie de impureza 
ou cobiça sequer sejam mencionadas entre 
vós, como convém a santos.  Nada de palavras 4

grosseiras, insensatas ou obscenas, que são 
inconvenientes; dedicai-vos antes à ação de 
graças.  Pois, sabei-o bem, o devasso, o 5

impuro, o avarento – que é um idólatra – são 
excluídos da herança no reino de Cristo e de 
Deus.  Que ninguém vos engane com palavras 6

vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os 
que lhe desobedecem.  Não sejais seus cúm-7

plices.  Outrora éreis trevas, mas agora sois luz 8

no Senhor. Vivei como filhos da luz. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1 

R. Sejamos, pois, imitadores do 
Senhor, como convém aos amados filhos 
seus.

1.  Feliz é todo aquele que não anda  con-
forme os conselhos dos perversos; que não 
entra no caminho dos malvados,  nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu 
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, 
sem cessar. R.

2.  Eis que ele é semelhante a uma árvore 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as 
suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele 
faz vai prosperar. R.

3.  Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada 

e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o 
caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17ba

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vossa palavra é a verdade; santificai-

nos na verdade! R.

Evangelho - Lc 13,10-17

A mulher do Evangelho de hoje se parece 
com a figueira estéril. Fechada e encurvada 
sobre si mesma durante anos, pode agora se 
pôr de pé diante Daquele de quem é imagem e 
semelhança. A mulher recurvada curada por 
Jesus é imagem do ser humano livre, especial-
mente das mulheres que lutam por afirmar sua 
dignidade. Brilha em sua face a salvação que 
vem de Deus (Sl 42,12).

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus estava ensinando 10

numa sinagoga, em dia de sábado.  Havia aí 11

uma mulher que, fazia dezoito anos, estava com 
um espírito que a tornava doente. Era encurvada 
e incapaz de se endireitar.  Vendo-a, Jesus 12

chamou-a e lhe disse: “Mulher, estás livre da 
tua doença”.  Jesus colocou as mãos sobre 13

ela, e imediatamente a mulher se endireitou, e 
começou a louvar a Deus.  O chefe da sina-14

goga ficou furioso, porque Jesus tinha feito 
uma cura em dia de sábado. E, tomando a 
palavra, começou a dizer à multidão: “Existem 
seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses 
dias para serdes curados, mas não em dia de 
sábado”.  O Senhor lhe respondeu: “Hipó-15

critas! Cada um de vós não solta do curral o boi 
ou o jumento, para dar-lhe de beber, mesmo 
que seja dia de sábado?  Esta filha de Abraão, 16

que Satanás amarrou durante dezoito anos, não 
deveria ser libertada dessa prisão, em dia de 
sábado?”  Esta resposta envergonhou todos 17

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
4 

de
 O

ut
ub

ro
 -

 S
eg

un
da

-f
ei

ra
 d

a 
30

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

87

os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se 
alegrava com as maravilhas que ele fazia.                 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus ensinou que não basta cumprir a letra 
da lei, mas é preciso agir segundo o seu 
espírito. Peçamos ao Pai que nos ensine esta 
verdade tão essencial, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelos que na Igreja interpretam a Lei de 
Deus à luz do Espírito, pelos que a entendem 
com bom senso e com amor e pelos que, 
seguindo-a, procuram fazer o bem, rezemos, 
irmãos.

2.  Por aqueles homens que vivem apenas 
segundo a carne, por tantos outros que são 
conduzidos pelo Espírito e por aqueles que 
chamam a Deus de Pai, rezemos, irmãos.

3.  Pelas mulheres mais pobres e com 
doenças graves, por aquelas que, desde 
jovens, não podem levantar-se da cama e por 
todas as que carregam uma cruz muito pesada, 

rezemos, irmãos.
4.  Pelos presbíteros que dão a Unção 

quando são chamados, pelos médicos que 
socorrem os doentes a qualquer hora e pelos 
bombeiros sempre dispostos a ajudar quem 
sofre, rezemos, irmãos. 

Senhor, Pai santo, que, para sermos santos, 
nos libertastes da escravidão do pecado, fazei 
que vivamos sempre em ação de graças. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos pro-
duzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos. 

SANTO ANTÔNIO MARIA CLARET, BISPO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum dos Pastores (Bispos) - MR pág. 754)

Oração do dia

Ó Deus, que fortalecestes o bispo Sano 
Antônio Maria Claret com caridade e paciência 
admirável para propagar o Evangelho entre os 

povos, dai que, por sua intercessão, bus-
quemos o que é vosso, e nos apliquemos com 
todo empenho em conquistar nossos irmãos 
para Cristo. 

A Semente na Terra - Lc 13,10-17

A
 mulher do Evangelho de hoje se parece com a figueira estéril. A figueira estéril, 
segundo São Gregório, simboliza o ser humano que, não querendo produzir o fruto da 
obediência, ao invés de crescer reto, entortou-se. Os dezoito anos de doença 

simbolizam o mal do ser humano, criado no sexto dia nos três momentos da história da salvação: 
antes, durante e depois da Lei, até o momento em que ouve a palavra do Senhor que declara sua 
liberdade. Seis multiplicados por três dá dezoito! Graças a Jesus, o ser humano, fechado e 
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 Santos do dia: Evergísio (+593); Antônio Maria Claret (1807-1870); Luís Guanella (1842-
1915).

Testemunhas do Reino: Juán Caballero (1977, Porto Rico). Vícto Gálves (2009, Guatemala).

Datas comemorativas: Criação da ONU (1945). Dia das Nações Unidas (Aniversário da 
publicação da Carta da ONU, 1945). Dia Mundial do Desenvolvimento. Dia Mundial dos Clubes de 
Serviço. Dia Mundial das Nações Unidas (ONU). 

25 TERÇA-FEIRA - SANTO ANTÕNIO DE SANT'ANA GALVÃO
(Branco - Of. da memória - Comum dos Pastores ou dos Religiosos)

Antífona da entrada - Lc 4,18

Repousa sobre mim o Espírito do Senhor; 

ele me ungiu para levar a boa-nova aos pobres 
e curar os corações contritos.
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encurvado sobre si mesmo, pode, finalmente, por-se de pé diante daquele de quem é imagem e 
semelhança. A mulher recurvada curada por Jesus é imagem do ser humano livre. Brilha em sua 
face a salvação que vem de Deus (Sl 42,12).

-  O milagre da mulher encurvada nos mostra o que pode acontecer neste ano que a 
paciência de Deus concede para a nossa conversão. É o anúncio da salvação já dada em Jesus, 
para nos voltarmos para ela e a acolhermos. O sábado, dia do repouso de Deus, está em ação no 
mundo. A mulher encurvada ergue-se como um símbolo de Deus, que, mandando e oferecendo 
seu Filho, se encurva sobre o ser humano. Toda criatura encurvada pode endireitar-se e refletir em 
sua face a glória do Filho. A história está objetivamente salva; o anúncio visa a conhecer, 
reconhecer e acolher livremente a salvação dada em Cristo.

-  Em Lc 13,10-17, fala-se cinco vezes de “sábado” e duas de “é necessário”. O centro do 
relato é a salvação dada a uma filha de Abraão. Com Jesus chegou entre nós o “sábado” e realiza-
se a “necessidade” de Deus, que é salvar o ser humano. 

-  O Reino é pequeno como uma sementinha e escondido como o fermento ou o sal (Lc 
13,18-21), mas movimenta e transforma o mundo. O sábado que Deus quer estender ao homem, 
inaugurado na sinagoga de Nazaré (cf. Lc 4), se realiza toda vez que hoje o ser humano recupera a 
posição “de pé” diante de Deus.

-  Ler a história é ler nela a salvação que Deus realiza por meio de Jesus. Quem olha a 
história com esses olhos é curado, alegra-se e glorifica a Deus como a mulher 'endireitada' e a 
multidão entusiasmada. Quem vê a história com outros olhos continua dobrado sobre si mesmo, 
se enraivece e se cobre de vergonha, como o chefe da sinagoga e os adversários de Jesus.

-  Podem-se notar semelhanças entre Lc 13,10-17 e Lc 6,6-11 (cura, na sinagoga, de um 
homem com a mão direita seca) e Lc 14,1-6 (cura de um homem hidrópico).* E deve-se notar 
que, diferentemente da cura da mulher com fluxo de sangue (Mt 9,20), a mulher do Evangelho de 
hoje não se esforça para tocar Jesus. Ao contrário, a mulher do Evangelho de hoje é buscada e 
tocada por Jesus. Lá, se sublinhava a fé insistente da mulher; aqui, se chama a atenção para a 
iniciativa paciente de quem veio para procurar os filhos de Abraão que estavam perdidos (Lc 
19,9ss.). 
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Oração do dia 

Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de 
Santo Antônio de Sant'Ana Galvão um instru-
mento de caridade e de paz no meio dos 
irmãos, concedei-nos, por sua intercessão, 
favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém.

Leitura - Ef 5,21-33

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

21Irmãos:  Vós que temeis a Cristo, sede 
22solícitos uns para com os outros.  As mulheres 

sejam submissas aos seus maridos como ao 
23Senhor.  Pois o marido é a cabeça da mulher, 

do mesmo modo que Cristo é a cabeça da 
24Igreja, ele, o Salvador do seu Corpo.  Mas 

como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as 
mulheres solícitas em tudo pelos seus ma-

 25ridos.  Maridos, amai as vossas mulheres, 
como o Cristo amou a Igreja e se entregou          

26por ela.  Ele quis assim torná-la santa, 
purificando-a com o banho da água unida à 

27Palavra.  Ele quis apresentá-la a si mesmo 
esplêndida, sem mancha nem ruga, nem 
defeito algum, mas santa e irrepreensível.                  
28 Assim é que o marido deve amar a sua 
mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que 

29ama a sua mulher ama-se a si mesmo.  Nin-
guém jamais odiou a sua própria carne. Ao 
contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, 

30como o Cristo faz com a sua Igreja;  e nós 
31somos membros do seu corpo!  Por isso o 

homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à 
 32sua mulher, e os dois serão uma só carne.  Este 

mistério é grande, e eu o interpreto em relação a 
33Cristo e à Igreja.  Em todo caso, cada um, no 

que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si 
mesmo; e a mulher deve respeitar o seu 
marido. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 127 

R. Felizes todos que respeitam o 
Senhor!

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

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

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

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e  

da terra, pois revelaste os mistérios do teu 
Reino! R.

Evangelho - Lc 13,18-21

O Reino é pequeno como a semente e 
pouco como a farinha. Mas cresce e faz crescer. 
Sua meta não é o espetáculo nem o triunfo, mas 
a transformação deste mundo apequenado 
pelo egoísmo e incapaz de crescer sem o vigor 
e os valores transformadores do Reino de Deus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo,  Jesus dizia: "A que é 18

semelhante o Reino de Deus, e com que 
poderei compará-lo?  Ele é como a semente 19

de mostarda, que um homem pega e atira no 
seu jardim. A semente cresce, torna-se uma 
grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos 
nos seus ramos".  Jesus disse ainda: "Com 20

que poderei ainda comparar o Reino de Deus?               
21 Ele é como o fermento que uma mulher pega 
e mistura com três porções de farinha, até          
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A Semente na Terra - Lc 13,18-21

S
e a perícope precedente (Lc 13,10-17) mostrava que o Reino está ativo no mundo, a de 
hoje mostra “como.” O Reino de Deus tem uma aparência insignificante, é quase invisível 
e, sem o discernimento da fé, é impossível percebê-lo. Atua na história conforme o estilo 

de Jesus, que nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre, imerso na irrelevância religiosa e 
política. O Evangelho de hoje alude a essa realidade do messianismo de Jesus com a rica 
linguagem das parábolas.

-  O Reino de Deus, preferencialmente destinado aos pequenos, pecadores e pobres, aos 
olhos dos grandes, justos e prósperos, é uma realidade insignificante e destinada à falência. Uma 
semente que apodrece debaixo da terra! Mas aqui está o . A semente que apodrece paradoxo
debaixo da terra revela, assim, a sua força vital, espontânea e específica. Vira planta, outra planta, 
nova planta, carregada de dezenas, centenas de sementes. Uma massa imunda e desprezível! O 
Reino dado aos pecadores, aos olhos dos justos, é como o fermento: um pouco de farinha que 
estragou! Mas, de novo, aqui está o paradoxo. O fermento tem a força de transformar em pão leve e 
saboroso a massa seca e dura do trigo considerado bom.

-  Se quisermos perceber a presença do Reino, precisamos lançar o nosso olhar sobre 
aquilo que aparentemente não conta. Deus, o Deus diferente de Jesus, realiza o seu plano com o 

que tudo fique fermentado". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Invoquemos o Senhor Jesus, que falou do 
Reino de Deus como semente lançada no 
coração de cada um para aí germinar e crescer, 
e peçamos-Lhe com fé: R. Jesus, Filho de  
Deus, venha a nós o vosso Reino.

1.  Pelos homens e mulheres que coope-
ram com Jesus, o semeador, pelos que 
espalham, em seus ambientes, o perfume do 
Reino, e por aqueles que o deixaram morrer por 
falta de fé, rezemos, irmãos.

2.  Pelos que já começaram a receber o 
Espírito de Deus, por aqueles que transformam 
o mundo com a oração e pelos que o fazem com 
o testemunho da sua entrega, rezemos, irmãos.

3.  Pelos que sofrem com os olhos postos 
na glória de Cristo, pelos que anseiam pela 
gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e pelos 
que já a vivem, mas esperam ainda a sua 
plenitude, rezemos, irmãos.

4.  Pelos que na comunidade são membros 
ativos do Reino de Deus, pelos que estão 
sempre prontos a dizer “sim” e a colaborar e 
também por aqueles que só sabem dizer “não” 
a tudo e a todos, rezemos, irmãos.

Senhor Jesus, que comparastes o Reino à 
semente, fazei que ela germine, cresça e dê 
fruto abundante para a vida do mundo. Vós que 
viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, puri-
ficados pela vossa graça, sejamos renovados 
pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra.

Oração depois da comunhão

Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia, para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos.
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que é pequeno, desprezado, nada (1Cor 2,4ss.). 
-  A atuação do Reino não nega nem anula a liberdade de o homem fazer a história. A 

interpretação última, porém, escapa ao ser humano. Esta está na cruz do Filho. Esta é revelada no 
mistério do Filho do Homem. Ele foi pego e lançado fora. A semente inane foi sepultada debaixo 
da terra. Mas aqui está o paradoxo. Ele se tornou a árvore da vida que, pela força do Espírito, 
frutifica para todos os homens. Foi pego e escondido depressa, como algo imundo, para celebrar 
a festa que se aproximava (Jo 19,31ss.). Mais uma vez, porém, aí está o paradoxo. Ele tornou-se, 
assim, fermento de novidade que fez crescer a terra dura, estourando seus sepulcros de pedra. 

-  O fermento do Reino é muito diferente do fermento dos fariseus: no lugar do medo da 
morte (Lc 12,1ss.), o amor do Pai (Lc 12,32ss.); no lugar da acumulação, o dom (Lc 12,13ss.; 
22ss.); no lugar do ladrão que rouba a vida (Lc 12,39), o Esposo que bate à porta para o encontro 
das núpcias (Lc 12,35)!

- Por isso, é preciso discernir. As parábolas de hoje oferecem os critérios de 
discernimento, para que possamos contemplar a história do alto, como Deus mesmo a vê. São 
parábolas cristológicas, pois ajudam a ler na história humilde, humilhante e perdida de Jesus a 
força libertadora de Deus. São parábolas eclesiológicas, pois a Igreja deve seguir Jesus e seu 
estilo para dar testemunho de sua missão. 

-  Os Atos dos Apóstolos mostram a verdade dessas duas parábolas. Em Filipos, uma única 
mulher acolheu o pequeno Paulo. Essa mulher foi a pequena semente que frutificou na grande 
árvore da Igreja que se alastrou pela Europa (At 16,11-15). 

 Santos do dia: Miniato (+250); Crispim e Crispiniano (+287); Crisanto e Dária (+304); 
Marciano e Martírio (300-358); Margarida de Roskilde (+1176); Luís III de Arnstein (1109-1185). 
Antônio de Sant'Anna Galvão (1739-1822).

Testemunhas do Reino: Antonio Slidó (1974, Chile). Wladimir Herzog (1975, Brasil). Carlos 
Páez, Salvador Ninco, Nevardo Fernández (1987, Colômbia). Alejandro Rey e Jacinto Quiroga 
(1988, Colômbia). Jorge Párraga (1989, Peru). Richard Shaull (2002).

Datas comemorativas: Nascimento de Pablo Picasso (1881). Dia da Saúde Dentária. Dia do 
Cirurgião Dentista Brasileiro. Dia da Democracia. Dia do Sapateiro. Dia Mundial do Macarrão. 

26 QUARTA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 

amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.

Leitura - Ef 6,1-9             

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

1 Filhos, obedecei aos vossos pais, no 
Senhor, pois isto é que é justo.  “Honra teu pai 2
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e tua mãe” - é o primeiro mandamento – que 
vem acompanhado de uma promessa: “a fim 3

de que tenhas felicidade e longa vida sobre a 
terra”.  Vós, pais, não revolteis os vossos filhos 4

contra vós, mas, para educá-los, recorrei à 
disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. 
5 Escravos, obedecei aos vossos senhores 
deste mundo com respeito e tremor, de coração 
sincero, como a Cristo,  não para servir aos 6

olhos, como quem busca agradar aos homens, 
mas como escravos de Cristo, que se apressam 
em fazer a vontade de Deus.  Servi de boa 7

vontade, como se estivésseis servindo ao 
Senhor, e não a homens.  Vós o sabeis: o bem 8

que cada um tiver feito, seja ele escravo ou 
9livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor.  E vós, 

senhores, fazei o mesmo para com os escravos. 
Deixai de lado a ameaça; vós sabeis que o 
Senhor deles e vosso está nos céus e diante 
dele não há acepção de pessoas. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144

R. O Senhor cumpre sempre suas 
promessas!

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

2.  Para espalhar vossos prodígios entre os 
homens e o fulgor de vosso reino esplen-
doroso. O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. R.

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

Aclamação ao Evangelho - 2Ts 2,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim 

alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus 

Cristo. R.

Evangelho - Lc 13,22-30 

O dom divino da salvação precisa ser 
acolhido pela mão aberta do ser humano, que 
Deus quer salvar a todos. A porta é estreita; é 
preciso queimar a gordura da arrogância e do 
egoísmo. A porta pode se fechar; o tempo é 
precioso e pode acabar quando menos 
esperamos. É preciso escolher a acolher já!

 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo:  Jesus atravessava ci-22

dades e povoados, ensinando e prosseguindo      
o caminho para Jerusalém.  Alguém lhe 23

perguntou: "Senhor, é verdade que são poucos 
os que se salvam?" Jesus respondeu:  "Fazei 24

todo esforço possível para entrar pela porta 
estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão 
entrar e não conseguirão.  Uma vez que o dono 25

da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado 
de fora, começareis a bater, dizendo: 'Senhor, 
abre-nos a porta!' Ele responderá: 'Não sei de 
onde sois.'  Então começareis a dizer: 'Nós 26

comemos e bebemos diante de ti, e tu en-
sinaste em nossas praças!'  Ele, porém, 27

responderá: 'Não sei de onde sois. Afastai-vos 
de mim todos vós que praticais a injustiça!'                      
28 Ali haverá choro e ranger de dentes, quando 
virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os 
profetas no Reino de Deus, e vós, porém, sendo 
lançados fora.  Virão homens do oriente e do 29

ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à 
mesa no Reino de Deus.  E assim há últimos 30

que serão primeiros, e primeiros que serão 
últimos." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai do Céu a graça de percorrer 
com alegria o caminho que a palavra de Deus 
nos vai mostrando, para chegarmos ao Reino 
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celeste e entrarmos nele, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

1.  Para que os pastores da Igreja imitem 
Jesus indo pelas cidades e aldeias do mundo 
inteiro, a anunciar o Reino de Deus a todos, 
oremos, irmãos.

2.  Para que os que perguntam, como os 
discípulos, se são muitos ou poucos os que se 
salvam, façam o possível por entrar pela porta 
estreita, oremos, irmãos.

3.  Para que os fiéis exprimam com deter-
minação a urgência de ouvir a palavra de Jesus, 
e de a pôr em prática nas suas obras, oremos, 
irmãos.

4. P ara que o Espírito Santo, o Dom de 
Deus, venha em auxilio dos mais pobres e mais 
fracos, os assista na oração e os encaminhe 
para a vida em abundância, oremos, irmãos.

5.  Para que os fiéis desta assembleia 
eucarística, graças ao encontro pessoal com 

Jesus na Comunhão, cresçam no desejo de O 
encontrar no seu Reino, oremos, irmãos.

Deus de infinita misericórdia, atraí-nos, pelo 
Espírito Santo, para o vosso Reino e convidai-
nos a participar da vossa mesa. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 

 D
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A Semente na Terra - Lc 13,22-30

S
omos filhos e filhas de Deus no Filho Jesus (cf. Lc 11). Ainda não estamos, porém, no 
céu, mas na terra, limitados pela densidade do espaço e pelo fluir do tempo. Por isso, 
temos que aprender a viver a filiação em todas as dimensões da nossa existência. O 

capítulo 12 nos ensinou a vivê-la em relação às coisas, que, sendo um dom do Pai, devem ser 
compartilhadas entre os filhos e filhas, que o Pai quer irmãos e irmãs.

-  O capítulo 13 nos ensina a viver a filiação no tempo. Dado que o dom é o sentido de tudo o 
que ocupa o espaço, a conversão é o sentido de cada instante do tempo. O presente, o único 
tempo que realmente nos é dado – pois o passado não existe mais e o futuro ainda não existe – é-
nos dado para converter-nos, isto é, para nos voltarmos para o verdadeiro sentido da vida no 
espaço e no tempo.

-  Converter-se não é um esforço hercúleo para tornamo-nos “melhores”, mas girar o foco 
da nossa “miséria” para a Sua “misericórdia”, do mal que fazemos para o bem que Ele nos quer, 
da auto-justificação à aceitação da Sua graça livre e gratuita, única fonte de vida autenticamente 
nova. Deixando-nos introduzir nesse processo, entramos num dinamismo de alegria e ação de 
graças. O “sábado” se antecipa para cada fração do tempo! O “sábado” se antecipa no tempo e 
celebra-se na Eucaristia, o banquete de alegria daqueles e daquelas que o Amor salvou.

-  O “xis” é como entrar na sala onde se come o pão do Reino na alegria da salvação. O 
Evangelho de hoje descreve o esforço insano para se estar entre os convidados. Lembra aquele 
desesperado bater à porta, tarde da noite, para conseguir o pão (cf. Lc 11,5-8). Evoca o pedido 
insistente do Espírito (cf. Lc 11,9-13; cf. Lc 18,1ss.). 
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-  A porta não é a lei, nem a tradição, nem as obras, nem o esforço sobre-humano para atuá-
las. A porta é alguém, uma pessoa, Jesus. Através dele (porta é, ao mesmo tempo, espaço 
fechado e vão aberto) todos somos salvos, pois, em sua caminhada para Jerusalém, ele vai ao 
encontro de todo fugitivo. Cada um pode entrar, mesmo o desesperado, o imundo, o incurável. 
Tíquete de ingresso é a necessidade, o reconhecimento da necessidade, a fé. Perguntei ao 
menino das chaves: “Você faz todo tipo de chaves?” “Faço”. “Você tem a chave do Reino dos 
céus?” “Tenho, claro que tenho”. “Qual é a chave para entrar no Reino dos céus?” “A fé. A chave é 
a fé!” Paulo estava de novo falando pela boca de William. Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da 
terra, porque escondeste essas coisas aos grandes e inteligentes e as revelaste aos pequeninos... 
(cf. Lc 11). 

-  Fica do lado de fora só quem se considera bom e se sente bem com a própria bondade. A 
falsa segurança e a justiça presumida são o único impedimento. Mas como? Porque, para entrar, é 
preciso reconhecer-se pecador diante do perdão de Deus (cf. Lc 18,9ss.). Ninguém se salva pelos 
próprios méritos, mas todos – absolutamente todos, Maria inclusive, abrindo a fila – somos 
salvos pelo amor do Pai, pelos méritos do Filho, pelo dom do Espírito. 

-  O tempo presente – o tempo que a cada um é dado viver – é o ano de graça que nos é dado 
para converter-nos da nossa injustiça à Sua graça, do nosso pecado ao Seu perdão, da nossa 
miséria à Sua misericórdia. A porta é estreita porque o nosso “eu” e as suas presunções são 
enormes e, por isso, não passam pela porta do pequeno e humilde Jesus. Jesus já morreu para 
abrir-nos a porta. Agora, cada um precisa morrer – o nosso “eu” e as nossas presunções devem 
morrer – antes de entrar, para poder passar. Tarefa para uma vida!

-  O Evangelho de hoje, assim, dá início à segunda parte da viagem de Jesus a Jerusalém, 
viagem da misericórdia. Cada um de nós é convidado a identificar-se com as pessoas que o 
peregrino Jesus vai encontrando e salvando. Ele quer nos encontrar ao longo do Seu caminho 
para introduzir-nos, pela Cruz, na Sua glória. 

 Santos do dia: Evaristo (+105); Demétrio de Tessalônica (+304); Amando de Estrasburgo 
(290-355); Siguebaldo de Metz (+741); Albuíno (700-760). 

Testemunhas do Reino: Filipe Nicolai, Joahann Heermann, Paul Gerhard. Ramón Valadares 
(1980, El Salvador). Herbert Anaya (1987, El Salvador).

Datas comemorativas: Fundação da Cruz Vermelha (Genebra, 1863). Dia do Trabalhador na 
Construção Civil.

27 QUINTA-FEIRA DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.
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Leitura - Ef 6,10-20

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

10 Para terminar, irmãos, confortai-vos no 
Senhor, e no domínio de sua força,  revesti-11

vos da armadura de Deus, para estardes em 
condições de enfrentar as manobras do diabo. 
12 Pois não é a homens que enfrentamos, mas as 
autoridades, os poderes, as dominações deste 
mundo de trevas, os espíritos do mal que estão 
nos céus.  Revesti, portanto, a armadura de 13

Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e 
permanecer firmes em tudo.  De pé, portanto! 14

Cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos 
com a couraça da justiça  e calçai os vossos 15

pés com a prontidão em anunciar o Evangelho 
da paz.  Tomai o escudo da fé, o qual vos 16

permitirá apagar todas as flechas ardentes do 
Maligno.  Tomai, enfim, o capacete da sal-17

vação e o gládio do espírito, isto é, a Palavra de 
Deus.  Com preces e súplicas de vária ordem, 18

orai em todas as circunstâncias, no Espírito, e 
vigiai com toda a perseverança, intercedendo 
por todos os santos.  Orai também por mim, 19

para que a palavra seja colocada em minha 
boca para anunciar corajosamente o mistério 
do Evangelho,  do qual sou embaixador acor-20

rentado. Possa eu, como é minha obrigação, 
proclamá-lo com toda a ousadia. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 143

R. Bendito seja o Senhor, meu rochedo!

1.  Bendito seja o Senhor, meu rochedo, 
que adestrou minhas mãos para a luta, e os 
meus dedos treinou para a guerra! R.

2. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, 
fortaleza e abrigo; É meu escudo: é nele que 
espero, ele submete as nações a meus pés. R.

3.  Um canto novo, meu Deus, vou cantar-
vos, nas dez cordas da harpa louvar-vos, vós 
que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo 

Davi. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 19,38; 
2,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Bendito é o Rei que vem em nome do 

Senhor! Glória a Deus nos altos céus e na terra 
paz aos homens!  R.

Evangelho - Lc 13,31-35            

A pequenez do Reino nos provoca e provoca 
em nós muitas perguntas. A este mistério Jesus 
não responde com uma teoria, mas com uma 
parábola. Assim como na vida, há coisas muito 
pequenas que, depois, se tornam grandes e até 
descomunais, o mesmo acontece com o reino 
de Deus. É como uma sementinha... A insigni-
ficância presente do Reino não é sinal de 
ineficácia ou ineficiência, mas da presença 
vitoriosa da plenitude futura. Precisamos da fé 
do camponês que semeia no inverno certo de 
colher no outono!

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

31 Naquela hora, alguns fariseus aproxi-
maram-se e disseram a Jesus: “Tu deves ir 
embora daqui, porque Herodes quer te matar”. 
32 Jesus disse: “Ide dizer a essa raposa: eu 
expulso demônios e faço curas hoje e amanhã; 
e no terceiro dia terminarei o meu trabalho.                
33 Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e 
depois de amanhã, porque não convém que um 
profeta morra fora de Jerusalém.  Jerusalém, 34

Jerusalém! Tu que matas os profetas e 
apedrejas os que te foram enviados! Quantas 
vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha 
reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu 
não quiseste! Eis que vossa casa ficará 
abandonada.  Eu vos digo: não me vereis 35

mais, até que chegue o tempo em que vós 
mesmos direis: Bendito aquele que vem em 
nome do Senhor”. - Palavra da Salvação.
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A Semente na Terra - Lc 13,31-35

O
 problema de fundo dessas duas parábolas está ligado a alguns dos interrogativos mais 
profundos do ser humano: por que o bem é tão “pequeno” (vv. 31-32) e até “imundo” (v. 
33)? Por que o Reino, iniciado com Jesus, recolheu em torno de si tão pouca gente e 

gente tão insignificante: pobres, marginalizados, pecadores? O que será de um reino que só pode 
contar com pessoas socialmente fracas e religiosamente desclassificadas?

-  A perícope contém duas parábolas simétricas (13,31-32.33) e uma interpretação geral 
do uso de parábolas: revelação de Deus aberta e acessível a todos e todas (13,34-35).

-  A comparação do Reino com a semente de mostarda (vv. 31-32) e com o punhado de 
fermento (v. 33) não corresponde ao imaginário corrente do Reino. De modo geral, o Reino é 
imaginado como algo grande, triunfal, maravilhoso. Imagina-se o Reino como uma grande árvore: 
esquece-se que esta se desenvolve a partir de um galhinho (Ez 17,22s.; cf. Dn 4,1ss.; Ez 31,1ss.). 
Imagina-se como uma conquista grandiosa do mundo (Is 49,23; 60,1ss.): esquece-se de quando 
se fala de um povo de pecadores exilados e do Servo de Deus humilhado. O imaginário de Israel 
submete-se à lei psicológica pela qual nossa memória consciente grava o positivo e 'deleta' o 
negativo.

-  Nessas duas parábolas, Jesus joga com o contraste entre a pequenez da semente e a 
grandeza da planta, entre o caráter impuro do fermento e sua capacidade de contaminar a massa 
toda. A insignificância da semente produzirá uma árvore grandiosa; um punhado de farinha 
'apodrecido' fermenta o bom trigo. 

Preces dos fiéis

Na leitura do evangelho de hoje vemos, lado 
a lado, o mal e o bem crescendo livremente. 
Enquanto Herodes pensava em matar Jesus, o 
Pai preparava misteriosamente a Redenção. 
Dirijamos-Lhe as nossas súplicas, dizendo:             
R. Livrai-nos de todo o mal, Senhor.

1.  Para que a Igreja denuncie o mal que há 
no mundo, tome sempre partido pelo bem e 
estimule aqueles que têm medo de contrapor-
se ao mal e lutar pelo bem, rezemos.

2.  Para que as autoridades deste mundo 
imitem o Senhor pondo-se ao serviço do bem, 
da paz e da justiça, e combatendo tudo o que 
ofende e degrada o ser humano, rezemos.

3.  Para que nada separe os cristãos de 
Jesus Cristo, que por todos viveu, morreu, 
ressuscitou e vive glorificado, intercedendo por 
nós à direita do Pai, rezemos.

4.  Para que os membros das nossas 

comunidades, ao verem o rosto sofredor 
daqueles que choram, se recordem da Paixão 
de Jesus Cristo, o Salvador, rezemos.

Pai santo, que fizestes de Jerusalém a 
cidade onde Cristo nos salvou pela entrega total 
de sua vida, fazei-nos seguir os passos do 
vosso Filho, com a nossa cruz. Ele que vive e 
reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 
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-  De fato – ensina Jesus – faz parte dos mistérios do Reino (Mt 13,11) esse contraste entre 
a insignificância atual e o esplendor futuro. Entre as duas situações, porém, há uma continuidade 
real, parecida com a que existe entre a semente e a planta, o fermento e a massa crescida. Paulo 
vai dizê-lo sem parábolas ao escrever à humanamente insignificante comunidade de Corinto: 
“Aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir 
o que o mundo pensa que é importante” (1Cor 1,18). Segundo o Deuteronômio, Israel não foi 
escolhido por suas qualidades, mas justamente por ser “o menor dos povos da terra” (Dt 7,7). 
Manifestam-se aí a liberdade Deus e a nossa libertação: liberdade de Deus, porque é amor, e o 
amor se faz pequeno e humilde; nossa libertação, porque somos pequenos e, assim, somos 
libertados de nossa mania de grandeza. 

-  Não convém aprisionar as duas parábolas numa interpretação única e definitiva. A 
parábola, por sua própria natureza – falamos da parábola em geral – é sugestiva: indica, insinua, 
sugere interpretações diversas em situações diversas. Todas são legítimas, desde que não 
anulem a linguagem da cruz, que não foi um acaso, um acidente de percurso, mas o “sinal” do 
Filho do Homem (Mt 24,30). E não se pense que o futuro glorioso do Reino seja intra-histórico, 
depois, quem sabe, de um novo Constantino, como outra Idade Média, sob algum Inocêncio III e 
similares. Não, absolutamente. (Mt 16,23).“Vade retro, satana”! 

Santos do dia: Frumêncio (300-360); Wolfhard (1070-1127); Clara Isabel Gherzi (1742-
1800).

Testemunhas do Reino: Miguel Servet (1553, Suíça).

Datas comemorativas: Nascimento de Graciliano Ramos (1892). Dia Oficial do Músico. Dia 
Mundial da Oração pela Paz.

28
SEXTA-FEIRA - SÃO SIMÃO E 

SÃO JUDAS TADEU, Apóstolos - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo do Comum dos Apóstolos)

No grupo dos Doze, havia dois discípulos de 
nome “Simão”: Simão Pedro e Simão “Zelota” 
(Lc 6,15; At 1,13) ou “Cananeu” (Mt 10,4; Mc 
3,18). É provável – até certo, para muitos – que 
este Simão fizesse parte do grupo nacionalista 
dos Zelotas, que queriam expulsar os Romanos 
da Palestina, mesmo recorrendo à violência. 

Lucas e João conhecem um Judas (Lc 6,16; 
At 1,13; Jo 14,22), filho de Tiago. Este Judas 
provavelmente é o Tadeu de Mt 10,3 e Mc 3,18. 
Era preciso distingui-lo do outro Judas, aquele 
que traiu Jesus, lembrado sempre no final da 
lista dos Doze. 

Antífona da entrada

No seu amor inabalável, o Senhor escolheu 
como apóstolos Simão e Judas, e lhes deu uma 
glória eterna.

Oração do dia

Ó Deus, que, pela pregação dos Apóstolos, 
nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso 
Evangelho, concedei, pelas preces de São 
Simão e São Judas, que vossa Igreja não cesse 
de crescer, acolhendo com amor novos        
fiéis.
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Leitura - Ef 2,19-22

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

Irmãos: Já não sois mais estrangeiros nem 
migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois 
da família de Deus.  Vós fostes integrados no 20

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

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

integrados nesta construção, para vos tornar-
des morada de Deus pelo Espírito. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18

R. Seu som ressoa e se espalha em 
toda a terra.

1.  Os céus proclamam a glória do Senhor, 
e o firmamento, a obra de suas mãos; dia ao dia 
transmite esta mensagem, a noite à noite 
publica esta notícia. R. 

2.  Não são discursos nem frases ou pala-
vras, nem são vozes que possam ser ouvidas; 
seu som ressoa e se espalha em toda a terra, 
chega aos confins do universo a sua voz. R.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  A vós, ó Deus, louvamos; a vós, Senhor, 

cantamos; vos louva, ó Senhor, o coro dos 
Apóstolos! R.

Evangelho - Lc 6,12-19

A escolha dos Doze por Jesus lembra 
Moisés, que sobe ao monte para encontrar-se 
com Deus e desce à planície para entregar a Lei 
ao povo. A missão brota da fonte que é Deus e 
da intimidade com Deus, que nos chama e 
envia. A missão vem do Alto, mas se desenrola 

aqui em baixo, nos lugares e tempos do mundo, 
no dia-a-dia da vida. Doze são poucos, mas são 
o começo de muitos. O que faríamos no lugar 
dos Doze? O que fazemos para continuar a 
missão dos Doze? O que estamos fazendo com 
a nossa missão?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

12 Naqueles dias, Jesus foi à montanha para 
rezar. E passou a noite toda em oração a Deus.  
13 Ao amanhecer, chamou seus discípulos e 
escolheu doze dentre eles, aos quais deu o 
nome de apóstolos:  Simão, a quem impôs o 14

nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e 
João; Filipe e Bartolomeu;  Mateus e Tomé; 15

Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; 
16 Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, 
aquele que se tornou traidor.  Jesus desceu da 17

montanha com eles e parou num lugar plano. 
Ali estavam muitos dos seus discípulos e 
grande multidão de gente de toda a Judeia e de 
Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia.  Vieram 18

para ouvir Jesus e serem curados de suas 
doenças. E aqueles que estavam atormentados 

19 por espíritos maus também foram curados. A 
multidão toda procurava tocar em Jesus, 
porque uma força saía dele, e curava a todos.         
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na festa de São Simão e de São Judas, 
apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai 
pela Igreja e por todo o mundo R. Ouvi-nos, : 
Senhor.

1.  Pela santa Igreja de Deus, edificada 
sobre o alicerce dos Apóstolos, para que dê 
testemunho da ressurreição de Jesus, rezemos, 
irmãos. 

2.  Pelo papa Francisco e pelos Bispos a ele 
unidos, sucessores dos Doze Apóstolos de 
Cristo, para que tenham solicitude para com 
toda a Igreja e a estimulem a sair em missão, 
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rezemos, irmãos. 
3.  Por aqueles que governam as nações, 

para que trabalhem, sem desfalecer, pela 
justiça, pela paz e pela concórdia, com 
competência e honestidade, rezemos, irmãos. 

4.  Pelos doentes no corpo ou no espírito, 
para que Cristo os cure de seus males e os faça 
retomar os seus trabalhos, rezemos, irmãos. 

5.  Por todos nós e pela nossa comunidade, 
para que Deus nos dê o gosto da oração e  
solidariedade com os mais pobres e abando-
nados, oremos, irmãos. 

Deus eterno e onipotente, escutai o povo 
que Vos invoca e, por intercessão dos Após-
tolos São Simão e São Judas, fazei-nos teste-
munhas da mensagem, que por eles ressoou 
em toda a terra. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ao festejarmos a glória dos apóstolos São 
Simão e São Judas, acolhei, ó Deus, as nossas 
preces e preparai os nossos corações para 
celebrar dignamente esta Eucaristia.

Prefácio dos Apóstolos, I ou II

Oração depois da comunhão

Ó Deus, tendo recebido o vosso sacra-
mento, nós vos pedimos, reunidos no Espírito 
Santo, que este sacrifício, hoje oferecido           
em memória do martírio de São Simão e                
São Judas, nos conserve sempre em vosso            
amor.
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A Semente na Terra - Lc 6,12-19

A
 cena remete a Ex 19. Como Moisés subiu ao Sinai para receber de Deus a lei, que, 
descendo, ele deveria comunicar ao povo, Jesus sobe para rezar e desce para entregar a 
revelação última de Deus, a nova Lei. Entre a oração no alto do monte e o ensinamento na 

planície, Lucas insere a escolha dos Doze, que ele chamou também de apóstolos (Lc 6,13). Só 
Lucas diz isso, por causa de sua teologia da Igreja e da função apostólica.

-  Os Doze terão a função de tornar sempre atual a palavra do Senhor, transmitindo-a de 
modo normativo à Igreja que se funda sobre o seu insubstituível e ineliminável testemunho ocular 
(Lc 1,2; At 1,15ss.). A sua boca – como a de João Batista – será a voz emprestada a Jesus para que 
a Palavra – partindo de Jerusalém, passando pela Judeia e pela Samaria (cf. At 1,8) – ecoe até os 
extremos confins da terra!

-  Os Doze são escolhidos no alto (cf. Lc 6,12ss.), mas sua missão se desenvolve em baixo, 
onde todos esperam pelo seu serviço. Jesus, de fato, desceu para comunicar a Palavra (v. 17) e 
curar a todos (v. 19).

-  Do ponto de vista  a mensagem é clara: o novo Israel – ou o Israel, ainda eclesiológico,*
que minúsculo, renovado – é um povo formado pela escuta da Palavra que, tendo-a acolhido, 
torna-se depositário do discurso de revelação (cf. Lc 6,20ss.) e plenipotenciário  da (shaliah)
missão. 

-  A mão direita foi curada (cf. Lc 6,6-11). O ser humano está em condições de acolher o que 
ele deve fazer para ser filho do Altíssimo (cf. Lc 6,35ss.). Jesus pode chamar aquele núcleo de 
pessoas ressurgidas e que se dispuseram a pôr Jesus no centro de suas vidas. Esse núcleo, por 
sua vez, chamará a outros, que, dando continuidade aos primeiros, continuarão a obra de Jesus. 
São poucos – só Doze – mas enviados a muitos – as doze tribos de Israel, o povo de Deus.

-  A criação do grupo dos Doze é a sétima obra poderosa de Jesus, no Evangelho de Lucas, 
na qual se completa e encontra repouso o seu trabalho. É o homem novo, o mundo novo, a 
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humanidade nova, que, através da escuta da Palavra, entra no dia de Deus e encontra o seu sábado, 
o seu repouso. 

-  O grupo parece pequeno diante da vastidão do mundo ao qual é enviado. Isso corresponde 
à 'estratégia' divina, que escolhe e, melhor ainda, que atua tudo por meio de uma parte pelo todo* 
pouco (cf. Jz 7,1-8). 

-  A ação de Deus é sempre uma ação sacramental: num sinal pequeno – às vezes, 
insignificante mesmo – Ele dá uma realidade infinita. A diferença é que se trata de um sinal de 
amor: num sinal de amor, Deus dá a si mesmo como Amor. A sacramentalidade é necessária para 
que o homem finito, mas chamado ao infinito, possa receber, em sua pequenez, o Deus infinito. É 
necessária também em respeito à liberdade do homem que Deus ama e pelo qual quer ser amado 
em liberdade. A pequenez não se impõe, mas se propõe, podendo ser acolhida ou não. Menor que 
isso só mesmo um texto consciente de seus limites e de seu caráter dialógico: não se impõe, não 
se propõe, só expõe!

-  O sinal pequeno, todavia, pode ter uma eficácia real e infinita, tanto em nível pessoal como 
em nível eclesial. Nunca é demais se precaver dos delírios de onipotência, velhos como “o” 
pecado narrado em Gn 3.

-  A vocação dos Doze nasce da noite de oração de Jesus sobre a montanha. A Igreja, que 
tem nos Doze a sua semente, o seu núcleo inicial, nasce da comunhão com o Pai que avança noite 
adentro, quer dizer, nasce daquela obediência e daquele amor ao Pai que não recua diante da 
morte, simbolizada na noite. A vocação dos Doze é igualmente chamado à comunhão, que é o 
objetivo de todo apostolado. 

 Santos do dia: Judas Tadeu (I século). Simão Zelota (I século). Faro de Meaux (600-672). 
Alfredo o Grande (848-900).

Testemunhas do Reino: Maurício Maraglio (1986, Brasil).

Datas comemorativas: Dia do Funcionário Público.  Procissão de Cristo, Senhor Negro dos 
Milagres, tradição afro-peruana, em Lima, Peru. 

ABC DO CRISTIANISMO

 . Relativo à Igreja, especialmente, à eclesiologia, que é a parte da [1] Eclesiológico / eclesiologia
teologia que reflete sobre a origem, a forma, a missão, as relações, os ministérios e a meta da Igreja.

 Faz parte do estilo constante de Deus realizar tudo [2] “Parte pelo todo” (“pars pro toto”). 
através de pouco (cf. Jz 7,1-8). A ação de Deus é sempre sacramental. Num pequeno gesto de amor, 
doa uma realidade infinita, doa a si mesmo como Amor. Essa sacramentalidade, ela qual o Infinito opera 
na pequenez, é necessária, pois Deus é infinito e o ser humano, finito, mas feito para o infinito (capaz de 
infinito). Mas é necessária também para respeitar a liberdade que Deus criou e que Deus ama e pela qual 
quer ser amado livremente. Aquilo que é pequeno ou se faz pequeno não se impõe, só se propõe, 
podendo ser acolhido ou não. Aliás, não se impõe, nem se propõe, simplesmente se expõe, cabendo ao 
outro tudo o mais.

“Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo 
o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar 

encontrar por Ele, de O procurar dia a dia sem cessar.” (Evangelii gaudium 3)
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29 SÁBADO DA 30ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 104,3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.

Leitura - Fl 1,18b-26

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

18bIrmãos:  De qualquer maneira, com 
segundas intenções ou com sinceridade, Cristo 
é anunciado. E eu me alegro com isso, e 

19 sempre me alegrarei. Pois eu sei que isso 
resultará na minha salvação graças à vossa 
oração e à assistência do Espírito de Jesus 

20Cristo.  Segundo a minha viva expectativa e a 
minha esperança, não terei de corar de 
vergonha. Se a minha firmeza continuar total, 
como sempre, então Cristo vai ser glorificado 
no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela 

21 minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e 
22 o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na 

carne significa que meu trabalho será frutuoso, 
23neste caso, não sei o que escolher.  Sinto-me 

atraído para os dois lados: tenho o desejo de 
partir, para estar com Cristo - o que para mim 

24seria de longe o melhor –  mas para vós é mais 
necessário que eu continue minha vida neste 

25mundo.  Por isso, sei com certeza que vou 
ficar e continuar com vós todos, para que 

26possais progredir e alegrar-vos na fé.  Assim, 
com a minha volta para junto de vós, vai 
aumentar ainda a razão de vos gloriardes em 

Cristo Jesus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 41 

R. Minha alma tem sede de Deus, do 
Deus vivo!

1.  Assim como a corça suspira pelas 
águas correntes, suspira igualmente minh'alma 
por vós, ó meu Deus! R.

2.  Minha alma tem sede de Deus, e deseja 
o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver  a face 
de Deus? R.

3.  Recordo saudoso o tempo em que ia 
com o povo. Peregrino e feliz caminhando para 
a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria  da 
multidão jubilosa. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,29ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de 

mim que sou de coração humilde e manso! R

Evangelho - Lc 14,1.7-11 

A vontade de aparecer dos chefes dos 
fariseus é um espelho para vermos nossa 
própria busca de reconhecimento, prestígio, 
honrarias. A parábola de Jesus é um apelo à 
humildade, a base de todas as boas relações.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1 Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus 
foi comer na casa de um dos chefes dos 
fariseus. E eles o observavam. Jesus notou 7 

como os convidados escolhiam os primeiros 
lugares. Então contou-lhes uma parábola:                               
8 "Quando tu fores convidado para uma festa de 
casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode 
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ser que tenha sido convidado alguém mais 
importante do que tu,  e o dono da casa, que 9

convidou os dois, venha te dizer: 'Dá o lugar a 
ele'. Então tu ficarás envergonhado e irás 
ocupar o último lugar.  Mas, quando tu fores 10

convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, 
quando chegar quem te convidou, te dirá: 
'Amigo, vem mais para cima'. E isto vai ser uma 
honra para ti diante de todos os convidados.             
11 Porque quem se eleva, será humilhado e 
quem se humilha, será elevado". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai que nos inspire, pelo seu 
Espírito, a falar dos valores do Evangelho, como 
a humildade, que é caminho de vida, verdade e 
liberdade, dizendo: R. Ensinai-nos, Pai do  
Céu, a ser humildes.

1.  Para que a Igreja, pela vida e pela voz 
dos seus pastores, mostre aos catecúmenos e 
aos fiéis que o Evangelho é um caminho nem 
sempre fácil de percorrer, rezemos ao Senhor. 

2.  Para que os homens e as mulheres que 
têm títulos importantes não ponham neles a sua 
esperança e a sua glória, mas em ser ricos de 

boas obras aos olhos de Deus, rezemos ao 
Senhor. 

3.  Para que aqueles que não podem dar 
banquetes, mas têm o suficiente para viver, não 
fechem o coração aos que precisam, rezemos 
ao Senhor. 

4.  Para que a luz que se desprende das 
palavras de São Paulo, ao falar do povo a que 
ele próprio pertencia, ilumine hoje os seus 
irmãos na fé, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e onipotente, 
acolhei as súplicas que Vos dirigimos com fé, 
na esperança de sermos atendidos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realizamos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que os vossos sacramentos pro-
duzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos. 

A Semente na Terra - Lc 14,1.7-11

O fermento dos fariseus enche o ser humano de ânsias de apoderamento e rapina (Lc 
11,39). Não o leva a ser mais, mas a querer ter sempre mais (Lc 12,15). Acaba como um 
hidrópico* (cf. Lc 14,1-6), que transforma em água podre tudo o que come e bebe. Incha 

tanto que não consegue mais passar pela porta estreita! O fariseu leva essa situação ao paroxismo, 
mas, na verdade, essa é a situação de todo ser humano: ninguém pode se salvar (Lc 18,26ss.); 
todos somos salvos. Todos, menos o auto-suficiente, que não quer saber da mão estendida, pois 
tem a pretensão de salvar-se sozinho.

-  No Evangelho de hoje, Jesus mostra o espírito novo de quem é curado da hidropisia. Esse 
espírito é a humildade, o contrário daquele protagonismo dos hidrópicos – pequenos ou grandes 
– que escolhem os primeiros lugares no banquete da vida. Ao fermento dos fariseus Jesus 
contrapõe o fermento do Reino. Não são normas de civilidade ou táticas mais ou menos 
inteligentes: é a revelação do julgamento de Deus, cujos critérios são muito diferentes dos 
nossos. Jesus escolheu o último lugar, fez-se servo de todos e humilhou-se até o ponto de ser 
lançado debaixo da terra. Somos chamados a fazer o mesmo, se quisermos ser seus amigos e ser 
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reconhecidos como tais (v. 10). Somos convidados a ocupar o último lugar, que é o lugar do 
Filho. O Filho não teme ocupar o último lugar, pois sabe que ocupa o primeiro no coração do Pai! É 
por isso que o Pai ama os últimos e nós também devemos amá-los (vv. 12-14). Na verdade, só 
eles participam do banquete do Reino (vv. 15-24), aquele que a Misericórdia prepara para o Filho 
perdido que voltou à casa do Pai (Lc 15). 

-  É a lição do (Lc 1,46-56). Cura-nos do inchaço do “ego” para viver de Deus.  Magnificat 
Liberta-nos dos delírios de onipotência. Limpa nossos olhos. Só assim podemos ver como Deus 
age na história. Só o humilde dá glória a Deus e de Deus recebe glória, pois só ele reconhece o 
próprio nada e sabe que tudo lhe vem de Deus. O soberbo – hidrópico da própria falsa imagem – 
dá glória a si mesmo e resiste Àquele que lhe dá tudo. A humildade, disse a grande doutora da 
Igreja, Santa Teresa de Ávila, é a verdade do homem, húmus que Deus iluminou com a Sua glória. 
Mas é também a verdade de Deus, que, sendo amor, não pode ser soberbo. Em Deus, a humildade 
não é uma virtude – que dá sempre a ideia de uma conquista – mas o específico do Deus que se 
revelou em Jesus de Nazaré. Ao invés de encher-se e inchar-se e subir como um balão, Ele se 
esvaziou, mergulhou na terra, colocou-se a serviço de todos até à morte e morte de cruz. Por isso, 
diz o hino cristológico pré-paulino da carta aos Filipenses, foi-lhe dado um nome que está acima 
de todo nome (Fl 2,5-11). Só o humilde pode conhecer a Deus; só Deus pode conhecer o 
humilde!

-  Um santo dos tempos modernos ensina que finalidade de todo apostolado é levar as 
pessoas à humildade! A humildade, com a humilhação e a pobreza, é o distintivo de Cristo. O 
cavaleiro Inácio de Loyola dizia: são as cores da sua bandeira. A bandeira do inimigo ostenta as 
cores opostas: soberba, vanglória e riqueza. É preciso escolher debaixo da bandeira de qual 
senhor queremos servir (cf. Exercícios Espirituais, 146). 

 Santos do dia: Narciso (100-depois de 212); Ferrúcio (III/IV século); Berengário da Baviera 
(+1108); Ermelinda (510-590). 

Testemunhas do Reino: Manuel Chin Sooj e companheiros (1987, Guatemala). Massacre dos 
pescadores de El Amparo (Venezuela).

Datas comemorativas: Dia da Universidade Católica. Dia Nacional do Livro. Dia da Vacina. 

“Na Palavra de Deus, aparece constantemente este dinamismo de «saída», que Deus quer 
provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra (cf.  Gn  12, 
1-3). Moisés ouviu a chamada de Deus: «Vai; Eu te envio» (Ex  3, 10), e fez sair o povo para a 
terra prometida (cf.  Ex  3, 17). A Jeremias disse: «Irás aonde Eu te enviar» (Jr  1, 7). Naquele 

«ide» de Jesus, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão 
evangelizadora da Igreja, e hoje todos somos chamados a esta nova «saída» missionária. Cada 
cristão e cada comunidade há-de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos 

somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de 
alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho.” (Evangelii gaudium 20)
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30 31º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III semana do Saltério - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Celebrar a beleza de 
Deus que converte o rico é o convite da liturgia 
de hoje. Zaqueu é o modelo. Ele queria ver 
quem era Jesus. Viu, deixou-se cativar, Jesus 
se convidou para entrar na sua casa, essa visita 
transformou a sua vida. A conversão do rico não 
é fácil, mas é possível. O Evangelho do Reino 
pode seduzir e a pessoa pode escolher Deus 
em vez do dinheiro. Retomemos o tema da 
Campanha da Fraternidade: “Não podeis servir 
a Deus e ao dinheiro!” Celebremos a beleza de 
Deus, pelo qual vale a pena abrir mão de tudo e 
viver a justiça do Reino.

Antífona da Entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depressa, 
vinde em meu auxílio, ó Senhor; minha 
salvação!

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, que 
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de 
vos servir como devem, fazei que corramos 
livremente ao encontro das vossas promessas

Leitura Sb - 11,22 - 12,2

Leitura do Livro da Sabedoria 

22 Senhor, o mundo inteiro, diante de ti, é 
como um grão de areia na balança, uma gota  
de orvalho da manhã que cai sobre a terra.                              
23 Entretanto, de todos tens compaixão, porque 
tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos 
homens, para que se arrependam.  Sim, amas 24

tudo o que existe, e não desprezas nada do que 
fizeste; porque, se odiasses alguma coisa não a 
terias criado.  Da mesma forma, como poderia 25

alguma coisa existir, se não a tivesses querido? 
Ou como poderia ser mantida, se por ti não 
fosse chamada?  A todos, porém, tu tratas 26

com bondade, porque tudo é teu, Senhor, 
amigo da vida, O teu espírito incorruptível 12,1 

está em todas as coisas!  É por isso que 2

corriges com carinho os que caem e os 
repreendes, lembrando-lhes seus pecados, 
para que se afastem do mal e creiam em ti, 
Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 144

R.  Bendirei eternamente vosso nome; 
para sempre, ó Senhor, o louvarei!

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

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

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

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

Leitura - 2Ts 1,11 – 2,2

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses 

Irmãos:  Não cessamos de rezar por vós, 11

para que o nosso Deus vos faça dignos da sua 
vocação. Que ele, por seu poder, realize todo o 
bem que desejais e torne ativa a vossa fé.               
12 Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo 
será glorificado em vós, e vós nele, em virtude 
da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus 
Cristo.  No que se refere à vinda de nosso 2,1

Senhor Jesus Cristo e à nossa união com ele, 
nós vos pedimos, irmãos:  não deixeis tão 2

facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos 
alarmeis por causa de alguma revelação, ou 
carta atribuída a nós, afirmando que o Dia do 
Senhor está próximo. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Deus o mundo tanto amou, que seu 

Filho entregou! Quem no Filho crê e confia, nele 
encontra eterna vida! R.

Evangelho - Lc 19, 1-10

A conversão de Zaqueu é o modelo da 
conversão do rico. É difícil, mas é possível que 
um rico se converta. Pôr a serviço dos pobres o 
que acumulou para si e reparar as injustiças 
cometidas são atitudes de quem encontrou em 

Jesus e no Reino a pedra preciosa pela qual vale 
a pena abrir mão de tudo. Poucos entendem e 
vivem isso.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus tinha entrado em 1

Jericó e estava atravessando a cidade.  Havia 2

ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe 
dos cobradores de impostos e muito rico.                         
3 Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas 
não conseguia, por causa da multidão, pois era 
muito baixo.  Então ele correu à frente e subiu 4

numa figueira para ver Jesus, que devia passar 
por ali.  Quando Jesus chegou ao lugar, olhou 5

para cima e disse:  "Zaqueu, desce depressa! 
Hoje eu devo ficar na tua casa."  Ele desceu 6

depressa, e recebeu Jesus com alegria.  Ao ver 7

isso, todos começaram a murmurar, dizendo: 
"Ele foi hospedar-se na casa de um pecador!"         
8 Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: 
"Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos 
pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 
quatro vezes mais."  Jesus lhe disse: "Hoje a 9

salvação entrou nesta casa, porque também 
este homem é um filho de Abraão. Com efeito, 10 

o Filho do Homem veio procurar e salvar o que 
estava perdido." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos pela Igreja e por aqueles que mais 
precisam, sabendo que o Pai conhece tudo, 
mesmo o que ainda não saiu dos nossos lábios, 
e digamos, humildemente: R. Senhor, atendei 
a nossa prece.

1.  Para que a Igreja de Deus e os que nela 
servem como seus ministros estejam prontos a 
acolher os pecadores e a ajudá-los a converter 
o coração, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os rejeitados e malvistos por 
alguém encontrem sempre quem os acolha 
como irmãos e os ajude a refazer as suas vidas, 
rezemos ao Senhor.
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3.  Para que todos os que se deixam 
perturbar pelo pensamento do fim do mundo ou 
da morte reencontrem a serenidade e a paz, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que as famílias da nossa comuni-
dade saibam acolher com a alegria de Zaqueu 
os estrangeiros, os migrantes, os que estão de 
passagem e os mais pobres, rezemos ao 
Senhor.

5.  Para que todos os nossos falecidos, a 
quem Deus concedeu o dom da fé, recebam no 
Céu a eterna recompensa, rezemos ao Senhor.

Deus Pai, que em vosso Filho procurastes 
hospedagem em casa de um grande pecador, 
fazei-Vos convidado de cada ser humano, dai a 
todos a paz do coração e a graça de Vos 

acolherem com alegria. Por Cristo Senhor 
nosso.

Sugestão: Oração Eucaristica VIII - 
Sobre reconciliação II

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a 
fim de que, preparados por vossos sacra-
mentos, possamos receber o que prometem.

A Semente na Terra - Lc 19,1-10

m Lucas Jesus anunciou que o evangelho e o Reino são para os pobres (4,18; 6,20), mas Ehá também uma evangelização dos ricos. Só em Lucas encontramos a passagem deste 
encontro em Jericó. A cena é, juntamente com as parábolas do bom samaritano e do Pai 

misericordioso, um “evangelho no Evangelho”, tal a sua centralidade na proposta cristã. O 
encontro entre Jesus e Zaqueu é solução do que já veio e prelúdio do que virá em todo o 
Evangelho. O que se viu na manjedoura de Belém e se verá no lenho do Calvário se juntam 
tematicamente naquela árvore em que Zaqueu sobe para ver o que, no chão, não conseguia. 

-  Entrou em Jericó e estava atravessando a cidade: Jesus está na última etapa da sua 
viagem em direção a Jerusalém, iniciada em Lc 9,51. Em Lucas esta caminhada ocupa mais da 
metade do Evangelho (9,51–19,47) e é nesta caminhada que Lucas insere muitas passagens só 
encontradas em seu Evangelho.

-  Zaqueu: nome que quer dizer “o puro” ou “Deus recorda”. Deus se recorda de cada ser 
humano, por menor e imundo que seja, e o purifica para que possa fazer com Ele a santa viagem. 
Ele é um cobrador de impostos (publicano), um pecador. Pessoas como ele eram mal vistas, pois 
cobravam impostos para os Romanos, e assim ajudavam a sustentar o império que dominava o 
povo. Além disso, os cobradores de impostos aproveitavam-se desta condição para extorquir e 
roubar do povo. Eles enriqueciam enquanto o povo era explorado e empobrecia. Zaqueu era o 
chefe destes cobradores de impostos na região de Jericó. Mal visto pelo povo e também pela 
religião da época, pois feria um dos principais mandamentos da Lei que proibia roubar (Ex 20,15; 
Dt 5,19), por isso era uma pessoa considerada impura do ponto de vista religioso.

-  Centro do relato é o desejo de ver de Zaqueu e o olhar que Procurava ver quem era Jesus:
Jesus lhe lança. Deste encontro de olhares brota o hoje da salvação: o Salvador nasce no coração 
do pecador pelo qual morreu! Então Zaqueu corre. É preciso imaginar a cena: um homem 
importante, baixinho em estatura, correndo e subindo numa árvore como se fosse uma criança! 
Porém, assim como ele queria subir na vida de modo fácil, achou que subindo na árvore poderia 
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encontrar-se com Jesus.
-   Não é Zaqueu que vê Jesus, mas é Jesus quem vê Zaqueu! E é Jesus que lhe Jesus o vê:

dirige a palavra. Jesus o chama e o convida a descer depressa da árvore. “Zaqueu, desce 
depressa, pois hoje eu devo ficar na tua casa” (19,5). Com a mesma pressa que correu para subir, 
deverá agora descer para o encontro com o Jesus que vai acontecer lá na sua casa, onde não 
haverá pressa, pois Jesus irá ficar lá.

-   Jesus o conhece, sabe seu nome. É outra característica Jesus chama Zaqueu pelo nome:
do Evangelho de Lucas onde Jesus chama pessoas pelo seu nome: o fariseu Simão (7,40); Marta 
(10,41), Simão Pedro (22,31), Judas (22,34.48). Jesus chama pelo nome somente pessoas em 
situação de miséria, às quais ele está convencendo que esta situação precisa ser mudada. Por 
outro lado, só quem necessita de misericórdia é que chama Jesus pelo nome: os dez leprosos 
(17,13); o cego na entrada de Jericó (18,38), o bom malfeitor crucificado junto com ele (23,42).

-  É Jesus que se autoconvida para entrar e fazer refeição Jesus vai almoçar em sua casa: 
com Zaqueu. Jesus, o Santo, entra na casa de Zaqueu, o pecador, sem preconceitos e sem fazer 
julgamentos. Ele entra para partilhar e para trazer a salvação. E a mesa é o lugar apropriado para 
isso. No Evangelho de Lucas as refeições são importantes, pois não eram somente lugar e 
momento para alimentar-se, mas sobretudo para ensinamentos e para evangelizar. Por dez vezes 
Jesus está em refeições: 5,27; 7,36, 9,10; 10,38; 11,37; 14,1; 19,1; 22,7; 24,30 e 24,36.

-  O “hoje” é uma expressão muito cara a Lucas (2,11; [3,21]; 4,21; 5,26, 12,28; Hoje:
13,32.33; 19,5.9; 22,34; 22,61; 23,43), é o tempo cronológico da salvação, mas sobretudo 
“hoje” é o tempo do kairós, da graça de Deus que está chegando. É “hoje” que Jesus entra na casa 
de Zaqueu onde entra também a salvação.

-  Zaqueu responde com prontidão e “recebeu-o com alegria” (19,6). É a mesma Alegria: 
alegria de Isabel (1,42-44), dos pastores de Belém (2,10-20), da multidão que se alegrou com as 
maravilhas que Jesus realizava (13,17), do pastor e da mulher por recuperarem o que haviam 
perdido (15,5.9), será com alegria que Jesus será acolhido na entrada em Jerusalém (19,37) e 
com alegria a comunidade o acolhe depois da ressurreição (24,52). Os legalistas, por sua vez 
ficaram lá fora. Eles murmuram e reagem contra Jesus, acusando-o de hospedar-se na casa de 
um pecador. Já fizeram isso antes, quando acusaram Jesus de ser amigo de publicanos e 
pecadores e comer com eles (7,34; 15,2). 

-   Sem que Jesus lhe peça, o próprio Zaqueu manifesta a sua condição de A conversão:
pecador arrependido. E, como sinal de conversão, põe-se de pé e promete partilhar o que tem e 
devolver o que havia roubado, segundo a Lei (Ex 21,37; 22,3.6; Lv5,21-24; 2Sm 12,6). Zaqueu faz 
o que já havia profetizado João Batista (3,11), o que havia pedido Jesus (11,41; 12,33; 16,9). Ele 
deixa de ser um ladrão para tornar-se novamente um irmão daqueles que antes havia explorado. O 
dinheiro roubado deixa de ser motivo de divisão entre irmãos, passa a ser um meio de comunhão e 
de justiça.

-  O título dado a Jesus é muito importante. Lucas dá a Jesus o título de Senhor, o Senhor: 
Kyrios, o mesmo dado a Deus (é assim que a LXX, a versão grega da Bíblia, traduziu o Nome de 
Deus). Jesus é o Senhor da vida, aquele que vem para salvar o seu povo.

-  Zaqueu era da raça dos judeus, mas tornou-se pecador, impuro. Com Um filho de Abraão: 
isso, afastou-se da Aliança que Deus havia estabelecido com os pais da fé (Gn 17,1-10). A ação 
misericordiosa de Jesus restaura a vida e a condição de Zaqueu que volta a ser integrado no 
projeto salvífico de Deus Pai. Jesus restitui a Zaqueu a sua condição de filho da Aliança, Zaqueu “é 
um filho de Abraão” (19,9). E, por fim, Jesus afirma sua missão: procurar e salvar o que estava 
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perdido.
-   Estas palavras são o O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido:

programa de sempre de Jesus. Moveram a sua ação até aqui; moverão a sua paixão a partir daqui. 
A sua missão é dar salvação aos perdidos, quer dizer, a todos, a começar pelos últimos. 

O Evangelho de hoje apresenta um rico que se salva. Jesus mesmo ensinou que é difícil para 
um rico entrar no Reino (18,22). Mas disse também que para Deus nada é impossível (18,27). O 
texto mostra, portanto, que a salvação é para todos. Apesar dos seus pecados e da sua condição 
de pecador e impuro, Zaqueu ainda guardava o desejo da sua antiga dignidade, por isso queria ver 
e conhecer Jesus. Por outro lado, vai se cumprindo a missão de Jesus: salvar os que estavam 
perdidos e para isso ele arrisca perder a própria vida (9,24; 17,33). Em Lucas o perdão a Zaqueu 
se une aos “grandes perdões”: à pecadora (7,31-49); ao “filho pródigo” (15,11-32); ao “bom 
malfeitor” na cruz (23,39-43). Jesus vem para salvar os pecadores, como afirma Paulo, salvo no 
caminho de Damasco: “Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o 
primeiro” (1Tm 1,15).

PARA JESUS   NÃO HÁ CASOS PERDIDOS

José Antonio Pagola

Jesus frequentemente alerta sobre o risco de ficar presos pela atração irresistível do dinheiro. 
O desejo insaciável de bem-estar material pode arruinar a vida de uma pessoa. Nem precisa ser 
muito rico. Quem vive escravo do dinheiro acaba bloqueado em si mesmo. Os outros não contam. 
De acordo com Jesus: "onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração". 

Esta visão do perigo desumanizador do dinheiro não é um recurso do Profeta indignado da 
Galileia. Diferentes estudos analisam o poder do dinheiro como uma força ligada aos instintos 
profundos de autoproteção, busca de segurança e medo da caducidade de nossa existência.

Mas, para Jesus, a atração do dinheiro não é uma espécie de doença incurável. É possível libertar-
se de sua escravidão e começar uma vida mais saudável. O rico não é "um caso perdido". É muito 
esclarecedor o relato de Lucas sobre o encontro de Jesus com um homem rico de Jericó.

Ao atravessar a cidade, Jesus se depara com uma cena curiosa. Um homem de pequena estatura 
escalou uma árvore de sicômoro para vê-lo de perto. Não é desconhecido. Trata-se de um rico, 
poderoso "chefe de coletores". Para o povo de Jericó, um ser desprezível, um coletor corrupto e 
sem escrúpulos, como quase todos. Para os setores religiosos, "um pecador" sem conversão 
possível, excluído de toda salvação.

No entanto, Jesus lhe faz uma proposta surpreendente: "Zaqueu, desce depressa, porque eu tenho 
que ficar em tua casa". Jesus quer ser acolhido em sua casa de pecador, no mundo de dinheiro e 
de poder deste homem desprezado por todos. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. 
Não tem medo de deixar entrar em sua vida o Defensor dos pobres.

Lucas não explica o que aconteceu naquela casa. Ele apenas diz que o contato com Jesus 
transforma radicalmente o rico Zaqueu. Seu compromisso é firme. Doravante, ele vai pensar nos 
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pobres: vai compartilhar com eles os seus bens. Vai lembrar também as vítimas das quais 
abusou: vai devolver-lhes mais do que o que foi roubado. Jesus introduziu justiça e amor solidário 
na vida dele.

A história termina com umas   palavras admiráveis de Jesus: "Hoje a salvação entrou nesta casa. 
Esse também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava 
perdido". Também os ricos podem se converter. Com Jesus tudo é possível. Não devemos 
esquecer ninguém. Ele veio buscar e salvar o que nós podemos estar deixando perder-se. Para 
Jesus não há casos perdidos.

Santos do dia: Teonesto de Filipos (+425); Foillan (600-655); Afonso Rodrigues (1531-
1617).

Testemunhas do Reino: Alonso Rodríguez (1526-1616). Santo Dias da Silva (1979, Brasil). 
Dorcelina Oliveira Folador (1999, Brasil).

Datas comemorativas: Dia do Comerciário Brasileiro. Dia da Reforma da Igreja Protestante. 
Dia do Balconista.

31 SEGUNDA-FEIRA DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício do dia de semana)

Antífona da Entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depres-        
sa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha 
salvação!

Oração do dia

Ó Deus de poder e misericórdia, que 
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de 
vos servir como devem, fazei que corramos 
livremente ao encontro das vossas promessas.

Leitura - Fl 2, 1-4

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

1Irmãos:  Se existe consolação na vida em 
Cristo, se existe alento no mútuo amor, se 
existe comunhão no Espírito, se existe ternura e 

2compaixão,  tornai então completa a minha 

alegria: aspirai à mesma coisa, unidos no 
mesmo amor; vivei em harmonia, procurando a 

3unidade.  Nada façais por competição ou 
vanglória, mas, com humildade, cada um 

4julgue que o outro é mais importante,  e não 
cuide somente do que é seu, mas também do 
que é do outro. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 130

R. Guardai-me em paz, junto a vós, ó 
Senhor!

1.  Senhor, meu coração não é orgulhoso,  
nem se eleva arrogante o meu olhar; não ando à 
procura de grandezas,  nem tenho pretensões 
ambiciosas! R.

2.  Fiz calar e sossegar a minha alma;  ela 
está em grande paz dentro de mim, como a 
criança bem tranquila, amamentada  no regaço 
acolhedor de sua mãe. R.

3.  Confia no Senhor, ó Israel,  desde agora 
e por toda a eternidade!  R.
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Aclamação ao Evangelho - Jo 8,31b-32

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Se guardais minha palavra, diz Jesus, 

realmente vós sereis os meus discípulos. R.

Evangelho - Lc 14,12-14

A palavra de Jesus, no Evangelho de hoje, 
não se dirige aos convidados, mas ao dono do 
banquete: “quando deres uma festa, convida os 
pobres, os aleijados, os coxos, os cegos.” O 
nosso comportamento deve pautar-se pelo 
comportamento de Jesus, que se deixa rodear 
por pobres e pecadores, para manifestar-lhes a 
bondade misericordiosa de Deus e oferecer-
lhes o banquete do Reino, que é vida e liberda-
de para todos. Se somos filhos, devemos            
viver como irmãos e irmãs, partilhando os bens 
que o Pai colocou em nossas mãos para a        
vida de todos, especialmente dos pobres e 
excluídos. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, Jesus  disse também a 12

quem o tinha convidado: "Quando tu deres um 
almoço ou um jantar, não convides teus 
amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, 
nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam 
também convidar-te e isto já seria a tua 
recompensa.  Pelo contrário, quando deres 13

uma festa, convida os pobres, os aleijados, os 
coxos, os cegos.  Então tu serás feliz! Porque 14

eles não te podem retribuir. Tu receberás a 
recompensa na ressurreição dos justos."               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus convida-nos muitas vezes para o seu 
banquete, a nós que não podemos retribuir o 
que Ele nos dá. Só nos resta, por isso, agra-

decer e suplicar. R. Jesus, Filho de Deus,  
ouvi-nos.

1.  Pelo papa Francisco, pelos bispos e 
pelos presbíteros, aos quais Jesus convida 
todos os dias para a sua Ceia, para que sejam 
pastores humildes e agradecidos, oremos ao 
Senhor.

2.  Por todos aqueles que adoravam ídolos 
falsos, e receberam o dom admirável da fé em 
Cristo, para que não cessem de dar graças a 
Deus que os chamou, oremos ao Senhor.

3.  Pelos judeus e cristãos que creem no 
Deus eterno e bendito, que os amou com um 
grande amor e lhes deu a sua Lei, para que 
adorem o seu nome e lhe cantem eterna glória, 
oremos ao Senhor.

4.  Pelos pobres, os aleijados, os coxos e 
os cegos, muitas vezes lembrados por Cristo no 
Evangelho, para que recebam no Céu o que 
lhes faltou na terra, oremos ao Senhor. 

5.  Pelos que nesta comunidade e em suas 
casas acolhem os mais humildes e despre-
zados, para que sintam o apoio dos outros 
membros da Igreja e de suas pastorais, oremos 
ao Senhor.

Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, que sois o 
primeiro a fazer o que ensinais, dai-nos a graça 
de imitar o que fazeis. Vós que sois Deus com o 
Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a 
fim de que, preparados por vossos sacra-
mentos, possamos receber o que prometem.
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A Semente na Terra - Lc 14,12-14

E
nquanto a palavra de Lc 14,7-11 se dirigia aos convidados, a de hoje se dirige ao dono 
do banquete. Se àqueles Jesus diz que devem escolher os últimos lugares, a esses ele 
ensina a escolher os últimos sociais. O motivo aparece na imediata sequência do 

Evangelho de hoje: é assim que Deus age! (Lc 14,15-24) A regra é a seguinte: a nossa relação 
com os irmãos deve refletir a de Jesus, que nos convida a comportar-nos com os outros como ele 
se comporta conosco. É o tema dominante de Lucas, escriba da scriba mansuetudinis Christi (
mansidão de Cristo): a graça e a misericórdia, que nos transformam na imagem de Cristo, igual ao 
Pai rico em misericórdia (Lc 6,32-38). 

-  A palavra de Jesus sobre a gratuidade do banquete toca o centro da vida cristã, cujo 
alimento é o dom da Eucaristia. Quem a vive encontrou o caminho da felicidade, pois já lhe foi 
“amplamente aberta a entrada no Reino” (2Pd 1,11), passou pela porta estreita (Lc 13,22ss.) e faz 
parte do mundo dos ressuscitados, junto com o Filho.

-  O convite aos excluídos, por sua vez, é sinal da salvação messiânica e antecipação da 
realidade definitiva. Assim, nos tornamos parecidos com Deus. No lugar da nossa deformação, 
temos a nossa 'dei-formidade', a nossa maneira humana de ser como Deus no mundo.

-  Nas décadas passadas, falou-se muito da opção preferencial pelos pobres. Hoje, se fala 
menos – com exceção, talvez, de Aparecida, onde a expressão recorre muitas vezes – ou até se 
cala, o que não significa que necessariamente se faça mais ou... menos. A opção, o compromisso 
e o serviço cristão pelos pobres não são instrumento de domínio ou de propaganda, que substitui 
uma dominação por outra, mais sutil. Nem pode ser tirar da consciência um sentimento de culpa 
ao mesmo tempo real e ineficaz. Deve brotar do conhecimento de Deus, que, por ser amor e 
misericórdia, escolheu os pobres e se identificou com eles. Toda outra motivação é como o ouro 
que brilha, sim, mas o tempo escurece e corrói.

-  Mesmo que não se fale mais – ou se fale menos – o pobre continua a ser “lugar teológico” 
por excelência. “Lugar teológico” é onde Deus se manifesta e onde podemos encontrá-lo. No 
pobre, encontramos o Salvador que se fez o último de todos. A sua presença mostra que estou 
sempre em dívida e apela ao respeito e à estima que lhe devo. Deve ser o valor que inspira meus 
pensamentos, conduz meus julgamentos, dita as minhas decisões. Não é nem pode ser jamais o 
desvalor que procuro remediar com as minhas contidas ações. É a presença do Crucificado, 
homem das dores, chagado de amor, transido de dor. 

-  Não foi por doente masoquismo ou ascese desmiolada que S. Francisco beijou o leproso. 
O beijo de Francisco foi guiado por um amor que se purificava à medida que crescia dentro e fora 
dele. Beijar – já vimos num ABC da Liturgia – é um gesto de “ad-oração”. “Ad-orar” (que vem da 
preposição  e do substantivo , que quer dizer “boca”) significa levar à boca, em  “ad” “os-oris”
sinal de carinho, veneração, afeto. Aqui, a adoração devida só a Deus se manifesta no amor dado 
ao pobre, pois tudo o que vocês fizeram por um desses pequeninos foi a mim que o fizestes (cf. Mt 
25).- Se é verdade que faço algo pelo pobre, é muito mais verdade o que ele faz por mim. Muitas 
vezes, se ainda lhe resta um mínimo de dignidade, o que faço é apenas humilhá-lo com algumas 
moedas, enquanto ele me julga e, julgando-me, salva-me (cf. Mt 25,31-46).
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 Santos do dia: Quintino (+300); Notburga de Colônia (+700); Wolfgang de Regensburg 
(924-994); Cristóvão de Cahors (+1272); Isabel da Hungria (1293-1336); Tomás Bellaci (1370-
1447).

Testemunhas do Reino: José Matías Nanco (1973, Chile).

Datas comemorativas: Dia da Reforma Protestante (Lutero afixou, na porta da igreja do 
Castelo de Wittenberg, em 1517, suas 95 teses reformistas). Nascimento de Carlos Drummond de 
Andrade (1902). Dia Mundial do Comissário de Voo. Dia Mundial da Economia. Dia Mundial da 
Poupança. Dia da Reforma. Dia da Dona de Casa. Dia do Repórter Policial. Dia da Decoração. Dia das 
Bruxas. 
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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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Filho único e, permanecendo virgem, deu ao 
mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os 
santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

4 - Apóstolos, I 
Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

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

5 - Apóstolos II
O testemunho dos Apóstolos

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar. Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce dos 
Apóstolos, para que ela fosse, no mundo, um 
sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a 
todo o mundo o Evangelho da salvação. Por 
essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os 
homens da terra, unidos a todas as criaturas, 
proclamamos jubilosos vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

6 - Santos, II 
O exemplo dos Santos

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 

PREFÁCIOS DO MÊS

1 - Domingos do Tempo Comum, VII 
A salvação pela obediência de Cristo

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo, 
que enviastes, como Redentor, vosso próprio 
Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no 
pecado. Amando-o até o fim, amastes nele 
nossa humilde condição. E ele, na obediência 
até à morte, restaurou o que nossa deso-
bediência fizera perder. Por essa razão, com os 
anjos e com todos os santos, entoamos um 
cântico novo, para proclamar vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

2 - Domingos do Tempo Comum, VIII 
A Igreja reunida pela unidade da Santa Trindade

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Qui-
sestes reunir de novo, pelo sangue do vosso 
Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos 
dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, unificada 
pela unidade da Trindade, é para o mundo o 
Corpo de Cristo e o Templo do Espírito Santo, 
para a glória da vossa sabedoria. Unidos à mul-
tidão dos anjos e dos santos, proclamamos vos-
sa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:

3 - Virgem Maria, I
A maternidade da Virgem Maria

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na festa (...) de Maria, 
sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À 
sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso 
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todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo 
testemunho admirável de vossos Santos e 
Santas, revigorais constantemente a vossa 
Igreja, provando vosso amor para conosco. 
Deles recebemos o exemplo, que estimula na 
caridade, e a intercessão fraterna, que nos ajuda 
a trabalhar pela realização de vosso Reino. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz: 

7- Santos Pastores 
A presença dos santos Pastores na Igreja

 É nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós concedeis a alegria de 
celebrar a festa de S. N., e fortaleceis a vossa 
Igreja com o exemplo de sua vida, o ensina-
mento de sua pregação e o auxílio de suas 
preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos 
santos se alegra eternamente na vossa 
presença, nós nos associamos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

8 - Virgens e Religiosos 
O sinal da consagração a Deus

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Deus eterno e todo-poderoso. e 
celebrar a vossa admirável providência nos 
Santos e Santas que se consagraram ao Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais 
novamente os fiéis à santidade original e a 
experimentar, Já aqui na terra, construindo o 
vosso Reino, os dons reservados para o céu. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos a vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

9- Mártires 
O testemunho do martírio

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 

e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso. Pelo (a) mártir S. N., que confessou o 
vosso nome e derramou seu sangue como 
Cristo, manifestais vosso admirável poder. 
Vossa misericórdia sustenta a fragilidade 
humana e nos dá coragem para sermos as 
testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com todos os vossos anjos e santos, 
nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma 
só voz:

10 - Comum, V 
Proclamação do mistério de Cristo

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Unidos na caridade, celebramos a morte do 
vosso Filho, proclamamos com fé a sua res-
surreição e aguardamos, com firme esperança, 
a sua vinda gloriosa, no fim dos tempos. 
Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se 
alegra eternamente na vossa presença, nós nos 
associamos aos seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

11 - Fiéis Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, senhor nosso.
Um por todos, ele aceitou morrer na cruz para 
nos livrar a todos da sua morte. Entregou de boa 
vontade sua vida, para que pudéssemos viver 
eternamente. Por isso, com os anjos e todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pr. -  Na verdade , é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
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em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo 
criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria.

Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir um 
povo santo em vosso louvor, estendeu os braços 
na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e 
manifestar a ressurreição.

Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS. -  Santo, Santo, Santo... 
Pr. -  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 

de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo 
e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. 

AS. -   Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e  o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressurreição. 
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, a memória da morte 

e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença 
e vos servir.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E  nós  vos  suplicamos  que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo,   
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só 
corpo. 

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o papa N., com nosso bispo N. e 
todos os ministros do vosso povo.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 
acrescentar: 

Pr. -  Lembrai-vos do vosso filho (da vossa 
filha) N.,  que (hoje) chamastes deste mundo à 
vossa presença. Concedei-lhe que, tendo 
participado da morte de Cristo pelo batismo, 
participe igualmente da sua ressurreição.

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

Pr. -  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. -   Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os 
santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 
eleitos!

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.
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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 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 ressurreição. 
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 
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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 

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 I

A Igreja a caminho da unidade

Pr. - Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um 
hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita 
bondade.

Pr. - Pela palavra do Evangelho do vosso Filho 

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 
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 
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reunistes uma só Igreja de todos os povos, 
línguas e nações. Vivificada pela força do vosso 
Espírito não deixais, por meio dela, de congregar 
na unidade todos os seres humanos.

Pr. - Assim,  manifestando a aliança do vosso 
amor, a Igreja transmite constantemente a alegre 
esperança do vosso reino e brilha como sinal da 
vossa fidelidade que pro-metestes para sempre 
em Jesus Cristo, Senhor nosso.

Pr. - Por esta razão, com todas as virtudes do 
céu, nós vos celebramos na terra, cantando 
(dizendo) com toda  Igreja a uma só voz:

AS. - Santo, Santo, Santo, 
Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
Pr. - 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 ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Ou:
AS. - Todas as vezes que comemos deste 

pão e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!

Ou: 
AS. - Salvador do mundo, salvai-nos, vós  

que nos libertastes pela cruz e ressurreição. 
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. - Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a 

vossa Igreja (que está em N.). Fortalecei o vínculo 
da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do 
vosso povo, em comunhão com o nosso Papa N., 
e o nosso Bispo N. e os bispos do mundo inteiro, 
para que o vosso povo, neste mundo dilacerado 
por discórdias, brilhe como sinal profético de 
unidade e de paz.

AS. - Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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 
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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.  

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, 
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.

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 
ressurreição.
  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 
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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. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS  VI-DIV -
Jesus que passa fazendo o bem

Pr. - Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso filho, Jesus Cristo, nosso 
Senhor e redentor. Ele sempre se mostrou cheio 
de misericórdia pelos pequenos                e 
pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-
se ao lado dos perseguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. 
Por essa razão, com todos os anjos e santos, nos 
vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o 
hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz:

AS. - Santo, santo, santo...
Pr. - Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistir no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. 
Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.

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, PRA 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, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!

Ou:
AS. - Salvador do mundo, salvai-nos, vós 

que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
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. - Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 

perfeição na fé e no amor, em comunhão com o 
nosso papa (...), o nosso bispo (...), com todos os 
bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que 
conquistastes. 
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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 (santo do dia ou padroeiro) e todos os 
santos, vos louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso filho.

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! 

 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.

AS.-  Confirmai  o  vosso  povo  na  
unidade! 

Pr. - Dai-nos olhos para ver as neces-sidades 
e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; 
inspirai-nos palavras e ações para confortar os 
desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de 
Cristo e seguindo o seu mandamento, nos em-
penhemos lealmente no serviço a eles. Vossa 
Igreja seja testemunha viva da verdade e da liber-
dade, da justiça e da paz, para que toda a huma-
nidade se abra à esperança de um mundo novo.

AS. - Ajudai-nos a criar um mundo novo!
Pr. - Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 

(...), 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, 
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Nosso Oriente é Cristo

Nosso Oriente é Cristo

O Prefeito da Congregaçao do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, o cardeal Robert 
Sarah, levantou em 05 de julho em Londres, na abertura do Congresso Sacra Liturgia, uma nuvem de 
poeira de alcance mundial. É que, depois de manifestar em sua conferência seu desejo de que, 
desde 27 de novembro, I Domingo de Advento, todos os sacerdotes celebrassem a Eucaristia 
"voltados para o Oriente" (de costas para os fiéis, como antes do Concílio), ele acrescentou que isso 
faz parte da "reforma da reforma" litúrgica que o Papa Francisco ter-lhe-ia pedido para estudar e, 
eventualmente, promover para aperfeiçoar tanto o culto ordinário como o extraordinário no sentido 
de aprofundar uma maior sacralidade do rito.

O comentário é de Pe. Márcio Pimentel, presbítero da Arquidiocese de Belo-Horizonte, 
especializado em Liturgia pela PUC-SP e música ritual pela FACCAMP, assessor eclesiástico para a 
Liturgia na mesma Arquidiocese, membro da Equipe de Trabalho para o Espaço Sagrado para a 
Catedral Cristo Rei. 

Eis o artigo.

A notícia vem de Roma e na direção diametralmente oposta ao que se espalhou rapidamente na 
mídia tradicionalista: não se preveem quaisquer alterações na maneira de orientar a prece litúrgica 
no Rito Romano. Sem tom de reprimenda, mas de correção hermenêutica das palavras do Prefeito 
da Congregação do Culto Divino, Robert Sarah, a Sala de Imprensa Vaticana disparou  o não de 
Francisco às sugestões amplamente divulgadas quanto à postura orante ad orientem para a 
chamada “forma ordinária”, encorajadas para o próximo Advento.

O ocorrido figura de maneira importante, pois recorda que, muito embora as sugestões tenham 
surgido como um pedido pessoal do primeiro responsável no Vaticano pelo cuidado com a Liturgia, 
sua realização dependeria da aprovação nas Dioceses por parte de seus Ordinários, os Bispos, 
primeiros responsáveis pelo cuidado em matéria litúrgica; também, a magnitude do impacto na 
tradição litúrgica pós-conciliar exigiria a aprovação papal. Dois exemplos claros desta constatação 
foram a reação quase que imediata do Cardeal Vicent Nichols e do Vaticano. O Arcebispo de 
Westminster e Presidente da Conferência dos Bispos da Inglaterra escreveu ao seu presbitério 
desencorajando a implementação da proposta por Sarah em sua conferência de abertura do 
Congresso sobre a Divina Liturgia. Alguns dias depois, o Vaticano esclareceu que a norma vigente 
para a Liturgia no Rito Romano continua a ser aquela da Instrução Geral do Missal Romano, 
particularmente o número 299, sobre o qual trataremos mais adiante.

Algumas poucas reações noticiadas em seguida, trataram de lembrar que as palavras do 
Prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, absolutamente, não 
possuíam caráter de lei. Entretanto criou-se grande burburinho em torno da proposta do que seria o 
“retorno” a posição ad Orientem. O impacto causado pela notícia dizia respeito não apenas ao novo 
uso, em si mesmo, para a forma ordinária do rito romano, mas sobretudo quanto ao significado da 
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suposta intervenção. Com o posicionamento do Vaticano, ficou claro que uma resolução que altera 
significativamente, seja as disposições do direito litúrgico que rege as celebrações da Igreja desde 
a reforma litúrgica, como também a teologia que a sustém, deveria ser aprovada e sancionada 
explicitamente pela Santa Sé e que esse não foi o caso.

O discurso do Cardeal

As sugestões em questão foram apresentadas pelo Cardeal Sarah como conclusão de seu 
discurso de abertura do V Congresso sobre a Sacra Liturgia em Londres. Não se trata propriamente 
de uma novidade e já haviam sido divulgadas por ele em duas oportunidades anteriores, num 
artigo do L'osservatore Romano e numa entrevista à revista francesa Famille Chrétienne. Mas, até 
então, não passavam apenas de opiniões e postura pessoal. A gravidade se impôs, causando 
espanto e deflagrando reações desmesuradas quando o encorajamento a retomar a prática ad 
Orientem, direcionado a “todos os bispos e sacerdotes”, ganhou tons de decreto na leitura de não 
poucos sites e comentaristas. Sobre este ponto, o comunicado do Vaticano foi bastante claro, 
indicando ter havido má interpretação dos fatos. De todos os modos, resulta que as disposições em 
favor da mudança, que apareceriam como resultado de um trabalho encomendado pelo Papa 
Francisco para “continuar a reforma da reforma” foram estancadas no que se refere à oficialidade 
do ato.

Mas as discussões continuam. Na sua maioria, parecem partir do pressuposto de que a 
reforma litúrgica propiciou o adoecimento da Igreja. E este é um argumento muito presente na 
perspectiva dissidente lefreviana, que rejeitou o Concílio. Daquilo que se expôs da conferência em 
Londres, isso teria ocorrido não apenas pela má compreensão das intenções dos padres 
conciliares ao encomendá-la, mas também (e principalmente) dos graves erros de interpretação 
da letra do Concílio, em especial da Constituição da Sagrada Liturgia. Com isso, foi-se longe 
demais, mexeu-se muito na Liturgia da Igreja, de modo que Deus não ocuparia mais o lugar central 
no edifício do ritos. A subjetividade teria ingressado exageradamente nas celebrações, 
transformando-as em palco para o espetáculo da fé. Como consequência, a liturgia estaria ao sabor 
das comunidades, revelando mais o ser humano do que o divino, a cultura mais do que o 
evangelho, já que esta precisa ser “batizada”.

Esta deformação do culto da Igreja, que seria decorrente da implementação de medidas pela 
reforma litúrgica que não coincidiriam com a mens dos padres conciliares danou a vida espiritual e 
esvaziou a Igreja. A reforma dos ritos e rituais, talvez por sua recepção descuidada, conduziu à uma 
falsa inculturação, bem como à “protestantização” da Liturgia. Exagerou-se nas medidas para 
tornar o culto divino mais acessível. Em suma, aquilo que se desejava com a reforma solicitada 
pelos Padres Conciliares e que fora expresso na Sacrosanctum Concilium não teria encontrado 
êxito, ao menos não o esperado E, embora em seu discurso, o Cardeal reconheça os inúmeros 
frutos na vida cristã daqueles que acolheram a reforma litúrgica proposta pelo Vaticano II, não se 
leu uma linha a respeito na mídia tendenciosamente tradicionalista. O tom é de desapontamento 
quanto às deformações que parecem ter sido maiores e mais prejudiciais do que edificantes. Sobre 
isso, no que consta de exemplos concretos aparentes no discurso, está o uso de celulares e 
máquinas fotográficas durante as celebrações por parte do clero enquanto paramentado para 
celebrar e, mesmo, uma postura desleixada para o culto.

Como se tem pretendido resolver isso? Devolvendo à Liturgia o que a juízo havia se perdido: 
seu centro, Deus. Deste modo, a perspectiva apresentada sugere o retorno à antiga e veneranda 
posição da prece litúrgica ad Orientem, isto é, para o leste como princípio de aplicação da tão 
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esperada “reforma da reforma”.

Não se pode negar que em sua conferência o Cardeal tenha razão em alguns pontos. Mas, a 
avaliação final de seu discurso, alardeada aos quatro cantos, é que a reforma e a sua recepção 
foram postas no mesmo nível, como se afirmasse que a liturgia pós-conciliar conduziu 
inevitavelmente a uma desorientação dos fiéis. A medida “criativa”, de “retomar”, do que se diz ser 
o usus antiquior do rito romano, a postura ad Orientem, comum à forma que hoje se diz 
“extraordinária” - todos voltados para “O Senhor que vem e não tardará”, ajudaria a sanar a questão. 
Onde não fosse possível voltar-se para o leste (todos juntos, fiéis e que os preside), insiste, ao 
menos para se garanta a orientação para a abside. Para ter o Cristo como centro, voltemo-nos para 
o leste, ou para a abside como leste litúrgico. Importante perceber um detalhe: a “reforma da 
reforma” precisaria ser incrementada não apenas pela correção de rumos ofertados pela reforma 
litúrgica e pelo suposto “mutuo enriquecimento” dos missais de Pio V e Paulo VI. Seria necessária 
outra catequese. Uma formação para os fiéis que os disponha à bem receber as mudanças. 
Sobretudo, nos seminários, se vislumbraria apresentar primeiro a imersão no rito tridentino, para 
que os candidatos ao ministério ordenado compreendam a reforma na perspectiva esperada pelos 
Padres Conciliares.

O “mal-entendido”

A sugestão principal, a postura orante ad Orientem, não é um assunto fácil de discorrer e 
compreender.

Sobretudo, para aqueles que não estão por dentro das questões históricas e teológicas 
referentes à Liturgia. Facilmente, se pode chegar a conclusões equivocadas, ao partirmos da 
argumentação que sustentaria a mudança: os ritos da reforma litúrgica não orientam para Cristo; o 
Missal de Paulo VI possui erros teológicos; a convivência entre as duas formas é um mal 
necessário, como uma fase intermediária para devolver a sacralidade à Liturgia que a reforma 
litúrgica devorou ao sacrificar o latim e a orientação ad Orientem; a orientação versus populum é 
uma deformação modernista, sem vínculo com a tradição genuína da Igreja; a inculturação pode 
ocasionar uma profanação dos ritos, pois a cultura deve ser “batizada”, etc. O prejuízo parece ser 
grande. Da simples leitura reducionista da orientação versus Orientem como “celebrar de costas 
para o povo” e o versus populum como “celebrar frontalmente” em relação à assembleia à mais 
grave de compreender a reforma litúrgica como ruptura com a tradição litúrgica da Igreja latina.

As hermenêuticas que aparecem – e são alimentadas, porque repetidas ao extremo – são até 
mesmo disparatadas, a ponto de se afirmar que o verdadeiro leste/litúrgico é o tabernáculo ou que 
hoje em dia pode-se optar por uma “forma” de culto ou outra (forma ordinária ou extraordinária) 
como se bem entender. Lê-se até que a missa tridentina é um atrativo para os jovens, que 
transborda sacralidade e mistério e estaria entre as opções dos que acabam por procurar técnicas 
de meditação, como a yoga (e isto é a fala de um padre de 35 anos, responsável por levar adiante o 
“uso extraordinário” da missa). Tudo isso, regado com uma boa dose de romantismo religioso, 
conduzido de forma à hipervaloração de tudo que é pré-conciliar. E como se não bastasse reavivar 
o passado via rito de Pio V, é preciso “enriquecer” o Missal de Paulo VI com as vestimentas, 
costumes e posturas pre-conciliares. É uma missão, até. Para isso já se sugere na net tutoriais para 
o incremento da verdadeira liturgia da Igreja. Mas, pelo  comunicado do Padre Lombardi, sabe-se 
que estas versões dos fatos não são lícitas e verídicas. Nem mesmo o uso da expressão “reforma da 
reforma” que é fonte de confusão. Roma relembra a definição de que a Liturgia oficial da Igreja é 
aquela que consta nos livros litúrgicos reformados e a “forma extraordinária” não pode ganhar o 
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status de “ordinária”.

Para nós, a questão mais candente diz respeito à proposição de se resolver um problema 
constatado pelo Cardeal (real sob alguns aspectos e em alguns lugares) com uma medida que 
facilmente levaria não só à confusão, mas à divisão. Isso tudo, dada a natureza da ritualidade oficial 
da Igreja Latina, que consta nos livros litúrgicos pós-conciliares e que obedecem a uma teologia e 
a um sistema simbólico que não é superior ou inferior àqueles do passado, mas concernente e 
coerente com o hoje da Igreja em sua maneira de viver e atuar evangelicamente no mundo.

Versus Populum ou Versus Orientem?

É prejudicial para a compreensão teológica e histórica da Liturgia simplesmente contrapor as 
orientações versus populum e versus Orientem e até mesmo reduzir o direcionamento dos fiéis e 
seus ministros a estas duas possibilidades apenas. Sabemos, por exemplo, no que tange à Missa o 
versus Orientem, que embora antiga, nunca foi a única e, inclusive, originante da assembleia 
eucarística. Uma vez que a última Ceia de Jesus na qual foi instituída a Eucaristia se deu em um 
contexto de refeição, reclinados em almofadas, em um lugar destinado à refeição (o cenáculo). 
Mais tarde, na época da domus ecclesiae, o costume romano era de ter os convivas postos ao redor, 
numa disposição conhecida como triclinium e, claro, isto também condicionava a maneira de rezar.

Sobre a orientação para o leste, não se pode negar seu valor e mérito teológico, que permitiram 
seu ingresso na tradição litúrgica do Ocidente. Os estudiosos veem indícios de seu uso na religião 
hebraica, quiçá pagã, de onde, certamente, fora assimilada pelos cristãos de uma maneira própria. 
Quando, mais tarde, se construíram, com a paz constatiniana, os primeiros edifícios à moda de 
inculturação, a forma basilical predominou. Assim, onde era possível, se construía orientando a 
abside para o leste e a porta para o oeste. Mas há exceções importantes, que incluem as mais 
antigas de Roma – incluídas São Pedro e São João de Latrão e outras na própria Palestina. Em 
muitos casos, no passado, se discutiu se o mais importante era o “ponto cardeal” ou a simbologia 
da luz, para a qual a assembleia celebrante deveria se voltar, bem como o próprio céu ou o alto.

As situações são complexas e há um período de silêncio arqueológico. Tem-se notícia, por 
exemplo, de que o Papa Leão Magno chamara atenção daqueles que, numa celebração do Natal do 
Senhor, ficavam voltados para o leste encantados pela luminosidade, e deixavam passar 
despercebido os ritos que se davam no interior da Basílica.

Sem falar aqui da sede episcopal de Agostinho, cuja a porta estava voltada para o leste e a 
abside para o oeste, de modo que havia movimentações da assembleia em que ela se voltava para 
quem presidia; noutros momentos se endereçava posturalmente para a porta. Neste caso, do ponto 
de vista de quem presidia desde a abside, o versus populum coincidia com o versus orientem. 
Neste plano, era o povo quem ficava “de costas” para o bispo e de frente para a porta. Depois que o 
Altar foi enriquecido com uma teologia e simbológica próprias, o presbítero não poderia rezar de 
costas para ele, conforme, já dispusera uma codificação tridentina.

São Carlos Borromeu, prescrevia a possibilidade de que quem presidisse voltaria o rosto para 
o povo. Tudo isso nos faz concluir que o mais importante não era que todos – ministros e 
assembleia – tivessem voltados igualmente para o para o mesmo lado, mas compartilhassem do 
mesmo foco, que poderia ser o oriente (leste), a abside, onde poderia estar também o Altar, ou 
outros elementos de importância a depender do rito em questão.

Como se pode concluir, o “oriente litúrgico” passou por mudanças de significados e usos com 
o passar do tempo, e esta mutabilidade evidencia que não houve uma única forma de compreensão 

A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

127
0

5

25

75

95

100



A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

128

e execução ritual de orientação, tida como intocável. Nossa breve resenha histórica visa fazer 
percebermos que o discurso sobre a tradição ad Orientem é cheio de detalhes e possibilidades. Há 
muito o que se considerar, sobretudo no que diz respeito ao sistema simbólico em andamento, os 
elementos geográficos condicionantes da construção, a plasticidade ritual, o antropologia e 
cosmovisão envolvidas, etc.

O mais importante – e que não pode ser desconsiderado em nenhuma época - é que a maneira 
mais “genuína” de se celebrar a Eucaristia é aquela que mantém a originalidade da ação ritual 
inaugurada por Jesus no cenáculo, ao unir a entrega sacrifical de sua vida a um banquete convivial 
(isso se tratando da Missa). Mas também, que seja capaz de aglutinar os vários tipos de celebração 
da Igreja.

Seguindo este indicativo fundamental, a reforma litúrgica não reduziu a orientação espacial ao 
versus populum conforme se costumou repetir, pondo-o em evidente contradição ao versus 
orientem. O que se deve compreender é que a reforma elegeu, antes de tudo, o Altar, que é também 
Mesa do Banquete Pascal, como centro orientador de todo o espaço sagrado. E esta foi, 
exatamente, a argumentação principal oferecida oficialmente pelo Vaticano para aclarar as 
questões em torno do burburinho advindo do discurso do Cardeal Sarah.

Aclarando a questão

Na Instrução Geral do Missal Romano, desde 1968 , da primeira Edição Típica até a terceira, se 
deixa claro qual é o Oriente do Culto: “O altar, onde se torna presente o sacrifício da cruz sob os 
sinais sacramentais, é também a mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é chamado a participar 
por meio da missa; é ainda o centro da ação de graças que se realiza pela Eucaristia (...) seja 
construído afastado da parede a fim de ser facilmente circundado e nele se possa celebrar de frente 
para o povo. Ocupe um lugar que seja de fato o centro para onde espontaneamente se volte a 
atenção de toda a assembleia dos fieis.”

Por si só, este número da Instrução Geral do Missal Romano desmente aquilo de que se tem 
acusado a reforma litúrgica, de separar a compreensão sacrifical da convivial em benefício desta 
última, culminando numa celebração de caráter meramente social e não mistérica. É fato que os 
lugares nos quais se levou a sério as normativas e instruções pós-conciliares – também no que se 
refere à construção e adaptação dos lugares de culto – obtiveram excelentes resultados.

Onde a solicitude e a vigilância episcopal funcionaram mediante as Comissões Diocesanas de 
Liturgia e Arte Sacra, não se limitou a construção dos novos espaços ou adequação dos já 
existentes ao simples arredar o altar da parede. Portanto, não se pode culpar a reforma pela 
competência suficiente ou insuficiente de seus ministros e profissionais em realizá-la 
corretamente ou mesmo aos embasamentos ideológicos e argumentativos que deram suporte às 
escolhas de projeto arquitetônico e iconográfico.

O nosso oriente é Cristo e Ele tanto é vítima quanto altar. Quando os projetos são elaborados 
por pessoas competentes na área, tanto técnica quanto teológica, e sérias em assumir a 
perspectiva pós-conciliar, beneficia-se a Igreja com espaços nos quais a ritualidade pode 
desenvolver-se a contento, provendo de frutos espirituais a vida dos fiéis. Isso é notório em 
diversas partes do mundo. Sobretudo quando se permitiu que os fiéis voltassem a ter acesso à 
comunhão durante a celebração eucarística e – em muitos lugares – dirigindo-se até o altar e 
mesmo, antes, circundando-o como reza o Cânon Romano e outras peças da eucologia litúrgica 
igualmente venerandas. Aliás, é a posição “cinscumstantes”, isto é, de ao redor e de pé, que se 
espera ver a Igreja inteligentemente assumir com a centralidade que o Altar deve ocupar.
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A compreensão dos chamados “pólos celebrativos”, ao redor dos quais os ritos se 
desenvolvem, enriqueceu a compreensão da orientação litúrgica, que deixou de ser estática, e 
voltou à sua dinamicidade original. Não estamos sempre voltados uns para os outros, o presidente 
não está sempre voltado para o povo, há uma multiplicidade de movimentações em razão do 
momento ritual.

Ora todos estamos voltados para o Alto, como no momento do invitatório “Corações ao Alto”, 
já que nossa oração sobe ao Pai, pelo Filho na unidade do Espírito Santo.

Mas também nos voltamos para Ambão, noutro momento para o Altar; ora para um ícone de 
Cristo, ora para a Cruz, ora para o Círio Pascal, ora para a imagem da Virgem ou a imagem de um 
Santo, etc.

Neste sentido, não se abandou em nada o ad Orientem, que continua ser Cristo Jesus, revelado 
conforme cada rito exige. Mas este não está mais condicionado a um ponto cardeal. Os novos 
espaços são confeccionados conforme um novo sistema simbólico, que não repete 
mimeticamente o sistema do passado, mas o reelabora. Com a reforma litúrgica não temos 
espaços “desorientados”, mas um novo modelo orientador que articula elementos antigos, com 
respaldo na tradição antiga da Igreja, quer no oriente, quer no Ocidente sem cairmos no que Pio XII 
denominou na Mediator Dei de arqueologismo litúrgico.

A construção de qualquer espaço sagrado no rito romano deveria seguir exatamente esta 
inspiração teológica presente na reforma litúrgica conciliar desde o início. A orientação da prece 
litúrgica se determinada tendo em consideração – primordialmente – a localização do Altar, de 
maneira que a participação ativa, consciente, piedosa e frutuosa da assembleia na Mesa do 
Banquete Pascal fosse facilitada. Todos os outros elementos devem orbitar e dialogar com o Altar.

O que se deseja, numa aplicação criteriosa, cuidadosa, atenta e inteligente da reforma litúrgica 
é transformar o espaço sagrado em um lugar de mutação, onde uma comunidade é transfigurada 
em Corpo de Cristo, ao comer e beber convivialmente em memória de seu Senhor, conforme seu 
mandato.

Conforme anunciou Paulo VI em seu discurso preparatório ao lançamento da primeira edição 
do Missal Romano reformado: um lugar no qual a Missa se faz “escola de espiritualidade e uma 
exposição de sociologia cristã. A relação entre a pessoa e Cristo e com os irmãos adquire a sua 
nova e vital intensidade. Cristo, vítima e sacerdote, renova e oferece, por meio do ministro da Igreja 
o seu sacrifício redentor no rito simbólico da última Ceia (...) para a nossa fusão na unidade do seu 
amor redentor e da sua vida imortal.”

Com tudo isso, chega-se à clareza da arbitrariedade que seria uma “reforma da reforma”, 
pautada numa agenda decidida a negar a reforma pós-conciliar como eficiente à experiência 
integral da fé no Evangelho de Jesus. Seria contraditório desejar “enriquecer” o Missal de Paulo VI 
com a postura ad Orientem quando ela não foi abandonada, mas relida à luz da tradição e da nova 
sensibilidade que a Igreja adquiriu. Seria um absurdo reduzir a riqueza da reforma litúrgica, fruto de 
um árduo e responsável trabalho de inúmeros peritos, à pobreza de sua recepção em alguns 
lugares.

Ora, a Liturgia pós-conciliar nos adverte que, diante de nossos olhos está o Homem Novo, 
protótipo de Adão e arquétipo de todo ser humano. Há, sim, uma antropologia que orienta a Liturgia 
do pós-concilio e ela é pascal, pois no centro está Cristo, nosso verdadeiro e único oriente. Mas 
isto é assunto para outro artigo.

Fonte: Instituto Humanitas - IHU - Notícias - 18 de julho de 2016
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REUNIÕES DE
NÚCLEO AMBIENTAL

PARA O INÍCIO DE CADA REUNIÃO

 1. Acolhida – Preparar com antecedência o local da reunião. Receber as pessoas com 
alegria e simplicidade. Deixar todo mundo à vontade. Incentivar com jeito a participação de todos, 
sobretudo dos novos participantes e visitantes. 

 2. Oração inicial – Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do vosso amor. Enviai, ó Pai, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da 
terra. OREMOS. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de 
sua consolação. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

 3. Jornal da semana – O (a) animador (a) convida a todos a contarem os fatos da última 
semana que consideram mais importantes. Podem ser fatos da vida pessoal, da família, da 
comunidade e outros, mas, sobretudo, do próprio ambiente de trabalho. O Núcleo Ambiental tem o 
objeto de colocar espírito e critérios  evangélicos na realidade do trabalho. O importante é não 
desligar a reunião do Núcleo da vida concreta de todos os dias. 

 4. “O que caiu em terra boa são os que, ouvindo de coração bom e generoso...”
 4.1. Alguém do grupo lê o Evangelho do domingo anterior à reunião
 4.2. Todos ficam em silêncio
 4.3. Todos respiram lentamente
 4.4. Cada um se convence de que encontrará o Senhor
 4.5. Cada um (em silêncio) pede perdão pelas ofensas feitas
 4.6. Cada um (em silêncio) perdoa de coração as ofensas recebidas
 4.7. Cada um se coloca na presença de Deus

 O (a) animador (a) do Núcleo Ambiental de Evangelização deve preparar a reunião. O roteiro abaixo foi 
pensado para uma reunião semanal. O ideal seria que os funcionários e a empresa combinassem uma dia na 
semana em que a reunião seria feita. Em alguns lugares, os funcionários chegam meia hora mais cedo e a 
firma abre meia hora mais tarde do que o horário costumeiro. Onde a reunião é mais curta e diária, pode-se, 
dentro de um planejamento, aproveitar – cada vez – elementos do roteiro previsto para uma reunião semanal 
maior. Neste caso, é muito difícil não perder a sequência e não prejudicar o aproveitamento. 

SEMANA DE 2 A 8 DE OUTUBRO 

 5.  “Conservam a palavra...” – Lc 17,5-10
 -  O Evangelho de hoje é continuação – aqui, em forma de parábola – daquele longo 
ensinamento que Jesus, sentado à mesa, dá a pecadores que se aproximam dele para                 
ouvi-lo, enquanto fariseus e escribas o criticam por acolher os pecadores e comer com eles        
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(cf. Lc 15,1-2). Por isso, vamos ler o texto completo: Lc 17,1-10.
 -  Normalmente, com qual grupo do Evangelho nos identificamos: com os pecadores, que 
veem a Jesus, ou com fariseus e escribas, que criticam Jesus por acolher os pecadores? Vamos 
conversar?

 6.  “E dão fruto na perseverança”
 -  No meu dia a dia, como é que me relaciono com pessoas consideradas pecadoras? 
Posso tomar as mais variadas atitudes: desprezo, condenação, discriminação, crítica, etc. ou, 
então, respeito, compreensão, acolhida, diálogo, amizade, etc. Normalmente, qual o tipo de 
atitude que costumo tomar? Vamos conversar com franqueza?
 
 7.  Despedida: intimidade e missão
 -  Cada um (a) pede a Deus o que é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, para que 
todos participem).
 -  Cada um pede o presente que esta passagem do Evangelho lhe quer dar. Hoje, este 
presente é “viver a misericórdia, a compaixão e a gratuidade em todas as minhas relações”. (Em 
silêncio, mas, de preferência, em voz alta, pois é importante que todos participem).

 O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

 - Senhor, estou muito longe de ser como Tu, que acolhes os pecadores e sentas-Te à 
mesa com eles. Aproxima-me de Ti, Jesus, para que eu possa aproximar-me dos meus irmãos e 
irmãs. 
 Jesus, põe no meu coração o teu coração!Todos – 
 -  Senhor, como sou parecido com os fariseus do Teu tempo e do nosso tempo também. 
Ajuda-me, Senhor, a perceber isso para poder libertar-me. 
 Jesus, põe no meu coração o Teu coração!Todos – 
 -  Senhor, como posso ser Teu ministro se não me torno Teu discípulo, teu servo, Teu 
amigo? Toca minha mente, meu coração, minhas pernas, meus braços, tudo o que sou, para que 
eu me torne semelhante a Ti, Senhor. 
  Jesus, põe no meu coração o Teu coração!Todos –

SEMANA DE 9 A 15 DE OUTUBRO

 5.  “Conservam a palavra...” – Lc 17,11-19.
 -  A narração da cura dos leprosos é extremamente dinâmica: muda de cena a cada 
versículo; contém uma dezena de verbos de movimento; fala não da possibilidade, mas da 
realidade do impossível.
 -  A salvação, que ninguém pode alcançar por si próprio, já foi dada àqueles dez leprosos. 
Agora, eles se encontram na mesma estrada dAquele peregrino a caminho de Jerusalém (cf. Lc 
9,51ss.) que veio para procurar a todos. Por ora, porém, só um leproso tem a fé que salva e 
encontra o Salvador e, por isso, torna-se responsável pelos outros nove, para que se sintam 
curados e voltem ao Salvador, reconhecendo o dom recebido e dando ação de graças.
 -  A salvação, na verdade, não é ser curado da lepra, mas encontrar-se com Aquele que 
nos cura. Nenhum copo d'água mata a sede, que sempre volta; é preciso encontrar a fonte, de 
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onde jorra a água viva.

 .6.  “E dão fruto na perseverança”
 -  Tenho consciência da minha lepra e sinto necessidade de ser curado? Qual seria a 
minha lepra?
 -  Coloco-me no caminho de Jesus para ir com Ele a Jerusalém, onde, dando-se 
totalmente ao Pai e aos irmãos, Ele nos salva? Ou estou fora do caminho? Ou ando tão perdido 
que nem sei que existe caminho?
 -  Acolho o dom com alegria e a celebro com ação de graças ou estou no grupo dos outros 
9 (nove) leprosos?

 7.  Despedida e missão.
 -  Cada um (a) pede a Deus o que é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, para que 
todos participem).
 - Cada um pede o presente que esta passagem do Evangelho lhe quer dar. Hoje, este 
presente é: “seguir o Senhor Jesus e a sua palavra, mesmo que ainda me sinta imundo, impuro, 
pecador”. (Em silêncio, mas, de preferência, em voz alta, pois é importante que todos 
participem).

 O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

 -  Jesus, nossa lepra é tão grande, nossa doença é tão grave, toma de tal modo conta de 
todo o nosso ser que nem sequer a percebemos mais. 
 Jesus, Senhor, tem piedade de nós!Todos – 
 -  Jesus, cremos em Ti e nas instituições que Te representam, mesmo quando mais Te 
escondem que Te revelam. 
  Jesus, Senhor, tem piedade de nós!Todos –
 -  Jesus, dá-nos a capacidade de reconhecer Teu dom, a gratidão por tê-lo recebido, 
alegria de celebrá-lo com os irmãos e irmãs. 
  Jesus, Senhor, tem piedade de nós!Todos –

SEMANA DE 16 A 22 DE OUTUBRO

 5.  “Conservam a palavra...” – Lc 18,1-8
 -  É a parte final do “pequeno apocalipse” de Lucas, que começa com uma palavra sobre a 
fé (“Levanta-te, caminha, a tua fé te salvou”) (17,19) e termina com uma palavra sobre a fé 
(“quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra?”) (18,8). Responde à 
pergunta da Igreja: por que o Senhor ainda não vem? A fé é desejo de encontrá-lo e vive da 
invocação: “Maranà tha: Vem, Senhor” (1Cor 16,22). Longe dele, o (a) discípulo (a) é como a 
viúva, falta-lhe o Esposo. Ele, porém, parece insensível à insistência mais importuna e cede só 
para não continuar a ser perturbado, como o juiz iníquo da parábola.
 -  O Senhor se comporta como surdo para termos que gritar. Ele não precisa dos nossos 
gritos, mas nós precisamos gritar para Ele. Ele não precisa ouvir nossas palavras, mas nós 
precisamos ouvir a Sua. Na verdade, Esposo e esposa precisam ouvir um a voz do outro, porque a 
voz é a caixa de som do coração: “Deixa-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave” (Ct 2,14).
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 6.  “E dão fruto na perseverança”.
 -  A gente precisa rezar para ser ouvido(a) por Deus ou para abrir espaço em nosso 
coração de modo que Deus possa falar. Você reza para Deus ouvi-lo ou para você ouvi-Lo? 
 -  A gente precisa rezar sempre, pois todo momento é momento de Sua vinda a nós. Você 
reza sempre ou só nos chamados momentos de oração?
 -  É possível rezar e, ao mesmo tempo, comer, beber, comprar, vender, amar, sofrer...? 
Como é isso?

 7.  Despedida e missão.
 - Cada um (a) pede a Deus o que é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, para que 
todos participem).
 -  Cada um pede o presente que esta passagem do Evangelho lhe quer dar. Hoje, este 
presente é: “a graça de aprender a rezar sempre e de ter a fé da viúva”. (Em silêncio, mas, de 
preferência, em voz alta, pois é importante que todos participem).

 O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

 -  Dá-me, Senhor, a graça de rezar sempre. 
  “Faze-me justiça contra o meu adversário”!Todos –
 -  Ensina-me, Senhor, a rezar enquanto como, bebo, trabalho, compro, vendo, amo, me 
divirto, sofro. 
 Todos – “Faze-me justiça contra o meu adversário”!
 -  Dá-me a fé da viúva, Senhor, uma fé que insiste, que persevera, que não desanima, que 
vive da certeza de que será ouvida.
 “Faze-me justiça contra o meu adversário”!Todos – 

SEMANA DE 23 A 29 DE OUTUBRO

 5.  “Conservam a palavra...” – Lc 18,9-14
 -  O pintor Lucas coloca diante de nossos olhos dois modelos de fé e de oração. De um 
lado, o fariseu, que reza diante do próprio eu; de outro, o publicano, que se acusa e pede perdão. 
O fariseu,
convencido da própria bondade, justifica-se e condena os outros; o publicano sente-se longe de 
Deus e não encontra motivo para confiar em seus méritos.
 -  Na verdade, todos os personagens de Lucas estão resumidos nestas duas figuras, que 
representam, respectivamente, a impossibilidade e a possibilidade da salvação. Nós – cristãos 
praticantes, sérios e direitos – somos gêmeos do fariseu, que se considera justo e que Jesus quer
converter em réu confesso, a fim de que acolha a graça.
- Cá entre nós, você se considera justo ou pecador? Você está mais para o fariseu ou para o 
publicano? Vamos conversar... sem vergonha?

 6. “E dão fruto na perseverança”
 -  Em todo sonho, há três personagens importantes: eu, que observo; um outro, que eu 
reconheço... e um terceiro, que eu nunca me lembro! Este é justamente o mais importante, o 
meio termo entre eu e o outro, o único capaz de revelar-me o que não posso ou... não quero ver. É 
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justamente este personagem inatingível, que Jesus mostra ao fariseu como que num espelho: o 
publicano (= o pecador), no qual o fariseu não quer se reconhecer, é a parte mais profunda do 
seu eu, que ele não aceita.
 -  Em que medida a parábola do Evangelho de hoje me ajuda a me reconhecer no fariseu 
para que eu possa me tornar o publicano? Vamos conversar!

 7.  Despedida e missão
 -  Cada um (a) pede a Deus o que é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, para que 
todos participem).
 -  Cada um pede o presente que esta passagem do Evangelho lhe quer dar. Hoje, este 
presente é: “reconhecer-me pecador, solidário com a miséria de todos e sendo misericordioso 
com todos”. (Em silêncio, mas, de preferência, em voz alta, pois é importante que todos 
participem). 

 O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

 -  Senhor, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas. Não roubo, não minto, 
não trapaceio, não cometo adultério, não sou injusto. Sou praticante, vou à missa todo domingo, 
jejuo, rezo, sou dizimista, sou atuante numa pastoral, sou membro de um Grupo. O que não 
entendo é porque o Senhor não me atende. Até quando o Senhor vai tirar o que é meu, iludir-me, 
aliar-se com os pecadores, ser injusto comigo?
  Senhor, eu sei que, às vezes, eu rezo assim. Acorda-me, Senhor!Todos –
 - Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu roubo, minto, passo os outros para 
trás, sou infiel, cometo injustiças. Sou praticante, sim, pois vou à missa toda semana, mas estou 
muito longe de praticar o teu evangelho, de seguir o Teu Filho, de viver a vida nova do Reino. 
Senhor, tem piedade de mim, Senhor, que sou um miserável e incansável pecador. 
 Senhor, ensina-me a rezar assim. Esta é a oração que pode salvar-me. A oração da Todos – 
minha conversão.
 -  Senhor, ensina-me a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos, como Teu 
Filho ensinou aos discípulos e discípulas dele, como ensinais aos santos e santas de ontem, de 
hoje, de sempre. 
 Pai nosso...Todos – 

SEMANA DE 30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO

 5.  “Conservam a palavra...” – Lc 19,1-10

-  Vamos imaginar a cena. Jesus está em Jericó. Em Jericó, vive um homem rico e 
poderoso, chamado Zaqueu. Este homem quer ver Jesus, mas é baixo. Sobe a uma árvore. Jesus 
passa por aí e dirige sua palavra a Zaqueu. “Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua 
casa”. Zaqueu desce, recebe Jesus com alegria. Todos criticam Jesus. Zaqueu decide dar 
metade dos seus bens aos pobres e restituir o que tinha roubado. (Ficar uns instantes em 
silêncio).
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6.  “E dão fruto na perseverança”
-  O que achamos da riqueza (Zaqueu era rica) e do poder (ela era chefe dos publicanos)?
-  Zaqueu era rico e poderoso na sociedade, mas era pequeno de estatura. Será que isso 

quer dizer alguma coisa para nós hoje?
-  Jesus acolheu Zaqueu (“desce da árvore...”) e Zaqueu acolheu Jesus (“recebeu Jesus 

com alegria”). Esta mútua acolhida provocou uma revolução na vida de Zaqueu (“vou dar metade 
dos meus bens...”). A nossa conversão revoluciona a nossa vida ou deixa tudo mais ou menos do 
jeito que estava?

-  O que precisamos fazer para que a salvação entre na nossa vida?

7.  Despedida e missão
-  Cada um (a) pede a Deus o que é mais importante. (Em silêncio ou em voz alta, para que 

todos participem).
-  Cada um pede o presente que esta passagem do Evangelho lhe quer dar. Hoje, este 

presente é: “aceitar Jesus que quer entrar na minha casa e revolucionar a minha vida”. (Em 
silêncio, mas, de preferência, em voz alta, pois é importante que todos participem).

O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda: 

-  “Desce do teu pedestal, que hoje eu quero entrar na tua casa.” Todos - Jesus, esta é a 
palavra que estás me dizendo agora. Obrigado por estares falando ao meu coração.

-  Zaqueu desceu imediatamente da árvore e acolheu Jesus em sua casa. Todos - Jesus, 
dáme a graça de te acolher na minha vida, nas minhas relações, no meu mundo.

-  Zaqueu decidiu dar metade dos seus bens aos pobres e corrigir as injustiças praticadas.
Todos - Jesus, que a salvação entre na minha vida. Que o teu amor me leve aos pobres. Que 

eu tome o caminho da justiça e da solidariedade.

PARA O FINAL DE CADA REUNIÃO

-        Pai nosso...
-        Ave Maria...
-        Glória ao Pai...
-        Santo Anjo do Senhor...

R
eu

ni
õe

s 
de

 N
úc

le
o 

A
m

bi
en

ta
l

135

CORDIS - Diocese de Colatina
Rua Santa Maria, 350 . Centro . CEP. 29 700-200

Colatina.ES . comercial@cordis.com.br
Tel.:(27) 2102.5050

Paramentos e
Objetos Litúrgicos

www.cordis.com.br

-        O descanso eterno / 
        (ou: A alegria eterna) dai-lhes, Senhor, ...
-        Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo!
-        Para sempre seja louvado!
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01) SENHOR, EM TUAS MÃOS 
(Canto inicial – 27º Dom. Comum)

Ref.: Senhor, em tuas mãos a nossa 
vida, a nossa lida, a ti ninguém resiste! Ó 
Deus do universo, o céu e a terra tu os 
fizeste e tudo quanto existe!

1.  Quem confia no Senhor é qual monte de 
Sião; não tem medo, não se abala, está bem 
firme no seu chão.

2.  As  montanhas  rode iam a  fe l i z 
Jerusalém, o Senhor cerca seu povo para não 
temer ninguém.

3.  Venha a paz para o teu povo, o teu povo 
de Israel. Venha a paz para o teu povo, pois tu és 
um Deus fiel.

4.  A mão dura dos malvados não esmague 
as criaturas, para os justos não mancharem 
suas mãos em aventuras.

02) CANTE AO SENHOR A TERRA 
(Canto inicial – 28º ao 30º Dom. Comum)

1.  Cante ao Senhor a terra inteira. Sirva ao 
Senhor com alegria. Venha ao seu encontro 
alegremente. Venha ao seu encontro alegre-
mente.

Ref.: O Senhor é bom, eterno é seu 
amor! O Senhor é bom, eterno é seu amor! 
(bis)

2.  O Senhor somente é nosso Deus, ele é 
quem nos fez e somos seus: somos o seu povo 
e seu rebanho. Somos o seu povo e seu 
rebanho.

3. Vinde, aproximai-vos dando graças, 
todos a cantar hinos de alegria: bendizei, louvai 
seu santo nome. Bendizei, louvai seu santo 
nome.

03) NÃO ME ABANDONES, SENHOR 
(Canto inicial – 31º Dom. Comum)

Ref.: Não me abandones, Senhor, vem 
socorrer, vem socorrer, vem socorrer, 
depressa, vem meu Salvador!

1.  Ó Senhor, escuta a prece que te faço e o 
meu pedido! Vem, me atende, Deus fiel! Eu 
preciso ser ouvido. Se vieres nos julgar, todo 
mundo está perdido.

2. Lembro os dias do passado: os teus 
feitos que me alentam, eu te estendo as minhas 
mãos, a minh'alma está sedenta como terra 
esturricada, ressequida e poeirenta.

3.  Vem, me ensina a fazer sempre, ó 
Senhor tua vontade! Teu Espírito me guia a uma 
terra conquistada. Vem, renova minha vida, das 
angústias libertada.

04) DE ALEGRIA VIBREI NO SENHOR 
(Canto inicial – N. Sra. Aparecida)

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.
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justiça se porta. Jamais há de tropeçar, 
ninguém o esquecerá.

4.  Não adianta ter raiva, nem tramar 
qualquer vingança. Ao Pai, ao Filho e ao Amor, 
louvemos com canto e dança.

08) FORAM DEZ OS CURADOS 
(Comunhão – 28º Dom. Comum)

Ref.: Foram dez os curados, não 
foram? E os outros, os nove, onde estão? 
Tu, amigo, levanta-te e vai, tua fé alcançou 
salvação!

1.  Minh'alma louva o Senhor, seu nome 
seja louvado! Minh'alma louva o Senhor, por 
tudo que me tem dado. Cura-me as enfermi-
dades e me perdoa os pecados.

2.  Tira-me tira da triste morte, me dá 
carinho e amor. Com sua misericórdia, do 
abismo me retirou. E, como se eu fosse águia, 
vem renovar meu vigor.

3.  Consegue fazer justiça a todos os 
oprimidos. Guiou Moisés no deserto e Israel 
escolhido. Tem pena, tem compaixão e não se 
sente ofendido.

4.  Guardando mágoa não fica e é lento pra 
castigar. É sempre cheio de amor e gosta de 
perdoar. De nossos erros não usa, para de nós 
se vingar.

09) NOSSO PAI DE SEUS FILHOS SE 
LEMBRA
(Comunhão – 29º Dom. Comum)

Ref.: Nosso Pai de seus filhos se 
lembra e há de vir a justiça implantar. 
Nesta ceia, num excesso de amor, a seus 
filhos vem alimentar.

1.  Minh'alma louva o Senhor, seu nome 
seja louvado! Minh'alma louva o Senhor, por 
tudo que me tem dado.  Cura-me as 
enfermidades e me perdoa os pecados.

2.  Tira-me tira da triste morte, me dá 
carinho e amor. Com sua misericórdia, do 
abismo me retirou. E, como se eu fosse águia, 
vem renovar meu vigor.

05) BENDITO SEJA DEUS PAI 
(Oferendas – 27º ao 31º Dom. Comum)

1.  Bendito seja Deus Pai, do universo 
criador, pelo pão que nós recebemos, foi de 
graça e com amor.

Ref.: O homem que trabalha faz a terra 
produzir. O trabalho multiplica os dons, que 
nós vamos repartir.

2.  Bendito seja Deus Pai, do universo 
criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de 
graça e com amor.

3.  E nós participamos da construção do 
mundo novo com Deus, que jamais despreza, 
nossa imensa pequenez.

06) COMO VAI SER? 
(Oferendas – N. Sra. Aparecida)

1.  Como vai ser? Nossa festa não pode 
seguir: tarde demais pra buscar outro vinho e 
servir.

Ref.: Em meio a todo sobressalto, é 
Maria, quem sabe lembrar: “Se o meu 
Filho está presente, nada pode faltar!”

2.  Mas que fazer? Se tem água, tem vinho 
também: basta um sinal! E em Caná, quem 
provou: ”tudo bem!”

3.  Como não crer? A alegria da vida nos 
vem, quando os irmãos põem à mesa seus dons 
e o que têm.

07) DEPENDE DE TERMOS FÉ 
(Comunhão – 27º Dom. Comum)

Ref.: Depende de termos fé, fazer o 
mundo mudar. Senhor, aqui nesta ceia, tu 
vens teu corpo nos dar. Queremos que tu 
consigas a nossa fé aumentar.

1.  Feliz quem teme o Senhor e ama seus 
mandamentos. Seus filhos serão valentes, 
benditos seus descendentes.

2.  Em casa terá fartura, será sempre 
dadivoso. Pra quem é bom, é luz forte, bom, 
misericordioso.

3.  Feliz quem empresta aos outros, com 
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2.  Tira-me tira da triste morte, me dá 
carinho e amor. Com sua misericórdia, do 
abismo me retirou. E, como se eu fosse águia, 
vem renovar meu vigor.

3.  Consegue fazer justiça a todos os 
oprimidos. Guiou Moisés no deserto e Israel 
escolhido. Tem pena, tem compaixão e não se 
sente ofendido.

4.  Guardando mágoa não fica e é lento pra 
castigar. É sempre cheio de amor e gosta de 
perdoar. De nossos erros não usa, para de nós 
se vingar.

12) BENDIREI AO SENHOR TODO TEMPO
(Comunhão – Nossa Sra. Aparecida)

Ref.: Bendirei ao Senhor todo tempo, 
minha boca vai  sempre louvar,  a 
minh'alma o Senhor glorifica os humildes 
irão se alegrar.

1.  Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao 
seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor; 
me atendeu, me livrou de uma grande aflição. 
Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o tempo 
sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, 
fiquei livre da minha agonia.

2.  Acampou na batalha seu anjo, defen-
dendo seu povo e o livrando, provem todos, pra 
ver como é bom, o Senhor que nos vai 
abrigando. Povo santo, adore o Senhor, aos que 
o temem nenhum mal assalta. Quem é rico 
empobrece e tem fome, mas a quem busca a 
Deus, nada falta.

3.  Ó meus filhos, escutem o que eu digo, 
pra aprender o temor do Senhor. Quem de nós 
que não ama sua vida, e a seus dias não quer dar 
valor? Tua língua preserva do mal e não deixes 
tua boca mentir. Ama o bem e detesta a 
maldade, vem a paz procurar e seguir.

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA - PR - Tel.: (43) 3422-2611

E-mail: alterra1978@hotmail.com

3.  Consegue fazer justiça a todos os 
oprimidos. Guiou Moisés no deserto e Israel 
escolhido. Tem pena, tem compaixão e não se 
sente ofendido.

4.  Guardando mágoa não fica e é lento pra 
castigar. É sempre cheio de amor e gosta de 
perdoar. De nossos erros não usa, para de nós 
se vingar.

10) PIEDADE, MEU DEUS, PIEDADE
(Comunhão – 30º Dom. Comum)

Ref.: “Piedade, meu Deus, piedade, 
piedade de mim, pecador!” Foi a prece do 
vil publicano que, perdoado, pra casa 
voltou.

1.  Minh'alma louva o Senhor, seu nome 
seja louvado! Minh'alma louva o Senhor, por 
tudo que me tem dado. Cura-me as enfer-
midades e me perdoa os pecados.

2.  Tira-me tira da triste morte, me dá 
carinho e amor. Com sua misericórdia, do 
abismo me retirou. E, como se eu fosse águia, 
vem renovar meu vigor.

3.  Consegue fazer justiça a todos os 
oprimidos. Guiou Moisés no deserto e Israel 
escolhido. Tem pena, tem compaixão e não se 
sente ofendido.

4.  Guardando mágoa não fica e é lento pra 
castigar. É sempre cheio de amor e gosta de 
perdoar. De nossos erros não usa, para de nós 
se vingar.

11) DESDE LOGO, ZAQUEU, DESCE LOGO
(Comunhão – 31º Dom. Comum)

Ref.: Desce logo, Zaqueu, desce logo, 
desde já, que eu preciso de ti! Eu preciso 
ficar em tua casa; para isso, amigo, eis-me 
aqui!

1.  Minh'alma louva o Senhor, seu nome 
seja louvado! Minh'alma louva o Senhor, por 
tudo que me tem dado. Cura-me as enfermi-
dades e me perdoa os pecados.
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