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Geral: Países que acolhem refugiados.
Para que os países que acolhem um grande 
número de migrantes e refugiados sejam 
apoiados no seu empenho de solidariedade.
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Antífona da entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depressa, 
vinde em meu auxilio, 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.

Leituras - Fl 2,5-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

Irmãos:  Tende entre vós o mesmo senti-5

mento que existe em Cristo Jesus.  Jesus 6

Cristo, existindo em condição divina, não fez do 
ser igual a Deus uma usurpação,  mas ele 7

esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condi-
ção de escravo e tornando-se igual aos 
homens. Encontrado com aspecto humano,               
8 humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obe-
diente até a morte, e morte de cruz.  Por isso, 9

Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome 
que está acima de todo nome.  Assim, ao 10

nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na 
terra e abaixo da terra,  e toda língua proclame: 11

"Jesus Cristo é o Senhor" - para a glória de Deus 
Pai. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 21

R.  Ó Senhor, sois meu louvor em meio 
à grande assembleia!

1. Cumpro meus votos ante aqueles que 
vos temem! Vossos pobres vão comer e saciar-
se, e os que procuram o Senhor o louvarão;  
"Seus corações tenham a vida para sempre!" R.

2.  Lembrem-se disso os confins de toda a 
terra, para que voltem ao Senhor e se 
convertam, e se prostrem, adorando, diante 
dele todos os povos e as famílias das nações. 
Pois ao Senhor é que pertence a realeza; ele 
domina sobre todas as nações. Somente a ele 
adorarão os poderosos. R. 

3.  Toda a minha descendência há de servi-
lo; às futuras gerações anunciará, o poder e a 
justiça do Senhor; ao povo novo que há de vir, 
ela dirá: "Eis a obra que o Senhor realizou!" R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 11,28

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Vinde a mim, todos vós que estais can-

sados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. R.

Evangelho - Lc 14,15-24

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 

01 TERÇA-FEIRA DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
(Cor verde - III SEMANA DO SALTÉRIO -Ofício do dia de semana) 
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A Semente na Terra - Lc 14,15-24

O
 Evangelho de hoje encerra a seção da refeição, em que Jesus, convidado por um fariseu, 
tenta curá-lo da hidropisia , para que aceite o convite ao banquete do Reino. O alvo, na 
verdade, é o fariseu que mora em todo discípulo – em mim e em você! – de modo que o 

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 liberdade 
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:  Um homem que estava à 15

mesa, disse a Jesus: "Feliz aquele que come o 
pão no Reino de Deus!"  Jesus respondeu: 16

"Um homem deu um grande banquete e 
convidou muitas pessoas.  Na hora do 17

banquete, mandou seu empregado dizer aos 
convidados: 'Vinde, pois tudo está pronto'.                     
18 Mas todos, um a um, começaram a dar 
desculpas. O primeiro disse: 'Comprei um 
campo, e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites 
minhas desculpas'.  Um outro disse: 'Comprei 19

cinco juntas de bois, e vou experimentá-las. 
Peço-te que aceites minhas desculpas'.  Um 20

terceiro disse: 'Acabo de me casar e, por isso, 
não posso ir'.  O empregado voltou e contou 21

tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou 
muito zangado e disse ao empregado: 'Sai 
depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze 
para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os 
coxos'.  O empregado disse: 'Senhor, o que tu 22

mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar'.  O 23

patrão disse ao empregado: 'Sai pelas estradas 
e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para 
que minha casa fique cheia.  Pois eu vos digo: 24

nenhum daqueles que foram convidados 
provará do meu banquete." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Ao Senhor, que convida a todos para o 
grande banquete que ele preparou, apresen-
temos nossa oração, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelo nosso bispo (...), e por cada um 
dos seus presbíteros, para que convidem, sem 
cessar, a todos para tomar parte no banquete do 
Reino de Deus, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos governantes e por aqueles de 
quem depende a vida das pessoas e o bem-
estar dos povos, para que abram o seu coração 
à voz do Espírito, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelas pessoas que, nas várias Igrejas e 
em suas comunidades, possuem dons segundo 
a graça que lhes foi dada, para que os ponham 
ao serviço do bem de todos, rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos cristãos que sabem chorar com 
os que choram e por aqueles que bendizem os 
que os perseguem, para que o Senhor os 
abençoe e torne humildes, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus e Pai, fazei que, respon-
dendo com alegria ao vosso convite, tomemos 
parte no banquete do vosso Reino junto com 
nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.

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 sacramen-
tos, possamos receber o que prometem.
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seu “comer pão” de sábado (cf. Lc 14,1) se torne um “comer pão no Reino de Deus” (cf. Lc 
14,15). O pano de fundo é a última ceia, em que ele escolheu o último lugar (cf. Lc 22,24-27). A 
intenção é que escolhamos os últimos (vv. 7-11) e, assim, escolhamos a Ele (vv. 12-14).

-  Se há uma razão divina para a escolha dos últimos, há também uma razão humana: 
enquanto os “primeiros” recusam o convite, os “últimos” o aceitam. A porta do banquete, estreita 
para o 'barrigudo', enfastiado de si, mostra-se larga e escancarada para o 'magricela', que morre 
de fome. 

- As causas da não-aceitação do convite são a posse, o comércio e o prazer (cf. Lc 14,1-
20). O banquete, porém, foi anunciado e tem que acontecer. Se Israel, o primeiro chamado, não 
aceita o convite, os últimos e os impedidos (v. 21) haverão de aceitá-lo. É justamente a eles que o 
Jesus de Mateus dirige os seus cuidados: sendo que ainda existem lugares (v. 22), o convite se 
estende aos pagãos (v. 23). Temos como que três chamados, que correspondem aos três 
momentos da história da salvação. O primeiro é o tempo da Lei, que não salva ninguém, mas leva 
ao Senhor (Gl 3,24), mostrando, ao mesmo tempo, o caminho e o pecado. O segundo é o tempo 
de Jesus,  (tempo breve), veloz como um raio que corta o céu (cf. v. 21) e que “tempus breve”
conduz à salvação os impedidos. O terceiro, o nosso, é o tempo da Igreja, em que os excluídos (os 
pagãos) são “forçados a entrar”*. Revela-se, assim, o mistério de Deus, Pai e Mãe de todos, que 
quer salvar a todos (cf. 1Tm 2,4).

-  Os impedidos não só são chamados, mas “conduzidos” (v. 21), enquanto os excluídos 
são forçados a entrar” (v. 23). Observa-se que há como que um crescendo na ação amorosa de 
Deus, que, no lugar de se fechar diante da recusa, responde a esta com uma insistência ainda 
maior na proposta. 

-  O banquete do Reino é imagem poderosíssima da salvação (cf. Lc 13,22-30). Ao 
responder se são poucos os que salvam (cf. Lc 13,23), Jesus ensina que todos são chamados, 
ainda que os tempos sejam diversos. O banquete do Pai é como coração de mãe: sempre tem 
lugar. Na casa do Pai, há sempre lugar, até quando não tiver chegado o último filho. O Pai de todos 
não exclui ninguém. Quem rejeita o convite é que se auto-exclui. Até os primeiros convidados 
poderão entrar, desde que se sintam impedidos e excluídos por sua própria recusa, e, então, 
entrem, na condição de últimos. A porta da salvação é estreita, só passando por ela quem tiver 
espírito de humildade (vv. 7-11) e de gratuidade (vv. 12-14). Humildade e gratuidade são o 
remédio que desinflama a hidropisia do fariseu, dando-lhe condição de entrar no banquete do 
reino.

-  O pão do Reino (v. 15) é uma alusão à Eucaristia. Na comunidade primitiva de Jerusalém, 
os pobres a celebram com alegria e simplicidade de coração (cf. At 2,46). São os felizes 
convidados ao banquete nupcial do Cordeiro (cf. Ap 19,9)! Ao confessarem, como nós hoje, que 
não são dignos, descobrem que o Pai dirige-se aos filhos não de acordo com o seu mérito, mas de 
acordo com a sua necessidade (cf. Lc 5,27ss.; 7,36ss.; 15,11ss.; 19,1ss.; 23,41ss.). É o drama 
do Pai, origem da missão do Filho e da missão da Igreja. Para que o drama não se transforme em 
tragédia, o convite do Pai, três vezes rejeitado, é três vezes alargado. Mestre Fausti diz 
magistralmente: “Até que falte um filho, a casa está vazia, porque falta o Primeiro, que se fez o 
último de todos. E quer que a sua casa esteja cheia”! 

Santos do dia: Dietburg (856-924); Wolfhold von Admont (+1137); Gudmund von Hólar 
(1161-1237); Leopoldo (+1250); Raniero del Santo Sepolcro (+1304).
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Comentário inicial - A morte nos rouba os 
entes queridos. Sofremos com sua perda. Sua 
partida nos empobrece, deixa em nós um vazio, 
um oco no estômago, uma angústia incontida. 
Ficam a dor, a lembrança, a saudade, em difícil 
convivência com a certeza da ressurreição, da 
vitória sobre a morte e a fé na vida eterna. A 
liturgia de hoje nos convida a trazer os que já 
partiram de volta à nossa memória, ao nosso 
coração, ao nosso convívio. É dia de agradecer, 
de pedir perdão, de afirmar nossa certeza na 
misericórdia divina. A vida não nos é tirada, mas 
transformada. O Senhor ressuscitado está                   

no meio de nós e, um dia, todos nos 
encontraremos com o Pai e com os nossos 
irmãos que chegaram antes de nós à casa do 
Pai. Celebremos, com fé e amor, a esperança 
que nos anima, esperança que é a última a 
morrer. 

Antífona da entrada - 1 Ts 4,14; 1Cor 
15,22

Como Jesus morreu e ressuscitou, Deus 
ressuscitará os que nele morreram. E, como 
todos morrem em Adão, todos em Cristo terão a 
vida.
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Testemunhas do Reino: Florinda Soriano (“Dona Tingó”) (República Dominicana, 1974). 
Massacre de Todos los Santos (Bolívia, 1979). Simón Hernández (Guatemala, 1981). 

Datas comemorativas: Criação da UNESCO. Independência de Antigua e Barbuda (1981).  

ANOTAÇÕES PARA O DIA DE FINADOS

1.  Neste dia, não se ornamenta o altar com flores; e o toque do órgão e de outros instrumentos 
só é permitido para sustentar o canto.

2.  Aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos defuntos, concede-
se uma I , só aplicável aos defuntos: diariamente, do dia 1º ao dia 8 de ndulgência Plenária
novembro, nas condições costumeiras, isto é: confissão sacramental, comunhão eucarística e 
oração nas intenções do Sumo Pontífice; nos restantes dias do ano, . Indulgência Parcial

3.  Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semi-públicos, igualmente 
lucra-se uma , só aplicável aos defuntos: a obra que se prescreve é a  Indulgência Plenária
piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar a Oração dominical e o Símbolo (Pai nosso 
e Creio), confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do Sumo Pontífice 
(que pode ser um  e , ou qualquer outra oração conforme inspirar a piedade e  Pai nosso  Ave Maria
devoção).

4.  Por Constituição Apostólica do Papa Bento XV, de 1915, amanhã, todos os sacerdotes 
podem celebrar , das quais, porém, uma deve ser por todos os Defuntos e uma  três Santas Missas
pelas intenções do Santo Padre.

5.   para as celebrações do Dia de Finados encontram-se no Lecionário Leituras próprias
(volume I, p. 1051 ss.) ou no Ritual das Exéquias. 

02
QUARTA-FEIRA - COMEMORAÇÃO 
DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS

(Cor roxa - Ofício próprio) 
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Oração do dia

Ó Deus, escutai com bondade as nossas 
preces e aumentai a nossa fé no Cristo 
ressuscitado, para que seja mais viva a nossa 
esperança na ressurreição dos vossos filhos e 
filhas. 

Leitura - Sb 3,1-6.9

Leitura do Livro da Sabedoria 

1 A vida dos justos está nas mãos de Deus, e 
nenhum tormento os atingirá.  Aos olhos dos 2

insensatos parecem ter morrido; sua saída 
deste mundo é considerada uma desgraça,  e 3

sua morte uma destruição, mas eles estão na 
paz!  Aos olhos dos homens parecem ter sido 4

castigados, mas sua esperança é cheia de 
imortalidade;  tendo sofrido leves correções, 5

serão cumulados de grandes bens, porque 
Deus os pôs à prova e os achou dignos de si.                
6 Provou-os como se prova o ouro no fogo e 
aceitou-os como ofertas de holocausto.  Os 9

que nele confim compreenderão a verdade, e 
os que perseveram no amor ficarão junto dele, 
porque a graça e a misericórdia são para seus 
eleitos - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 41

R. A minh'alma tem sede de Deus e 
deseja o Deus vivo.

1.  Assim como a corça suspira pelas 
águas correntes, suspira igualmente minh'alma 
por vós, ó meu Deus! R.

2.  A minh'alma tem sede de Deus, e deseja 
o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face 
de Deus? R.

3.  Peregrino e feliz caminhando para a 
casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da 
multidão jubilosa. R.

4.  Enviai vossa luz, vossa verdade: elas 
serão o meu guia; que me levem ao vosso 
Monte santo, até a vossa morada! R.

5.  Então irei aos altares do Senhor, Deus 
da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som 
da harpa, meu Senhor e meu Deus! R.

6.  Por que te entristeces, minh'alma a 
gemer no meu peito? Espera em Deus! Louvarei 
novamente o meu Deus Salvador! R.

Leitura - Rm 8,14-23

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  Todos aqueles que se deixam 14

conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus.  De fato, vós não recebestes um espírito 15

de escravos, para recairdes no medo, mas 
recebestes um espírito de filhos adotivos, no 
qual todos nós clamamos: Abbá - ó Pai!  O 16

próprio Espírito se une ao nosso espírito para 
nos atestar que somos filhos de Deus.  E, se 17

somos filhos, somos também herdeiros - 
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo; se 
realmente sofremos com ele, é para sermos 
também glorificados com ele.  Eu entendo 18

que os sofrimentos do tempo presente nem 
merecem ser comparados com a glória que 
deve ser revelada em nós.  De fato, toda a 19

criação está esperando ansiosamente o 
momento de se revelarem os filhos de Deus.          
20 Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por 
sua livre vontade, mas por sua dependência 
daquele que a sujeitou;  também ela espera 21

ser libertada da escravidão da corrupção e, 
assim, participar da liberdade e da glória dos 
filhos de Deus.  Com efeito, sabemos que toda 22

a criação, até ao tempo presente, está gemendo 
como que em dores de parto. E não somente 23 

ela, mas nós também, que temos os primeiros 
frutos do Espírito, estamos interiormente 
gemendo, aguardando a adoção filial e a liber-
tação para o nosso corpo. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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V. Quem vê o Filho e nele crê esse tem a 
vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último 
dia, diz Jesus. R.

Evangelho - Jo 14,1-6

Não nascemos para morrer, mas morremos 
para nascer... para a vida eterna, na plena 
comunhão com Deus e com os irmãos. Neste 
Dia de Finados, que nosso olhar não pare na 
morte, mas na vida eterna que o Deus vivo nos 
dá!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
cípulos: "Não se perturbe o vosso coração. 1

Tendes fé em Deus, tende fé em mim também.    
2 Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se 
assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar 
um lugar para vós,  e quando eu tiver ido 3

preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei 
comigo, a fim de que onde eu estiver estejais 
também vós.  E para onde eu vou, vós 4

conheceis o caminho".  Tomé disse a Jesus: 5

"Senhor, nós não sabemos para onde vais. 
Como podemos conhecer o caminho?"  Jesus 6

respondeu: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim".          
- Palavra da salvação. 

Prece dos fiéis

Unidos na mesma fé, roguemos a Jesus 
Cristo pelos nossos irmãos defuntos, pela 
Igreja, pela paz no mundo e pela nossa 
salvação, dizendo: R. Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, atendei-nos.

1.  Para que a Igreja, mãe amorosa e 
pastora dedicada, cuide sempre dos seus filhos 
e filhas neste mundo e interceda por aqueles 
que já partiram, rezemos, irmãos. 

2.  Para que os nossos familiares defuntos 

e todos aqueles de quem ninguém se lembra 
possam contemplar o rosto de Cristo glorioso, 
rezemos, irmãos. 

3.  Para que todas as famílias que estão 
tristes recordem os seus defuntos com amor e, 
com esperança, orem por eles ao Pai rico em 
misericórdia, rezemos, irmãos. 

4.  Para que todos os fiéis de Jesus Cristo 
aprendam com Ele o sentido cristão da vida e se 
empenhem por viver como Ele viveu e ensinou, 
rezemos, irmãos. 

5.  Para que o Senhor, que é clemente e 
compassivo, livre todos os seus fiéis defuntos 
do poder das trevas e da morte eterna, rezemos, 
irmãos. 

6.  Para que os membros da nossa comu-
nidade possam contemplar no Céu, com 
alegria, o rosto de Cristo ressuscitado, reze-
mos, irmãos. 

Senhor Jesus Cristo que dissestes: «Todo 
aquele que vive e crê em Mim não morrerá, mas 
terá a vida eterna», dignai-Vos despertar a 
nossa esperança, para que possamos saborear 
na terra a glória a que nos chamais no Céu. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por 
nossos irmãos e irmãs que partiram, para que 
sejam introduzidos na glória com o Cristo, que 
une os mortos e os vivos no seu mistério de 
amor.

Prefácio dos defuntos

Sugestão: Oração eucarística II

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, 
pelos quais celebramos este sacramento 
pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
2 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 -

 C
om

em
or

aç
ão

 d
e 

To
do

s 
os

 F
ié

is
 D

ef
un

to
s

09

A Semente na Terra - Jo 14,1-6

O capítulo 14 do Evangelho de João é uma unidade. É um longo discurso de Jesus, 
somente com poucas perguntas dos discípulos. Está situado depois do lava-pés e do 
anúncio da traição de Judas (Jo 13). O tema gira em torno da partida de Jesus e da 

preparação dos discípulos para que continuem a caminhada com fé em Jesus e aponta para a 
vivência no amor e na espera escatológica. O texto de hoje reflete apenas os primeiros seis 
versículos deste ensinamento.

-   Dois motivos, com razão, deixaram os discípulos Não se perturbe o vosso coração:
perturbados: a) Jesus anunciou a sua partida (eles vão ficar sem Jesus); b) o anúncio da traição de 
Judas que rompe com a comunidade (já não são mais Doze). Por isso, Jesus pede que o seu 
coração se acalme e não se perturbe. A frase será repetida e alongada mais adiante: “Não se 
perturbe e não se intimide o vosso coração” (Jo 14,27).

-   A partida de Jesus é necessária. Ele precisa retornar ao seio do Pai. Assim Tendes fé:
como os sinais fizeram com que os discípulos cressem em Jesus, a sua partida não deve ser vista 
como uma ausência, mas o cumprimento da missão. Isso pode ser entendido á luz da fé. Não é 
qualquer fé: eles devem ter fé em Deus e fé em Jesus!

-   Jesus vai partir, mas não vai para qualquer lugar. Retorna de onde Na casa de meu Pai:
veio. Assim como veio ao encontro dos primeiros discípulos (Jo 1,35-51), estará lá também 
aguardando quando chegar a hora deles partirem e irem ao encontro do Pai. Jesus retorna para a 
casa do Pai. A casa é o lugar do aconchego, da segurança, do bem estar.

-   Jesus irá preparar um “lugar”. Os judeus diziam que o Templo era o “lugar” da Um lugar:
morada de Deus (ver Jo 11,48), onde deviam encontrar segurança, era cópia da morada 
verdadeira de Deus. Mas Jesus já havia denunciado que eles fizeram da casa do Pai um lugar de 
comércio (Jo 2,16). Portanto, este novo lugar misterioso não será mais construído por mãos 
humanas, como dirá a Carta aos Hebreus (9,15-5), mas pelo próprio Jesus, e lá haverá muitos 
lugares, isto é, lugar para todos.

-   Os judeus sabiam que no Antigo Testamento o Senhor havia Conhecer o caminho:
caminhado com eles, feito caminho da escravidão para a Terra Prometida. A Lei dada por Deus ao 
povo era como um caminho a seguir (ver o Salmo 119) e uma das estrofes dizia: “Tua Palavra é 
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho” (Sl 119,105). Com Jesus, há uma nova Lei, 
o caminho do Amor (Jo 13,34; 15,12) que deve ser seguido pelos discípulos.

-  É também chamado Dídimo que significa “gêmeo”. Ele já havia se manifestado por Tomé: 
ocasião da morte de Lázaro quando convidou os discípulos para irem a Judeia e “morrer com 
Jesus” (11,16). E irá aparecer sem fé e depois confessar sua crença na ressurreição de Jesus 
(20,24-29) e por fim na pesca milagrosa (21,2). É o modelo do discípulo que precisa perguntar e 
ver para crer.

-  No Evangelho de João por sete vezes, utiliza o verbo com complemento: Eu sou Eu sou...: 
o Pão da Vida (6,36.41.48.51); Eu sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu sou a Porta (10,7.9.11.14); 
Eu sou o Bom Pastor (10,11.14); Eu sou a Ressurreição e a Vida (11,25); Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida (14,6); Eu sou a Videira Verdadeira (15,1.5). Ou seja, por sete vezes (o número 
perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

-   Quando Jesus afirma que é o Caminho não quer dizer que é uma mudança de O Caminho:
lugar, mas é uma maneira de entrar na intimidade do Pai. Ele define também a sua missão. Ele é o 
caminho que conduz a Deus. É por meio dele que chegamos a Deus. Os primeiros cristãos, com 
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razão, diziam que seguiam o “Caminho” (At 9,3; 18,25-26; 19,9.23). 
-  Jesus é a Verdade porque revelou o verdadeiro rosto de Deus Pai, e A verdade e a Vida: 

revelou também quem é o ser humano. Ele é também a Vida porque ele comunica a vida que está 
em Deus e faz de nós filhos de Deus (1,4; 5,26; 6,57) e porque veio “para que todos tenham a vida 
e a tenham em abundância” (10,10).

Jesus inaugura a sua partida que é também o início do nosso retorno ao Pai. Ao mesmo tempo 
ele prepara os discípulos para a caminhada da Igreja que deve seguir suas pegadas. Na Oração 
Eucarística proclamamos: “Caminhamos na estrada de Jesus!”. Nós sabemos que ele é o 
Caminho e que ele está presente nesta caminhada. E nos dá a segurança que quando nossa 
missão também se cumprir temos um lugar garantido, temos a nossa morada, o nosso 
“cantinho”. Este caminho que iniciamos quando aderimos à fé e entramos nesta “vida eterna” da 
qual tanto fala o Evangelho de João. Esta só se concretiza em sua plenitude na Casa do Pai. É com 
fé na ressurreição que celebramos o Dia de Finados. Celebramos com esperança a vida e o 
testemunho daqueles que já partiram e encontraram seu “lugar” que Jesus preparou na Casa do 
Pai.

 

CHORAR E REZAR

José Antonio Pagola

Podemos ignorá-la. Não falar dela. Viver intensamente cada dia e esquecer-nos de tudo o 
resto. Porém não a podemos evitar. Mais cedo ou mais tarde, a morte virá, visitando os nossos 
lares, arrebatando os nossos seres mais queridos.

Como reagir ante esse acidente que nos leva para sempre o nosso filho? Que atitude adotar 
ante a agonia do esposo que nos dá seu último adeus? O que fazer com o vazio que vão deixando 
em nossas vidas tantos amigos e entes queridos?

A morte é como uma porta que cada pessoa transpõe sozinha. Uma vez que a porta se fecha, o 
morto se oculta de nós para sempre. Não sabemos o que aconteceu com ele. Esse ser tão querido 
e próximo se perde de nós agora no mistério. Como viver essa experiência de desamparo, 
confusão e dor imensa?

Não é fácil. Durante esses anos, fomos mudando muito por dentro. Nós nos tornamos mais 
críticos, mas também mais vulneráveis. Mais céticos, mas também mais carentes. Sabemos 
melhor do que nunca que não podemos proporcionar-nos tudo o que no fundo almeja o ser 
humano.

Por isso quero lembrar, precisamente nesta sociedade, umas palavras de Jesus que só podem 
ressoar em nós, se formos capazes de nos abrir humildemente ao último mistério que nos envolve 
a todos: "Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim".

Acho que quase todos, fiéis, pouco fiéis, menos fiéis ou maus fiéis, podemos fazer duas 
coisas diante da morte: chorar e rezar. Cada um e cada uma, a partir de sua pequena fé. Uma fé 
convicta ou a uma fé hesitante e quase extinta. Temos muitos problemas com a nossa fé, mas 
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Deus não tem problema algum em compreender a nossa impotência e saber o que há no fundo de 
nossos corações.

Quando eu participo de um funeral, costumo pensar que, com certeza, os que nos reunimos 
lá, convocados pela morte de um ente querido, podemos dizer-lhe o seguinte:

"Estamos aqui porque ainda te continuamos querendo, mas agora não sabemos o que fazer 
por ti. Nossa fé é pequena e fraca. Nós te confiamos ao mistério da Bondade de Deus. Ele é para ti 
um lugar mais seguro do que tudo o que podemos oferecer-te. Sê feliz. Deus te ama de uma forma 
que nós nunca te soubemos amar. Nós te deixamos, pois em suas mãos".

 Santos do dia: Rathold von Aibling (IX-X séculos); Wichmann von Arnstein (1185-1270); 
Margarida de Lothringen (1463-1521).

Datas comemorativas: Dia dos Mortos. Primeiro Encontro das Nacionalidades e Minorias 
(Cuzco, Peru, 1979).

03 QUINTA-FEIRA DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depressa, 
vinde em meu auxilio, 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 3,3-8a

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

3Irmãos:  Os verdadeiros circuncidados 
somos nós, que prestamos culto pelo Espírito 
de Deus, colocamos a nossa glória em Cristo 

4Jesus e não pomos confiança na carne.  Aliás, 
também eu poderia pôr minha confiança na 
carne. Pois, se algum outro pensa que pode 

5confiar na carne, eu mais ainda.  Fui circun-
cidado no oitavo dia, sou da raça de Israel, da 
tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus. Em 

6relação à Lei, fariseu,  pelo zelo, perseguidor 
da Igreja de Deus; quanto à justiça que vem da 

7Lei, sempre irrepreensível.  Mas essas coisas, 
que eram vantagens para mim, considerei-as 

8ªcomo perda, por causa de Cristo.  Na verdade, 
considero tudo como perda diante da vantagem 
suprema que consiste em conhecer a Cristo 
Jesus, meu Senhor. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104

R. Exulte o coração dos que buscam o 
Senhor!

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

2.  Procurai o Senhor Deus e seu poder, 
buscai constantemente a sua face! Lembrai as 
maravilhas que ele fez, seus prodígios e as 
palavras de seus lábios! R.
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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 - Mt 11,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde a mim, todos vós que estais 

cansados, e descanso eu vos darei, diz o 
Senhor. R.

Evangelho - Lc 15,1-10

No Evangelho de ontem, dizia-se que os 
convidados ao Reino são os pobres e os 
excluídos, aos quais cabe o Reino porque são 
últimos como Jesus. No Evangelho de hoje, se 
diz que o discípulo deve olhar bem para ver se 
está entre eles, porque, para estar com Ele, é 
preciso escolher o Seu lugar. Razão pela qual o 
texto de hoje repete três vezes que quem não 
deixa tudo não pode ser Seu discípulo! 
Ouçamos com coração atento e aberto!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

1Naquele tempo:  Os publicanos e peca-
dores aproximavam-se de Jesus para o escutar. 
2 Os fariseus, porém, e os mestres da Lei 
criticavam Jesus. "Este homem acolhe os 

3pecadores e faz refeição com eles."  Então 
4Jesus contou-lhes esta parábola:  "Se um de 

vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as 
noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela 

5que se perdeu, até encontrá-la?  Quando a 
6encontra, coloca-a nos ombros com alegria,  e, 

chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e 
diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha 

7ovelha que estava perdida!'  Eu vos digo: Assim 
haverá no céu mais alegria por um só pecador 
que se converte, do que por noventa e nove 

8justos que não precisam de conversão.  E se 
uma mulher tem dez moedas de prata e perde 
uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a 

                    procura cuidadosamente, até encontrá-la? 

9 Quando a encontra, reúne as amigas e 
vizinhas, e diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a 

10moeda que tinha perdido!"  Por isso, eu vos 
digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por 
um só pecador que se converte." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus ensinou aos seus discípulos e discí-
pulas que os pecadores não são abandonados à 
sua sorte, mas são procurados sem descanso. 
Peçamos ao Pai que nos receba em seu amor e 
misericórdia: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que nenhum pecado diminua em 
nós a confiança em Cristo, que nos procura 
para nos levar aos ombros, como o pastor do 
Evangelho à ovelha perdida, rezemos, irmãs e 
irmãos.

2.  Para que os que os governantes não 
governem só para alguns, mas para todos os 
cidadãos dos seus países, particularmente para 
os que menos podem erguer a voz, rezemos, 
irmãs e irmãos.

3.  Para que ninguém despreze ou julgue o 
seu irmão, antes seja solidário com ele quando 
cai em desgraça, assim como o Pai, que 
sempre vem em nosso socorro, rezemos, irmãs 
e irmãos.

4.  Para que os ministros da Reconciliação 
sejam tão humanos, que os pecadores que vêm 
pedir-lhes o perdão de Deus experimentem ao 
vivo que o amor de Cristo tudo supera, 
rezemos, irmãs e irmãos.

Senhor, Pai santo, que conheceis melhor do 
que nós aquilo de que precisamos, acrescentai 
a estas súplicas tudo o mais que quereis dar-
nos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.
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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.

SÃO MARTINHO DE LIMA, Religioso 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício do dia de semana) 

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

São Martinho nasceu em Lima em 1579. É 
filho de uma ex-escrava e de um aristocrata 
espanhol, Juan de Porres, que, depois de             
uma breve estadia no Equador, foi feito 
governador do Panamá. Com os recursos 
deixados pelo pai, Martino frequenta as lições 
de um barbeiro-cirurgião e aprende algumas 
noções de farmácia e medicina. Deseja tornar-
se dominicano, mas, sendo negro, só pode 
ingressar na Ordem Terceira, onde lhe são 
confiadas tarefas humildes. Os dominicanos 
percebem, porém, sua grande energia espi-
ritual e acolhem-no como Irmão cooperador. 
Martinho, ao mesmo tempo em que se vê 
rodeado de pobres e doentes, aconselha 
governantes como o vice-rei do Peru e homens 
de Igreja, como o arcebispo de Lima. Durante a 

peste, socorreu sozinho os 60 dominicanos 
que, na época, viviam em Lima. Fundou um 
colégio para educação das crianças pobres. 
Curou milagrosamente o arcebispo do México. 
O povo o vê, ainda em vida, como santo. 
Martinho de Porres morreu em Lima em 1639. 
Apesar de o processo de beatificação ter sido 
aberto em 1660, Martinho só foi canonizado 
por João XXIII, em 1962. Paulo VI o declarou 
patrono dos barbeiros e cabeleireiros. 

Oração do dia

Ó Deus, que conduzistes São Martinho de 
Lima à glória do céu pelos caminhos da 
humildade, dai-nos seguir de tal modo seus 
exemplos na terra, que sejamos com ele 
exaltados no céu.

A Semente na Terra - Lc 15,1-10 

Lc 15 contém – fisicamente – três parábolas – a das cem ovelhas (15,4-7), a das dez 
moedas de prata (15,8-10) e a do 'filho pródigo' (15,11-32) – mas, olhado em seu 
conjunto, todo este capítulo constitui uma única parábola, sendo a das cem ovelhas sua 

primeira cena.
-  Este capítulo é dirigido ao justo, para que seu lugar à mesa do Pai não fique vazio. Para não 

ficar vazio, ele tem que participar – convertido ao amor do Pai e dos irmãos – da festa que o Pai 
oferece ao filho que estava morto e reviveu! Lc 15 fala de conversão, não do pecador à justiça (cf. 
Sl 119,176), mas do justo à misericórdia.

-  Como as duas outras, as parábolas da ovelha e da dracma perdidas revelam o centro do 
evangelho: Deus é Pai de ternura e misericórdia, muito diferente daquele “deus” do qual Adão 
fugiu de vergonha e medo (cf. Gn 37-10). É um Deus que explode de alegria quando o filho 
perdido volta para casa e ocupa o lugar vazio guardado para ele. É um Deus que convida todo 
mundo a se alegrar com ele numa festa que entra madrugada a dentro: “É preciso fazer festa” (cf. 
Lc 14,15-24)!

-  “Feliz aquele que come o pão no reino de Deus” (Lc 14,15). Feliz, na verdade, é, antes de 
tudo, Jesus, que o come, desde o início, com os pecadores (cf. Lc 5,27-32).  Agora, ele convida 
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os justos a se sentarem à mesa com os pecadores. O que ele pretende é convertê-los. Mas como, 
se são justos? Na verdade, não o são – pois todos pecaram (Rm 3,23) – mas se consideram tais!

-  É mais difícil converter um justo que um pecador. Os pecadores, por causa da sua 
miséria, sentem necessidade da misericórdia. Os justos, porém, aquartelados na “sua” justiça, 
são auto-suficientes. Enquanto condenam os irmãos pecadores, ignoram e rejeitam o Pai que ama 
gratuita, livre e necessariamente todos os seus filhos e filhas. O amor do Pai não é proporcional 
aos méritos, mas à miséria. Se fosse proporcional aos méritos, seria uma miséria! É por isso que 
os primeiros convidados – que se julgam no direito de obter a salvação – se excluem (Lc 
14,17ss.). Já os pecadores – que sabem que não têm condições de salvar-se – acolhem o dom.

-  A Igreja de Lucas – e a nossa – precisa saber que não é uma seleção de justos, mas uma 
comunidade de pecadores abertos ao perdão (Lc 6,27-38). A Carta aos Efésios traz uma boa 
síntese da catequese batismal: “Sejam bondosos uns com os outros, misericordiosos, 
agraciando-vos mutuamente como Deus vos agraciou em Cristo” (Ef 4,32). 

-  A Eucaristia, alimento e vida nova do cristão, é também o pão do perdão: comida pelo 
pecador, é rejeitada por aqueles que estão satisfeitos consigo mesmos. A misericórdia de Deus o 
despede de mãos vazias (Lc 1,53) para que possa estar entre os famintos que são saciados (Lc 
6,21).

-  A graça que Deus usou em relação a nós deve refletir-se no nosso relacionamento com os 
pecadores (Lc 6,27-36) e com os irmãos e irmãs (Lc 6,36-38). Assim como o Pai não exclui de 
seu coração nenhum filho, os filhos não podem excluir nenhum irmão ou irmã. Só se exclui em 
relação ao Pai quem exclui um irmão ou irmã. O único justo, Cristo, não se incha da própria 
justiça, mas se esvazia e, fazendo-se cordeiro perdido e imolado por nós, vem ao encontro da 
nossa miséria para justificar-nos. Jesus, o Filho que conhece o Pai, quer recuperar até mesmo 
quem, como os justos, excluindo o irmão, se exclui em relação ao Pai.

 Santos do dia: Vitorino de Pettau (+304); Sílvia de Roma (520-592); Hubert von Maastricht-
Tongern-Lüttich (655-727); Pirmino (690-753); Malaquias de Armagh (1095-1148); Odrada de 
Baelen (+1150); Bertoldo de Engelberg (+1197); Ida de Toggenburg (+1226); Simão Ballachi 
(1250-1319); Martinho de Porres (1569-1639). 

Datas comemorativas: Instituição do voto feminino no Brasil (1930). Dia do Cabeleireiro. Dia 
do Guarda Florestal. 

04 SEXTA-FEIRA -  CARLOS BORROMEU, Bispo - MemóriaS.
(Cor branca - Ofício da memória)

São Carlos nasceu na Rocca dei Borromeo 
(Arona), senhores do Lago Maggiore (Itália) e 
das terras ribeirinhas. Carlo Borromeo era o 
segundo filho do Conde Gilberto e, segundo o 
uso das famílias nobres, aos 12 anos, recebeu a 
tonsura. Como estudante em Pavia, deu mostra 
de sua inteligência e aplicação aos estudos. 
Chamado a Roma, foi criado cardeal com 

apenas 22 anos de idade. O Papa Pio IV era seu 
tio. Seu amor aos estudos levou-o a criar, em 
Roma, uma Academia, a Academia delle Notti 
Vaticane. No Concílio de Trento (1545- 1563)*, 
foi mais executor de ordens que líder. Mas se 
revelou também um trabalhador incansável, 
lendo e escrevendo muito. À morte de seu 
irmão mais velho, em 1562, poderia ter se 
licenciado, para dedicar-se à família, mas 
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permaneceu no ministério. No ano seguinte, foi 
ordenado bispo. Tinha 25 anos. Assumiu a 
diocese de Milão, destinada a ser o campo da 
sua espantosa atividade apostólica. A diocese 
era enorme: ocupava grandes partes da 
Lombardia, do Vêneto, da Ligúria e do sul da 
atual Suíça. Carlos Borromeu a visitou de ponta 
a ponta, não deixando ninguém e nada sem ser 
visitado. Pode ser considerado o pai da 
moderna visita pastoral. Preocupado com a 
formação, o ministério, a vida dos padres e               
a condição dos fiéis, fundou seminários, 
devendo-se justamente a ele esse tipo de 
instituição formativa. Construiu hospitais e 
casas de acolhimento, para doentes, familiares 
de doentes, pessoas com problemas mentais. 
Canalizou para os pobres as riquezas da família. 
Sua atividade era prodigiosa, como organizador 
ou inspirador de confrarias religiosas, obras 
assistenciais, institutos de beneficência. Não 
teve medo de defender os direitos da Igreja 
diante dos senhores locais e dos poderosos. 
Colocou ordem e disciplina nos conventos com 
tal rigor que, certa ocasião, um frade indignado 
atingiu-o com um tiro de arcabuz, enquanto 
rezada em sua capela. A bala não o feriu, mas 
deixou as marcas do estrago na capa do 
arcebispo, como um troféu não desejado. 
Durante a peste de 1576, o arcebispo entregou-
se pessoalmente aos cuidados dos doentes. 
Milão, nos anos de seu ministério, cresceu e 
brilhou como há muito não se via. Carlos 
Borromeu tornou-se a melhor tradução da 
reforma católica, modelo dos bispos de perto e 
de longe, impulso para a Igreja toda. A fadiga, 
porém, era tanta que nem o forte Borromeu 
resistiu. Doente, ardendo de febre, prosseguiu 
suas visitas pastorais. Transcurava alimento e 
sono. Só não negligenciava – pelo contrário – o 
trabalho e a oração. “As almas se conquistam 
com os joelhos”, dizia o Borromeu. São Carlos 
Borromeu tornou-se um dos mais bispos da 
história da Igreja. Um bispo grande na caridade, 
grande na doutrina, grande na pastoral, mas, 
sobretudo, na piedade e na devoção. Dentro 
daquela 'humilitas' (= humildade), que marcou 

a sua vida. No dia 3 de novembro de 1584, com 
apenas 46 anos, São Carlos morreu. Enquanto 
Milão chorava a perda de seu arcebispo, 
Ambrósio se alegrava por poder compartilhar 
de sua presença no céu. 

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

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

Oração do dia

Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito 
que animava São Carlos Borromeu, para que a 
vossa Igreja, continuamente renovada e sempre 
fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a 
verdadeira face do Cristo.

Leitura - Fl 3,17-4,1

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

17 Sede meus imitadores, irmãos, e observai 
os que vivem de acordo com o exemplo que nós 
damos.  Já vos disse muitas vezes, e agora o 18

repito, chorando: há muitos por aí que se 
comportam como inimigos da cruz de Cristo.          
19 O fim deles é a perdição, o deus deles é o 
estômago, a glória deles está no que é 
vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas.          
20 Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá 
aguardamos o nosso Salvador, o Senhor, Jesus 
Cristo.  Ele transformará o nosso corpo 21

humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo 
glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si 
todas as coisas.  Assim, meus irmãos, a quem 4,1

quero bem e dos quais sinto saudade, minha 
alegria, minha coroa, meus amigos, continuai 
firmes no Senhor. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 121

R.  Que alegria quando ouvi que me 
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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. A sede da justiça lá está e o 
trono de Davi. R.        

Aclamação ao Evangelho - 1Jo 2,5

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  O amor de Deus se realiza em todo 

aquele que guarda sua palavra fielmente. R.

Evangelho - Lc 16,1-8

A parábola do Evangelho de hoje responde à 
pergunta: o que “fazer” para nos tornarmos 
misericordiosos como o Pai (Lc 6,36)? A 
resposta está implícita nos dois termos usados 
para indicar Deus (chamado quatro vezes de 
“Senhor”) e o homem (sete vezes chamado de 
“administrador”). O problema é que o homem é 
um administrador injusto, pois se apoderou 
daquilo que não é seu, mas do Senhor. Agora, 
porém, em Jesus, conhece a Deus, que tudo 
doa e tudo perdoa. Consequentemente, ele 
também sabe o que fazer: perdoar e dar aquilo 
que não é seu! 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1Naquele tempo:  Jesus disse aos discí-
pulos: "Um homem rico tinha um administrador 

2 que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele 
o chamou e lhe disse: 'Que é isto que ouço a teu 
respeito? Presta contas da tua administração, 
pois já não podes mais administrar meus bens'. 
3 O administrador então começou a refletir: 'O 
senhor vai me tirar a administração. Que vou 

fazer? Para cavar, não tenho forças; de men-
4digar, tenho vergonha.  Ah! Já sei o que fazer, 

para que alguém me receba em sua casa 
                          quando eu for afastado da administração'. 

5 Então ele chamou cada um dos que estavam 
devendo ao seu patrão. E perguntou ao pri-

6meiro: 'Quanto deves ao meu patrão?'  Ele 
respondeu: 'Cem barris de óleo!' O administra-
dor disse: 'Pega a tua conta, senta-te, depressa, 

7e escreve cinquenta!'  Depois ele perguntou a 
outro: 'E tu, quanto deves?' Ele respondeu: 'Cem 
medidas de trigo'. O administrador disse: 'Pega 

8tua conta e escreve oitenta'.  E o senhor elogiou 
o administrador desonesto, porque ele agiu 
com esperteza. Com efeito, os filhos deste 
mundo são mais espertos em seus negócios do 
que os filhos da luz". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Peçamos ao Pai que nos ensine a seguir 
Jesus Cristo, de verdade, dizendo: R. Ensinai-
nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo.

1.  Por todos aqueles que Jesus convida a 
ser seus discípulos: pelos que O seguem como 
pastores do seu rebanho e pelos que O seguem 
nos mosteiros e nas congregações, oremos.

2.  Pelos catecúmenos que hesitam em 
seguir a Jesus, pelos fiéis que já O escolheram 
de uma vez para sempre e por aqueles e 
aquelas que vivem em profunda comunhão 
com Ele, oremos. 

3.  Pelas crianças que reconhecem em 
Jesus o seu melhor Amigo, pelos jovens que 
falam Dele com entusiasmo e pelos adultos que 
não O trocam por nada deste mundo, oremos.

4.  Pelo povo fiel aqui reunido por amor a 
Cristo, pela conversão que se afastaram Dele e 
pelos que ainda não compreenderam que a 
caridade é o mais importante na vida, oremos.

Pai santo, não permitais que o nosso amor a 
Jesus seja um amor como tantos outros, mas o 
maior de todos os amores. Por Cristo, nosso 
Senhor.
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Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, as oferendas trazidas ao 
vosso altar ao comemorarmos São Carlos 
Borromeu. Assim como fizestes dele um gran-
de bispo, pela vigilância pastoral e esplêndidas 
virtudes, concedei que, pelo poder deste 
sacrifício, frutifiquemos em boas obras.

Oração depois da comunhão

Ó Pai, que esta comunhão nos conceda a 
fortaleza de ânimo que tornou São Carlos 
Borromeu fiel ao vosso serviço e fervoroso na 
caridade.

A Semente na Terra - Lc 16,1-8

Esta parábola responde à pergunta: o que “fazer” para nos tornarmos misericordiosos 
como o Pai (Lc 6,36)?

-  A resposta está implícita nos dois termos usados para indicar Deus (chamado quatro 
vezes de “Senhor”) e o homem (sete vezes chamado de “administrador”). O problema é que o 
homem é um administrador injusto, pois se apoderou daquilo que não é seu, mas do Senhor. 
Agora, porém, em Jesus, conhece a Deus, que tudo doa e tudo perdoa. Consequentemente, ele 
também sabe o que fazer: perdoar e dar aquilo que não é seu!

-  A cena se desenrola em torno daquela mesa onde Jesus come com os pecadores (cf. Lc 
15,1). Após ter revelado aos “justos”, que o censuram, o coração do Pai (Lc 15,2ss.), revela aos 
discípulos o justo uso dos bens deste mundo. Tema do capítulo 16 – que se prolonga até Lc 17,10 
– é justamente esse: a gestão correta da própria vida. 

-  O centro do trecho é o elogio do administrador (v. 8) e o convite a agir como ele (v. 9). A 
lição da parábola é que os bens materiais devem ser administrados pelo que são, ou seja, na sua 
natureza de dom. O ser humano não é senhor de nada; se tem alguma coisa, é porque recebeu 
como dom do Senhor. Mas Lucas sabe que o que acumulamos é fruto de alguma injustiça: não 
acumulamos propriamente por amor a Deus e ao próximo! Diante disso, o discípulo, que 
encontrou o único Senhor e o tesouro do Reino (Mt 13,44), é chamado a viver segundo um critério 
oposto ao do egoísmo. É isso que é preciso fazer: os bens desse mundo são um dom do Pai e 
devem ser compartilhados com os irmãos. Se o bem é dom na origem, deve sê-lo igualmente na 
destinação!

-  O povo do Antigo Testamento já havia compreendido isso quando instituiu o Jubileu, 
condição para permanecer irmãos e viver livres na terra prometida (cf. Dt 15). A atividade de Jesus 
- que começa (Lc 4,16) num sábado, se desenrola num arco de sete sábados e termina também 
num sábado (Lc 23,56) - é vista por Lucas como realização do ano jubilar. Escutando a sua 
palavra, o discípulo atualiza “hoje” o cumprimento realizado por Jesus (Lc 4,21).

-  A comunidade cristã continua o sábado sem fim que tem em Jesus o seu começo (cf. At 
2,42-48; 4,32-37) e, por isso, é herdeira legítima da terra prometida e das promessas de Deus.

-  Na parábola de hoje, há um momento de desconcerto, que deixa uma sensação de mal-
estar. Parece obscura, mas, na realidade, é clara: o Senhor elogiou o administrador sábio que 
começou a doar, da mesma forma que condenara a burrice do patrão insolente que continuou a 
acumular (Lc 12,16ss.). A astúcia do administrador que se achava em maus lençóis e começou a 
dar dos seus bens mostra a verdadeira sabedoria que falta aos filhos da luz, que não acordam 
diante da perspectiva do fim (v. 9). É um aspecto da misericórdia: a quem perdoa será perdoado; a 
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quem dá será dado (Lc 6,37ss.). 
-  Temos aqui um tema que atravessa toda a Bíblia: quem dá ao pobre empresta a Deus (Pr 

19,17); é melhor dar esmola que acumular ouro (Tb 12,8); a solidariedade salva da morte e 
purifica de todo pecado (Tb 12,9); a caridade cobre uma multidão de pecados (1Pd 4,8). 

 Santos do dia: Vital e Agrícola (+300); Modesta de Trier (600-660); Gregório de Cerchiara 
(+999); Egelberto de Frísinga (+1039); Francisca de Amboise (1427-1485); Carlos Borromeu 
(1538-1564).

Datas comemorativas: Dia do Turismo. Dia do Inventor. Dia do Escoteiro do Brasil. Revolta 
dos Tupac Amaru contra os espanhóis (Peru, 1780). 

05 SÁBADO DA 31ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 37,22-23

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depressa, 
vinde em meu auxilio, 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 4,10-19

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

10Irmãos:  Grande foi minha alegria no 
Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto 
por mim. Na verdade estava sempre vivo mas 
faltava-lhe oportunidade de manifestar-se.              
11 Não é por necessidade minha que vos digo, 
pois aprendi muito bem a contentar-me em 

12qualquer situação.  Sei viver na miséria e sei 
viver na abundância. Eu aprendi o segredo de 
viver em toda e qualquer situação, estando farto 
ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo 

13necessidade.  Tudo posso naquele que me dá 

14força.  No entanto, fizestes bem em com-
15partilhar as minhas dificuldades.  Filipenses, 

bem sabeis que, no início da pregação do evan-
gelho, quando parti da Macedônia, nenhuma 
Igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa 

16relação de crédito.  Já em Tessalônica, mais 
             de uma vez, me enviastes o que eu precisava. 

17 Não que eu procure presentes, porém, o que 
eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. 
18 Agora, tenho tudo em abundância. Tenho até 
de sobra, desde que recebi de Epafrodito o 
vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício 

19 aceito e agradável a Deus. O meu Deus 
proverá esplendidamente com sua riqueza a 
todas as vossas necessidades, em Cristo 
Jesus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 111

R. Feliz aquele que respeita o Senhor!

1.  Feliz o homem que respeita o Senhor e 
que ama com carinho a sua lei! Sua descen-
dência será forte sobre a terra, abençoada a 
geração dos homens retos! R. 

2.  Feliz o homem caridoso e prestativo, 
que resolve seus negócios com justiça. Porque 
jamais vacilará o homem reto, sua lembrança 
permanece eternamente! R.

3.  Seu coração está tranquilo e nada teme, 
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e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte 
com os pobres os seus bens, permanece para 
sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória 
e seu poder. R.

Aclamação ao Evangelho - 2Cor 8,9

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora 

sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de 
enriquecer-nos, mediante sua pobreza. R.

Evangelho - Lc 16,9-15 

“Não podeis ser escravos de Deus e do 
dinheiro” (Lc 16,13), nos diz Jesus hoje. Se o 
Evangelho de ontem nos convidava a passar da 
economia da acumulação à economia do dom, 
para nos tornarmos misericordiosos como o Pai 
celeste (Lc 6,36), o Evangelho de hoje 
desenvolve sobretudo o v. 9 (“fazei amigos com 
o dinheiro da injustiça”), que alguns integram 
no trecho de ontem (= Lc 16,1-9) e outros, 
como a Liturgia, no trecho de hoje (= Lc 16,9-
15). 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  Usai o dinheiro injusto para fazer 9

amigos, pois, quando acabar, eles vos 
receberão nas moradas eternas.  Quem é fiel 10

nas pequenas coisas também é fiel nas 
grandes, e quem é injusto nas pequenas 
também é injusto nas grandes.  Por isso, se 11

vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, 
quem vos confiará o verdadeiro bem?  E se não 12

sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará 
aquilo que é vosso?  Ninguém pode servir a 13

dois senhores. porque ou odiará um e amará o 
outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. 
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro."               
14 Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, 
ouviam tudo isso e riam de Jesus.  Então, 15

Jesus lhes disse: "Vós gostais de parecer justos 

diante dos homens, mas Deus conhece vossos 
corações. Com efeito, o que é importante para 
os homens, é detestável para Deus." - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Os bens deste mundo são dons de Deus e 
fruto do trabalho da humanidade. Peçamos ao 
Pai que nos livre de colocá-los em primeiro 
lugar na nossa vida, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Para que o Senhor livre a sua Igreja das 
tentações com que o demônio tentou Jesus, de 
amar o pão, as riquezas e a glória mais que a 
Deus, oremos.

2.  Para que os homens do dinheiro e do 
poder não comprem as consciências dos mais 
pobres nem os impeçam de conquistar uma 
vida melhor, oremos.

3.  Para que os discípulos e discípulas de 
Jesus não se esqueçam das palavras que o 
Evangelho de hoje em que Jesus diz: “ninguém 
pode servir a Deus e ao dinheiro”, oremos.

4.  Para que os cristãos que arriscam a 
própria vida, ao anunciarem a Boa Nova de 
Jesus nos dias de hoje, recebam palavras e 
gestos de estímulo e apoio dos seus irmãos, 
oremos.

5.  Para que a Carta aos Romanos que 
estamos ouvindo  nestes dias nos dê a 
consciência de que a Igreja foi, desde o 
princípio, uma comunidade de irmãos, unidos 
pelo mesmo Evangelho, oremos.

Senhor, fazei que os fiéis da Igreja não 
esqueçam que as coisas que são preciosas aos 
olhos dos homens podem não o ser aos vossos 
olhos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós.
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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 16,9-15

N
ão podeis ser escravos de Deus e do dinheiro” (Lc 16,13). Se o Evangelho de ontem 
nos convidava a passar da economia da acumulação à economia do dom, para nos 
tornarmos misericordiosos como o Pai celeste (Lc 6,36), o Evangelho de hoje 

desenvolve sobretudo o v. 9 (“fazei amigos com o dinheiro da injustiça”), que alguns integram no 
trecho de ontem (= Lc 16,1-9) e outros, como a Liturgia, no trecho de hoje (= Lc 16,9-15). 

-  Os versículos 10-12 ensinam como, administrando bem a realidade terrestre (chamada 
por diversos nomes: “o mínimo”, “o dinheiro injusto”, “o que é dos outros”), conseguimos a 
celeste (chamada de “o muito”, “a coisa verdadeira”, “o que é vosso”). A alternativa em relação à 
qual temos que nos decidir está no versículo 13: ou Deus ou , normalmente “Mammona”
traduzido por “dinheiro”. A finalidade da nossa vida não pode ser uma coisa e outra, mas uma só! 
Os vv. 14-15 falam do pecado de quem escolhe a si mesmo e, por causa dessa escolha, o 
dinheiro. É a “abominação da desolação”*: o ídolo ocupa o lugar de Deus!

-  O centro do Evangelho de hoje é justamente o versículo 13, que esconjura a tentação de 
ter um pé em cada canoa. Se os vv. 10-12 ensinam a não demonizar os bens e os vv. 14-15 a não 
os absolutizar, o v. 13 alerta para o fato de que Deus é o único Senhor e deve sê-lo efetivamente. 

-  No Evangelho de hoje, aparecem com frequência as palavras “fiel”, “confiar”, parentes da 
palavra “fé”. Uma das dimensões da fé consiste justamente em ser fiel àquilo que o Senhor nos 
confiou. Temos que fugir àquela astúcia enganadora que nos leva a pôr nossa confiança nas 
criaturas ao invés de no Criador. Trata-se de uma deformação, de uma perversão mesmo, que 
muda os meios em fim, e nos leva a servi-los em vez de servirmo-nos deles. Aqui se toca a raiz 
daquele pecado – portanto, do pecado! – que, depois de Agostinho, se chamou “original”. 

-  É essa mesma falsa sabedoria que nos leva a considerar o bem-estar, o conforto, o 
chamado 'progresso' como finalidade do homem e da vida social. Na verdade, essa sabedoria não 
passa de doente miopia, cega à verdade da vida e do homem. Sua consequência é a injustiça, a 
escravização de uns pelos outros, que acaba sacrificando o verdadeiro bem do homem, inclusive 
– por paradoxal que possa parecer – o bem material. O noticiário desses dias (em que estou 
escrevendo) espalha que mais de 50% da humanidade estão acima do peso, enquanto alguns 
bilhões ainda não dispõem das calorias necessárias para a alimentação quotidiana! 

-  Verdadeiramente astuto e sábio é quem sabe que tudo é dom de Deus e meio para se 
construir a comunhão com Deus e com os outros, verdadeiro fim da vida humana. Dessa astúcia e 
dessa sabedoria jorram, como de única fonte, a ação de graças em relação a Deus e a partilha em 
relação aos irmãos e irmãs.

-  Os bens – que, em nosso astigmatismo – consideramos de tanto valor, são – segundo o 
olhar correto da fé – uma coisa mínima se confrontados com o verdadeiro Bem. Não devem, 
porém, ser anulados nem desprezados, pois são necessários para atingirmos o verdadeiro Bem. 
De fato, o nosso futuro se decide aqui e agora, dependendo do uso – correto ou errado – que 
fazemos desses bens. A fidelidade ao Deus transcendente se verifica na concretude da matéria. A 
falência, no preencher o coração com aquilo que não preenche o coração!
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Comentário inicial - Celebramos hoje a 
solenidade de todos os Santos e Santas. Não 
somente aqueles que a Igreja conhece e 
reconhece como tais. Hoje, nosso olhar se volta 
para todos aqueles que, “desde Abel, o justo, 
até o último eleito”, viveram santamente e estão 
na glória de Deus. Independentemente de 
época, cultura e religião, viveram, em virtude da 
graça universal salvadora de Cristo, os valores 
do reino. Eles e elas nos lembram que todos os 
seres humanos são chamados à santidade, 
vivendo em comunhão com Deus e com os 

D
ia

 0
6 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
32
º 

D
om

in
go

 -
 T

od
os

 o
s 

S
an

to
s 

- 
S

ol
en

id
ad

e

21

 Santos do dia: Isabel e Zacarias (I século); Bertila de Chelles (630-705); Emmerich da 
Hungria (+1031); Gomidas Keumurgian (1656-1707). 

Testemunhas do Reino: Fanny Abanto (Peru, 1980). Araceli Romo Álvarez e Pablo Vergara 
Toledo (Chile, 1988). 

Datas comemorativas: Dia do Radioamador. Dia da Cultura e da Ciência. Dia do Cinema 
Brasileiro. Dia do Escrivão de Polícia. Dia do Técnico em Eletrônica. Independência de Honduras 
(1838).

06 32º DOMINGO - TODOS OS SANTOS - Solenidade
(Cor branca - Ofício solene próprio) 

irmãos e irmãs. 

Antífona da entrada

Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando 
a festa de todos os Santos. Conosco alegram-
se os Anjos e glorificam o Filho de Deus.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais 
celebrar numa só festa os méritos de todos os 
Santos, concedei-nos por intercessores tão 
numerosos a plenitude da vossa misericórdia.

Leitura - Ap 7,2-4.9-14

Leitura do Livro do Apocalipse de          
São João 

Eu, João,  vi um outro anjo, que subia do 2

lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do 
Deus vivo e gritava, em alta voz, aos quatro 
anjos que tinham recebido o poder de danificar 
a terra e o mar, dizendo-lhes:  "Não façais mal à 3

terra, nem ao mar nem às arvores, até que 
tenhamos marcado na fronte os servos do 
nosso Deus".  Ouvi então o número dos que 4

tinham sido marcados: eram cento e quarenta e 
quatro mil, de todas as tribos dos filhos de 
Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa 9 

de gente de todas as nações, tribos, povos e 
línguas, e que ninguém podia contar. Estavam 
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de pé diante do trono e do Cordeiro; trajavam 
vestes brancas e traziam palmas na mão.                            

10 Todos proclamavam com voz forte: "A 
salvação pertence ao nosso Deus, que está 
sentado no trono, e ao Cordeiro".  Todos os 11

anjos estavam de pé, em volta do trono e dos 
Anciãos e dos quatro Seres vivos e prostravam-
se, com o rosto por terra, diante do trono. E 
adoravam a Deus, dizendo:  "Amém. O louvor, 12

a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, 
o poder e a força pertencem ao nosso Deus para 
sempre. Amém"  E um dos Anciãos falou 13

comigo e perguntou: "Quem são esses vestidos 
com roupas brancas? De onde vieram?"  Eu 14

respondi: "Tu é que sabes, meu senhor". E então 
ele me disse: "Esses são os que vieram da 
grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas 
roupas no sangue do Cordeiro".- Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 23

R. É assim a geração dos que 
procuram o Senhor!

1.  Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, o mundo inteiro com os seres que o 
povoam; porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inabalável. R.

2. "Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação?" "Quem 
tem mãos puras e inocente coração, quem não 
dirige sua mente para o crime. R.

3 Sobre este desce a bênção do Senhor e 
a recompensa de seu Deus e Salvador". "É 
assim a geração dos que o procuram, e do Deus 
de Israel buscam a face". R.

Leitura - 1Jo 3,1-3

Leitura da Primeira Carta de São João 

1Caríssimos,  vede que grande presente de 
amor o Pai nos deu: de sermos chamados filhos 
de Deus! E nós o somos! Se o mundo não nos 

                                    conhece, é porque não conheceu o Pai. 
2 Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, 

mas nem sequer se manifestou o que seremos! 
Sabemos que, quando Jesus se manifestar, 
seremos semelhantes a ele, porque o veremos 

3tal como ele é.  Todo o que espera nele, 
purifica-se a si mesmo, como também ele é 
puro.- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde a mim, todos vós que estais 

cansados e penais a carregar pesado fardo, e 
descanso eu vos darei, diz o Senhor. R.

Evangelho - Mt 5,1-12a 

Jesus, como Moisés, sobe à montanha e, 
sentado, como mestre, comunica a 'Nova Lei' 
aos discípulos, semente do povo de Deus que 
ele veio renovar. É o Sermão da Montanha. 
Jesus declara “felizes” aqueles que nós 
consideramos “infelizes”. É uma revolução 
total, a sua revolução, o reinado de Deus que ele 
anuncia aproximar-se de nós. O Sermão da 
Montanha estende-se por três capítulos. É a 
“constituição” do Reino: declara seus cidadãos, 
estipula sua condição, apresenta seus critérios. 
Os santos souberam acolher o dom do Reino e 
vivê-lo com generosidade. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Vendo Jesus as mul-1

tidões, subiu ao monte e sentou-se. Os 
discípulos aproximaram-se,  e Jesus começou 2

a ensiná-los:  "Bem-aventurados os pobres em 3

espírito, porque deles é o Reino dos Céus.              
4 Bem-aventurados os aflitos, porque serão 
consolados.  Bem-aventurados os mansos, 5

porque possuirão a terra.  Bem-aventurados os 6

que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados.  Bem-aventurados os misericor-7

diosos, porque alcançarão misericórdia.  Bem-8

aventurados os puros de coração, porque verão 
a Deus.  Bem-aventurados os que promovem a 9

paz, porque serão chamados filhos de Deus.                 
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10 Bem-aventurados os que são perseguidos por 
causa da justiça, porque deles é o Reino dos 
Céus.  Bem-aventurados sois vós, quando vos 11

injuriarem e perseguirem, e, mentindo, 
disserem todo tipo de mal contra vós, por causa 
de mim.  Alegrai-vos e exultai, porque será 12

grande a vossa recompensa nos céus. Do 
mesmo modo perseguiram os profetas que 
vieram antes de vós. - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Na solenidade que em que celebramos 
todos os santos e santas, oremos Àquele que 
pode saciar a nossa fome de santidade e de 
vida, dizendo: R. Por intercessão dos vossos  
Santos, salvai-nos, Senhor.

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que, no 
dia da manifestação de Jesus Cristo, apareça 
resplandecente em todos os seus membros, 
oremos. 

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que possam um dia contemplar no Céu 
Aquele que na terra os chamou ao seu serviço, 
oremos. 

3.  Pelos que regem os destinos das 
nações, para que Deus lhes dê o dom da 
sabedoria, da prudência, da honestidade e da 
verdade, oremos.

4.  Pelos que andam cansados e oprimidos, 
para que sintam a presença de Cristo e Nele 
encontrem descanso, alívio e força, oremos. 

5.  Por todos nós que celebramos esta 
solenidade, para que Deus nos junte aos seus 
eleitos e um dia nos mostre o rosto de Cristo 
glorioso, oremos. 

Deus eterno e onipotente, dignai-Vos ouvir 
as nossas súplicas e conduzir-nos, pelo vosso 

Espírito, para a bem-aventurança que nos 
prometeis. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas 
apresentadas em honra de todos os Santos. 
Certos de que eles já alcançaram a imor-
talidade, esperamos sua intercessão contínua 
pela nossa salvação.

Prefácio de todos os santos
A Jerusalem celeste

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. 
Festejamos, hoje, a cidade do céu, a Jerusalém 
do alto, nossa mãe, onde nossos irmãos, os 
santos, vos cercam e cantam eternamente o 
vosso louvor. Para essa cidade caminhamos, 
pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. 
Contemplamos, alegres, na vossa luz, tantos 
membros da Igreja, que nos dais como 
exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a 
glória eterna, com os anjos e todos os santos, 
proclamamos vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística III

Oração depois da comunhão

Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos, 
nós vos adoramos e admiramos, porque só vós 
sois o Santo, e imploramos que a vossa graça 
nos santifique na plenitude do vosso amor, para 
que, desta mesa de peregrinos, passemos ao 
banquete do vosso reino.

A Semente na Terra - Mt 5,1-12a

O belo discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças abre o longo Sermão da Montanha 
(Mt 5-7). A exemplo de Moisés no Sinai, Jesus também sobe o monte e com o seu 
ensinamento dá pleno cumprimento e sentido à Lei. O discurso das bem-aventuranças 
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não é simplesmente uma bela poesia, é um projeto de vida de Jesus e também para quem quer 
segui-lo. Em todo o NT vamos encontrar mais de 50 bem-aventuranças. A mensagem do 
Evangelho, mesmo na perseguição, não pode nunca deixar de ser uma proposta de felicidade para 
seus seguidores.

-   As montanhas, na Bíblia, eram vistas como lugares privilegiados Jesus subiu à montanha:
do encontro com Deus. Podemos enumerar sete montanhas em momentos importantes e cruciais 
na vida de Jesus: o monte da tentação (Mt 4,8); a montanha da instituição dos Doze (Mc 3,13); o 
monte das bem-aventuranças (Mt 5,1); da transfiguração no Tabor (Mt 17,1; Mc 9,2: Lc 9,28); da 
agonia no monte das Oliveiras (Mt 26,30; Mc 14,26; Lc 22,39); a crucifixão e morte no monte 
Calvário (Mt 27,33; Mc 15,22; Lc23,33); a ascensão no monte de Betânia (Lc 24,50).

-   Sentar-se é a posição do Mestre que ensina seus Sentou-se e começou a ensinar:
discípulos (Mt 13,1-2; 23,2; 24,3). E então Jesus começou a ensinar. Literalmente o texto diz: 
“tomando a palavra ou abrindo a boca começou a ensinar...”. Jesus é o Mestre e tem autoridade. 
Fala em nome de Deus. É ele que vem dar pleno sentido à Lei (Mt 5,17).

-  Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus: Em Lc 6,20 são os pobres. 
Em Mateus, não somente os pobres materiais, mas aqueles que não fazem dos bens materiais ou 
da sua condição um motivo de orgulho: todos os humildes e os que se colocam a serviço do Reino 
e do Evangelho. Para a mentalidade semita, “em ou no espírito” significa a totalidade do ser. Não 
confundir com “pobres de espírito”. Notar que a recompensa já é dada no presente: deles “é” o 
Reino dos Céus (como na oitava bem-aventurança). As demais têm sua recompensa no futuro.

-   O pranto deve se transformar em Felizes os que choram, porque serão consolados:
alegria, para isso é preciso curar as feridas que fazem chorar. A boa notícia do Reino é também o 
fim do anti-reino. É alimentar a utopia e a esperança.

-   A mansidão é uma atitude de Felizes os mansos, porque receberão a terra como herança:
quem é pobre. É na relação com os outros que é percebida. Jesus atualiza a promessa do Salmo 
37,11: “os pobres possuirão a terra, e se deleitarão com paz abundante”.

-  Junto com a oitava, esta Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados: 
bem-aventurança se refere à justiça. Não se trata de seguir o rigor da Lei, mas um valor a ser vivido 
e praticado. Jesus é o primeiro a viver a justiça (Mt 3,15). E a justiça do Reino deve ser a busca 
fundamental de cada pessoa (6,33).

-   A misericórdia é outra virtude Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia:
que é exercida em relação aos outros, mas sobretudo em relação aos mais fracos. Em Lucas Jesus 
pedirá: “Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36).

-  Para os hebreus, o coração é a sede dos Felizes os puros de coração, porque verão a Deus: 
sentimentos e dos pensamentos. Somente um coração puro pode ter um bom relacionamento 
com Deus. Porque diante dele não pode haver falsidade. Somente quem tem bom coração pode 
entrar no “coração” de Deus.

- Sem paz não Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus: 
haverá justiça, este é o sentido do  para os hebreus. Segundo Isaías: “A Paz é fruto da Shalom
Justiça” (Is 32,17); para o salmista: “Justiça e Paz se abraçam” (Sl 85,11). Portanto, aquele que 
se torna promotor da paz, torna-se verdadeiro filho de Deus.

-  : Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus
Diante de um mundo corrupto e marcado pela ganância de quem pode mais, a prática da justiça 
traz, como consequência lógica, a perseguição. Os ímpios e injustos, não suportam os justos, por 
isso buscarão sempre eliminá-los (Sb 2,10-12). Mais uma vez o prêmio já é neste mundo: deles 
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“é” o Reino dos Céus.
-  Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo disserem todo mal 

contra vós por causa de mim: Diferente das demais, esta bem-aventurança é dirigida diretamente 
aos discípulos de Jesus. Se a perseguição e a cruz estão no caminho do Mestre, é natural também 
que faça parte da vida dos discípulos. Não é qualquer perseguição que é recompensada: mas 
aquela por causa de Jesus e do Reino.

-  Quando vier a Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus: 
perseguição por causa de Jesus e do Reino, esta deve ser acolhida com alegria. Foi assim que os 
discípulos se manifestaram nas primeiras perseguições à Igreja. Os Apóstolos se sentiram felizes 
por sofrer por causa de Cristo (At 5,41; Cl 1,24; Hb 10,34). Foi este testemunho que impulsionou 
o crescimento e expansão da Igreja e da mensagem de Jesus.

As Bem-aventuranças são a Carta Magna de Jesus. O itinerário catequético dos seus 
seguidores. São a reviravolta à mentalidade egoísta do mundo e dos dominantes. Jesus nos 
ensina uma nova lógica. Inverte a pirâmide social. Valoriza aqueles que o mundo julga infelizes e 
inúteis. E nos ensina que não viemos ao mundo para sofrer. Viemos para um projeto de felicidade. 
O convite está feito: felizes de vós! Aqueles que o mundo exclui são agora os preferidos de Jesus. 
Eles já participam do Reino dos Céus. O convite final é de festa: “alegrai-vos e regozijai”! 

MAL PROGRAMADOS

José Antonio Pagola

Todos experimentamos que a vida está repleta de problemas e conflitos que a qualquer 
momento podem fazer-nos sofrer. Mas, a pesar de tudo, podemos dizer que a é "felicidade interior" 
um dos melhores indicadores para saber se uma pessoa está acertando na difícil arte de viver. 
Poder-se-ia até afirmar que a verdadeira felicidade nada mais é do que a própria vida quando ela 
está sendo vivida com acerto e plenitude.

Nosso problema consiste em que a sociedade de hoje nos programa para buscar a felicidade 
por caminhos equivocados que quase inevitavelmente nos levarão a viver de maneira infeliz.

Uma das instruções errôneas diz assim: . Para "Se você não tiver sucesso, você não vale nada"
obter a aprovação dos outros e, inclusive, a autoestima é preciso triunfar.

A pessoa assim programada dificilmente será feliz. Ela vai precisar ter sucesso em todas as 
suas pequenas ou grandes empresas. Quando fracassar em algo, ela vai sofrer de maneira 
indevida. Facilmente crescerá a sua agressividade contra a sociedade e contra a própria vida.

Essa pessoa ficará, em grande parte, incapacitada de descobrir que ela vale por si mesma, por 
aquilo que ela é, antes mesmo de que lhe atribuam êxitos ou realizações pessoais.

O segundo erro é o seguinte  É : "Se quiser ter sucesso, você tem que valer mais do que outros".
preciso sempre ser mais do que os outros, destacar-se, dominar.

A pessoa assim programada está fadada a sofrer. Ela viverá sempre invejando aqueles que 
conseguiram mais sucesso, os que têm melhores condições de vida, os de posição mais 
brilhante.
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Em seu coração facilmente crescerá a insatisfação, a inveja escondida, o ressentimento. Não 
saberá desfrutar do que é nem do que tem. Viverá sempre olhando de soslaio para os outros. 
Assim, dificilmente, se pode ser feliz.

Outro slogan errado: " . Você Se você não responder às expectativas, você não pode ser feliz"
tem que corresponder ao que a sociedade espera de você, ajustar-se aos esquemas. Se você não 
entrar por onde todos entram, você pode se perder.

A pessoa assim programada quase inevitavelmente se arruína. Acaba por não conhecer-se a 
si mesma nem viver sua própria vida. Só procura o que procuram todos, mesmo sem saber 
exatamente por que ou para quê.

As Bem-aventuranças nos convidam a nos perguntar se temos a vida bem planteada ou não, e 
nos impelem a eliminar as programações erradas. O que aconteceria em minha vida se eu 
conseguisse viver com um coração mais simples, sem tanta fome de possuir, com mais limpeza 
interior, mais atento aos que sofrem, com uma grande confiança em um Deus que me ama 
incondicionalmente? Por aí vai o programa de vida que nos traçam as Bem-aventuranças de 
Jesus.

 Santos do dia: Iltut (450-530); Leonardo de Limoges (+559); Protásio de Lausanne (VI-VII 
séculos); Cristina de Stommeln (1242-1312).

Testemunhas do Reino: José Ecelino Forero (colômbia, 1988). 

Datas comemorativas: Dia Internacional para a prevenção da exploração do ambiente em 
tempo de guerra e de conflito armado (ONU, 2001). Libertação dos escravos dispostos a defender o 
Brasil na Guerra do Paraguai (Brasil, 1866).

07 SEGUNDA-FEIRA DA 32ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - IV  - Ofício do dia de semana) SEMANA DO SALTÉRIO

Antífona da entrada - Sl 87,3

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, afastai de nós 
todo obstáculo para que, inteiramente dispo-
níveis, nos dediquemos ao vosso serviço.

Leitura - Tt 1,1-9 
 
Início da Carta de São Paulo a Tito 

1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus 

Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a 
conhecerem a verdade da piedade  que se 2

apoia na esperança da vida eterna. Deus, que 
não mente, havia prometido esta vida desde os 
tempos antigos,  e, no tempo marcado, 3

manifestou a sua palavra por meio do anúncio 
que me foi confiado por ordem de Deus nosso 
salvador.  A Tito, meu legítimo filho na fé 4

comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de 
Jesus Cristo nosso Salvador.  Eu deixei-te em 5

Creta, para organizares o que ainda falta e 
constituíres presbíteros em cada cidade, con-
forme o que te ordenei:  todo candidato deve 6

ser irrepreensível, marido de uma só mulher, 
com filhos crentes, e não acusados de levianos 
ou insubordinados.  Porque é preciso que o 7
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epíscopo seja irrepreensível, como adminis-
trador posto por Deus. Não seja arrogante nem 
irascível nem dado ao vinho nem turbulento 
nem cobiçoso de lucros desonestos,  mas 8

hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, 
piedoso, continente,  firmemente empenhado 9

no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja 
capaz de exortar com só doutrina e refutar os 
contraditores. - 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 
povoam; porque ele a tornou firme sobre os 
mares, e sobre as águas a mantém inaba-         
lável. 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 - Fl 2,15

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Como astros no mundo brilheis, pre-

gando a Palavra da vida! R.

Evangelho - Lc 17,1-6

O Evangelho de hoje contém três impor-
tantes mensagens. A primeira é sobre o 
escândalo. Deus não pode impedi-lo, pois nos 
criou livres e respeita a nossa liberdade. A 
segunda é sobre a correção fraterna. A correção 
fraterna é ajuda para o irmão sair do pecado que 
o enredou. A terceira dirige-se aos apóstolos, 
que pedem um aumento de sua fé. Esta é, ao 

mesmo tempo, fonte da vida nova da comu-
nidade e da missão aos distantes. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo,  Jesus disse a seus 1

discípulos: "É inevitável que aconteçam escân-
dalos. Mas ai daquele que produz escândalos!                
2 Seria melhor para ele que lhe amarrassem 
uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem 
no mar, do que escandalizar um desses peque-
ninos.  Prestai atenção: se o teu irmão pecar, 3

repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe.              
4 Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e 
sete vezes vier a ti, dizendo: 'Estou arrepen-
dido', tu deves perdoá-lo".  Os apóstolos 5

disseram ao Senhor: "Aumenta a nossa fé!"                      
6 O Senhor respondeu: "Se vós tivésseis fé, 
mesmo pequena como um grão de mostarda, 
poderíeis dizer a esta amoreira: 'Arranca-te 
daqui e planta-te no mar', e ela vos obedeceria". 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na sua peregrinação na terra a caminho da 
pátria celeste, os cristãos estão sujeitos a mil 
tentações, escândalos, injúrias, falta de fé. 
Imploremos de Deus que nos faça avançar nos 
seus caminhos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o Pai do Céu livre do mal a 
santa Igreja, dê o arrependimento e o perdão 
aos que caíram e os ajude a retomar uma nova 
vida, oremos.

2.  Para que o Filho de Deus dê aos que 
governam a terra capacidade para respeitarem 
a Lei de Deus, amarem a justiça e defenderem 
os mais pobres e necessitados, oremos.

3.  Para que no mundo, onde há tanta 
ciência humana, mas escasseia a sabedoria de 
Deus, todos procuremos a sabedoria do 
coração, oremos.

4.  Para que nos países onde não se 
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respeitam os mais fracos, e a maldade é 
aplaudida e recompensada, o Senhor suscite 
muitos profetas na sua Igreja, oremos.

5. Para que nas comunidades da nossa 
diocese, a palavra de Jesus continue a ser a luz 
brilhante que ilumine as consciências e a vida 
das pessoas, oremos. 

Deus, nosso Pai, que conheceis como 
ninguém até onde pode chegar a fragilidade 
humana fazei que os nossos passos sigam 
sempre as pegadas de Jesus, que vive e reina 
para sempre.

Oração sobre as oferendas

Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um 
olhar de perdão e de paz, para que, celebrando 
a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu 
mistério.

Oração depois da comunhão

Fortificados por este alimento sagrado, nós 
vos damos graças, ó Deus, e imploramos a 
vossa clemência; fazei que perseverem na 
sinceridade do vosso amor aqueles que 
fortalecestes pela infusão do Espírito Santo.

A Semente na Terra - Lc 17,1-6

Jesus continua à mesa, cercado por discípulos e pecadores. À mesa, revelou aos fariseus e 
aos escribas a misericórdia do Pai (Lc 15,1ss.) e ensinou aos discípulos como pô-la em 
prática (Lc 16). Nessa altura, antes de iniciar a última etapa de sua caminhada para 

Jerusalém, aponta a misericórdia como 'alma' da comunidade, nas suas relações internas e 
externas. Seu ensinamento materializa-se em quatro palavras: duas aos discípulos (17,1) e duas 
aos apóstolos (17,5), que, para Lucas, são só os Doze.

-  A primeira palavra é sobre o (vv. 1-2). Deus não pode impedi-lo, pois nos criou escândalo 
livres e respeita a nossa liberdade. O escândalo, evidentemente, é um mal, aliás, um mal muito 
grave, pois induz o irmão ao erro. Mas, porque Deus nos ama – sobretudo quando erramos, na 
esperança de converter-nos – o escândalo torna-se o lugar da máxima misericórdia. Da boca de 
Jesus sai, portanto, não uma palavra de maldição, como, às vezes, pensamos, mas uma palavra 
de lamento e dor por aquele que erra: “ai de mim por vós!”

-  A segunda palavra é sobre a  (vv. 3-4). A correção fraterna é ajuda para o correção fraterna
irmão sair do pecado que o enredou. A comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus não é 
uma seita de puros, mas uma santa comunidade de pecadores. Ainda pode pecar e, de fato, peca. 
Por isso, entre seus membros, deve existir aquele perdão que o Pai nos dá assim como o damos 
aos irmãos que erram (Lc 11,4). Devemos perdoar-nos uns aos outros como o Senhor nos 
perdoou em Cristo (Ef 4,32). A acolhida incondicional do irmão que erra (Lc 15) não contradiz 
nem elimina a correção fraterna. A acolhida é mãe da correção fraterna, filha do seu coração e da 
sua mente. A correção fraterna exprime, ao mesmo tempo, a caridade e a verdade, unidas para 
trazer de volta o irmão que erra.

-  A terceira palavra dirige-se aos , que pedem um aumento de sua fé (vv. 5-6). A apóstolos
fé não é outra coisa senão experiência da misericórdia de Deus, que leva a amar o irmão pecador 
como fomos, primeiro, amados por Deus. Ela é, ao mesmo tempo, fonte da vida nova da 
comunidade e fonte da missão aos distantes.

-  A última palavra (Evangelho de amanhã) é sobre a   (vv. gratuidade do ministério apostólico
7-10), cuja finalidade é prolongar no tempo e no espaço a misericórdia do Pai, que mostrou sua 
face humana em Cristo. A gratuidade é sinal essencial do amor e, por isso, é marca registrada dos 
que pertencem a Cristo. Ela nos torna como ele, que se fez livremente servo de todos. Torna-nos 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
8 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
Te

rç
a-

fe
ira

 d
a 

32
ª 

S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

29

como ele, escravos por amor e, assim, livres como o Pai. 
-  A misericórdia que o discípulo precisa ter para superar o escândalo e perdoar de verdade 

(vv. 1-4) não só não é alheia à fé, mas é justamente aquela experiência radical de fé da qual brota a 
missão, que outra coisa não é senão testemunho do amor livre e gratuito do Pai (vv. 5-10). Temos, 
portanto, que fazer nosso o pedido dos discípulos: “Senhor, aumentai a nossa fé!” (Lc 17,5). 

Santos do dia: Rufo de Metz (+400); Willibrord (658-739); Florêncio de Estrasburgo (VI-VII 
séculos); Antonio Baldinucci (1665-1717). 

Testemunhas do Reino: John Christian Frederik Heyer. Antonio Ciani (Guatemala, 1978).

Datas comemorativas: Dia Nacional dos Tribunais de Conta.  

08 TERÇA-FEIRA DA 32ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 87,3

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

Oração do dia

Deus de poder e misericórdia, afastai de nós 
todo obstáculo para que, inteiramente 
disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço.

Leitura - Tt 2,1-8,11-14

Leitura da Carta de São Paulo a Tito 

1Caríssimo:  O teu ensino seja conforme à sã 
2doutrina.  Os mais velhos sejam sóbrios, 

ponderados, prudentes, fortes na fé, na 
3caridade, na paciência.  Assim também as 

mulheres idosas observem uma conduta santa, 
não sejam caluniadoras nem escravas do 

 4vinho, mas mestras do bem.  Saibam ensinar as 
jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos 

5filhos,  a serem prudentes, castas, boas donas-
de-casa, dóceis para os maridos, bondosas, 

           para que a palavra de Deus não seja difamada. 
6 Exorta igualmente os jovens a serem 

7moderados  e mostra-te em tudo exemplo de 
boas obras, de integridade na doutrina, de 

8ponderação,  de palavra sã e irrepreensível, 
para que os adversários se confundam, não 

11tendo nada de mal para dizer de nós.  Pois a 
graça de Deus se manifestou trazendo salvação 

12para todos os homens.  Ela nos ensina a 
abandonar a impiedade e as paixões mundanas 
e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e 

13piedade,  aguardando a feliz esperança e a 
manifestação da glória do nosso grande Deus e 

14Salvador, Jesus Cristo.  Ele se entregou por 
nós, para nos resgatar de toda a maldade e 
purificar para si um povo que lhe pertença e que 
se dedique a praticar o bem. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 36

R. A salvação de quem é justo vem de 
Deus!

1.  Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a 
terra habitarás em segurança. Coloca no 
Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu 
coração. R.

2.  O Senhor cuida da vida dos honestos, e 
sua herança permanece eternamente. É o 
Senhor quem firma os passos dos mortais e 
dirige o caminhar dos que lhe agradam; R.

3.  Afasta-te do mal e faze o bem, e terás 
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tua morada para sempre. Mas os justos 
herdarão a nova terra e nela habitarão 
eternamente. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,23

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Quem me ama realmente guardará 

minha palavra e meu Pai o amará e a ele nós 
viremos. R.

Evangelho - Lc 17,7-10

A última palavra do Evangelho de hoje é 
sobre a gratuidade do ministério apostólico, 
cuja finalidade é prolongar no tempo e no 
espaço a misericórdia do Pai, que mostrou sua 
face humana em Cristo. A gratuidade é sinal 
essencial do amor e, por isso, é marca 
registrada dos que pertencem a Cristo. Ela nos 
torna como ele, que se fez livremente servo de 
todos. Torna-nos como ele, escravos por amor 
e, assim, livres como o Pai. Somos generosos 
em dar como fomos enriquecidos ao receber?

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus:  Se algum de 7

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 
fazer'." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo 

não para ser servido, mas para servir. Peçamos-
Lhe que nos dê o espírito do serviço, dizendo: 
R. Jesus, servo de Deus, ouvi-nos. 

1.  Por todos os que estão ao serviço da 
Igreja, ministros ordenados e fiéis leigos, para 
que sirvam os irmãos com a humildade de 
Jesus, oremos ao Senhor. 

2.  Pelos que ganham o pão nos serviços 
mais humildes, para que o reconhecimento dos 
empregadores os faça sentirem-se respeitados 
e valorizados, oremos ao Senhor.

3.  Pelos homens criados por Deus à sua 
imagem, para que cheguem ao conhecimento 
de Jesus Cristo e Nele alcancem a sabedoria 
que os liberta, oremos ao Senhor.

4.  Pelos que pensam que tudo acaba com 
a morte, para que venham a acreditar em Jesus 
Cristo e comecem a viver à luz da esperança, 
oremos ao Senhor.

5.  Pelos que nesta igreja fazem os serviços 
mais humildes, para que o Senhor, que não vê 
com os nossos olhos, lhes dê o primeiro lugar 
no Reino eterno, oremos ao Senhor. 

Jesus, Filho de Deus, que nos mandais 
servir com os mesmos sentimentos que Vós 
tivestes, fazei-nos sentir a alegria de ser servos 
de todos. Vós que viveis e reinais pelos séculos 
dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um 
olhar de perdão e de paz, para que, celebrando 
a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu 
mistério.

Oração depois da comunhão

Fortificados por este alimento sagrado, nós 
vos damos graças, ó Deus, e imploramos a 
vossa clemência; fazei que perseverem na 
sinceridade do vosso amor aqueles que 
fortalecestes pela infusão do Espírito Santo.
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A Semente na Terra - Lc 17,7-10

 

O
Evangelho de hoje é o desenvolvimento lógico – em forma de parábola – do Evangelho 
que ouvimos e meditamos ontem, sobre a misericórdia (Lc 17,1-6).

-  A questão abordada aqui é a da gratuidade do ministério apostólico, à qual já acenamos 
no comentário de ontem, que seria bom reler, pois constitui seu contexto antecedente. 

-  O apóstolo é comparado ao “escravo”, pois, como este, não pertence a si, mas ao Senhor 
e aos outros. Esta sua “escravidão” é a mais alta realização da liberdade, que consiste justamente 
na liberdade de amar. Ela o torna semelhante ao seu Senhor, que – no amor – é todo do Pai e todo 
dos irmãos e irmãs. 

-  As ações típicas do apóstolo são descritas plasticamente com termos tirados da atividade 
agrícola (semear) e da atividade pastoril (pastorear): o anúncio (= semear a Palavra) e o cuidado 
dos irmãos (= pastorear).

-  Para inculcar que o apóstolo é um servidor, Jesus diz que um empregado (= o ministro 
apostólico) não dá ordens ao patrão (= os destinatários da missão), mas o contrário. Um patrão 
não serve (Lc 22,25). Mas o nosso Senhor está no meio de nós como aquele que serve (Lc 
22,27)! Está aqui um princípio revolucionário tão esquecido quanto incompreensível, pois é mais 
fácil submeter-se aos padrões do mundo do que se submeter aos patrões da Igreja, os simples 
cristãos! Para o mundo, de fato, a liberdade consiste em fazer-se servir, enquanto, para Deus, ela 
consiste na necessidade de servir por amor!

-  O trabalho do escravo não pode ser objeto de reconhecimento e gratidão, pois é, ao 
mesmo tempo, devido e gratuito. Seu trabalho pertence ao seu patrão como ele pertence ao seu 
patrão. Não se paga uma máquina por trabalhar. Além de pagar-se, a máquina tem que render 
além do seu valor, para pagar outras máquinas e o bem-estar do seu patrão!

-  Da mesma forma que o escravo pertence ao patrão, assim o apóstolo pertence ao Senhor, 
que o liberta para que ele possa ser como Ele, tornando-se seu co-laborador, associado ao 
ministério (cf. 1Cor 3,9; 2Cor 6,1). A escravidão por amor é libertação total do egoísmo que, esse 
sim, escravizando, desumaniza: “Vós, de fato, irmãos, sois chamados á liberdade”, que não 
consiste em viver segundo o egoísmo, mas em ser, mediante a caridade, escravos uns dos outros 
(cf. Gl 5,13). 

-  “Somos simplesmente escravos”! Algumas traduções dizem “somos servos inúteis”, 
mas essa tradução não é boa. Primeiro, porque o serviço do escravo não é “inútil”. Depois, porque 
a palavra grega  – que, literalmente, seria traduzida por “inútil” ou “sem proveito”, no “achreîos”
sentido de “sem ganho” – deve ser interpretada, no contexto, como “somos simplesmente 
escravos”. Ou seja: não fazemos o nosso trabalho em vista de um ganho ou de alguma utilidade, 
mas por dever e gratuitamente, simplesmente porque somos dEle e pertencemos a Ele. Em outras 
palavras: como escravos!

-  Textos correlatos do Novo Testamento corroboram essa interpretação: quem ara ou 
pastoreia não o faz visando o lucro (1Pd 5,2), mas impulsionado pelo Senhor que morreu por 
todos (2Cor 5,14); o ministério apostólico é, por natureza, gratuito, pois o que de graça foi 
recebido de graça deve ser dado (cf. Mt 10,8); segundo Paulo, aliás, a maior recompensa é pregar 
gratuitamente o Evangelho (1Cor 9,18). 
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 Santos do dia: Cláudio de Roma (+305); Quatro Coroados (+305); Willehad de Bremen 
(745-789); Gregório de Einsiedeln (+996); Godofredo de Amiens (1065-1115); João Duns Scoto 
(1265/1266-1308); 

Testemunhas do Reino: Augusto Ramírez (Guatemala, 1983). Mártires indígenas de Pai 
Tavyeterá (Paraguai, 1987).

Datas comemorativas: Dia Mundial do Urbanismo. Dia do Radiologista. 

09
QUARTA-FEIRA - DEDICAÇÃO DA
 BASÍLICA DO LATRÃO* - Festa

(Cor branca - Glória - Ofício festivo do Comum da Dedicação)

“Onde vocês se reúnem?” “Onde cada um 
pode e prefere; pensas que todos nos reunimos 
num mesmo lugar, mas não é assim, porque o 
Deus dos cristãos, que é invisível, não pode ser 
limitado a um lugar, mas preenche o céu e a 
terra, e é venerado e glorificado em toda parte 
pelos seus fiéis”. Este diálogo, entre o prefeito 
Rústico e Justino, o filósofo (+165), consta nas 
Atas do Martírio de São Justino e Compa-
nheiros, e reflete a situação dos lugares de culto 
cristão nos três primeiros séculos do cristia-
nismo. Nos primeiros tempos, os cristãos se 
reuniam para a celebração da Eucaristia em 
casa particulares; mais tarde, passaram a se 
reunir em lugares um pouco mais amplos, de 
propriedade de um deles, ou no nome de 
alguma associação – geralmente, funerária – 
pois a Igreja não era reconhecida; só a partir do 
século IV, com os decretos de liberdade 
religiosa (312-313), os cristãos puderam se 
reunir em edifícios oficialmente pertencentes à 
Igreja. O modelo basilical – emprestado dos 
edifícios públicos romanos – passou a 
predominar. Uma das mais antigas basílicas 
cristãs é a de São João do Latrão, em Roma. Foi 
fundada pelo Papa Melquíades (311-314), nos 
terrenos doados para esta finalidade pelo 
Imperador Constantino, mais precisamente, ao 
lado do Palácio Lateranense, que, até então, 
tinha sido residência imperial e, agora, passava 
a ser residência do bispo de Roma, o papa. A 
basílica de São João do Latrão é, portanto, a 
catedral do papa. Várias vezes construída e 

reconstruída, nela foram celebrados cinco 
concílios ecumênicos (1123; 1139; 1179; 
1215; 1512). “Mas o templo vivo e verdadeiro 
de Deus, devemos ser nós mesmos”, diz São 
Cesár io de Ar les (470-543),  pois os 
verdadeiros adoradores do Pai devem adorá-lo 
em espírito e verdade, como ensina Jesus à 
Samaritana (cf. Jo 4,21-24).

 
Antífona da entrada - Ap 21,2

Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, 
descendo do céu, de junto de Deus, ornada 
como a noiva que se preparou para o seu noivo.

Oração do dia

Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno 
com pedras vivas e escolhidas, difundi na 
vossa Igreja o Espírito que lhe destes, para que 
o vosso povo cresça sempre mais, construindo 
a Jerusalém celeste.

Leitura - Ez 47,1-2.8-9.12

Leitura da Profecia de Ezequiel 

Naqueles dias: O homem fez-me voltar até 1 

a entrada do Templo e eis que saía água da sua 
parte subterrânea na direção leste, porque o 
Templo estava voltado para o oriente; a água 
corria do lado direito do Templo, a sul do altar.        
2 Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, 
e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que 
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dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do 
lado direito.  Então ele me disse: "Estas águas 8

correm para a região oriental, descem para o 
vale do Jordão, desembocam nas águas 
salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis.   
9 Onde o rio chegar, todos os animais que ali se 
movem poderão viver. Haverá peixes em 
quantidade, pois ali desembocam as águas que 
trazem saúde; e haverá vida onde chegar o rio.  
12 Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, 
crescerá toda espécie de árvores frutíferas; 
suas folhas não murcharão e seus frutos jamais 
se acabarão: cada mês darão novos frutos, pois 
as águas que banham as árvores saem do 
santuário. Seus frutos servirão de alimento e 
suas folhas serão remédio". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 45

R. Os braços de um rio vêm trazer 
alegria à Cidade de Deus, à morada do 
Altíssimo.

1.  O Senhor para nós é refúgio e vigor, 
sempre pronto, mostrou-se um socorro na 
angústia; assim não tememos, se a terra 
estremece, se os montes desabam, caindo nos 
mares. R.

2.  Os braços de um rio vêm trazer alegria à 
Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem 
a pode abalar? Deus está no seu meio! Já bem 
antes da aurora, ele vem ajudá-la. R.

3.  Conosco está o Senhor do universo! O 
nosso refúgio é o Deus de Jacó! Vinde ver, 
contemplai os prodígios de Deus e a obra 
estupenda que fez no universo R. 

Ou: 1Cor 3,9c-11.16-17 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

9c                   Irmãos:  Vós sois construção de Deus. 
10 Segundo a graça que Deus me deu, eu 
coloquei - como experiente mestre de obra - o 
alicerce, sobre o qual outros se põem a 

construir. Mas cada qual veja bem como está 
11construindo.  De fato, ninguém pode colocar 

outro alicerce diferente do que está aí, já 
16 colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que 

sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus 
17mora em vós?  Se alguém destruir o santuário 

de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de 
Deus é santo, e vós sois esse santuário.                 
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - 2Cr 7,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para 

nela estar meu nome para sempre. R.

Evangelho - Jo 2,13-22

Em Caná, onde realizou seu primeiro 
“sinal”, Jesus mostrou onde mora: na alegria e 
no amor. Enquanto isso, no Templo, sua casa, o 
mesmo Jesus faz um gesto de indignação: 
encontra o que não quer, e faz um chicote para 
varrer tudo e todos. De fato, Jesus, comunhão 
perfeita entre o céu e a terra, entre Deus e o 
homem, é o novo Templo, não feito por mãos 
humanas, mas pelo próprio Deus. Neste novo 
Templo, a oração consiste em fazer a vontade 
do Pai, vivendo o amor aos irmãos e irmãs.

+ Leitura do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João 

13 Estava próxima a Páscoa dos judeus e 
Jesus subiu a Jerusalém.  No Templo, 14

encontrou os vendedores de bois, ovelhas e 
pombas e os cambistas que estavam aí 
sentados.  Fez então um chicote de cordas e 15

expulsou todos do Templo, junto com as 
ovelhas e os bois; espalhou as moedas e 
derrubou as mesas dos cambistas.  E disse 16

aos que vendiam pombas: "Tirai isto daqui! Não 
façais da casa de meu Pai uma casa de 
comércio!"  Seus discípulos lembraram-se, 17

mais tarde, que a Escritura diz: "O zelo por tua 
casa me consumirá".  Então os judeus 18

perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras 
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para agir assim?"  Ele respondeu: "Destruí, 19

este Templo, e em três dias o levantarei."  Os 20

judeus disseram: "Quarenta e seis anos foram 
precisos para a construção deste santuário e tu 
o levantarás em três dias?"  Mas Jesus estava 21

falando do Templo do seu corpo.  Quando 22

Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se 
do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura 
e na palavra dele. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Em comunhão com a Igreja de Roma e 
recordando a dedicação da basílica de Latrão, 
catedral do bispo de Roma, o papa, rezemos:    
R. Santificai, Senhor, a vossa Igreja.

1.  Pela santa Igreja católica e apostólica, 
para que as águas do rio da vida a façam 
produzir frutos abundantes de santidade, 
rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos 
Apóstolos e, como eles, eduquem a fé dos 
catecúmenos, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que os cristãos da nossa diocese 
tenham em Deus o seu refúgio e a sua força e a 
Ele se entreguem, desde o romper de cada 
aurora, rezemos ao Senhor. 

4.  Para que o Espírito Santo que habita em 
nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e 
sacie com os seus dons todos os homens, 
rezemos ao Senhor. 

5.  Para que os religiosos e as religiosas, os 
leigos e as leigas aprofundem a sua vocação de 
filhos e filhas de Deus, ao participarem na 
Palavra e na Eucaristia, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no 

corpo do vosso Filho feito homem construístes 
o templo da vossa glória, transformai a nossa 
oração comum em fonte de bênção para a 
humanidade. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e 
concedei-nos receber nesta igreja os frutos dos 
sacramentos e das preces.

Sugestão: Oração Eucarística III

Prefácio
A Igreja, templo 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, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
nos concedeis construir esta casa visível, onde 
sempre acolheis a vossa família peregrina. 
Nela, de modo admirável, simbolizais e 
realizais a união conosco. Na verdade, nós 
somos a vossa casa e, na unidade do Corpo de 
Cristo, fazeis crescer a Igreja, presente no 
mundo inteiro, até atingir a plenitude da paz, na 
Jerusalém celeste. Unidos aos anjos e aos 
santos, entoamos um cântico novo, cantando 
(dizendo) a uma só voz: 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos destes a Igreja neste 
mundo como imagem da Jerusalém celeste, 
concedei que, por esta comunhão, sejamos 
templos da vossa graça e habitemos um dia em 
vossa glória.

A Semente na Terra - Jo 2,13-22

Em Caná, onde realizou, segundo João, seu primeiro “sinal”, Jesus mostrou onde tem 
casa: na alegria e no amor. Em Jerusalém, tendo entrado no Templo, sua casa por 
excelência (cf. 1Sm 7), o mesmo Jesus faz um gesto de indignação: encontra o que não 

quer e faz um chicote parra varrer tudo e todos.
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-  Os discípulos não quiseram apagar nem remover essa imagem, cara a reformadores e 
perturbadora para conservadores. Puseram-na em posição privilegiada, os Sinóticos no final do 
ministério, João bem no início. Qual a intenção dos que nos conservaram esse episódio que, 
devotamente, chamamos de “purificação do templo”? 

-  Para termos uma resposta, devemos imaginar Jesus fazendo esse gesto não há 2000 
anos, em Jerusalém, no Templo, mas aqui e agora. A pergunta seria: o que diríamos se o víssemos 
hoje com um chicote, nos muitos e vários templos religiosos e laicos? Que é um louco varrido, 
que surtou? No mínimo, um desajustado que vive fora da realidade? Colocaria em crise nossos 
hábitos em relação ao templo, quer dizer, a Deus mesmo e ao modo de relacionar-nos com ele?

-  O gesto de Jesus é profético em dois sentidos. Os profetas sempre foram críticos em 
relação às instituições, voltadas mais para os interesses dos que detêm o poder do que para as 
finalidades para as quais foram criadas (Is 1,10-17; Jr 7,1-15; Ml 3,1ss.; cf. Hb 11,32-40!). O 
gesto de Jesus se parece, por outro lado, com os de Jeremias (Jr 13,1ss.; 19,1ss.; 27,1ss.; 
32,1ss.), que antecipa, no gesto, a ação futura. As duas dimensões estão presentes no gesto 
profético de Jesus. Antes de tudo, Ele denuncia a corrupção do Templo e a deformação do seu 
significado. Depois, ele revela que o flagelo, que, agora, ele usa contra o templo, se abaterá, no 
fim, sobre ele: ele realiza agora o que acontecerá contra ele no fim!

-  Israel tem três símbolos da sua identidade: a aliança, a lei e o templo. O rei e os 
sacerdotes são os guardiães dessas instituições. Ao invés, porém, de guardá-las, comportam-se 
como seus proprietários. É por isso que, em Israel, além dos reis e dos sacerdotes, emergiu e 
adotou-se a instituição dos profetas. 

-  Profetas e profetisas são a consciência crítica de Israel, gritando contra a hipocrisia, a 
mentira e a opressão. Jesus, que não foi sacerdote (Hb 7,14) nem, muito menos, rei (Jo 6,15), 
exercia uma forma de ministério muito semelhante ao dos profetas. Seu poder tem a força do 
instrumento que usa: a palavra! Seu corpo torna-se tenda da Palavra!

-  O profeta Jesus encontra diante de si uma situação difícil: em Caná, onde se celebra uma 
festa-símbolo da Aliança, falta vinho; em Jerusalém, o templo virou um covil de ladrões (Mc 
11,17; cf. Jr 7,11). Então, da mesma forma que, em Caná, fez da água “o belo vinho” da nova 
Aliança, em Jerusalém, fará do templo mercantilizado a casa do Pai. 

-  Ele, o pequeno, pobre e humilde Jesus, Palavra que se fez carne (Jo 1,14), é o novo e 
definitivo templo, lugar pessoal de comunhão entre Deus e os seres humanos. O verdadeiro 
santuário será o seu corpo, morto e ressuscitado, onde se adora o Pai em Espírito e verdade (Jo 
4,24). Uma inversão sem precedentes marcará, desde então e para sempre, as relações entre 
Deus e os homens: o sacrifício de Deus ao homem tomará o lugar dos sacrifícios do homem a 
Deus. A busca de Deus por parte do homem foi definitivamente superada pela busca do homem 
por parte de Deus. 

 Santos do dia: Teodoro de Euchaíta (+306); Ranulfo (+700); Isabel de Dijon (1880-1906).

Testemunhas do Reino: Justo Mejía (El Salvador, 1977). 

Datas comemorativas: Invenção da Telegrafia sem Fio (1880) por Rudolph Heinrich Hertz. 
Dia Nacional do Hoteleiro. Dia do Manequim. Dia do Município. Queda do Muro de Berlim (1989). 
Primeiro encontro dos religiosos, seminaristas e padres negros (Brasil, 1984). 
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ABC DO CRISTIANISMO

  São João do Latrão ( ) é uma das quatro basílicas de Roma. (As [1] Latrão. San Giovanni in Laterano
outras são São Pedro, São Paulo-Fora-dos-Muros e Santa Maria Maior). É a catedral de Roma, portanto, 
a igreja do papa. Aí foram celebrados quatro concílios ecumênicos na Idade Média (1123, 1139, 1179, 
1215) e um na Idade Moderna (1512-1517). O adjetivo é 'lateranense'. 

10 QUINTA-FEIRA - SÃO LEÃO MAGNO, Pp,  - Memória Dr
(Cor branca - Ofício da memória)

Não se conhece com certeza a data de 
nascimento de São Leão Magno, que, 
provavelmente, porém, é o ano 400. Primeiro 
acontecimento documentado da vida de São 
Leão é sua ação, por mandado do Imperador 
Valentiniano III (424-455), para pacificar as 
Gálias. Em 440, desenrola-se, na Gália, quase 
uma guerra civil entre as duas mais importantes 
autoridades romanas: o general Ézio e o prefeito 
do pretório, Albino. São tempos de invasões 
'bárbaras'. O poder imperial é tão fraco que, 
para conseguir a paz, manda em embaixada um 
diácono: o sábio diácono romano Leão. Este 
conselheiro dos papas Celestino I [422-432] e 
Xisto III [432-440], enviado pelo Imperador 
Valentiniano III para pacificar as Gálias, foi eleito 
papa no ano 440 (com uma pequena margem 
de erro para mais ou para menos). Foi papa 
durante 21 anos, um dos mais longos papados 
da história. Nesses 21 anos passam quatro 
imperadores: Avito, que não chegou a esquen-
tar o trono, Valentiniano III, Petrônio Máximo e 
Maggioriano, assassinados. Devido às inva-
sões, o Império está afundado em crise. Devido 
a um pulular de heresias e cismas, a Igreja – 
ainda jovem (o que são trezentos e poucos 
anos?) – se vê atravessada por desencontros 
doutrinais, discussões interminá-veis, dissen-
sões que, às vezes, resultam em cismas de 
alguma monta. Leão – o nome é uma missão! – 
reforça a autoridade da Igreja de Roma e de seu 
bispo, o papa. É o primeiro papa a explicitar a 
autoridade universal, não só moral, mas 
também jurídica, do bispo de Roma. O abade 

Êutiques, muito influente em Constantinopla, no 
Oriente, defende que, em Cristo, existe uma só 
natureza (monofisismo) – a divina – contra a 
doutrina da Igreja, que fala de duas naturezas de 
Cristo, distintas, mas não separadas, na mesma 
pessoa, a divina. Êutiques consegue que o 
Imperador Teodósio convoque um concílio, em 
449, em Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. 
Neste Concílio, falam só os eutiquianos, que 
não dão ouvidos aos legados de Leão. Ao invés 
de resolver o problema, a situação complica, 
pois aumentam os sequazes de Êutiques. O 
Papa nega validade a esse Concílio e convence 
o novo imperador, Marciano, a convocar outro, 
para 451. Será o grande Concílio de Calcedônia 
– cidade perto de Constantinopla – que aprova 
solenemente a doutrina das duas naturezas, em 
Cristo, a divina e a humana, na unidade da 
pessoa, a divina. Nem todos, porém, aceitam os 
termos de Calcedônia, o que gera protestos 
com direito a pau e pedra, sobretudo na 
Palestina, que, assim, vai treinando para 
confusões maiores no futuro. Enquanto isso, no 
Ocidente, impera o terror. O Império não dispõe 
mais de um exército. Os Hunos, que tinham 
recebido duro golpe das mãos de Ézio em 451, 
se reorganizam e avançam sobre o Norte da 
Itália em 452. Impotente, o Estado pede a 
ninguém menos que a Leão – aquele mesmo 
que Valentino enviou para negociar a paz nas 
Gálias quando era só diácono! – a negociar, 
acompanhado por uma delegação do Senado, 
a paz com Átila. Leão e Átila encontravam-se 
nas cercanias de Mantova (= Mântua, na 
Itália). Leão o convence Átila a deixar a Itália. Os 
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hunos afastam-se, mas, em 455, será a vez dos 
vândalos africanos de Genserico fazerem o 
cerco de Roma. Única autoridade a levantar-se 
para defender os romanos é Leão, que, porém, 
não conseguiu evitar o saque em troca da 
incolumidade dos cidadãos. A Cidade também 
não foi incendiada. Esse romano de tradição – 
talvez até de nascimento – é, acima de tudo, um 
grande cristão e esse grande cristão sente, 
nesta quadra difícil da história, todo o peso de 
sua responsabilidade de sucessor dos após-
tolos Pedro e Paulo, que derramaram seu 
sangue naquela cidade cuja Igreja ele agora 
preside. Leão enriquece a Igreja com seu ensi-
namento, especialmente sobre a Encarnação. 
Pede obediência aos bispos, mas os reforça 
com sua proximidade e seus conselhos. Seus 
escritos são vazados num latim impecável, 
harmonioso, a um tempo simples e solene. É 
um dos papas que receberam o apóstrofo de 
“magno”, não sem motivo. A história do 
papado, na Igreja antiga, se divide em “antes” e 
“depois” de Leão!

Antífona da entrada

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

Oração do dia

Ó Deus, que jamais permitis que as 
potências do mal prevaleçam contra a vossa 
Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos 
Apóstolos, dai-lhe, pelos méritos do papa são 
Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz 
para sempre.

Leitura - Fm 7-20

Leitura da Carta de São Paulo a 
Filêmon 

7Caríssimo:  Grande alegria e consolo tive 
por causa de tua caridade. Os corações dos 

8santos foram reanimados por ti, irmão.  Por 
este motivo, se bem que tenha plena autoridade 

                   em Cristo para prescrever-te tua obrigação, 
9 prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. 
Eu, Paulo, velho como estou e agora também 

10prisioneiro de Cristo Jesus,  faço-te um 
pedido em favor do meu filho que fiz nascer 

11para Cristo na prisão, Onésimo.  Antes, ele era 
inútil para ti; agora, ele é valioso para ti e para 

12mim.  Eu o estou mandando de volta para ti. 
              Ele é como se fosse o meu próprio coração.

13 Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse 
teu representante para cuidar de mim nesta 

14prisão, que eu devo ao evangelho.  Mas, eu 
não quis fazer nada sem o teu parecer, para que 
a tua bondade não seja forçada, mas espon-

15tânea.  Se ele te foi retirado por algum tempo, 
talvez seja para que o tenhas de volta para 

16sempre,  já não como escravo, mas, muito 
mais do que isso, como um irmão querido, 
muitíssimo querido para mim quanto mais ele o 
for para ti, tanto como pessoa humana quanto 

17como irmão no Senhor.  Assim, se estás em 
comunhão de fé comigo, recebe-o como se 

 18 fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te 
prejudicou ou se alguma coisa te deve, põe em 

 19minha conta.  Eu, Paulo, de meu punho o 
escrevo; eu o pagarei, para não dizer que tu 

 20mesmo me deves a própria vida.  Sim, irmão, 
deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em 
Cristo meu coração. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 145

R. Feliz quem se apoia no Deus de 
Jacó!

1.  O Senhor faz justiça aos que são 
oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o 
Senhor quem liberta os cativos. R.

2.  O Senhor abre os olhos aos cegos, o 
Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama 
aquele que é justo. É o Senhor quem protege o 
estrangeiro. R.

3.  Ele ampara a viúva e o órfão, mas 
confunde os caminhos dos maus. O Senhor 
reinará para sempre!  Ó Sião, o teu Deus reinará 
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para sempre e por todos os séculos! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,5 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou a videira e vós sois os ramos, um 

fruto abundante vós haveis de dar. R.

Evangelho - Lc 17,20-25

A finalidade de tudo não é o triunfo da morte, 
mas a festa da vida. É o Reino de Deus, que não 
é Deus dos mortos, mas dos vivos. O Reino está 
já presente entre nós, mas sob o signo da cruz. 
Por isso, tem-se, muitas vezes, a impressão 
que o mal está vencendo. Ledo engano. É só 
astúcia do bem, que vence perdendo. Tudo 
ficará claro quando vier o Filho do Homem. A 
sua vinda enche de esperança aqueles que 
creem e serve de critério para as decisões que 
devemos tomar entre o “já” e o “ainda não”. O 
crente conhece a palavra de Deus sobre o 
futuro, aposta nela e orienta por ela a própria 
vida. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo:  Os fariseus perguntaram 20

a Jesus sobre o momento em que chegaria o 
Reino de Deus. Jesus respondeu: "O Reino de 
Deus não vem ostensivamente.  Nem se 21

poderá dizer: Está aqui' ou 'Está ali', porque o '
Reino de Deus está entre vós."  E Jesus disse 22

aos discípulos: "Dias virão em que desejareis 
ver um só dia do Filho do Homem e não 
podereis ver.  As pessoas vos dirão: Ele está 23 '
ali' ou 'Ele está aqui'. Não deveis ir, nem correr 
atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um 24 

lado até ao outro do céu, assim também será o 
Filho do Homem, no seu dia.  Antes, porém, 25

ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta 
geração.” - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória de São Leão Magno, que 

dirigiu a Igreja em horas de grande crise, 
oremos a Deus Pai todo-poderoso, dizendo:                 
R. Mostrai-nos, Senhor, os vossos 
caminhos.

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que 
nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel dos 
doutores e pregadores da fé apostólica, reze-
mos ao Senhor.

2.  Pelo papa Francisco, pastor escolhido 
por Cristo, para que seja reconhecido como o 
sucessor de Pedro que hoje apascenta a Igreja 
de Cristo, rezemos ao Senhor.

3.  Por todos os fiéis batizados e confir-
mados, para que reconheçam a sua dignidade 
de cristãos e vivam como membros do Corpo 
de Cristo, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos ministros que presidem à Liturgia, 
para que, a exemplo de São Leão Magno, 
ensinem os fiéis a reconhecer a ação especial 
de Cristo nos sacramentos, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós aqui reunidos em assem-
bleia, para que professemos, com São Leão 
Magno, a fé em Cristo, verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem, rezemos ao Senhor. 

Chegue até Vós, Senhor, a humilde oração 
dos vossos servos e, por intercessão de São 
Leão Magno, dai-lhes aquele amor sereno e 
forte que ele mostrou sempre pela Igreja. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Pelas oferendas que vos apresentamos, 
iluminai, ó Deus, a vossa Igreja, para que o 
vosso rebanho cresça por toda parte e seus 
pastores sejam do vosso agrado.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, governai com amor a vossa Igreja, 
que alimentastes na sagrada ceia, para que, 
conduzida por vossa mão poderosa, veja 
crescer a sua liberdade e conserve a inte-
gridade da fé. 
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A Semente na Terra - Lc 17,20-25

 Eo trecho inicial – e principal – do “pequeno apocalipse” de Lucas, que vai de Lc 17,20 a 
Lc 18,8. O “pequeno apocalipse” está enquadrado por duas palavras sobre a fé: “a tua fé 
te salvou” (Lc 17,19) e “o Filho do Homem, quando vier, encontrará talvez fé sobre a 

terra?” (Lc 18,8).
-  A questão é o “quando” e o “onde” do Reino de Deus, isto é, qual o seu tempo e qual o seu 

lugar. A resposta de Jesus versará sobre “como” vem o Reino, ou, melhor, sobre “quem” é o Rei e 
sobre os “critérios” para se ler a história presente com os olhos da fé.

-  O “grande apocalipse” (Lc 21,5-36) tem um colorido mais cósmico, enquanto o 
“pequeno” tem um caráter mais individual. Fala do sentido da minha vida e da presença do Reino 
na decisão que tomo em favor de Jesus. 

-  É um “discurso escatológico”, literalmente, “última palavra”. Aquele que disse a 
primeira palavra reservou-se o direito de dizer também a última. Jesus revela onde vai 
desembocar toda a aventura do homem e do universo e, partindo do seu ponto de chegada, revela 
o sentido do presente. Pode parecer o contrário, pois o mal mostra todo o seu vigor, mas Aquele 
que contém, como num odre, os abismos do mar (Sl 33,7), não perdeu as rédeas da história 
humana. Aliás, serve-se de tudo – com sentido positivo ou negativo – para que, no fim, aconteça 
o que seu coração preordenou (At 4,28): o bem do ser humano (Rm 8,28).

-  A finalidade de tudo não é o triunfo da morte, mas a festa da vida. É o Reino de Deus, que 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O Reino está já presente entre nós, mas sob o signo da 
cruz. Por isso, tem-se, muitas vezes, a impressão que o mal está vencendo. Ledo engano. É só 
astúcia do bem, que vence perdendo. Tudo ficará claro quando vier o Filho do Homem (vv. 
22.24.26.30). A sua vinda enche de esperança aqueles que creem e serve de critério para as 
decisões que se devem tomar entre o “já” e o “ainda não”. O crente conhece a palavra de Deus 
sobre o futuro, aposta nela e orienta por ela a própria vida. 

-  Merece atenção a afirmação de Jesus segundo a qual “o Reino de Deus está em vós” (v. 
21). Pode significar “dentro de vós”: neste caso, o Reino está no coração do crente que se 
converteu à boa notícia. Mas pode também significar: “no meio de vós”. Neste caso, o Reino é a 
própria presença de Jesus entre os seus contemporâneos e, depois da ressurreição, entre os 
homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Em Mateus 23,26, a preposição grega “entós” 
tem claramente o significado de “dentro”, indicando o interior do ser humano. Não se poderia, 
porém, dizer o mesmo de Lc 17,21. 

-  Seja como for, essa presença é como a da semente e do fermento: sem visibilidade, sem 
ostentação, no escondimento, na humildade. O Reino não só não pode ser localizado aqui ou ali 
(v. 21), mas também não deve ser lamentado com saudade (v. 22) ou sonhado como previsível 
futuro (vv. 23ss.). Deve, ao contrário, ser vivido como presente na pequenez, no sofrimento e no 
escondimento. Belo símbolo do Reino é aquele samaritano purificado da lepra que voltou para 
render graças e foi enviado aos seus irmãos!

-  Este é o mistério de Deus entre nós: a massa do mundo é fermentada pela presença do 
Filho do Homem, que, como a semente de mostarda, alguém pegou, lançou no jardim e cresceu 
até se tornar uma árvore para pouso das aves do céu. Ou como o punhado de fermento que a 
mulher pega e esconde na farinha até que toda a massa cresça e se encha de leveza (Lc 13,19-
21). O centro da história humana, para todos os efeitos, é Cristo, pelo qual e para o qual tudo foi 
feito, do qual tudo recebe vida (Jo 1,3ss.), no qual tudo subsiste (Cl 1,16ss.), o qual tudo em si 
recapitula (Ef 1,10). 
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 Santos do dia: Trifão (III século); Ninfa (+305); Leão I Magno (400-461); John Scotus (990-
1066); André Avelino (1521-1608).

Testemunhas do Reino: Policiano Albeño López (El Salvador, 1980). Jafeth Morales López 
(Colômbia, 1996). 

Datas comemorativas: Nascimento de Martinho Lutero em Eisleben (Alemanha) em 1483. 

11 SEXTA- FEIRA -  MARTINHO DE TOURS, Bispo - MemóriaS.
(Cor branca - Ofício próprio da memória)

São Martinho é um santo muito popular na 
Europa, sobretudo, na França. Na França, 
quatro mil igrejas são dedicadas a ele. No 
Caribe, um país, St. Marteen, recebe dele o seu 
nome. Em todos os países do Ocidente, há 
cidades com o seu nome. Ele nasceu em 
Sabaria (atual Szombathely) na Pannonia – 
atual Hungria – de uma família pagã, mas, ainda 
pequeno, foi instruído na doutrina cristã, sem, 
porém, receber o batismo. Este filho de um 
oficial do exército imperial se alistou, jovem de 
tudo, na cavalaria, tendo sido, depois, enviado 
para a Gália (= atual França). É desta época a 
narração segundo a qual, numa noite fria de 
inverno, Martinho, para defender do frio um 
mendigo, cortou com a espada seu manto 
militar em dois. Martinho deixou, porém, o 
exército em 356 e dirigiu-se para Poitiers, onde 
vivia o culto e combativo bispo Hilário,             
que Martinho conhecera alguns anos antes. 
Martinho, batizado provavelmente em Amiens, 
é feito exorcista. Começa, assim, a sua 
trajetória para o ministério ordenado. Devido à 
sua posição clara e determinada na luta contra o 
arianismo – que tinha o apoio da Corte – Hilário 
é exilado na Frígia, Ásia Menor (= atual 
Turquia). Martinho procura segui-lo, acom-
panhando seus deslocamentos, senão, ao 
menos, mantendo-se informado da situação do 
amigo. Faz uma viagem à sua Pannonia e, 
provavelmente, em 356, passa por Milão. Mais 
tarde, tem-se notícia de que está na Gallinaria, 
uma ilha rochosa diante de Albenga, que, na 
época das perseguições romanas*, tinha 

servido de refúgio para cristãos. Daí ele volta 
para a Gália, onde recebe o presbiterado das 
mãos de Hilário, repatriado no ano 360. No ano 
seguinte, funda, em Ligugé, a doze quilômetros 
de Poitiers, uma comunidade de ascetas*, 
considerada o primeiro mosteiro documentável 
da Europa. Dez anos depois, isto é, no ano de 
371, é eleito bispo de Tours, no sul da França. 
Mas continua residindo, por alguns anos, em 
um mosteiro, chamado Marmoutier, também 
fundado por ele, perto de Tours. Faz de Tours o 
centro estratégico de uma missão de evan-
gelização das amplas zonas rurais que se 
estendiam a dezenas ou mesmo centenas de 
quilômetros da cidade, em todas as direções. 
Martinho chegou à Normandia, à Aquitânia, a 
Tréveris, a Chartres e Paris. Foram vinte anos de 
missão. Martinho diz que, para o povo da roça, 
Cristo era ainda “o Deus que se adora nas 
cidades”. Não tendo a cultura teológica de 
Hilário, Martinho segue um programa missio-
nário mais concreto, de resultados mais visíveis 
e imediatos. Pouco sensível à “inculturação”, 
abate templos e destrói ídolos com a mesma 
facilidade com que, soldado, atirava contra os 
inimigos e destruía suas fortalezas. Esta técnica, 
às vezes, gerava menos adesões que ressen-
timentos, suplantados, porém, por sua opção 
pelos pobres. O impetuoso bispo coloca-se do 
lado dos pobres contra os impostos cobrados 
pelos romanos e promove relações de justiça 
entre fracos e poderosos. As populações rurais, 
tendo o bispo Matinho do seu lado, levantam a 
cabeça e defendem a sua dignidade. A certeza 
de que Martino as apoia explica sua enorme 
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popularidade em vida e a crescente e universal 
veneração depois da morte. Martinho morreu 
em Candes, perto da meia-noite do dia 8 de 
novembro de 397, domingo. Os habitantes de 
Tours e os de Poitiers disputam seu corpo. Seus 
diocesanos o carregam para Tours, pela água, 
através dos rios Vienne e Loire. O dia do seu 
sepultamento – 11 de setembro de 397 – virará 
o dia da sua festa. A cidadezinha de Candes, 
onde morreu, se tornará Candes-Saint-Martin. 
A “Vida de São Martinho” (no original, “Vita 
Martini”) - que Sulpício Severo* [360-410] 
escreveu quase que totalmente ainda durante a 
vida do santo - transformou-se num modelo da 
hagiografia (= ciência e arte de narrar a vida 
dos santos) posterior. 

Antífona da entrada - 1 Sm 2,35

Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá 
segundo o meu coração e a minha vontade, diz 
o Senhor.

Oração do dia

Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a 
morte do bispo São Martinho, renovai em 
nossos corações as maravilhas da vossa graça, 
de modo que nem a morte nem a vida nos 
possam separar do vosso amor.

Leitura - 2Jo 4-9

Leitura da Segunda Carta de São João 

4 Muito me alegrei, Senhora, por ter encon-
trado alguns dos teus filhos que caminham 
conforme a verdade, segundo o mandamento 

 5que recebemos do Pai.  E agora, Senhora, eu te 
peço - não que te esteja escrevendo a respeito 
de um novo mandamento, pois trata-se daquele 
que temos desde o princípio - : amemo-nos 

6uns aos outros.  E amar consiste no seguinte: 
em viver conforme os seus mandamentos. Este 
é o mandamento que ouvistes desde o início 

7para guiar o vosso proceder.  Acontece que se 
espalharam pelo mundo muitos sedutores, que 

não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está 
8aí o Sedutor, o Anticristo.  Tomai cuidado, se 

não quereis perder o fruto do vosso trabalho, 
9mas sim, receber a plena recompensa.  Todo o 

que não permanece na doutrina de Cristo, mas 
passa além, não possui a Deus. Aquele que 
permanece na doutrina é o que possui o Pai e o 
Filho. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118

R. Feliz é quem na lei do Senhor Deus 
vai progredindo!

1.  Feliz o homem sem pecado em seu 
caminho, que na lei do Senhor Deus vai 
progredindo! R.

2.  Feliz o homem que observa seus pre-
ceitos, e de todo o coração procura a Deus! R.

3.  De todo o coração eu vos procuro, não 
deixeis que eu abandone a vossa lei! R.

4.  Conservei no coração vossas palavras, 
a fim de que eu não peque contra vós. R.

5.  Sede bom com vosso servo, e viverei, e 
guardarei vossa palavra, ó Senhor. R.

6.  Abri meus olhos, e então contemplarei 
as maravilhas que encerra a vossa lei! R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a 

vossa redenção se aproxima! R.

Evangelho - Lc 17,26-37

Tema do Evangelho de hoje é a questão do 
valor dos bens deste mundo (comer, beber, 
casar-se, comprar, vender, plantar, edificar) (vv. 
26-29) diante do valor absoluto do Reino 
plenamente realizado. Os discípulos e as 
discípulas, evidentemente, também se ocupam 
dessas coisas. Esta é a expressão correta: 
“ocupam-se”. Mas “não se preocupam”, pois 
se deixam guiar por outro espírito. Procuram, 
em tudo e antes de tudo, o Reino, sabendo       
que o resto lhes será dado por acréscimo          
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(Lc 12,32ss.). 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  Como aconteceu nos dias de Noé, 26

assim também acontecerá nos dias do Filho do 
Homem.  Eles comiam, bebiam, casavam-se 27

e se davam em casamento, até ao dia em que 
Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez 
morrer todos eles.  Acontecerá como nos dias 28

de Ló: comiam e bebiam, compravam e 
vendiam, plantavam e construíam.  Mas no dia 29

em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover 
fogo e enxofre do céu e fez morrer todos.  O 30

mesmo acontecerá no dia em que o Filho do 
Homem for revelado.  Nesse dia, quem estiver 31

no terraço, não desça para apanhar os bens que 
estão em sua casa. E quem estiver nos campos 
não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de 32 

Ló.  Quem procura ganhar a sua vida, vai 33

perdê-la; e quem a perde, vai conservá-la.  Eu 34

vos digo: nessa noite, dois estarão numa cama; 
um será tomado e o outro será deixado.  Duas 35

mulheres estarão moendo juntas; uma será 
tomada e a outra será deixada.  Dois homens 36

estarão no campo; um será levado e o outro  
será deixado." Os discípulos perguntaram: 37 

"Senhor, onde acontecerá isso?" Jesus respon-
deu: "Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os 
abutres." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Bom Pastor que hoje fez entrar 
São Martinho no seu repouso e nos guia nos 
caminhos da verdade, dizendo: R. Guiai-nos, 

Senhor, no caminho da vida.

1.  Pela Igreja una, santa e apostólica, para 
que Deus a proteja com o auxílio do grande 
missionário e bispo São Martinho e a conduza 
às verdadeiras alegrias, oremos.

2.  Pelo papa Francisco e por todos os 
pastores, para que anunciem o Evangelho a 
todos e motivem os cristãos a fazerem o mesmo 
com o testemunho das suas vidas, oremos.

3.  Pelos homens e mulheres que traba-
lham no campo, para que, por intercessão de 
São Martinho, encontrem quem os defenda e 
lhes fale de Cristo, oremos.

4.  Pelos membros desta assembleia cele-
brante, para que sigam a Cristo, Bom Pastor, e 
escutem a sua voz com alegria, oremos.

Deus de misericórdia, ouvi com bondade os 
vossos servos e, por intercessão de São 
Martinho, concedei-lhes as graças que Vos 
pedem. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ao festejarmos hoje São Martinho, san-
tificai, ó Deus, nossa oferendas, para que nos 
conduzam no caminho até vós, entre as alegrias 
e tristezas desta vida. 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos alimentastes com o 
sacramento da unidade, dai-nos viver de inteiro 
acordo convosco, para que, imitando são 
Martinho na total submissão à vossa vontade, 
mereçamos a glória de vos pertencer. 

A Semente na Terra - Lc 17,26-37

C
ontinua o “pequeno apocalipse” de Lucas, que se estende de Lc 17,20 a Lc 18,8, que 
começamos a meditar na Liturgia de ontem. 

-  Tema de hoje é a questão do valor dos bens deste mundo (comer, beber, casar-se, 
comprar, vender, plantar, edificar) (vv. 26-29) diante do valor absoluto do Reino plenamente 
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realizado.
-  Os discípulos e as discípulas, evidentemente, também se ocupam dessas coisas. Esta é a 

expressão correta: “ocupam-se”. Mas “não se preocupam” e se deixam guiar por outro espírito. 
Procuram, em tudo e antes de tudo, o Reino, sabendo que o resto lhes será dado por acréscimo 
(Lc 12,32ss.). 

-  No Antigo Testamento, são modelos dessa atitude Noé e Ló, que se preparam ativamente 
para a salvação, enquanto seus contemporâneos – será o mal dos contemporâneos? – não se dão 
conta de nada. Esquecidos de Deus e embodocados para a terra, vivem para trabalhar, trabalham 
para comer e beber, casar-se, comprar, vender, plantar e edificar (vv. 26-29), tendo como único 
horizonte a “terra”. Como se isso fosse tudo e como se tudo fosse só isso!

-  O juízo final, na perspectiva do Evangelho, é antecipado no quotidiano presente, em que 
se come e se bebe, se casa, se compra e se vende... A história profana, em sua autonomia, mas, 
ao mesmo tempo, em sua ineliminável abertura, é o lugar da salvação oferecida por Deus. Basta 
vivê-la com o fermento do Reino, ao invés de contaminá-la com o fermento dos fariseus. Basta 
encará-la 'com' o sal dado pela sabedoria do Evangelho, ao invés de 'sem' o óleo das virgens 
imprudentes que não carregaram o óleo do amor – que vem do Espírito – em suas lâmpadas 
apagadas antes e depois.

-  Enquanto os fariseus querem saber “quando” se manifestará o Reino, os discípulos estão 
curiosos com o “onde” (vv. 20 e 37). Aos primeiros, Jesus responde: “agora, mas de modo 
escondido”; aos segundos, “em todo lugar, e de modo manifesto”. Tempo e espaço são as 
coordenadas que delimitam a existência humana. Somos seres lançados no tempo e no espaço. O 
Reino, porém, não se situa num tempo e num espaço pontuais e exclusivos, pois está presente e 
emerge em todo momento e em todo lugar. E acontece toda vez que o ser humano orienta a sua 
vida de acordo com o juízo de Deus.

-  O cristão é convidado a abandonar toda nostalgia do passado e tod ansiedade pelo a 
futuro, para viver o * cristão, ou seja, o presente com vigilância atenta e fidelidade “carpe diem”
responsável. O que conta é a vida atual: o destino de cada ser humano e de toda a criação se 
decide no momento presente, sem o qual o passado e o futuro são vazios. Este é o momento 
favorável, este é o dia da salvação (2Cor 6,2). É aqui e agora que temos que acolher e encarnar a 
palavra de Jesus, hoje eterno de Deus feito carne na pobreza e na humildade de quem se doou até 
à entrega sem limite e sem volta da Cruz. 

-  A memória constante do que Jesus fez e falou (At 1,1) é assumida como projeto que leva a 
testemunhá-Lo até os extremos confins da terra e até o fim dos tempos. O passado de Jesus move 
o nosso presente na direção do Seu futuro. A fé se torna esperança que se materializa na caridade. 
Assim, no Espírito, vem a nós o Seu Reino! 

Santos do dia: Menas (+295); Martinho de Tours (316-397); Verano de Vence (400-475); 
Teodoro Studita (759-826); Deusdedit (+834); Hademunda (+1029); Henrique de Heisterbach 
(1180-1242).

Testemunhas do Reino: Sören Kierkegaard ( ). Guillermo Woods (Guatemala, 1976). 
Sebastián Acevedo (Chile, 1983). 

Datas comemorativas: Término da 1ª Guerra Mundial (1918). Dia da Indústria 
Automobilística. Dia Nacional do Supermercado. Dia Internacional da Qualidade. 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
2 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

áb
ad

o 
- 

S
ão

 J
os

af
á,

 B
is

po
, M

ár
tir

 -
 M

em
ór

ia

44

ABC DO CRISTIANISMO

  A palavra 'ascese', que vem do grego, tem a ver com 'exercício'. [1] Ascese, asceta, ascetismo.
São, de fato, exercícios físicos, intelectuais e morais que visam ao perfeito domínio do corpo e a libertar 
a alma para que esta chegue, mais facilmente, à união com Deus. No cristianismo, a ascese sofre 
compreensões bastante diferenciadas. Pode ser tanto um método rigoroso para regrar a vida diária 
(como na espiritualidade de Santo Inácio de Loyola) quanto a humilde aceitação dos sinais de Deus (na 
mística Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo). 

[2] Oração de Jesus. É algo extremamente simples. Consiste na repetição da frase bíblica 
“Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador!” (Lc 18,13). Remonta aos primórdios 
do monaquismo, no Egito, tendo passado, de Gaza e do Sinai, para o Monte Atos, e, daí, para todo o 
Oriente bizantino.

[3] Perseguições romanas. Perseguição é uma violência espontânea ou organizada por 
autoridades civis ou religiosas contra fiéis de uma religião considerada, com razão ou sem, subversiva 
ou herética. Nos primeiros três séculos do cristianismo, o Império romano moveu uma série de 
perseguições contra os cristãos. As principais foram as de Nero (64), Décio (249-250), Valeriano (257-
258) e Diocleciano (303-305). Milhares de cristãos e cristãs foram martirizados. As perseguições 
romanas cessaram em 313 com o Edito de Milão, assinado por Constantino, que reconhecia aos 
cristãos liberdade de fé e culto. 

[4] Sulpício Severo. Escritor cristão, nascido de família nobre em Aquitânia. Viveu entre 360 e 
410. Seguiu a carreira forense, até optar pelo eremitismo, passando a viver num cemitério próximo a 
Béziers. Mais tarde, juntou-se a São Martinho de Tours, deu seus bens aos pobres e em favor de grandes 
construções religiosas. Sua obra mais importante é a Crônica, uma espécie de resumo da 'história' do 
mundo, desde a criação até o ano 410. A obra mais famosa, porém, é a  escrita, Vida de São Martinho,
em grande parte, ainda durante a vida do Santo. 

12 SÁBADO - SÃO JOSAFÁ, Bispo, Mártir - Memória
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Josafá Kuncewycz é natural de Wologymir, 
na Volynia (Ucrânia). Nasceu em 1580. Seus 
pais eram Ortodoxos. Mas ele aderiu à Igreja 
Rutena, unida a Roma. A Igreja é una, mas não 
uniforme: tem diversos ritos; Josafá não é do 
rito latino, mas um Oriental de rito grego. Em 
1604, tornou-se basiliano, uma ordem 
monástica que segue a Regra de São Basílio 
(330-379), colocando em prática os exercícios 
e as mortificações aí previstos. Aos 27 anos, 
tornou-se arcebispo de Polok, sem jamais 
abandonar as duras penitências, suscitando a 
admiração de seu povo, e atraindo, com o seu 

testemunho, muitos jovens, exortando-os a 
viver de acordo com a fé que professavam. 
Trabalhou incansavelmente pela promoção 
religiosa e social dos povos e pela unidade dos 
cristãos. Josafá trabalhou para superar as 
rupturas causadas pelo grande Cisma (século 
XI) na “veste inconsútil” (= sem costura) da 
Igreja, Corpo e Esposa de Cristo. Fez isto com 
amabilidade e persuasão, sobretudo através do 
exemplo de uma vida santa. Mas também com 
o estudo aprofundado da doutrina cristã, com 
escritos e pregações. Combatia as heresias, 
mas respeitava e amava os heréticos. Por isso, 
teve que enfrentar a hostilidade dos poderosos, 
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que o assassinaram em Vitebsk, na Bielo-
Rússia. Sua obra foi, portanto, coroada com a 
entrega martirial da vida. Bandidos invadiram a 
sua casa. Josafá defendeu os familiares – 
ameaçados e torturados – que viviam com ele, 
oferecendo-se a si mesmo para poupá-los da 
morte. Foi torturado, crivado de flechadas e 
terminou morto a machadadas. Seu sangue 
derramou-se sobre seus assassinos, que 
abjuraram. Mas teve efeitos mais benéficos 
ainda para os fiéis de seu rebanho. Era o dia 12 
de dezembro de 1623. Josafá foi canonizado 
pelo Papa Pio IX, sendo o primeiro Oriental 
canonizado segundo o procedimento previsto a 
partir de 1234. 

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

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

Oração do dia

Suscitai, ó Deus, na vossa Igreja o Espírito 
que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por 
suas ovelhas e concedei que, por sua 
intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, 
estejamos prontos a dar a nossa vida pelos 
nossos irmãos.

Leitura - 3Jo 5-8

Leitura da Terceira Carta de São João 

5 Caríssimo Gaio, é muito leal o teu 
proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda 
que estrangeiros.  Eles deram testemunho da 6

tua caridade diante da Igreja. Farás bem em 
provê-los para a viagem de um modo digno de 
Deus.  Pois, por amor do Nome, eles empre-7

enderam a viagem, sem aceitar nada da parte 
dos pagãos.  A nós, portanto, cabe acolhê-       8

los, para sermos cooperadores da Verdade.                 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 111

R. Feliz aquele que respeita o Senhor!

1.  Feliz o homem que respeita o Senhor e 
que ama com carinho a sua lei! Sua descen-
dência será forte sobre a terra, abençoada a 
geração dos homens retos! R.

2.  Haverá glória e riqueza em sua casa, e 
permanece para sempre o bem que fez. Ele é 
correto, generoso e compassivo, como luz 
brilha nas trevas para os justos. R.

3.  Feliz o homem caridoso e prestativo, 
que resolve seus negócios com justiça. Porque 
jamais vacilará o homem reto, sua lembrança 
permanece eternamente! R.

Aclamação ao Evangelho - 2 Ts 2,14  

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim 

de alcançarmos a glória de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. R.

Evangelho - Lc 18,1-8

O cristão, segundo o Evangelho de hoje, é 
convidado a abandonar toda saudade do 
passado e todo ansiedade pelo futuro, para 
viver o aqui e agora, ou seja, o presente com 
vigilância atenta e fidelidade responsável. O que 
conta é a vida atual: o destino de cada ser 
humano e de toda a criação se decide no 
momento presente, sem o qual o passado e o 
futuro são vazios. Este é o momento favorável, 
este é o dia da salvação. É aqui e agora que 
temos que acolher e encarnar a palavra de 
Jesus, hoje eterno de Deus feito carne na 
pobreza e na humildade de quem se doou até à 
entrega sem limite e sem volta da Cruz. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo:  Jesus contou aos 1

discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a 
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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 
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

Na memória de São Josafá, que deu a vida 
pela unidade da Igreja, oremos a Deus Pai todo-
poderoso, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
para que não tarde o dia da sua plena união, 
pela qual São Josafá tanto lutou e deu a vida, 
rezemos ao Senhor. 

2.  Por todos os bispos, presbíteros e 

diáconos, para que sejam santos, sábios e 
dedicados pastores e ponham a unidade da 
Igreja acima de tudo, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos batizados e catecúmenos de todas 
as confissões cristãs, para que a vida do mártir 
São Josafá seja para eles um veemente apelo à 
unidade, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos membros da nossa comunidade, 
para que a celebração do mártir São Josafá  nos 
leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos.

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em 
auxílio do vosso povo suplicante e, por 
intercessão do mártir São Josafá, concedei-lhe 
as graças que Vos pede com fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de clemência, derramai vossa 
bênção sobre as nossas oferendas e fortificai-
nos na fé que São Josafá proclamou, ao 
derramar o próprio sangue.

Oração depois da comunhão

Possamos encontrar, ó Deus, nesta mesa 
celeste, o Espírito da força e da paz, para que, a 
exemplo de São Josafá, consagremos alegre-
mente nossa vida à honra e à unidade da Igreja. 

A Semente na Terra - Lc 18,1-8

E 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:  Vem, Senhor” (1Cor 16,22). Longe dele, o (a) discípulo (a) é “Maranà tha:
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). 

-  É necessário rezar, pois a oração opera a morte do “ego” para abrir espaço à 'ressurreição' 
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de Deus em nós. A oração produz o silêncio da criatura e vivifica este vazio com a palavra do 
Criador, que é a nossa identidade profunda. E deve-se rezar sempre (cf. também Lc 21,36) porque 
todo momento é momento da sua vinda. A salvação acontece nesse tempo profano em que se 
come, se bebe, se casa, se compra, se vende... É como diz Paulo: “Quer comais, quer bebais, 
quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus” (1Cor 10,31). A decisão final é 
tomada na história. O destino definitivo é construído aqui e agora. Não há outro tempo senão este 
para o exercício da liberdade. O passado não existe mais, o futuro não existe ainda.

-  Pode-se, porém, rezar sempre? Será necessário deixar o mundo, onde se come, se bebe, 
se compra, se vende... para dedicar-se só à oração? Ao discípulo não resta outra alternativa senão 
se tornar monge? Não, absolutamente. Pode-se rezar sempre porque a oração não se sobrepõe  a
nenhuma ação. A oração ilumina todas e a todas orienta para o seu fim. O coração humano pode e 
deve estar sempre sintonizado com Deus e presente a Deus, porque feito por Ele e para Ele. Ação 
que não nasce da oração é como uma flecha atirada incidentalmente por um arco frouxo: sem mira 
e sem força, não vai atingir o alvo... a não ser casualmente!

-  A parábola da insistência atendida (vv. 2-5) quer ensinar que, embora a vinda do Senhor 
seja certa, é preciso, neste tempo intermédio, “importuná-lo”. Assim é a fé, assim se revela: um 
pedido insistente para que o Senhor volte. Esse pedido mantém alerta nosso desejo dEle e nos 
impede de cair na tentação radical de não o esperar mais. 

-  A aplicação que Jesus faz da parábola é clara: a salvação não vem porque não é invocada. 
O Salvador demora a vir porque não é desejado. Adia a sua volta porque não insistimos para que 
venha. A invocação do Pai-nosso “Venha nós o vosso Reino” (Lc 11,2) é, de fato, o coração da 
oração de Jesus. O ser humano não pode produzir o Reino, que é dom de Deus! O ser humano 
pode, porém, acolhê-lo. E o acolhe somente se o espera. E só o espera se o deseja. E só mostra 
que o deseja se o pede sem cansar. A nossa invocação permite a vinda de Deus ao homem e a 
acolhida de Deus pelo homem.

-  A oração, finalmente, é necessária para não se perder a fé na volta do Filho do Homem. A 
oração abre os nossos olhos para o Reino, vindo na pobreza, na humildade, no escondimento, e 
que, um dia, virá na glória. Nesse tempo intermédio, já está no meio de nós, aqui e agora, na luta e 
nas lutas pela fidelidade ao Senhor no serviço aos irmãos e irmãs. A oração não precisa ser 
atendida naquilo que pede. O maior fruto da oração é o próprio fato de se rezar, isto é, de entrar em 
comunhão com o Senhor. Esse fruto é maior que qualquer coisa que possamos pedir e receber. 

 Santos do dia: Arsácio de Milão (III-IV séculos); Emiliano de la Cogolla (474-574); Cuniberto 
(600-663); Levino (+780); Diego de Alcalá (1400-1463); Josafá Kunzewitsch (1580-1623).

Testemunhas do Reino: Nicolás Tum Quistán (Guatemala, 1980).

Datas comemorativas: Nascimento de Tiradentes (1746). Dia do Diretor de Escola. Abolição 
da escravidão na Guatemala (1838). 

AMANHÃ, ALERTA PARA A CAMPANHA DA EVANGELIZAÇÃO

Amanhã, anúncio e motivação para a abertura da Campanha 
para a Evangelização, no próximo domingo, dia 20.
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13 33º DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Cor verde - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical comum)

Comentário inicial - Aproximamo-nos do 
fim do Ano Litúrgico. A liturgia desse domingo é 
um convite para olharmos para o fim. Fim da 
história, fim do mundo, fim de todas as coisas. A 
salvação que o Senhor nos dá vai além e é 
infinitamente maior e melhor do que podemos 
viver e conhecer neste mundo. Alimentemos 
nossa esperança para vivermos no amor o 
difícil parto de um novo céu e de uma nova 
terra!

Antífona da entrada - Jr 29,11.12.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de 
escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de 
onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o 

coração, pois só teremos felicidade completa, 
servindo a vós, o criador de todas as coisas.

Leitura - Ml 3,19-20a

Leitura da Profecia de Malaquias 

19 Eis que virá o dia, abrasador como 
fornalha, em que todos os soberbos e ímpios 
serão como palha; e esse dia vindouro haverá 
de queimá-los, diz o Senhor dos exércitos, tal 
que não lhes deixará raiz nem ramo.  Para    20a

vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol             
da justiça, trazendo salvação em suas asas.                  
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97

R. O Senhor virá julgar a terra inteira; 
com justiça julgará.

1.  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.

2.  Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, o mundo inteiro e toda gente! As 
montanhas e os rios batam palmas e exultem de 
alegria. R.

3.  Exultem na presença do Senhor, pois 
ele vem, vem julgar a terra inteira. Julgará o 
universo com justiça e as nações com 
equidade. R.

Leitura - 2Ts 3,7-12

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses 

7Irmãos:  Bem sabeis como deveis seguir o 
nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós 

8na ociosidade.  De ninguém recebemos de 
graça o pão que comemos. Pelo contrário, 
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trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e 
de noite, para não sermos pesados a ninguém.  
9 Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, 
mas queríamos apresentar-nos como exemplo 

10a ser imitado.  Com efeito, quando estávamos 
entre vós, demos esta regra: "Quem não quer 

11trabalhar, também não deve comer".  Ora, 
ouvimos dizer que entre vós há alguns que 
vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. 
12 Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos 
e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, 
comam na tranquilidade o seu próprio pão.                  
- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho 
 
R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Levantai vossa cabeça e olhai, pois, a 

vossa redenção se aproxima! R.

Evangelho - Lc 21,5-19

O grande apocalipse do Evangelho de Lucas 
nos coloca diante do anúncio do fim. Tudo vai 
terminar. Só Deus não termina. Só seu desígnio 
de vida plena e liberdade no amor triunfará 
sobre toda morte e escravidão. Ouçamos 
confiantes o santo Evangelho.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

5Naquele tempo: Algumas pessoas comen-
tavam a respeito do Templo que era enfeitado 
com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus 

6disse:  "Vós admirais estas coisas? Dias virão 
em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será 

7destruído."  Mas eles perguntaram: "Mestre, 
quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal 

                      de que estas coisas estão para acontecer? 
8 Jesus respondeu: "Cuidado para não serdes 
enganados, porque muitos virão em meu nome, 
dizendo: 'Sou eu!" e ainda: 'O tempo está 

9próximo.' Não sigais essa gente!  Quando 
ouvirdes falar de guerras e revoluções, não 
fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas 

aconteçam primeiro, mas não será logo o fim." 
10 E Jesus continuou: "Um povo se levantará 

              contra outro povo, um país atacará outro país. 
11 Haverá grandes terremotos, fomes e pestes 
em muitos lugares; acontecerão coisas pavo-

                     rosas e grandes sinais serão vistos no céu. 
12 Antes, porém, que estas coisas aconteçam, 
sereis presos e perseguidos; sereis entregues 
às sinagogas e postos na prisão; sereis levados 
diante de reis e governadores por causa do meu 

13nome.  Esta será a ocasião em que testemu-
14nhareis a vossa fé.  Fazei o firme propósito de 

não planejar com antecedência a própria de-
15fesa;  porque eu vos darei palavras tão acerta-

das, que nenhum dos inimigos vos poderá 
16resistir ou rebater.  Sereis entregues até 

mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e 
17amigos. E eles matarão alguns de vós.  Todos 

18vos odiarão por causa do meu nome.  Mas vós 
não perdereis um só fio de cabelo da vossa 

19cabeça.  É permanecendo firmes que ireis 
ganhar a vida! - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Voltemos o nosso olhar para o Senhor e, 
como já recebemos em herança a fé no mundo 
que há de vir, peçamos-Lhe: R. Ouvi, Senhor,  
a nossa súplica.

1.  Pelos pastores e fiéis da santa Igreja, 
perseguidos por causa do nome de Jesus, para 
que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que sofrem injustiças e pelas 
vítimas de flagelos naturais, para que Deus os 
ampare na provação, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que trabalham dia e noite com 
sacrifício e por todos os que estão desem-
pregados, para que a ninguém falte o pão de 
cada dia, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos homens e mulheres angustiados 
pelo futuro ou tentados pelos muitos messia-
nismos, para que Jesus se revele a eles e lhes 
dê paz, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos os cristãos e cristãs desta 
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paróquia e pelos que se reúnem cada domingo 
em assembleia, para que o Espírito lhes renove 
os corações, rezemos ao Senhor. 

Senhor, Pai Santo, concedei a todos os 
homens e mulheres a graça de saberem que 
são vossos filhos e de construírem na terra as 
suas vidas na esperança de Vos contemplar no 
Céu. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor, nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 

alcance a graça de vos servir e a recompensa de 
uma eternidade feliz.

Sugestão: Oração eucarística para 
diversas circunstâncias, II

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar 
em sua memória fazer-nos crescer em 
caridade.

A Semente na Terra - Lc 21,5-19

N
este Domingo, meditamos uma das partes finais do Evangelho de Lucas, conhecida 
como o “grande apocalipse”. Não se trata, como muitos pensam, do , ou “escaton”
seja, dos últimos acontecimentos. Um apocalipse é uma revelação, em geral, da vitória 

divina em tempos de grande sofrimento. A vitória concreta de Deus no futuro dá esperança para 
continuar lutando com valentia no presente. Nessa passagem, Cristo ensina que a confiança deve 
ser a marca do discípulo. 

-  a mesma passagem contada em Marcos mostra Jesus Algumas pessoas comentavam: 
dirigindo-se a um grupo reservado. Aqui, é um discurso público, feito a todos os que querem 
ouvir, presentes no Templo.

-   Para o Evangelho de Lucas, o Templo tem um papel central. Ali, ... a respeito do Templo:
começa o plano salvífico de Deus na revelação a Zacarias (Lc 1,8). Também no momento de 
consumação da vida de Jesus, o Templo é retomado. Era o símbolo da antiga aliança, que guarda 
também a manifestação da nova aliança. 

-  : Jesus anuncia o fim, que não pode ser Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra
entendido como o final de todas as coisas. Ele fala aqui da função do templo e da importância para 
o povo. Por isso, o sentido de “fim” é mais o de finalidade e acabamento: a dissolução do mundo 
velho é criação do mundo novo. 

-   Enquanto Jesus começa a revelar os planos de Deus, chegando Quando acontecerá isto?
o dia de sua entrega final, as pessoas mostram, com sua pergunta sobre o “quando” e o “como”, 
uma grande dificuldade de compreender a salvação que vem de Deus. Estão ligados ao aqui e ao 
agora e é difícil enxergar o significado mais profundo das coisas que estão prestes a acontecer. 

-  A resposta de Jesus não é exatamente o que o Cuidado para não serdes enganados: 
público esperava. Não fala sobre o momento do final dos tempos ou sobre os sinais que deveriam 
acompanhá-lo. Do contrário, alerta sobre os falsos profetas que oferecem um detalhado 
apocalipse aos seus ouvintes, construindo o medo. Jesus quer nos livrar daquelas ânsias e 
medos que acompanham a história da humanidade e prejudicam mortalmente a responsabilidade 
humana.

-  A linguagem é muito parecida com a dos profetas clássicos, Lutas, terremotos e fome: 
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como Jeremias, Ezequiel, Miquéias. Mostra que um novo tempo aparecerá, diferente do anterior. 
Uma nova página da história será escrita.

-   Quando Lucas escreveu o seu Evangelho (85-90 d.C.), a Sereis presos e perseguidos:
perseguição aos cristãos já acontecia. O evangelista, inspirado por Deus, quer ensinar os seus 
leitores – indivíduos e, sobretudo, comunidades – a ler a história à luz do mistério da morte e 
ressurreição de Jesus.

-  O discípulo experimenta na carne o Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé: 
que aconteceu à carne do seu Mestre por amor a Ele. Seu testemunho continua na história a 
salvação oferecida na Cruz. Onde se morre por amor, morre o mundo velho e nasce o novo mundo 
que Jesus veio inaugurar. As perseguições, ao invés de impedir o Reino, o realizam (At 4,27ss.) e 
o disseminam (At 4,19ss; 5,18ss; 5,29; 5,40ss; 8,4).

-   aquele que Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa:
está pensando nas palavras que usará para salvar-se das perseguições não olha com fé para a 
salvação que vem de Deus.

-  No momento de grande tribulação, é o Espírito Santo Eu vos darei palavras tão acertadas: 
que ensinará o que dizer (Lc 12,12). Essa força do alto revelou-se no testemunho de Jesus (Lc 
2,43), em Estêvão (At 6,10) e nos mártires de todos os tempos.

-  Perdendo tudo, podemos ter a certeza de É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida! 
que não perdemos nada. A nossa vida está junto de Deus. Quem nos faz o mal, ao invés de 
separar-nos do Senhor, nos une ainda mais a Ele. 

O medo do fim das coisas não pode ser o combustível do discípulo. Jesus apresenta um 
caminho muito mais seguro: a alternativa de viver confiando no Pai, numa atitude de dom e amor 
própria de quem já venceu a morte. O chamado é para que as pessoas permitam que Deus seja o 
Senhor da história, guiando o mundo com sua sabedoria. O papel do ser humano é render-se à 
grandeza de Deus e seguir perseverante na luta para ser um cristão virtuoso. Assim como Jesus, 
as perseguições serão diversas. Mas a graça de Deus é a garantia de que vale a pena seguir, 
sempre adiante!

TEMPOS DE CRISE

José Antonio Pagola

Nos evangelhos se recolhem alguns textos de caráter apocalíptico nos quais não é fácil 
diferenciar a mensagem que pode ser atribuída a Jesus das preocupações das primeiras 
comunidades cristãs, envolvidas em situações trágicas enquanto esperam com angústia e em 
meio a perseguições o final dos tempos.

De acordo com o relato de Lucas, os tempos difíceis não devem ser tempos de lamentações e 
desânimo. Também não é o momento da resignação ou da fuga. A ideia de Jesus é outra. 
Precisamente em tempos de crise "tereis ocasião de dar testemunho". É nesses momentos que se 
nos oferece a melhor ocasião para dar testemunho de nossa adesão a Jesus e a seu projeto.

Levamos já cinco anos sofrendo uma crise que está castigando duramente a muitos. O que 
aconteceu neste tempo nos permite conhecer já com realismo o dano social e o sofrimento que se 
está gerando. Não é tempo já de nos perguntarmos como estamos reagindo?
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Talvez, a primeira coisa seja verificar a nossa atitude de fundo: Nós nos posicionamos de 
forma responsável, despertando em nós um senso básico de solidariedade, ou estamos vivendo 
de costas a tudo o que pode perturbar a nossa tranquilidade? O que fazemos a partir dos nossos 
grupos e comunidades cristãs? Fixamos uma linha de ação generosa, ou vivemos celebrando 
nossa fé à margem do que está acontecendo?

A crise está abrindo uma fratura social injusta entre aqueles que podemos viver sem medo do 
futuro e aqueles que estão sendo excluídos da sociedade e privados de uma saída digna. Não 
sentimos o chamado para introduzir alguns "cortes" em nossa vida para poder viver ao longo dos 
próximos anos de maneira mais sóbria e solidária?

Aos poucos, vamos conhecendo mais de perto aqueles que estão ficando mais indefensos e 
sem recursos (famílias sem nenhuma renda, desempregados de longa duração, imigrantes 
doentes...). Preocupamo-nos em abrir os olhos para ver se podemos comprometer-nos a aliviar a 
situação de alguns? Podemos pensar em alguma iniciativa realista a partir das comunidades 
cristãs?

Não devemos esquecer que a crise não só cria empobrecimento material. Também gera 
insegurança, medo, impotência e experiência de fracasso. Rompe projetos, afunda famílias, 
destrói a esperança. Não devemos recuperar a importância da ajuda entre familiares, o apoio entre 
vizinhos, a acolhida e o acompanhamento a partir da comunidade cristã...? Poucas coisas podem 
ser mais nobres nestes momentos do que aprendermos a cuidar uns dos outros.

 Santos do dia: Brício de Tours (+444); Leoniano de Vienne (V-VI séculos); Himério (+610); 
Eugênio de Toledo (600-657); Nicolau I (800-867); Homobono de Cremona (1150—1197); 
Estanislau Kostka (1550-1568); Agostinha Lívia Pietrantoni (1864-1894). 

Testemunhas do Reino: Indalécio Oliveira da Rosa (Uruguai, 1969). 

Datas comemorativas: Francisco Pizarro toma Cuzco, capital do Império Inca (Peru) (1533). 

14 SEGUNDA-FEIRA DA 33ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Jr 29,11.12.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de 
escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de 
onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade completa, 

servindo a vós, o criador de todas as coisas.

Leitura - Ap 1,1-4; 2,1-5a

Início do Livro do Apocalipse de                  
São João 

1 Revelação que Deus confiou a Jesus 
Cristo, para que mostre aos seus servos as 
coisas que devem acontecer em breve. Jesus 
as deu a conhecer, através do seu anjo, ao seu 

2servo João.  Este dá testemunho que tudo 
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quanto viu é palavra de Deus e testemunho de 
3Jesus Cristo.  Feliz aquele que lê e aqueles que 

escutam as palavras desta profecia e também 
praticam o que nela está escrito. Pois o 

4momento está chegando.  João às sete Igrejas 
que estão na região da Ásia: A vós, graça e paz, 
da parte daquele que é, que era e que vem; da 
parte dos sete espíritos que estão diante do 

2,1trono de Deus.  Ouvi o Senhor que me dizia: 
Escreve ao anjo da Igreja que está em Éfeso: 
Assim fala aquele que tem na mão direita as 
sete estrelas, aquele que está andando no meio 

2dos sete candelabros de ouro:  Conheço a tua 
conduta, o teu esforço e a tua perseverança. Sei 
que não suportas os maus. Colocaste à prova 
alguns que se diziam apóstolos e descobriste 

3que não eram apóstolos, mas mentirosos.  És 
perseverante. Sofreste por causa do meu nome 

4e não desanimaste.  Todavia, há uma coisa que 
                eu reprovo: abandonaste o teu primeiro amor. 

5 Lembra-te de onde caíste! Converte-te e volta 
à tua prática inicial. Se, pelo contrário, não te 
converteres, virei depressa e arrancarei o teu 
candelabro do seu lugar. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 1

R. Ao vencedor concederei, comer da 
Árvore da Vida!

1. Feliz é todo aquele que não anda  
conforme os conselhos dos perversos; que não 
entra no caminho dos malvados, nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu 
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, 
sem cessar. R.

2. Eis que ele é semelhante a uma árvore, 
que à beira da torrente está plantada; ela 
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as 
suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele 
faz vai prosperar. R.

3. Mas bem outra é a sorte dos perversos. 
Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada 
e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o 
caminho dos eleitos, mas a estrada dos 
malvados leva à morte. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou a luz do mundo, aquele que me 

segue, não caminha entre as trevas, mas terá a 
luz da vida. R.

Evangelho - Lc 18,35-43

O cego de nascença é o protótipo do 
discípulo iluminado. Tem consciência de não 
ver, diferentemente do bobo que não sabe que 
não sabe. Mas escuta muito bem, como o 
cachorro que tem uma audição e um olfato mais 
desenvolvidos que os nossos. Por isso, grita, 
enfrenta os que querem dissuadi-lo, chega até 
Jesus: reconhece Jesus como Messias e 
Senhor. Ele sabe o que quer e obtém o que 
pede: erguer os olhos para Jesus, ver a Luz que 
salva, segui-Lo como discípulo.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

35 Quando Jesus se aproximava de Jericó, 
um cego estava sentado à beira do caminho, 

36pedindo esmolas.  Ouvindo a multidão passar, 
                         ele perguntou o que estava acontecendo.

37 Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava 
38passando por ali.  Então o cego gritou: "Jesus, 

39filho de Davi, tem piedade de mim!"  As 
pessoas que iam na frente mandavam que ele 
ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: 

40"Filho de Davi, tem piedade de mim!"  Jesus 
parou e mandou que levassem o cego até ele. 
Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: 
41 "O que queres que eu faça por ti?" O cego 
respondeu: "Senhor, eu quero enxergar de 

42novo."  Jesus disse: "Enxerga, pois, de novo. A 
 43tua fé te salvou."  No mesmo instante, o cego 

começou a ver de novo e seguia Jesus, 
glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo 
deu louvores a Deus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Apesar da luz da fé que nos foi dada, ainda 
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são densas as trevas que nos envolvem. Como 
o cego de Jericó, invoquemos o Senhor, 
dizendo: R. Senhor, aumentai a nossa fé.

1.  Pelos fiéis que nas provações clamam 
por Jesus, pelos catecúmenos que passo a 
passo O descobrem e por todos os que, pelo 
Filho, louvam o Pai, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos que resistem aos ditadores dos 
seus países, pelos que dizem não ao que é 
contra a Lei de Deus e pelos que perdem a vida 
pela fé em Cristo, rezemos ao Senhor. 

3.  Pelos cegos que vivem tristes e sem 
esperança, pelos que recuperam a vista que 
tinham perdido e pelos que, pela fé, veem a 
Deus, rezemos ao Senhor. 

4.  Pelos fiéis que renovam as promessas 
batismais, pelos que reconhecem no seu 
íntimo: «Foi a fé que me salvou», e pelos que, 
por ela, glorificam o Senhor, rezemos ao 
Senhor. 

Senhor, Deus de misericórdia, que escutais 
os que Vos pedem o que não têm, acolhei as 
nossas súplicas e atendei-nos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor, nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recompensa de 
uma eternidade feliz.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar 
em sua memória fazer-nos crescer em cari-
dade.

A Semente na Terra - Lc 18,35-43

 E a cura do cego de nascença, meta à qual todo discípulo deve chegar para poder ver e 
encontrar-se face a face com o seu Senhor. A fé, que entra pelo ouvido, leva à 
contemplação do Rosto do Filho e dos irmãos (ãs).

-  O lugar é Jericó, considerada a cidade mais antiga do mundo, porta de entrada na terra 
prometida, onde o êxodo da escravidão tem seu desfecho na conquista da liberdade e na 
construção da fraternidade. Os discípulos de Jesus, porém, estão ainda no Egito, incapazes de 
compreender e de cumprir a caminhada de Jesus (v. 34).

-  O cego é o protótipo do discípulo iluminado. Tem consciência de não ver, diferentemente 
do bobo que não sabe que não sabe. Mas escuta muito bem, como o cachorro que tem uma 
audição e um olfato mais desenvolvidos que os nossos. Por isso, grita, enfrenta os que querem 
dissuadi-lo, chega até Jesus: reconhece Jesus como Messias e Senhor. Ele sabe o que quer e 
obtém o que pede: erguer os olhos para Jesus, ver a Luz que salva, segui-Lo como discípulo.

-  No Evangelho de Lucas, esta é a única cura de um cego. Nos Atos, a continuação do 
Evangelho, Lucas apresentará a mais célebre de todas as curas de cegueira. Será a de Paulo, a 
caminho de Damasco, que será iluminado pelo cegamento, que durará três dias (At 9). 

-  Jesus, na verdade, veio a este mundo “para julgar, de modo que aqueles que veem não 
vejam e aqueles que veem fiquem cegos” (Jo 9,39). Em Lucas, no discurso inaugural – o 
manifesto de Jesus – e na resposta à embaixada de João Batista, a devolução da vista aos cegos 
aparece como primeiro sinal messiânico (Lc 4,18; 7,22). Jesus é, de fato, o Sol que vem iluminar 
os que jazem nas trevas da morte (Lc 1,78ss.). O mais interessante, porém, é que o primeiro 
milagre anunciado é o último a ser realizado. É o milagre definitivo, pois permite ver a salvação 
que já está dada (cf. Lc 13,12). Depois desse milagre, em Lucas, só o da cura da orelha de Malco, 
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para que também o inimigo possa ouvir a Palavra que salva (cf. Lc 22,51)!
-  O cego de Jericó é curado para ver o Rosto. A visão – a  (Lc 23,48) – é o tema theoría

dominante, em Lucas, depois da transfiguração. Cume da contemplação será a visão do 
Crucificado, com o lado aberto, visão oferecida a todos, própria do IV Evangelho. A visão de Deus 
é a salvação do homem. Pela visão de Deus, o homem volta a ser o que é: reflexo daquela Glória da 
qual ele é imagem e semelhança. Na verdade, aonde chega a luz, criatura primogênita de Deus (cf. 
Gn 1,3), cessa o caos e tem início o mundo novo, inundado pela Luz (cf. Jo 1,4ss.). 

-  Centro deste Evangelho é o Nome de Jesus, luz do mundo (Jo 8,12). A invocação do 
Nome põe o discípulo em comunhão com ele. Vê-lo é o dom do sublime conhecimento do Mestre 
bom conhecido como o único bom. Esse reconhecimento transforma em filho de Abraão quem, 
fora da fé, jaz inerme e marginalizado, longe do caminho por onde escorre a vida.

-  O cego – que não tem nome (Bartimeu não é nome, pois significa “filho de Timeu”) – 
chama Jesus por nome. Chamar pelo nome significa ter uma relação pessoal de conhecimento e 
amor. É a relação nova criada pela fé e celebrada no batismo, que nos une pessoalmente a Ele. À 
medida que o chamamos pelo nome, temos o nosso verdadeiro nome, tornamo-nos novas 
criaturas. A nossa miséria encontra-se com a Sua misericórdia e, assim, somos salvos pela 
beleza do Amor. Sabemos que a beleza salvará o mundo ( )!Dostoiévski*

-  É a graça que o Evangelho de hoje quer nos dar: reconhecer em Jesus, o Nazareno que 
passa, o Messias (“filho de Davi” é título messiânico), aliás, o Senhor, que tem piedade de mim, 
justamente quando me acho cego, preso às minhas pernas, jogado à beira do caminho! 

Santos do dia: Alberico de Utrecht (710-784); Lourenço de Dublin (1128-1180); Serapião 
(1200-1240); Nicolau Tavelic e companheiros (+1391). Diego de Alcalá (1400-1463). 

Datas comemorativas: Criação do Ministério da Educação e Cultura (1930). Morte da 
Princesa Isabel (1921). Dia do Bandeirante. Dia do Diabético. Dia Nacional da Alfabetização. 

ABC DO CRISTIANISMO

[1] F. Dostoiévski. Nasceu em Moscou em 1821, e morreu em São Peterburgo em 1881. Filho de 
um médico autoritário e de humor inconstante, estudou engenharia, tornando-se, alguns anos depois, 
engenheiro militar. Com a morte do pai, abandonou a carreira militar para dedicar-se à literatura. Seu 
primeiro livro foi (1846), muito bem recebido. Em 1849, foi preso por ter participado de Pobre gente 
reuniões de um círculo socialista. Condenado à morte, viu sua pena mudada para quatro anos de dura 
prisão na Sibéria, onde teve que ficar outros quatro anos como simples soldado. Retornado a São 
Peterburgo, retomou a atividade literária, escrevendo (1861) e Humilhados e ofendidos As memórias 
do subsolo (1863). Depois de ter passado algum tempo na Inglaterra, França, Alemanha e Itália, 
publicou (1865-1866); (1868); (1871);  (1875); Crime e Castigo O Idiota Os Demônios O adolescente
Os Irmãos Karamazov (1878-1880 Diário de um Escritor ) e, neste meio-tempo, (1873-1880). A 
expressão “a beleza salvará o mundo” encontra-se em sua obra O Idiota. 

"Vem, Senhor, na oração da tua Igreja que te chama! Vem, no grito do oprimido que pede justiça! 
Vem, na fome do desgraçado que está morrendo! Vem, no esforço do homem rumo à cidade feliz!"

(Joseph Gelineau)
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15 TERÇA-FEIRA DA 33ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Antífona da entrada - Jr 29,11.12.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de 
escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de 
onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade completa, 
servindo a vós, o criador de todas as coisas.

Leitura - Ap 3,1-6.14-22

Leitura do Livro do Apocalipse de         
São João 

                   Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: 
1 Escreve ao anjo da Igreja que está em Sardes: 
'Assim fala aquele que tem os sete espíritos de 
Deus e as sete estrelas: - Conheço a tua 
conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás 

2 morto. Acorda! Reaviva o que te resta, e que 
estava para se apagar! Pois não acho suficiente 
aos olhos do meu Deus aquilo que estás 

3fazendo.  Lembra-te daquilo que tens 
aprendido e ouvido. Observa-o! Converte-te! 
Se não estiveres vigilante, eu virei como um 
ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou 

4surpreender!  Todavia, aí em Sardes existem 
algumas pessoas que não sujaram a roupa. 
Estas vão andar comigo, vestidas de branco, 

5pois merecem isso.  O vencedor vestirá a roupa 
branca, e não apagarei o seu nome do livro da 
vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de 

6seus anjos.  Quem tem ouvidos, ouça o que o 
14Espírito diz às Igrejas'.  Escreve ao anjo da 

Igreja que está em Laodicéia: 'Assim fala o 
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o 

15princípio da criação de Deus:  Conheço a tua 

conduta. não és frio nem quente. Oxalá fosses 
16frio ou quente!  Mas, porque és morno, nem 

frio nem quente, estou para vomitar-te de minha 
17boca.  Tu dizes: 'Sou rico e abastado e não 

careço de nada', em vez de reconhecer que tu és 
18infeliz, miserável, pobre, cego e nu!  Dou-te 

um conselho: compra de mim ouro purificado 
no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para 
vestires e não aparecer a tua nudez vergo-
nhosa; e compra também um colírio para curar 

19os teus olhos, para que enxergues.  Eu 
repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, 

20pois, e converte-te.  Eis que estou à porta, e 
bato; se alguém ouvir minha voz e abrir a      
porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a 

21refeição, eu com ele e ele comigo.  Ao 
vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, 
como também eu venci e estou sentado com 

22meu Pai no seu trono.  Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às Igrejas'". - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 14

R. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de 
sentar-se comigo no meu trono.

1.  É aquele que caminha sem pecado e 
pratica a justiça fielmente; que pensa a verdade 
no seu íntimo e não solta em calúnias sua 
língua. R.

2.  Que em nada prejudica o seu irmão, 
nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá 
valor algum ao homem ímpio, mas honra os 
que respeitam o Senhor. R.

3.  Não empresta o seu dinheiro com usura, 
nem se deixa subornar contra o inocente.  
Jamais vacilará quem vive assim! R.

Aclamação ao Evangelho - 1Jo 4,10b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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V. Por amor, Deus enviou-nos o seu Filho, 
como vítima por nossas transgressões. R.

Evangelho - Lc 19,1-10

Se há um evangelho dos pobres, há também 
uma evangelização dos ricos. Zaqueu é o 
protótipo acabado que o retratista Lucas se 
delicia em pintar. 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 realiza a 
salvação. Esta é impossível para todos, mas 
não para Deus, para o qual nada é impossível. 
Preparemo-nos para ouvir o recado de Deus!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

1Naquele tempo  Jesus tinha entrado em 
2Jericó e estava atravessando a cidade.  Havia 

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 

4muito baixo.  Então ele correu à frente e subiu 
numa figueira para ver Jesus, que devia passar 

5por ali.  Quando Jesus chegou ao lugar, olhou 
para cima e disse: "Zaqueu, desce depressa! 

6Hoje eu devo ficar na tua casa."  Ele desceu 
7depressa, e recebeu Jesus com alegria.  Ao ver 

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 

9quatro vezes mais."  Jesus lhe disse: "Hoje a 
salvação entrou nesta casa, porque também 

10este homem é um filho de Abraão.  Com 
efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar 
o que estava perdido." - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O convite à conversão dirige-se a todos. 

Jesus o dirigiu a Zaqueu, chamando-o do 
pecado à fé. Oremos a Deus, Pai de bondade: 
R. Convertei-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja de Deus e os seus 
ministros estejam prontos a acolher os 
pecadores e a ajudá-los em sua caminhada de 
conversão, oremos, irmãos.

2.  Para que aqueles que se convertem ao 
Senhor, após uma vida de pecado e desordem, 
sintam o acolhimento caloroso de todos, 
oremos, irmãos.

3.  Para que os verdadeiros cristãos recu-
sem sempre fazer o mal que as leis iníquas 
determinam, mesmo que isso possa trazer-lhes 
sofrimentos, oremos, irmãos.

4.  Para que a descrença não prevaleça 
sobre a fé nem o mal seja mais forte do que o 
bem, nas rivalidades que existem neste mundo, 
oremos, irmãos.

5.  Para que todos nós, pecadores, peça-
mos a Deus os sentimentos de Zaqueu e uma 
transformação tão grande quanto a dele, 
oremos, irmãos.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ponde no 
coração de todos os pecadores um grande 
desejo de ver Jesus e de O escutar. Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor, nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recompensa de 
uma eternidade feliz.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou cele-   
brar em sua memória fazer-nos crescer em 
caridade.
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SANTO ALBERTO MAGNO, Bispo, Doutor
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício e missa da memória)

(Missa: comum dos pastores [bispos] - MR, 754, ou doutores - MR, 764)

Oração do dia

Ó Deus, quisestes que o bispo Santo 
Alberto fosse grande porque soube conciliar a 

sabedoria humana e a verdadeira fé; dai-nos, na 
escola de tão grande mestre, conhecer-vos e 
amar-vos profundamente na medida em que 
progredimos nas ciências.

A Semente na Terra - Lc 19,1-10

S
e há um evangelho dos pobres, há também uma evangelização dos ricos. Zaqueu é o 
protótipo acabado que o iconógrafo* Lucas se delicia em pintar. 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 realiza a salvação. Esta é impossível para todos, mas não 

para Deus (Lc 18,27), para quem nada é impossível (Lc 1,37). Até que enfim o desejo do homem 
de ver o Filho do Homem se encontra com o “dever” de Deus de estar e repousar junto da sua 
criatura. Finalmente, Deus e homem encontram casa um no outro e podem dizer um “basta” às 
suas procuras.

-  Este encontro é o face à face entre a criatura e seu Salvador, ao qual toda criatura é 
chamada. Antecipado num, estender-se-á a todos, desde Jericó, passando por Jerusalém, até os 
últimos confins da terra. Em 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. 

-  Trata-se de um episódio chave. O encontro entre Jesus e Zaqueu é solução do que já veio 
e prelúdio do que virá. É o fio da meada daquele “evangelho da misericórdia” que Lucas vai 
desnovelando. É como um seu compêndio. Nele, cada palavra alude ao todo. Nele, cada palavra 
ressoa os temas caros ao evangelista da salvação universal. Nele, manjedoura de Belém e lenho 
do Calvário se juntam tematicamente naquela figueira em que Zaqueu sobe para ver o que, no 
chão, não conseguia. 

-  Chamam a atenção – em ordem de expressividade – as seguintes expressões: 'passar', 
'chefe dos publicanos', 'rico', 'apressar-se', 'hoje', 'é preciso', 'ficar', 'acolher', 'alegrar-se', 
'extravasar', 'repousar', 'pecador', 'dar aos pobres', 'salvação', 'procurar', 'o que está perdido'. 
Centro do relato é o desejo de ver de Zaqueu e o olhar que Jesus lhe lança. Deste encontro de 
olhares brota o hoje da salvação: o Salvador nasce no coração do pecador pelo qual morreu!

-  Mas qual é a salvação, se ninguém pode alcançá-la? Zaqueu, o insalvável por excelência, 
encontra o Filho do Homem, que veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele precisa hoje – e 
quanto antes – ficar na sua casa! O insalvável – também isso é graça – tem o único requisito para a 
salvação: ele enxerga a própria miséria e “procura ver” a misericórdia do Senhor que passa. Está 
dado o princípio de toda iluminação! Dentro dessas condições, todos podem tornar-se discípulos 
e discípulas do Senhor.

-  Zaqueu é a Jericó que ninguém consegue derrubar. Por isso, Jesus vai vencendo Jericó 
aos poucos: primeiro, lhe cura o olho (Lc 18,35-43), doente de inveja. Agora, pode ver o seu olhar 
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que a todos seduz. Aberta a janela do coração, por ela entra e se apodera dele (cf. Fl 3,12). 
-  Desde o segundo anúncio da paixão, Lucas procura tornar-se “pequenos” (Lc 9,48). Põe 

em nossa boca a palavra “papai” (Abbá) que sai espontânea da boca das criancinhas (Lc 
10,21ss.). Na verdade, no reino dos filhos entram só aqueles que nem nasceram ainda (Lc 
18,15ss.). 

-  Lucas quer desinchar seus leitores e leitor s, doentes daquela egoística “hidropisia” que a
impede passar pela porta estreita do amor (Lc 14,1-6).

-  Zaqueu vive o que é preciso viver para herdar a vida (Lc 10,25ss.; 18,18ss.): ama a Deus 
de todo o coração porque finalmente O viu no Mestre bom que entrava em Jericó; ama o próximo 
porque ama os pobres, dando-lhes metade dos seus bens e administrando com sabedoria o que 
lhe resta (cf. Lc 12,13-21; 16,1-9).

-  As últimas palavras do evangelho de hoje – “o Filho do Homem veio procurar e salvar o 
que estava perdido” (v. 10) – são o 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. Confirma-o Paulo, salvo no caminho de Damasco: “Jesus Cristo veio ao 
mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro” (1Tm 1,15).

Santos do dia: Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná. Deusdério de Cahors (590-655); 
Marino e Aniano (VII século); Findan de Rheinau (800-878); Leopoldo III (1075-1136); Alberto 
Magno (1193-1280); Helena da Hungria (+1270); José Pignatelli (1737-1811); Jean-Claude 
Colin (1790-1875); Rafael José Kalinowski (1835-1907). 

Testemunhas do Reino: Juán del Valle (Colômbia, 1562). Julián Apasa, “Tupac Katari” 
(1781). Fernando Vélez (Colômbia, 1987). 

Datas comemorativas: Dia da Proclamação da República (1891). Dia do Esporte Amador. Dia 
do Joalheiro.

16  QUARTA-FEIRA DA 33ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Antífona da entrada - Jr 29,11.12.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de 
escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de 
onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade comple-          
ta, servindo a vós, o criador de todas as               
coisas.

Leitura - Ap 4,1-11

Leitura do Livro do Apocalipse de             
São João 

Eu, João,  vi uma porta aberta no céu, e a 1

voz que antes eu tinha ouvido falar-me como 
trombeta, disse: "Sobe até aqui, para que eu te 
mostre as coisas que devem acontecer depois 
destas".  Imediatamente, o Espírito tomou 2

conta de mim. Havia no céu um trono e, no 
trono, alguém sentado.  Aquele que estava 3

sentado parecia uma pedra de jaspe e 
cornalina; um arco-íris envolvia o trono com 
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reflexos de esmeralda.  Ao redor do trono havia 4

outros vinte e quatro tronos; neles estavam 
sentados vinte e quatro anciãos, todos eles 
vestidos de branco e com coroas de ouro nas 
cabeças Do trono saíam relâmpagos, vozes e 5 

trovões. Diante do trono estavam acesas sete 
lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de 
Deus.  Na frente do trono havia como que um 6

mar de vidro cristalino. No meio, em redor do 
trono, estavam quatro Seres vivos, cheios de 
olhos pela frente e por detrás.  O primeiro Ser 7

vivo parecia um leão; o segundo parecia um 
touro; o terceiro tinha rosto de homem; o quarto 
parecia uma águia em pleno voo.  Cada um dos 8

quatro Seres vivos tinha seis asas, cobertas de 
olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem 
parar, eles proclamavam: "Santo! Santo! Santo! 
Senhor Deus Todo-poderoso! Aquele que é, 
que era e que vem!"  Os seres vivos davam 9

glória, honra e ação de graças ao que estava no 
trono e que vive para sempre.  E cada vez que 10

os Seres vivos faziam isto, os vinte e quatro 
anciãos se prostravam diante daquele que 
estava sentado no trono, para adorar o que vive 
para sempre. Colocavam suas coroas diante do 
trono de Deus, e diziam:  "Senhor, nosso 11

Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e 
o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pela 
tua vontade é que elas existem e foram criadas". 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 150

R. Santo, Santo, Santo Senhor Deus 
onipotente!

1.  Louvai o Senhor Deus no santuário, 
louvai-o no alto céu de seu poder! Louvai-o por 
seus feitos grandiosos, louvai-o em sua 
grandeza majestosa! R.

2. Louvai-o com o toque da trombeta, 
louvai-o com a harpa e com a cítara! Louvai-o 
com a dança e o tambor, louvai-o com as 
cordas e as flautas! R.

3. Louvai-o com os címbalos sonoros, 
louvai-o com os címbalos de júbilo! Louve a 

Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante 
os louvores do Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos escolhi, a fim de que deis; no 

meio do mundo, um fruto que dure. R.

Evangelho - Lc 19,11-28

Cada um de nós, discípulos de Jesus e 
membros de sua comunidade, recebemos não 
só dons do Espírito, mas também responsa-
bilidades em relação à vida e à missão da Igreja. 
Deus nos pedirá contas do que fizemos com 
nossos dons e como desempenhamos nossas 
responsabilidades.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo:  Jesus acrescentou uma 11

parábola, porque estava perto de Jerusalém e 
eles pensavam que o Reino de Deus ia chegar 
logo.  Então Jesus disse: "Um homem nobre 12

partiu para um país distante, a fim de ser 
coroado rei e depois voltar.  Chamou então dez 13

dos seus empregados, entregou cem moedas 
de prata a cada um, e disse: 'Procurai negociar 
até que eu volte'.  Seus concidadãos, porém, o 14

odiavam, e enviaram uma embaixada atrás 
dele, dizendo: 'Nós não queremos que esse 
homem reine sobre nós'.  Mas o homem foi 15

coroado rei e voltou. Mandou chamar os 
empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a 
fim de saber quanto cada um havia lucrado.  O 16

primeiro chegou e disse: 'Senhor, as cem 
moedas renderam dez vezes mais'.  O homem 17

disse: 'Muito bem, servo bom. Como foste fiel 
em coisas pequenas, recebe o governo de dez 
cidades'.  O segundo chegou e disse: 'Senhor, 18

as cem moedas renderam cinco vezes mais'.               
19 O homem disse também a este: 'Recebe tu 
também o governo de cinco cidades'.  Chegou 20

o outro empregado e disse: 'Senhor, aqui estão 
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as tuas cem moedas que guardei num lenço,               
21 pois eu tinha medo de ti, porque és um 
homem severo. Recebes o que não deste e 
colhes o que não semeaste'.  O homem disse: 22

'Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu 
sabias que eu sou um homem severo, que 
recebo o que não dei e colho o que não semeei. 
23 Então, por que tu não depositaste meu 
dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria 
com juros'.  Depois disse aos que estavam aí 24

presentes: Tirai dele as cem moedas e dai-as 
àquele que tem mil' Os presentes disseram: 25 . 
'Senhor, esse já tem mil moedas!'  Ele 26

respondeu: 'Eu vos digo: a todo aquele que já 
possui, será dado mais ainda; mas àquele que 
nada tem, será tirado  até mesmo o que tem.  E 27

quanto a esses inimigos, que não queriam que 
eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-
os na minha frente'".  Jesus caminhava à frente  28

dos discípulos, subindo para Jerusalém.                
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Tudo o que temos de bom é dom de Deus 
para fazermos render em favor dos irmãos e 
irmãs. Peçamos a Jesus que nos ajude, 
dizendo: R. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. 

1.  Pelo papa Francisco, sucessor do 
apóstolo Pedro, por todos os bispos, pres-
bíteros e diáconos e pelos leigos que exercem 
algum ministério, oremos. 

2.  Pelos governantes eleitos pelo povo, 
pelos responsáveis das empresas e serviços e 
por todos os que exercem alguma função em 
sua comunidade, oremos.

3.  Pelos pais que trabalham para a família, 
pelos filhos que reconhecem o trabalho de seus 
pais e colaboram com eles, pelos que zelam 
pela limpeza física e ética das cidades, oremos.

4. Pelos fiéis que dizem não à lei do aborto, 
pelos que aceitam a doutrina de Jesus sobre o 
casamento e pelos que põem só no Senhor a 
sua esperança, oremos.

Senhor Jesus, Filho de Deus, ensinai-nos a 
agradecer os dons que temos e a dar frutos 
abundantes de vida eterna. Vós que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor, nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recompensa de 
uma eternidade feliz.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar 
em sua memória fazer-nos crescer em 
caridade.

SANTA MARGARIDA DA ESCÓCIA, Leiga 
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício e missa da memória)

(Missa: Comum dos santos [obras de misericórdia] - MR, 702)

Oração do dia

Ó Deus, que tornastes santa Margarida da 
Escócia admirável por sua imensa caridade 

para com os pobres, dai-nos ser, por sua 
intercessão e exemplo, um reflexo da vossa 
bondade.
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SANTA GERTRUDES, Virgem
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Comum das virgens – MR, 767, ou santos [religiosos] - MR, 777)

Oração do dia

Ó Deus, que preparastes para vós uma 
agradável morada no coração da virgem santa 

Gertrudes, iluminai, por suas preces, as trevas 
do nosso coração, para que experimentemos 
em nós a alegria da vossa presença e a força da 
vossa graça.

A Semente na Terra - Lc 19,11-28 

Lucas fala em vários lugares e sob vários aspectos da relação entre vida futura e vida 
presente. São como a meta e o caminho, sendo a primeira o ponto de chegada e o 
segundo, os meios a que se recorrer para chegar.

-  No Evangelho de hoje, antes do “grande apocalipse” (Lc 21,5-36), se esclarece por que o 
Senhor tarda a voltar e se diz o que deve ser feito no tempo intermédio. Como já observamos em 
outro lugar, a parábola dos “talentos” não tem nada a ver com a ética calvinista ou com o espírito 
do capitalismo: fazer render os talentos e, quanto mais você ganhar, mais se firma a certeza de que 
você é abençoado por Deus... um predestinado!

-  O problema é seriíssimo e a Escritura não se esquiva: “Que é da promessa da sua vinda? 
Desde que os nossos pais fecharam os olhos, tudo está do mesmo jeito que no princípio da 
criação” (2Pd 3,4).

-  O contexto anterior é a história de Zaqueu, que “hoje” acolhe o Senhor em sua casa; o 
contexto posterior é a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Esse contexto ilumina a parábola 
dos “talentos”: o Reino vem “hoje” para quem, como Zaqueu, se converte à misericórdia e acolhe 
o Senhor que vem em humildade, pobreza e escondimento. Acolhê-lo “hoje”: isso é que é fazer 
frutificar os talentos que ele deixou sob nossa responsabilidade.

-  O adiamento do seu retorno é chance que nos é dada em vista da nossa salvação. É a lição 
da parábola da figueira. A história continua porque Deus generosamente dá aos homens e às 
mulheres mais um ano para converterem-se. É uma demonstração de que realmente “Deus quer 
que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,4). Na verdade, “o Senhor 
não atrasa no cumprimento da sua promessa, como creem alguns, mas usa de paciência 
conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos tenham a oportunidade de 
arrepender-se” (2Pd 3,9).

-  O atraso da sua vinda depende da lentidão da nossa conversão. Consequentemente, a 
espera deve traduzir-se numa vida que segue a via de Jesus, indo ao encontro dEle, que veio ao 
nosso encontro. Isso é que é o Reino já presente na história que vamos fazendo nos dias e nas 
noites que nos são dados viver (Lc 17,21). O futuro definitivo é antecipado em nossa história de 
conversão a Ele, que vamos ao Seu encontro. 

-  O presente não pode ser desprezado, como se não fosse nada. Nem pode ser 
supervalorizado, como se fosse tudo. É o tempo em que tudo se decide na fidelidade ou na 
infidelidade ao Senhor. “Aquele que foi fiel no pouco, sê-lo-á também no muito” (Lc 16,10). O 
presente é tão importante que o além se decide no aquém, o futuro absoluto no presente 
transitório, o absoluto e infinito no relativo e finito em que estamos imersos. As criaturas têm seu 
valor de criaturas e não podem substituir-se ao Criador. Não podem ser demonizadas nem 
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divinizadas. Não são um fim (no sentido de finalidade), mas um meio que deve ser usado tanto 
quanto serve para se atingir o fim. 

 Santos do dia: Euquério de Lyon (+450); Otmar de St. Gallen (690-759); Margarida da 
Escócia (1046-1093); Hugo de Avalon (1140-1200); Edmundo de Abingdon (1180-1240). 
Gertrudes de Helfta (1256-1302). 

Testemunhas do Reino: Ignacio Ellacuría, companheiros jesuítas e funcionárias da casa (San 
Salvador, 1889). 

Datas comemorativas: Dia Internacional da Tolerância. Fundação do Conselho Latino-
Americano das Igrejas – CLAI (1982).

17
QUINTA-FEIRA - SANTA ISABEL DA ,HUNGRIA

 Religiosa - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Isabel viveu pouco, mas intensamente. Filha 
de André, rei da Hungria, e de Gertrudes, uma 
nobre de Merano, Isabel nasceu em Presburg 
(Bratislava) em 1207 e morreu em Marburg 
(Alemanha) em 1231. Com apenas 4 anos de 
idade, foi prometida em casamento ao príncipe 
Luís, filho e herdeiro do rei da Turíngia. Por 
causa disso, ainda criança, foi levada para viver 
num castelo perto de Eisenach, entre Marburg e 
Wartburg, territórios sob o domínio de seu 
futuro marido. De fato, casou-se, tornando-se 
Isabel da Turíngia, em 1221, aos catorze anos, 
mas, aos vinte, já estava viúva, com três filhos 
(Hermano, Sofia e Gertrudes, nascida, essa 
última, após a morte do pai). O marido, rei Luís 
de Turíngia, morre enquanto se preparava para 
a VI Cruzada*. O Papa Honório III lhe garantira 
liberá-lo das intromissões do arcebispo de 
Mainz (Mogúncia, Alemanha), que era também 
governante 'civil'. O rei morreu em Otranto, sem, 
nem de longe, ver a Terra Santa. Após a morte 
do marido, Isabel se retirou, primeiro, para 
Eisenach, depois, para o castelo de Pottestein. 
O que Isabel queria era mais simples e 
essencial. Por isso, faz construir uma modesta 
casa para si e seus filhos em Marburg e, com o 
dinheiro da herança, um hospital para os 
pobres, ao lado da casa. Vivendo pobremente, 
inscreve-se na Ordem Terceira Franciscana e 

dedica-se, de corpo e alma, aos pobres. Visita 
os doentes duas vezes ao dia, entrega-se à 
mendicância em favor dos pobres e, em 'seu' 
hospital, aceita os trabalhos mais humildes. 
Sua opção pela pobreza desatou o ódio dos 
cunhados, que chegaram a tirar-lhe os filhos. A 
rainha que se fez pobre e serva dos pobres 
morreu, leiga, em Marburg em 1231. O Papa 
Gregório IX a canonizou em 1235. 

Antífona da entrada - Mt 25,34.36.40

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor: eu 
estava doente e me visitastes. Em verdade vos 
digo: tudo o que fizestes ao menor dos meus 
irmãos, foi a mim que o fizestes.

Oração do dia

Ó Deus, que destes a Santa Isabel da 
Hungria reconhecer e venerar Cristo nos pobres, 
concedei-nos, por sua intercessão, servir os 
pobres e aflitos com incansável caridade.

Leitura - Ap 5, 1-10

Leitura do Livro do Apocalipse de         
São João 

Eu, João,  vi um livro na mão direita daquele 1
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que estava sentado no trono. Era um rolo escrito 
por dentro e por fora, e estava lacrado com sete 
selos. Vi então um anjo forte, que proclamava 2 

em voz alta: "Quem é digno de romper os selos 
e abrir o livro?"  Ninguém no céu nem na terra 3

nem debaixo da terra era digno de abrir o livro 
ou de ler o que nele estava escrito.  Eu chorava 4

muito, porque ninguém foi considerado digno 
de abrir ou de ler o livro.  Um dos anciãos me 5

consolou: "Não chores! Eis que o Leão da tribo 
de Judá, o Rebento de Davi, saiu vencedor. Ele 
pode romper os selos e abrir o livro".  De fato, vi 6

um Cordeiro. Estava no centro do trono e dos 
quatro Seres vivos, no meio dos Anciãos. 
Estava de pé como que imolado. O Cordeiro 
tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete 
Espíritos de Deus, enviados por toda a terra.             
7 Então, o Cordeiro veio receber o livro da            
mão direita daquele que está sentado no trono.     
8 Quando ele recebeu o livro, os quatro Seres 
vivos e os vinte e quatro Anciãos prostraram-se 
diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças 
de ouro cheias de incenso, que são as orações 
dos santos.  E entoaram um cântico novo: "Tu 9

és digno de receber o livro e abrir seus selos, 
porque foste imolado, e com teu sangue 
adquiriste para Deus homens de toda a tribo, 
língua, povo e nação.  Deles fizeste para o 10

nosso Deus um reino de sacerdotes. E eles 
reinarão sobre a terra". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 149

R. Fizestes de nós, para Deus, sacer-
dotes e povo de reis.

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

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

3.  Exultem os fiéis por sua glória, e can-
tando se levantem de seus leitos, com louvores 

do Senhor em sua boca Eis a glória para todos 
os seus santos. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 9, 8ab

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

fecheis os corações como em Meriba! R.

Evangelho - Lc 19,41-44

O adiamento da volta de Jesus é chance que 
nos é dada em vista da nossa salvação. A 
história continua porque Deus generosamente 
dá aos homens e às mulheres mais um ano para 
converterem-se. É uma demonstração de que 
realmente “Deus quer que todos se salvem e 
cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 
2,4). Na verdade, “o Senhor não atrasa no 
cumprimento da sua promessa, como creem 
alguns, mas usa de paciência conosco, não 
querendo que ninguém pereça, mas que todos 
tenham a oportunidade de arrepender-se” (2Pd 
3,9). O tempo presente deve ser bem adminis-
trado para render frutos de conversão e vida na 
fidelidade a Deus e no serviço aos irmãos e 
irmãs.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo:  Quando Jesus se apro-41

ximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a 
chorar. E disse:  "Se tu também compreen-42

desses hoje o que te pode trazer a paz! Agora, 
porém, isso está escondido aos teus olhos!         
43 Dias virão em que os inimigos farão trin-
cheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. 
44 Eles esmagarão a ti e a teus filhos. E não 
deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque tu não 
reconheceste o tempo em que foste visitada."         
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Iluminados pelo testemunho de Santa Isabel 
da Hungria, que sonhou viver no seu lar o ideal 
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franciscano, elevemos as nossas preces até 
Deus, dizendo: R. Dai-nos, Senhor, o vosso 
Espírito.

1.  Para que a Igreja, iluminada pelo Espírito 
Santo, tenha a alegria de ver muitos dos seus 
filhos e filhas buscar com ardor o grande dom 
da santidade, oremos.

2.  Para que os membros da Ordem Ter-
ceira Franciscana saibam ver o seu Senhor nos 
mais humildes, como o fez Santa Isabel da 
Hungria, sua Padroeira, oremos.

3.  Para que a vida simples e pobre de São 
Francisco, que cativou a alma de fogo de Santa 
Isabel da Hungria, continue a atrair as pessoas 
para o estilo de vida vivido por Jesus, oremos.

4.  Para que os membros da nossa assem-
bleia imitem a caridade sem limites de Santa 
Isabel da Hungria, que distribuiu tudo o que 
tinha pelos pobres, oremos.

Deus Pai todo-poderoso, que ensinastes 

Santa Isabel da Hungria a pôr os seus bens ao 
serviço de Cristo pobre, ensinai-nos a moderar 
o desejo dos bens da terra e a desejar 
ardentemente as riquezas do Céu. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas 

Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, para 
que, recordando a imensa misericórdia do 
vosso Filho, sejamos confirmados no amor a 
Deus e ao próximo, a exemplo dos vossos 
Santos. 

Oração depois da comunhão

Renovados por estes sagrados mistérios, 
concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo de 
santa Isabel da Hungria, que vos serviu com 
filial constância e se dedicou ao vosso povo 
com imensa caridade.

A Semente na Terra - Lc 19,41-44

O iconógrafo Lucas dá mais um retoque no retrato de Jesus, ícone perfeito do Pai. Seu rosto 
de peregrino, absolutamente único (Lc 19,29) – que ele endureceu ao encetar a viagem 
para Jerusalém – agora que ele chega à meta, desmancha-se em lágrimas. Não se trata 

de fraqueza, mas do mistério maior do coração de Deus. O nosso Deus é um Deus apaixonado por 
nós. Outro dia, um padre me observou que poucos leitores sabem do  (= amor “manikós eros”
louco) de N. Cabasilas, ao qual fiz referência com inocente naturalidade num dos últimos 
comentários ao Evangelho. Mas é isso mesmo: Deus é louco de amor por nós, como dizia o santo 
teólogo ortodoxo* do século XV! E aquela menina mística, Catarina de Sena, o repetia: Deus é 
“apaixonado pela sua criatura”!

-  Jesus, aclamado por todos os lados, aproxima-se de Jerusalém, enxerga a sua cidade. 
Ele, que é bem maior que Jonas (Lc 11,32)! Jonas parou diante de Nínive convertida, desgostoso 
por não lhe ter acontecido o mal que predissera. Desejou a morte (Jn 4,3.8.9). Jesus, ao 
contrário, parou diante de Jerusalém endurecida, desgostoso do mal que a atingiu. Desejou livrar-
se da morte (Mc 14,36), mas, quando o mal não lhe deixou outro caminho para amar até o fim, 
abraçou a vontade de Deus até, de amor, morrer violentamente. 

-  A diferença entre Jesus e Jonas é simplesmente a que existe entre Deus e o homem: a 
misericórdia. Com a palavra, Oséias, o profeta do amor dado e não-recebido: “Meu coração se 
contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. Não executarei o ardor de minha ira, não 
tornarei a destruir Efraim, porque sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti, não retornarei 
com furor” (Os 11,8c-9).

-  O choro de Jesus é linguagem da impotência diante da recusa. Glória (= expressão) de 
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um amor fiel diante da infidelidade. É o único modo – o modo divino – de criar liberdade onde 
reina a escravidão, de suscitar resposta até no coração mais teimosamente fechado, de oferecer 
uma possibilidade de conversão quando todas as cartas parecem ter sido jogadas.

-  As palavras de Jesus não são de ameaça, nem a destruição de Jerusalém, um castigo 
divino. Deus é misericordioso e perdoa (cf. Es 34,6ss.; Sl 86,15; 103,8; Jo 4,2). A mãe que alerta 
o filhinho – “cuidado ao atravessar a rua; uma hora, acaba debaixo de um carro!” – não ameaça 
nem deseja um castigo. As palavras de Jesus são uma constatação sofrida do que o povo, 
desobedecendo, acaba fazendo contra si próprio. O mal, que ele quer evitar para Jerusalém, cairá 
sobre ele. Na Cruz, sitiado por toda a maldade do mundo, Ele será destruído pelo abandono de 
todos. Pode haver dor maior que a dor do abandono? Na Cruz, Deus se mostrará verdadeiramente 
Deus: se o seu poder nos criou, a sua impotência nos recriou!

-  Chorando sobre Jerusalém, realiza-se nele a bem-aventurança dos que choram (Lc 
6,21). Quem semeia entre lágrimas – como o semeador do Reino (Mt 13,3ss.) – colherá com 
alegria: “Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando ao 
levar a semente; ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes” (Sl 126,5-6). 

-  Somos convidados a discernir “hoje” a visita de Deus no seu Messias, o pequeno Jesus. 
Sua face é a do pobre e do pequeno humilhado pela arrogância do 'grande' e do 'rico'. É o 
Samaritano que cuida do irmão caído. É o Peregrino que bate a cada porta, mendigando acolhida e 
oferecendo salvação (cf. Lc 9,46ss.; Mt 25,31-46). Jesus – que se esconde em todo ser humano 
necessitado de alguém – agora chora. Quando for acolhido – pelo irmão ou pela irmã que, talvez 
nada tendo, ainda tem um coração – sorrirá. A graça desse Evangelho é a de contemplar a face de 
Jesus na face de cada irmão e irmã que bate à nossa porta. Ele chora o Seu mal, para dar-nos, no 
Reino, o nosso bem. “No fim, no crepúsculo da vida, seremos julgados pelo amor” (São João da 
Cruz). 

 Santos do dia: Isabel da Hungria (1207-1231) Dionísio de Alexandria (170-265); Gregório 
Taumaturgo (213-270); Gregório de Tours (538/539-594); Hilda de Streaneshalch (614-680); 
Florino de Vinschgau (+856); Salomé de Cracóvia (1210-1268). 

Testemunhas do Reino: Luís Che (Guatemala, 1985). 

Datas comemorativas: Dia da Criatividade. Dia do Tribunal de Contas. Dia da Sociedade 
Teosófica.

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Cruzada. Expedição militar organizada e levada a cabo por cristãos, com o apoio quando não 
sob a iniciativa do papa, contra a presença dos muçulmanos na Terra Santa, visando à retomada desses 
lugares. Aconteceram de 1096 a 1291. A palavra tem origem no fato de que os cristãos usavam uma 
cruz de tecido costurada sobre a roupa. As Cruzadas foram oito. Na última, São Luís IX morreu de peste 
em Túnis (25 de agosto de 1270). Misturando motivações religiosas, políticas e econômicas, a 
despeito das boas intenções de alguns, as Cruzadas foram uma mancha na história da Igreja. Que o 
digam São Francisco de Assis, na Idade Média, e João XXIII, na Contemporânea. Em sua atuação na 
Turquia e na Grécia, o delegado apostólico Roncalli, futuro João XXIII, sentia como continuavam vivos na 
memória, tanto dos muçulmanos como dos ortodoxos, fatos como o famigerado saque de 
Constantinopla (Istambul) por parte das tropas cruzadas em 1204. A um padre jesuíta que pretendia 
introduzir em Istambul a “Cruzada Eucarística”, o futuro papa disse prontamente: “não se deve falar de 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
8 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
33

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

67

cruzada em Constantinopla”! (cf. E. GALAVOTTI, Processo a Papa Giovanni, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 
204). 

[2] Iconógrafo. É o especialista em iconografia, que é a arte de representar (um objeto, uma 
paisagem, mas sobretudo uma pessoa) por meio de imagem. “Ícone” é a imagem, sobretudo pintura 
religiosa representando Cristo, a Virgem, os Anjos, os Santos, no mundo oriental. O pintor de ícones – 
muitas vezes, monges – preparam-se para o seu trabalho pela leitura, meditação e ascese. Lucas é dito 
'iconógrafo' porque, ao apresentar determinados personagens do Evangelho, põe diante do leitor 
verdadeiros “ícones”, que levam à contemplação: “O que a palavra comunica pelo ouvido, a pintura 
manifesta silenciosamente” (S. Basílio).

[3] Teólogo ortodoxo. Esta expressão tem dois sentidos: a) teólogo que, em suas reflexões, 
ensinamentos e escritos, é plenamente fiel à fé da Igreja; b) teólogo cristão que segue a Igreja Ortodoxa, 
dividida da Igreja Romana desde o Cisma do Oriente (1097).

 18 SEXTA-FEIRA DA 33ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana) 

Antífona da entrada - Jr 29,11.12.14

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de 
escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de 
onde estiverdes.

Oração do dia

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade completa, 
servindo a vós, o criador de todas as coisas.

Leitura - Ap 10,8-11

Leitura do Livro do Apocalipse de          
São João 

8 Aquela mesma voz do céu, que eu, João, já 
tinha ouvido, tornou a falar comigo: "Vai. Pega o 
livrinho aberto da mão do anjo que está de pé 

9sobre o mar e a terra."  Eu fui até ao anjo e pedi 
que me entregasse o livrinho. Ele me falou: 
"Pega e come. Será amargo no estômago, mas 

10na tua boca, será doce como mel".  Peguei da 
mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era 
doce como mel, mas quando o engoli, meu 

11estômago tornou-se amargo.  Então ele me 
disse: "Deves profetizar ainda contra outros 
povos e nações, línguas e reis". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 118 

R. Como é doce ao paladar vossa 
palavra, ó Senhor!

1.  Seguindo vossa lei me rejubilo muito 
mais do que em todas as riquezas. R.

2.  Minha alegria é a vossa Aliança, meus 
conselheiros são os vossos mandamentos. R.

3.  A lei de vossa boca, para mim, vale mais 
do que milhões em ouro e prata. R.

4.  Como é doce ao paladar vossa pala-      
vra, muito mais doce do que o mel na minha 
boca! R.

5.  Vossa palavra é minha herança para 
sempre, porque ela é que me alegra o cora- 
ção! R.

6.  Abro a boca e aspiro largamente, pois 
estou ávido de vossos mandamentos. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

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

Evangelho - Lc 19,45-48

Chegando à meta de sua viagem – 
Jerusalém – Jesus se desmancha em lágrimas. 
Não se trata de fraqueza, mas do mistério maior 
do coração de Deus. O nosso Deus é um Deus 
apaixonado por nós. Isso mesmo: Deus é louco 
de amor por nós, como dizia um santo teólogo 
ortodoxo do século XV: Nicolau Cabasilas! E 
aquela menina mística, Catarina de Sena, o 
repetia: Deus é “apaixonado pela sua criatura”!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo:  Jesus entrou no Templo e 45

começou a expulsar os vendedores.  E disse: 46

"Está escrito: 'Minha casa será casa de oração'. 
No entanto, vós fizestes dela um antro de 
ladrões."  Jesus ensinava todos os dias no 47

Templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da 
Lei e os notáveis do povo procuravam modo de 
matá-lo.  Mas não sabiam o que fazer, porque 48

o povo todo ficava fascinado quando ouvia 
Jesus falar. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

As igrejas, como o templo, são casas de 
oração. Mas o verdadeiro templo de Deus é 
Jesus Cristo. Peçamos a graça de compreender 
e experimentar esta realidade, dizendo: R.  
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.

1.  Para que a Igreja imite sempre o seu 

Senhor, se entregue sem cessar à oração e 
ensine os jovens e as crianças a rezar, rezemos 
ao Senhor. 

2.  Para que os discípulos e as discípulas de 
Cristo orem a Deus pela paz e prosperidade das 
nações e pelos os que se encontram em 
provação, rezemos ao Senhor. 

3.  Para que a dedicação do templo de 
Jerusalém, no meio da alegria de todo o povo, 
lembre a Israel a sua pertença a Deus, rezemos 
ao Senhor. 

4.  Para que a fé comum em Deus mise-
ricordioso leve os Cristãos, os Judeus e os 
Muçulmanos a cooperar na defesa dos direitos 
da pessoa humana, rezemos ao Senhor. 

5.  Para que os fiéis desta comunidade 
amem a sua igreja, façam dela uma verdadeira 
casa de oração, onde possam ouvir a voz de 
Deus e responder-Lhe, rezemos ao Senhor. 

Senhor, nosso Deus,ensinai-nos a orar em 
todo o tempo e lugar, adorando-Vos em espírito 
e verdade. Por Cristo nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor, nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recompensa de 
uma eternidade feliz.

Oração depois da comunhão

Tendo recebido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou cele-        
brar em sua memória fazer-nos crescer em 
caridade.

A Semente na Terra - Lc 19,45-48

A vinda de Jesus ao Templo realiza a última promessa do Antigo Testamento: a visita de 
Deus à sua morada (Ml 3,1ss.). Ele a havia abandonado porque nela morava todo tipo de 
abominação, reduzida que fora a espelunca de ladrões (Jr 12,7; cf. 7,1ss.), onde o culto 

do dinheiro (= Mamona) havia substituído o culto do único Senhor. Agora, Jesus entra no Templo 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
8 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
33

ª 
S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

69

para purificá-lo e enchê-lo da sua Glória: varre para fora o ídolo imundo e o substitui por sua 
presença e palavra. Aqueles que O contemplam e escutam Sua palavra tornam-se as pedras vivas 
do novo Templo. Este se torna o que é: lugar de oração (Is 56,7); o homem entra em comunhão 
com Deus, presente em Jesus e na sua palavra.

-  O velho Templo era fadado a desaparecer, figura que era do novo. Terminará, de fato, por 
sua arrogância e pela segurança nele depositada. O fiel entra nele dizendo: “Este é o Templo do 
Senhor”. Presume-se receber dele salvação, quando, na verdade, ele é profanado por todo tipo de 
injustiça (Jr 7,1-14). Uma religiosidade formal não serve para nada, pois Deus não tolera “delito e 
solenidade” (Is 1,13). A sua graça não é uma capa sobre a nossa imoralidade (Jd 4). Diferente dos 
seus sacerdotes, Deus não se presta a negociações, não vende os seus favores em troca de bens 
religiosos ou de dinheiro. O pecado mais grave contra ele é o de pretender comprar o seu amor. 
Ele não é uma prostituta, com ponto e preço. Ele é Pai, cheio de graça, bondade e misericórdia. A 
salvação não se compra nem se conquista. É dom gratuito, ao qual se responde com uma vida 
filial, no Filho e à semelhança do Filho. Este, sim, é o verdadeiro templo e o verdadeiro culto, 
existencial, espiritual, agradável a Deus (cf. Rm 12,1).

-  O corpo de Jesus, que, por amor, se fez pecado por nós (2Cor 5,21), carregará sobre si a 
maldição do velho templo. Assim como deste não ficará pedra sobre pedra, também o corpo de 
Jesus será destruído e levantado em três dias. Este novo templo não será edificado por mão de 
homem, mas pelo poder de Deus. A pedra que foi desprezada pelos construtores tornou-se pedra 
angular do novo templo, onde habita, de verdade, a verdade de Deus. A sua Cruz – que em nada se 
parece com os altares onde se oferecem sacrifícios – marcará a distância infinita entre ele e os 
ídolos. Ele é, na inteireza do seu ser, o novo templo. Nele, imagem visível do Deus invisível (Cl 
1,15), habita corporalmente a divindade (Cl 2,9). A sua santa humanidade crucificada é a única 
revelação de Deus. A sua paixão por nós revela a glória de Deus em si: amor infinito, dom e 
acolhida, sempre pronto a extravasar para além de si, em graça e misericórdia!

-  Com sua ação simbólica, o Senhor cumpriu o seu julgamento com água e fogo. As águas 
de suas lágrimas, que começaram fora da cidade, chegaram à colina do Templo e só terminaram 
quando, morto de sede, não tinha mais água para verter. O fogo da sua paixão, da dor por amor, do 
amor que toma sobre seus ombros a cruz até que a cruz o tome sobre seus braços. A destruição 
que deveria abater-se sobre a nossa casa abate-se sobre a Sua. 

 

DEDICAÇÃO DAS BASÍLICAS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
MEMÓRIA FACULTATIVA 

(Cor branca - Ofício e missa da memória)

Antífona da entrada - Sl 44 17,18

Vós os fizestes príncipes sobre a terra; vosso 
nome será lembrado de geração em geração. E 
os povos vos louvarão por todos os séculos.

Oração do dia

Ó Deus, guardai sobre a proteção dos 
apóstolos Pedro e Paulo a vossa Igreja, que 

deles recebeu a primeira semente do Evan-
gelho, e concedei que por eles receba até o fim 
dos tempos a graça que a faz crescer. 

Leitura - At 28,11-16.30-31

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

11 Depois de três meses, embarcamos num 
navio alexandrino, que passara o inverno na ilha 
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de Malta e tinha como emblema os Dióscuros. 
12 Fizemos escala em Siracusa e aí permanece-
mos três dias.  Depois, costeando, chegamos 13

a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento 
sul e, em dois dias, chegamos a Putéoli.  Aí 14

encontramos alguns irmãos que nos pediram 
para ficar sete dias com eles. Em seguida, 
fomos para Roma.  Os irmãos de Roma, 15

informados a nosso respeito, vieram receber-
nos no Foro Ápio e Três Tabernas. Ao vê-los, 
Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado.                
16 Quando entramos em Roma, Paulo recebeu 
permissão para morar em casa particular, com 
um soldado que o vigiava.  Paulo morou dois 30

anos numa casa alugada. Ele recebia todos os 
que o procuravam,  pregando o Reino de Deus. 31

Com toda a coragem e sem obstáculos, ele 
ensinava as coisas que se referiam ao Senhor 
Jesus Cristo. - Palavra do Senhor.

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 vitória. R.

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

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

4.  Cantai salmos ao Senhor ao som da 
harpa e da cítara suave! Aclamai, com os clarins 
e as trombetas, ao Senhor, o nosso Rei! R.

Aclamação ao Evangelho    

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, 

cantamos vos louva, ó Senhor, o coro dos 
Apóstolos! R.

Evangelho - Mt 14,22-33

Como Deus , Jesus mostra seu JHWH
domínio também sobre a natureza. O milagre do 
Evangelho de hoje é dos mais típicos neste 
sentido.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Depois que a multidão comera fartamente, 
22 Jesus mandou que os discípulos entrassem 
na barca e seguissem, à sua frente, para o outro 
lado do mar, enquanto ele despediria as 
multidões.  Depois de despedi-las, Jesus 23

subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, 
e Jesus continuava ali, sozinho.  A barca, 24

porém, já longe da terra, era agitada pelas 
ondas, pois o vento era contrário.  Pelas três 25

horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, 
andando sobre o mar.  Quando os discípulos o 26

avistaram, andando sobre o mar, ficaram 
apavorados, e disseram: "É um fantasma".  
E gritaram de medo.  Jesus, porém, logo lhes 27

disse: "Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!"          
28 Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, 
manda-me ir ao teu encontro, caminhando 
sobre a água."  E Jesus respondeu: "Vem!" 29

Pedro desceu da barca e começou a andar 
sobre a água, em direção a Jesus.  Mas, 30

quando sentiu o vento, ficou com medo e 
começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-
me!"  Jesus logo estendeu a mão, segurou 31

Pedro, e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que 
duvidaste?"  Assim que subiram no barco, o 32

vento se acalmou.  Os que estavam no barco,  33

prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadei-
ramente, tu és o Filho de Deus!" - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Senhor do Céu e da terra para 
que a Igreja viva a sua missão apostólica com a 
mesma intensidade e fidelidade com que a 
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viveram as primeiras testemunhas de Cristo: R. 
Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos 
Apóstolos.

1.  Pela Igreja edificada sobre o alicerce 
dos Apóstolos, para que não ofereça aos 
homens ouro e prata, mas a palavra do 
Evangelho e a fé viva em Jesus Cristo, oremos, 
irmãos.

2.  Pelos ministros de Cristo, missionários 
e catequistas para que, cheios do Espírito 
Santo, transmitam ao mundo a palavra de 
Jesus, oremos, irmãos.

3.  Por todos os responsáveis das nações, 
para que trabalhem sem desfalecer pela justiça 
e pela paz no mundo inteiro, oremos, irmãos.

4.  Pelos membros da nossa assembleia, 
para que, partindo o pão com simplicidade, 
louvem a Deus e O sirvam nos mais pobres, 
oremos, irmãos.

Senhor Deus onipotente, que confirmas-       

tes o humilde testemunho dos Apóstolos, 
concedei-nos também a nós a graça de sermos 
anunciadores do Evangelho. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Deus, estas 
oferendas e vos pedimos que conserveis 
intacta em nossos corações a verdade que nos 
foi transmitida pela pregação dos apóstolos 
Pedro e Paulo.

Prefácio dos Apóstolos

Oração depois da comunhão

Ó Deus, concedei ao vosso povo, reconfor-
tado pelo pão celeste, honrar com alegria são 
Pedro e são Paulo, que nos destes por guias e 
protetores.

A Semente na Terra - Mt 14,22-33

O caminho progressivo típico do discípulo vai da incredulidade à dúvida e da dúvida                        
à fé. A fé é dinâmica, em seu início, em seu crescimento, em suas crises, a vida                 
toda.

-  Em Nazaré, como já sabemos, se fez um caminho regressivo: do maravilhamento à dúvida 
e da dúvida à incredulidade (Mt 13,53-58). No Lago de Genesaré, o caminho, como vamos ver, é 
progressivo: do apavoramento à coragem da fé – testada, sem dúvida, pela dúvida e pela queda – 
que, na esperança de salvação, chega à sua plenitude.

-  A dúvida está a meio caminho entre a incredulidade e a fé. Dela ninguém escapa. Uma fé 
consciente e adulta exige que aquele que não crê duvide do seu não-crer e que aquele que crê 
duvide do seu crer. Só assim a incredulidade é racional, e a fé é razoável. Todo dogmatismo cego 
impede o necessário e saudável caminho que vai da razão à fé e da fé à razão, para prejuízo da 
verdade, que é a pretensão de ambas. 

-  Os discípulos estão sozinhos no barco – suspensos entre o céu e a terra, distantes de um 
lado da terra e do outro lado da terra, no olho do abismo – remando entre as ondas do mar. Depois 
do corpo dado por nós – na multiplicação, que aponta para a Eucaristia – Jesus está ausente. É 
noite, o vento contrário, os discípulos se matam de trabalhar para chegar com o barco, sãos e 
salvos, na outra margem. 

-  Essa é a condição da Igreja, chamada a enfrentar o mesmo caminho de Jesus depois que 
ele subiu com eles ao monte e os enviou a todos os povos da terra (cf. Mt 28,16ss.). Aos olhos da 
carne, ele está ausente; aos olhos da fé, ele não só não é nenhum fantasma, mas está com os 
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discípulos – é o Eu-Sou! – até o fim dos séculos.
-  Ele está presente no amor fraterno. Mais que isso. Ele está presente como amor fraterno. 

Esse é o pão que há dentro da barca, sempre ameaçado pelo fermento dos fariseus, o egoísmo, do 
qual os discípulos precisam acautelar-se (cf. Mt 16,6).

-  Nem sempre é assim, mas, para a maioria das pessoas, é quando se vai a pique que se 
“pede água” – se grita pela salvação – independentemente do que se crê ou não se crê. Esse grito 
explode do coração: “Senhor, salva-me”. É a raiz imperdível da fé. Se esta consegue deitar raízes, 
a experiência de salvação frutifica na paz.

-  Pedro é símbolo de cada um de nós: quando voltamos o olhar para o Senhor e para o seu 
chamado, temos confiança e conseguimos avançar; quando, porém, fixamos nosso olhar nas 
dificuldades, nos amedrontamos e afundamos. 

 Santos do dia: Oto de Cluny (878-942); Filipina Duchesne (1769-1852).

Testemunhas do Reino: Gil Tablada (Costa Rica, 1970).

Datas comemorativas: Dia do Arrependimento.

19
SÁBADO - SANTOS ROQUE GONZÁLEZ, 

AFONSO RODRÍGUEZ E JOÃO DEL CASTILLO, 
Presbíteros, Mártires - Memória

(Cor vermelha - Ofício da memória)

Roque González de Santa Cruz nasceu 
em Assunção, no Paraguai, em 1576. Foi padre 
diocesano por cerca de anos, após o que, em 
1609, entrou na Companhia de Jesus. Foi o 
maior missionário jesuíta nas regiões do 
Paraguai, do Guairá e do Tape – atual Rio 
Grande do Sul – onde fundou quatro reduções. 
Em 15 de novembro de 1628, foi martirizado no 
Caaró, atual município de São Luís Gonzaga, 
RS. Seu coração é conservado em Buenos 
Aires; entre 1955 e 1957, esta relíquia passou 
por diversos lugares no sul do Brasil. 

Afonso Rodríguez nasceu em Zamora, na 
Espanha, no ano de 1598. Tornou-se jesuíta. 
Destinado à região do Rio da Prata, veio para o 
Brasil, em 1617, na esquadra de D. Luís de 
Souza, 11º Governador Geral. Ficou em 
Salvador da Bahia durante 15 dias. Terminou 
seus estudos de teologia em Córdoba, onde foi 
ordenado presbítero. Inicialmente, trabalhou 
entre os guaicurus do Chaco e, depois, com os 

guaranis, nas duas margens do Rio Uruguai. Foi 
martirizado, com Roque González, em 1628. 

João de Castillo nasceu em Belmonte, 
Espanha. Membro da Companhia de Jesus, 
trabalhou como professor num colégio do 
Chile, estudou teologia em Córdoba, Argentina, 
onde foi ordenado presbítero. Mandado para o 
rio Grande do Sul, atuou como missionário 
entre os guaranis. Com o Pe. Roque González, 
fundou a redução de Assunção à margem direita 
do Rio Ijuí. Foi martirizado em 1628, dois 
depois de seus companheiros do Caaró. 

Em 1937, o Papa Pio XI beatificou esses três 
grandes missionários jesuítas que marcaram 
com seu testemunho heróico a história do sul 
do continente latino-americano. Os três foram 
canonizados no dia 16 de maio de 1988, em 
Assunção, quando da visita do Papa João Paulo 
II ao Paraguai, onde vive a maior concentração 
de guaranis da América do Sul. Ao lado do 
castelhano, o guarani é língua oficial do 
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Paraguai. 

Antífona da entrada 
        
Por amor de Cristo, o sangue dos mártires 

foi derramado na terra. Por isso sua recom-
pensa é eterna.

Oração do dia

Senhor, que a vossa palavra cresça nas 
terras onde os vossos mártires a semearam e 
seja multiplicada em frutos de justiça e de paz.

Leitura - Ap 11,4-12

Leitura do Livro do Apocalipse de              
São João 

4Disseram a mim, João:  Essas duas 
testemunhas são as duas oliveiras e os dois 
candelabros, que estão diante do Senhor da 

5 terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um 
fogo sairá da boca delas e devorará seus 
inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes 

6mal, é assim que vai morrer.  Elas têm o poder 
de fechar o céu, de modo que não caia chuva 
alguma enquanto durar a sua missão profética. 
Elas têm também o poder de transformar as 
águas em sangue. E quantas vezes elas 
quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de 

7praga.  Quando elas terminarem o seu 
testemunho, a besta que sobe do Abismo vai 
combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. 
8 E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar 
expostos na praça da grande cidade, que se 
chama, simbolicamente, Sodoma e Egito, e na 
qual foi crucificado também o Senhor delas.         
9 Gente de todos os povos, raças, línguas e 
nações, verão seus cadáveres durante três dias 
e meio, e não deixarão que os corpos sejam 

10 sepultados. Os habitantes da terra farão festa 
pela morte das testemunhas; felicitar-se-ão e 
trocarão presentes, pois estes dois profetas 
estavam incomodando os habitantes da terra". 
11 Depois dos três dias e meio, um sopro de vida 

veio de Deus, penetrou nos dois profetas e eles 
ficaram de pé. Todos aqueles que os contem-

12plavam, ficaram com muito medo.  Ouvi então 
uma voz forte vinda do céu e chamando os dois: 
"Subi para aqui!" Eles subiram ao céu, na 
nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. 
- 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, a vós 
que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo 
Davi. R.

Aclamação ao Evangelho - 2 Tm 1,10

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida 
imperecíveis. R.

Evangelho - Lc 20,27-40

A fé na ressurreição da carne – do ser 
humano em sua totalidade – sempre foi um 
desafio para a fé. O recurso a objeções ridículas 
como as relatadas no Evangelho de hoje mostra 
a dificuldade em superar os obstáculos opostos 
pela razão humana à onipotência da vida e do 
amor divino.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo escrito por Lucas 

Naquele tempo:  Aproximaram-se de 27

Jesus alguns saduceus, que negam a ressur-
reição,  e lhe perguntaram: "Mestre, Moisés 28
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deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão 
casado e este morrer sem filhos, deve casar-se 
com a viúva a fim de garantir a descendência 
para o seu irmão.  Ora, havia sete irmãos. O 29

primeiro casou e morreu, sem deixar filhos.                   
30 31 Também o segundo  e o terceiro se casaram 
com a viúva. E assim os sete: todos morreram 
sem deixar filhos.  Por fim, morreu também a 32

mulher. Na ressurreição, ela será esposa de 33 

quem? Todos os sete estiveram casados com 
ela."  Jesus respondeu aos saduceus: "Nesta 34

vida, os homens e as mulheres casam-se,                       
35 mas os que forem julgados dignos da 
ressurreição dos mortos e de participar da vida 
futura, nem eles se casam nem elas se dão em 
casamento;  e já não poderão morrer, pois 36

serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, 
porque ressuscitaram.  Que os mortos 37

ressuscitam, Moisés também o indicou na 
passagem da sarça, quando chama o Senhor 'o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó'.  Deus não é Deus dos mortos, mas dos 38

vivos, pois todos vivem para ele".  Alguns 39

doutores da Lei disseram a Jesus: "Mestre, tu 
falaste muito bem".  E ninguém mais tinha 40

coragem de perguntar coisa alguma a Jesus.            
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Ser discípulo de Jesus, Filho de Deus, é 
reconhecê-Lo na fé e acolhê-Lo na vida. 
Peçamos essa graça ao Pai do Céu, dizendo:          
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que a Igreja possa realizar a sua 
missão com total independência dos poderes 
políticos e seja na sociedade a voz da 
consciência humana, oremos.

2.  Para que os cristãos amem a Deus e a 
sua Lei, e amem também a sua Pátria e suas 
boas tradições, mas não cedam perante quem 
não respeita a sua fé, oremos. 

3.  Para que as lágrimas de Jesus e o seu 
lamento sobre a cidade de Jerusalém e os seus 
filhos nos revelem o que está escondido aos 
nossos olhos, oremos.

4.  Para que cada um de nós sinta a alegria 
da verdadeira liberdade em Cristo, que traz 
consigo um modo novo de olhar o mundo, 
oremos.

Senhor, Deus de toda a sabedoria, ensinai-
nos no dia a dia o que ainda não sabemos e 
mostrai-nos no Céu o que desejamos contem-
plar. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Com alegria, Senhor, nós vos oferecemos 
os frutos da terra, a fim de que, pelo sacrifício 
que vosso Filho ofereceu por todos, nos 
concedais a benção e a santidade. 

Oração depois da comunhão

Senhor, que os vossos fiéis, vivam na fé e na 
caridade, pois repartem com os irmãos o pão 
da vida e, até a vossa vinda, bebam o cálice da 
salvação. 

A Semente na Terra - Lc 20,27-40

O novo templo vai se levantando sobre as ruínas do velho. Não é construído com pedra e 
massa, mas com a palavra que entra pelos ouvidos dos discípulos. Já se delineiam seus 
traços fundamentais: a conversão à autoridade do Evangelho (20,1ss.); a fidelidade de 

Deus, que realiza a promessa de uma maneira surpreendente (20,9ss.); o fim do domínio do 
Imperador (20,20ss.) e o início do mundo da ressurreição (20,27ss.). Tudo se origina e se 
sustenta na confissão de Jesus como Senhor (20,41ss.).

- Enquanto Marcos insiste na questão do acesso ao mistério da ressurreição – que são o 
conhecimento da Escritura e o poder de Deus (Mc 12,24) – Lucas chama a atenção para a 
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Amanhã, em todas as Dioceses do Brasil, abertura da CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO.

Amanhã, na Solenidade de Cristo Rei, em todas as Paróquias e demais igrejas e oratórios, 
diante do Santíssimo Sacramento exposto, convém renovar o Ato de Consagração do gênero 

humano a Jesus Cristo Rei, previsto para este dia. (cf. Enchir. Indulg. n. 27).
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novidade de vida própria da ressurreição – seremos como anjos, filhos de Deus que vivem para 
ele!

-  Israel chegou à fé na ressurreição aos poucos, formulando-a bem tarde. Não parte do 
pressuposto da imortalidade da alma, mas da experiência da promessa e do poder de Deus. A tese 
de fundo tem tudo a ver com o núcleo duro da fé bíblica: o amor de Deus dura para sempre e não 
pode fracassar nem diante da morte; deve vencê-la e fazer-nos ressurgir para manter a sua 
fidelidade. Essa revelação funda-se no Pentateuco, passa pelos profetas e atinge sua mais alta 
formulação em Sb 3-5 e 2Mc 7. A ressurreição nos leva a reconhecer Deus: “Então sabereis que 
eu sou Iahweh, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. 
Colocarei em vós o meu Espírito e revivereis; far-vos-ei repousar no vosso país; sabereis que eu 
sou o Senhor. Eu o disse e o farei” (Ez 37,13-14). 

-  Os discípulos de Jesus chegaram propriamente à fé com a ressurreição de Jesus. A 
alegria que brota da experiência da ressurreição de Jesus é tanta que dá aos discípulos força para 
segui-lo até à cruz, de modo a participarem eles também da ressurreição dos mortos (Fl 3,11). A 
fé na ressurreição é princípio, ambiente e meta do dinamismo da vida cristã. “Se Cristo não 
ressuscitou, vã é a vossa fé e estais ainda nos vossos pecados” (1Cor 15,17). A ressurreição 
consiste em estar “sempre com o Senhor” (1Ts 4,17), pelo qual vivemos desde já no dom do 
Espírito. Paulo é incisivo: “Para mim, viver é Cristo” (Fl 1,21), pois “não sou eu que vivo, mas 
Cristo que vive em mim. Esta vida na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e deu a 
si mesmo por mim” (Gl 2,20). Apóstolo, na visão de Lucas, é justamente alguém que 
testemunhou a ressurreição: “testemunha da ressurreição” (At 1,22)!

-  A ressurreição corporal encontrou muita resistência na cultura helenística, que exaltava o 
espírito e desprezava – teoricamente, é claro – a matéria (cf. At 17,18-32). Justamente por isso, 
tanto Lucas como Paulo sentem a necessidade de insistir nesse ponto (Lc 24,39ss; 1Cor 15).

-  Entre os judeus, a fé na ressurreição não só é tardia, mas também contestada por alguns. 
Enquanto os fariseus a professam, os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos (cf. At 
23,6ss.). Sua rejeição é tanta que não perdem ocasião de ridicularizá-la, como no Evangelho de 
hoje. Jesus procura mostrar, antes de tudo, que ela não é absurda: é uma vida nova, que não tem 
mais necessidade de matrimônio e geração, pois a morte não dominará mais (vv. 34ss). Na 
verdade, segue um modo rabínico de raciocinar, como está implicitamente afirmada na própria 
Torah (vv. 37ss.).      

 Santos do dia: Totto de Ottobeuren (+815); Isabel da Turíngia (1207-1231); Davi de 
Augsburg (1200-1272); Matilde de Hackeborn (1241-1299).

Testemunhas do Reino: Santos Jiménez Martínez e Jerônimo “Don Chomo, pastores 
protestantes e lavradores (Guatemala, 1980).

Datas comemorativas: Dia da Bandeira do Brasil. Dia Internacional do Xadrez. 
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20
34  DOMINGO DO TEMPO COMUM  NOSSO SENHOR º -

JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO olenidade- S
 (Cor branca - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - Celebramos hoje a 
solenidade de Cristo, rei do universo. Contem-
plamos o Senhor na sua glória e o seu Reino de 
vida, liberdade e amor plenamente realizados. 
Com a solenidade de Cristo rei, encerra-se o 
Ano Litúrgico. Um bom momento para ava-
liarmos nossa participação na vida da Igreja, 
especialmente nas suas atividades e liturgias. 
Façamos dessa Eucaristia uma grande ação de 
graças por tudo o que recebemos dele neste 
Ano Litúrgico.

Antífona da entrada

O Cordeiro que foi imolado é digno de 
receber o poder, a divindade, a sabedoria, a 
força e a honra. A ele a glória e poder através 
dos séculos.

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, que dispu-

sestes restaurar todas as coisas no vosso 
amado Filho, Rei do universo, fazei que todas as 
criaturas, libertas da escravidão e servindo à 
vossa majestade, vos glorifiquem eternamente.

Leitura - 2Sm 5,1-3

Leitura do Segundo Livro de Samuel 

Naqueles dias:  Todas as tribos de Israel 1

vieram encontrar-se com Davi em Hebron e 
disseram-lhe: Aqui estamos. Somos teus 
ossos e tua carne.  Tempo atrás, quando Saul 2

era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios 
de Israel. E o Senhor te disse: Tu apascentarás o 
meu povo Israel e serás o seu chefe".  Vieram, 3

pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em 
Hebron. O rei Davi fez com eles uma aliança em 
Hebron, na presença do Senhor, e eles o 
ungiram rei de Israel. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 121

R. Quanta alegria e felicidade: vamos 
à casa do 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. Para lá sobem as tribos de Israel, as 
tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de 
Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá 
está e o trono de Davi. R.

Leitura - Cl 1,12-20

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses 

Irmãos:  Com alegria dai graças ao Pai, que 12

vos tornou capazes de participar da luz, que é a 
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herança dos santos.  Ele nos libertou do poder 13

das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho 
amado,  por quem temos a redenção, o perdão 14

dos pecados.  Ele é a imagem do Deus 15

invisível, o primogênito de toda a criação,                         
16 pois por causa dele foram criadas todas as 
coisas no céu e na terra, as visíveis e as 
invisíveis, tronos e dominações, soberanias e 
poderes. Tudo foi criado por meio dele e para 
ele.  Ele existe antes de todas as coisas e todas 17

têm nele a sua consistência.  Ele é a Cabeça 18

do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o Princípio, o 
Primogênito dentre os mortos; de sorte que em 
tudo ele tem a primazia,  porque Deus quis 19

habitar nele com toda a sua plenitude  e por 20

ele reconciliar consigo todos os seres, os que 
estão na terra e no céu, realizando a paz pelo 
sangue da sua cruz. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. É bendito aquele que vem vindo, que 

vem vindo, em nome do Senhor! E o Reino que 
vem, seja bendito, ao que vem e a seu Reino, o 
louvor! R.

Evangelho - Lc 23,35-43

Jesus nunca aceitou ser chamado de rei 
nem quis ser coroado como rei. Seu Reino é 
diferente de todos os reinos deste mundo. Seu 
reino é verdade e vida, amor e liberdade para 
todos e todas. Acontece na humildade e na 
pobreza, como convém ao amor, cuja única 
riqueza é a pessoa amada, cuja glória é a vida 
do outro.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

35Naquele tempo:  Os chefes zombavam de 
Jesus dizendo: "A outros ele salvou. Salve-se a 
si mesmo, se, de fato, é o Cristo de Deus, o 

36Escolhido!"  Os soldados também caçoavam 
dele; aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, 

37 e diziam: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti 
38mesmo!"  Acima dele havia um letreiro: "Este é 

39o Rei dos Judeus."  Um dos malfeitores cru-
cificados o insultava, dizendo: "Tu não és o 

40Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós!"  Mas o 
outro o repreendeu, dizendo: "Nem sequer 
temes a Deus, tu que sofres a mesma conde-

41nação?  Para nós, é justo, porque estamos 
recebendo o que merecemos; mas ele não fez 

42nada de mal."  E acrescentou: "Jesus, lembra-
                    te de mim, quando entrares no teu reinado." 

43 Jesus lhe respondeu: "Em verdade eu te digo: 
ainda hoje estarás comigo no Paraíso."                       
- Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Oremos pelos mais pobres deste mundo, 
que, um dia, serão nossos juízes pela boca de 
Cristo, rei do universo, dizendo: R. Senhor, 
venha a nós o vosso reino. 

1.  Pela santa Igreja e por todos os seus 
filhos e filhas, pelos pobres e por aqueles que 
os assistem na fome, na doença ou na prisão, 
oremos ao Senhor.

2.  Pelo papa Francisco, agradecendo a 
Deus por seu testemunho de misericórdia, de 
maneira especial pelo Ano Santo da Miseri-
córdia que termina hoje, oremos ao Senhor. 

3.  Pelos bispos, presbíteros e diáconos e 
por todos os que, imitando o Bom Pastor, 
orientam os fiéis para o seu Reino, oremos ao 
Senhor.

4.  Pelos doentes, prisioneiros e conde-
nados, pelos que esperam ver despontar a 
salvação, e por todos os moribundos e defun-
tos, oremos ao Senhor.

5.  Pelos que veem Cristo em cada ser 
humano, pelos servidores dos que mais sofrem 
e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos 
ao Senhor.

6.  Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, 
pelos que nunca o descobriram nem viveram e 
por aqueles que por ele dão a própria vida, 
oremos ao Senhor.
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Senhor, nosso Deus, que nos enviastes o 
vosso Filho, não para condenar, mas para salvar 
todos os homens, dai-nos a graça de O 
reconhecer nos mais pobres e desprezados 
deste mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Oferecendo-vos estes dons que nos recon-
ciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que 
o vosso próprio Filho conceda paz e união a 
todos os povos.

Sugestão: Oração eucarística III

Prefácio: Cristo, Rei do universo

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. Com óleo de exultação, consa-

grastes sacerdote eterno e rei do universo 
vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
Ele, oferecendo-se na Cruz, vítima pura e 
pacífica, realizou a redenção da humanidade. 
Submetendo ao seu poder toda criatura, 
entregará à vossa infinita majestade um reino 
eterno e universal: reino da verdade e da vida, 
reino da santidade e da graça, reino da justiça, 
do amor e da paz. Por essa razão, hoje e 
sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, 
aos querubins e serafins, e a toda a milícia 
celeste, cantando (rezando) a uma só voz: 

Oração depois da comunhão

Alimentados pelo pão da imortalidade, nós 
vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de 
obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, 
Rei do universo, possamos viver com ele 
eternamente no reino dos céus. 

A Semente na Terra - Lc 23,35-43

A
 liturgia de hoje propõe celebrar Cristo, Rei do Universo. Para isso, resgata uma das 
passagens mais profundas e bonitas do Evangelho de Lucas, a passagem do malfeitor 
arrependido. É a passagem conhecida como “o Evangelho dentro do Evangelho”, uma 

das cenas mais dramáticas e comoventes da paixão. Mergulhar no mistério da cruz, mais, no 
grande perdão que marca a crucificação, é adentrar no sentido último do reinado de Jesus: a 
misericórdia absoluta pelos pecadores.

-   a primeira zombaria da passagem é feita pelos chefes dos Os chefes zombavam de Jesus:
judeus. É a primeira das quatro zombarias que marcam a crucificação em Lucas. 

-   O conteúdo da fala dos Salve-se a si mesmo, se, de fato, é o Cristo de Deus, o Escolhido!
chefes é teológico e põe em questão o plano de Deus. Com sua pergunta, põem em dúvida o 
cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus. Ele não seria o enviado de Deus, 
ungido para libertar o povo de Israel.

-   O segundo escárnio aparece na boca dos Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo!
soldados. Eles não entendem de teologia, mas estão submetidos a um rei. Quando olham para 
Jesus crucificado, são incapazes de compreendê-lo com a majestade que acompanhava os 
imperadores romanos. Assim, colocam em cheque sua capacidade de salvar o povo. Um homem 
degradado na cruz não poderia fazer nada por outra pessoa. 

-  A terceira zombaria é desenhada Acima dele havia um letreiro: “Este é o Rei dos Judeus”: 
com a ironia que acompanha a cruz. Era o momento menos nobre de Jesus, quando olhado na 
ótica dos homens. Estava crucificado como um malfeitor e não tinha aspecto real. Como poderia 
ser o chefe dos judeus? Mais uma vez, quando se fala de “rei”, o único sentido que os homens dão 
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ao termo é o político. Para eles, não existe um rei sem sua majestade representada em termos 
humanos.

-  Jesus é apresentado ao lado de dois malfeitores, Um dos malfeitores crucificados: 
crucificados com ele (23,32). Lucas abranda o texto de Marcos que diz que são dois ladrões (Mc 
15,27). Com isso, Lucas mostra que há algo muito maior nessa cena, que os homens, presos em 
sua visão temporal dos acontecimentos, são incapazes de ver. Na verdade, cumpre-se o que já 
sinalizava o cap. 22: “Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: Ele foi 
contado entre os iníquos.” (Lc 22,37, citando Is 53,12).

-   o verbo , usado para as injúrias do malfeitor, é forte, em O insultava: blaspheméo
consonância com  (“ridicularizar”) para os chefes e  (“caçoar”) para os ekmykterízo empaízo
soldados.

-   As zombarias alcançam seu grau “Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós!”:
máximo. O malfeitor à esquerda grita um termo eminentemente teológico: “Cristo”. Se Jesus era 
o “Cristo”, o “Messias”, então nele estariam todas as esperanças de salvação dos homens. 

-   O outro malfeitor Para nós, é justo, porque estamos recebendo o que merecemos:
crucificado pensa com as únicas categorias que têm em mente: a justiça retributiva. Para um 
judeu da época, o homem que pecava deveria ser castigado por Deus. Para o malfeitor à direita, a 
cruz era o fim merecido.

-   Lucas insiste na proclamação da inocência de Jesus, atestada por Ele não fez nada de mal:
Pilatos, pelo malfeitor na cruz e pelo centurião (Lc 23,4.14-15.22). O significado salvifico da 
morte de Jesus resplandecerá no imaginário do justo, que não tem nenhuma culpa, mas assume 
em si a culpa dos outros. 

-  A única salvação esperada por Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado: 
um crucificado seria futura. Contudo, o malfeitor arrependido faz o que nenhum dos interlocutores 
anteriores fora capaz: reconhece que Jesus é o Cristo. No momento em que não apresentava 
nenhuma característica de rei, consegue reconhecer que seu reinado está em outro lugar e espera, 
assim, uma salvação que viria no futuro. 

-  A atenção de Jesus no momento mais crítico da história da salvação Jesus lhe respondeu: 
não vai para as multidões, mas para o pequeno que pecou e precisa de perdão, da mesma forma 
que o bom pastor se preocupa com a ovelha desgarrada em detrimento de todo o rebanho (Lc 
15,4-7).

-  A visão retributiva de justiça por parte do malfeitor Ainda hoje estarás comigo no Paraíso: 
é superada pela experiência do amor misericordioso de Deus, que confere a ele muito mais do 
que havia sido pedido. Jesus não oferece uma salvação futura, mas presente. Em Lucas, Jesus 
ensinará que diante dos pecadores é possível ir além da Lei, isto é, oferecer o perdão e isso 
também significa ir além da justiça. O perdão restaura a unidade que havia sido rompida com o 
pecado. É assim o agir de Deus que age com misericórdia e com amor. Jesus mostra que a cruz 
não é o fim, mas se torna caminho para aqueles que o aceitam na fé. Estes encontram sempre em 
Jesus crucificado uma nova chance de salvação.

O Evangelho de hoje – solenidade de Cristo Rei – fala da realeza de Jesus, princípio da nossa 
salvação. Do seu trono, a cruz, ele pronuncia o julgamento de Deus sobre os inimigos: perdoa e 
doa o Reino aos malfeitores. Assim, podemos compreender em que sentido Jesus é rei e que 
salvação nos traz. É um rei que exerce o seu domínio servindo. É um rei cujo único poder é o poder 
de amar e amar até à morte. É um rei que não apela aos seus súditos para safar-se da morte, uma 
vez que é justamente nela que ele nos salva. É um rei que reina neste mundo, mas não é deste 
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mundo, pois reina de maneira qualitativamente nova. A sua salvação não é exatamente a que nós 
esperamos. É a de um Deus que se faz condenar à nossa mesma pena para poder estar conosco e 
levar-nos consigo à pátria da vida e da liberdade.

MÁRTIR FIEL

José Antonio Pagola

Este é o rei dos judeus.

Os cristãos atribuímos diferentes nomes ao Crucificado: "redentor", "salvador", "rei", 
"libertador". Podemos aproximar-nos dele agradecidos: ele nos resgatou da perdição. Podemos 
contemplá-lo comovidos: ninguém nos amou tanto assim. Podemos abraçar-nos a ele para 
encontrarmos forças no meio dos nossos sofrimentos e dores.

Mas entre os primeiros cristãos, ele também era chamado de " ", que significa mártir
"testemunha". Um escrito chamado , redigido por volta do ano 95, vê no crucificado o Apocalipse
" ", " ". Do alto da cruz, Jesus nos é apresentado como uma testemunha fiel mártir fiel testemunha fiel
de uma maneira de entender e viver a existência identificado com os últimos.

Identificou-se tanto com as vítimas inocentes que terminou como elas. Sua palavra 
incomodava. Ele tinha ido longe demais ao falar de Deus e sua justiça. Nem o Império nem o 
Templo podiam o podiam permitir. Havia que eliminá-lo. Provavelmente, antes que Paulo 
começasse a desenvolver sua teologia da Cruz, entre os pobres da Galileia se vivia esta 
convicção: "ele morreu por nós", "por nos defender até o fim", "por se atrever a falar de Deus como 
defensor dos últimos".

Ao olhar para o Crucificado, deveríamos nos lembrar, instintivamente, da dor e da humilhação 
de tantas vítimas desconhecidas que, ao longo da história, sofreram, sofrem e sofrerão 
esquecidas por quase todos. Seria um escárnio beijar o Crucificado, invocá-lo ou adorá-lo como 
Rei, enquanto vivemos indiferentes a todo o sofrimento que não seja o nosso.

O Crucifixo está desaparecendo de nossas casas e instituições, mas os crucificados 
continuam aí. Podemos vê-los todos os dias, em qualquer telejornal. Temos de aprender a venerar 
o Crucificado não em um pequeno crucifixo, mas nas vítimas inocentes da fome e das guerras, 
nas mulheres assassinadas por seus parceiros, nos que se afogam no naufrágio de seus barcos.

Confessar o Crucificado como Rei não é só fazer grandes profissões de fé. A melhor maneira 
de aceitá-lo como Senhor é imitá-lo vivendo um pouco mais identificados com os que sofrem 
injustamente.

 Santos do dia: Edmundo de Ostanglien (840-870); Bernardo de Hildesheim (960-1022); Félix 
de Valois (1127-1212); Maria Fortunata (Anna Felice Viti) (1827-1922).

Testemunhas do Reino: Zumbi de Palmares (1695). 

Datas comemorativas: Dia do Auditor Interno. Dia do Profissional Liberal Universitário do Brasil. 
Dia do Datiloscopista Brasileiro. Dia da Proclamação dos Direitos da Criança pela ONU. Dia Nacional 
Brasileiro da Consciência Negra. Dia Internacional dos Direitos da Criança. Dia do Biomédico. 
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21
SEGUNDA-FEIRA - APRESENTAÇÃO 

DE NOSSA SENHORA - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

A festa da Apresentação de Maria - intro-
duzida no século VI no Oriente – ocupa lugar 
importante na liturgia bizantina. Celebra a 
entrada de Maria no Templo de Jerusalém. A 
Filha de Sião exulta de alegria por sua consa-
gração ao Senhor. Festa de origem devocional, 
inspirada no Proto-Evangelho de Tiago, 
começou a ser celebrada no Ocidente, mais 
precisamente em Avinhão (França), durante o 
pontificado de Gregório XI (1370-1378). A 
partir de 1585, sob o pontificado de Sisto V, 
estendeu-se para toda a Igreja. 

Antífona da entrada - Jt 13,23-25

O Senhor Deus vos abençoou, Virgem 
Maria, mais que a todas as mulheres. Ele 
exaltou o vosso nome: que todos os povos 
cantem vosso louvor.

 
Oração do dia

Ao celebrarmos, ó Deus, a gloriosa 
memória da Santa Virgem Maria, concedei-
nos, por sua intercessão, participar da 
plenitude da vossa graça.

Leitura - Zc 2,14-17

Leitura da Profecia de Zacarias 

14 'Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis 
que venho para habitar no meio de ti, diz o 
Senhor.  Muitas nações se aproximarão do 15

Senhor, naquele dia, e serão o seu povo. 
Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor 
dos exércitos me enviou a ti.  O Senhor entrará 16

em posse de Judá, como sua porção na terra 
santa, e escolherá de novo Jerusalém.  Emu-17

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

- Palavra do Senhor.

Cântico evangélico - Lc 1

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

1.  A minh'alma engrandece ao Senhor, e 
se alegrou o meu espírito em Deus, meu 
Salvador, pois, ele viu a pequenez de sua serva, 
desde agora as gerações hão de chamar-me de 
bendita. R.

 2.  O Poderoso fez por mim maravilhas e 
Santo é o seu nome! Seu amor, de geração em 
geração, chega a todos que o respeitam. R.

3.  Demonstrou o poder de seu braço, dis-
persou os orgulhosos. Derrubou os poderosos 
de seus tronos e os humildes exaltou. De bens 
saciou os famintos e despediu, sem nada, os 
ricos. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Lc 11,28

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

Deus! R. 

Evangelho - Mt 12,46-50

O anúncio do Reino e o chamamento dos 
discípulos vão pouco a pouco formando a nova 
família de Jesus. Não uma família de sangue, 
mas de adesão livre, de compromisso 
consciente, de fé. Há uma ruptura com a família 
de Nazaré, não se pode negar. Mas, na medida 
em que aquela família, sobretudo, Maria, adere 
ao Pai e faz a sua vontade, ela faz parte da nova 
família também. Aliás, os discípulos irão 
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perceber com toda a clareza, Maria estará no 
centro, no coração, da nova família de Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo,  Enquanto Jesus estava 46

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

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

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

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

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

Preces dos fiéis

Elevemos as nossas orações a Deus Pai 
todo-poderoso e, por intercessão da gloriosa 
Virgem Maria, invoquemos a divina miseri-
córdia, dizendo: R. Interceda por nós a 
Virgem cheia de graça.

1.  Para que as Igrejas do Oriente e do 
Ocidente, que celebram neste dia a dedicação 
da Virgem Maria, sejam como ela templos 
espirituais da santa glória de Cristo, oremos.

2.  Para que a Apresentação da Virgem 
Maria nos faça contemplar nela o ideal de todos 

os cristãos e cristãs, que o Batismo consagrou 
para sempre a Deus, oremos.

3.  Para que a Virgem cheia de graça seja o 
modelo daqueles e daquelas que fazem das 
suas vidas uma resposta mais plena ao apelo do 
Evangelho, oremos.

4.  Para que a Virgem de Nazaré e Mãe de 
Deus seja também modelo dos que se 
consagram, no ministério ordenado, ao serviço 
de Jesus Cristo e da Igreja, oremos.

Senhor, nosso Deus, estendei a vossa 
misericórdia sobre os filhos e filhas que Vos 
amam e suplicam e que humildemente 
entregam as suas preces nas mãos da Virgem 
Mãe de Nazaré. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso 
Filho, que, ao nascer da Virgem Mãe, não 
diminuiu, mas consagrou a sua integridade. E 
fazei que ele, apagando os nossos pecados, vos 
torne agradáveis nossas oferendas. 

 Prefácio de Nossa Senhora, I ou II

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, 
alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. 
Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao 
mistério da nossa Redenção.

A Semente na Terra - Mt 12,46-50

Mãe, irmãos e irmãs de Jesus são todos aqueles e aquelas que estendem a mão para 
comer o alimento de Jesus, que consiste em fazer a vontade de Deus (Jo 4,34).

-  Nos cinco versículos do Evangelho de hoje, se fala de mãe, de irmão, de irmã de Jesus. 
Fala o narrador e fala o próprio Jesus, Jesus por três vezes. A questão é ser ou não 
“consanguíneo” de Jesus, que deve ter sido importante no primeiro século de nossa era. Basta 
acenar ao tema dos “irmãos” e “irmãs” de Jesus, alguns ocupando posição de destaque na Igreja.

-  Marcos aborda essa questão de forma dura e crítica (Mc 3,20-35). Tem-se a impressão 
que até Maria fica mal posicionada na posição de Marcos. Mateus, porém, tira a conclusão 
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positiva – a conclusão que fica implícita em Marcos.
- Jesus nos traz o conhecimento e o amor recíproco que circula entre o Pai e o Filho (Mt 

11,25-30). Esse dom sublime supera toda expectativa, mesmo a do Batista (Mt 11,2-15). Os 
contemporâneos de Jesus não o entendem (Mt 11,16-24). Os fariseus tomam a decisão de matá-
lo (Mt 12,14). Motivo? Acusam-no de colaboração com satanás (Mt 12,24) e pedem-lhe sinais 
(Mt 12,38ss.). Os parentes de Jesus consideram-no louco (Mc 3,21). Mateus migra da 
cristologia para a antropologia (e a eclesiologia): quem faz parte da família de Jesus.

-  Na verdade, a essa altura do ministério, Jesus não está mais só. O parentesco da carne é 
superado pelo parentesco no Espírito: “Ainda que tenhamos conhecido o Cristo segundo a carne, 
agora não o conhecemos mais assim” (2Cor 5,16). Desponta uma nova família, a família que o 
Deus-Amor sonhou desde o coração do Pai. Nasce a família do Filho, com mãe, irmãos, irmãs. 

-  Não existe só uma consanguinidade física. Existe uma “consanguinidade” espiritual. Há 
um parentesco com Deus, aberto a todo ser humano, próximo ou distante. Seu DNA consiste em 
fazer a vontade do Pai, que se exprime na Palavra, no Filho, na palavra humana do Filho divino. 

-  Se é verdade que nos tornamos a palavra que ouvimos e fazemos, ela é uma semente que 
gera segundo a própria espécie (Mt 13,1ss.). Por isso, a palavra de Deus nos gera da espécie de 
Deus e torna-nos participantes da natureza divina (1Pd 1,23; 2Pd 1,4). Quem acolhe a Palavra tem 
o poder de tornar-se filho de Deus, filho gerado não pela carne ou pelo querer do ser humano, mas 
pelo próprio Deus (Jo 1,12ss.). Discípulo verdadeiro não é o que confessa Jesus como Senhor 
(Mt 7,21), mas o que faz a vontade do Pai, tendo em si o Espírito do Filho. Aqui está a nossa 
verdadeira filiação, a nossa nova identidade, os nossos laços de família! 

 Santos do dia: Rufo (I século); Gelásio I (+496); Emanuel de Alzon (1810-1880).

Testemunhas do Reino: Massacre de La Unión (Honduras, 1975).

Datas comemorativas: Dia da Homeopatia. Dia das Saudações. Proclamação da 
Independência da Colômbia (1831). Fundação da Organização Nacional de Mulheres de Chicago 
(1966). Dia Mundial da Televisão (ONU). 

22 TERÇA-FEIRA  CECÍLIA, Virgem, Mártir - Memória - S.
 (Cor vermelha - Ofício próprio da memória)

A vida de Santa Cecília – datável entre os 
séculos II e III – constitui um problema sério 
para a hagiografia. Um grande estudioso diz 
que “talvez não haja questão mais intrincada, 
em toda a hagiografia romana” do que a desta 
santa (cf. E. Delehaye, Étude sur le légendier 
romain, Bruxelles, 1936, pp. 73-96). Na 
verdade, tudo é questionado: os dados do 
Martyrologium hieronimianum; as afirmações 
do Sínodo Romano de 499; a menção da festa 
no dia 22 de novembro de 545 na biografia do 

Papa Virgílio e, sobretudo, a sua Paixão (quer 
dizer, o relato do seu martírio). Nem mesmo a 
cripta da Santa nas Catacumbas de São Calisto 
são totalmente fidedignas. A consequência é 
que é muito difícil, com esses pressupostos, 
chegar a conclusões certas. Igualmente, a 
história das suas relíquias, suas vicissitudes 
durante a Idade Média, a sua descoberta em 
1599, colocam mais problemas do que pistas 
para uma solução. Por isso, alertam os 
estudiosos que toda conclusão em relação às 
origens do culto de Santa Cecília é fortemente 
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incerta. Delehaye, por exemplo, sugere que 
Cecília pertencesse à família romana dos 
Caecilii, mas isso também não vai além de uma 
conjectura. O que é certo é a popularidade que 
gozou desde, pelo menos, o momento em que 
entrou no legendário romano. Mesmo assim – 
e apesar de todos os 'fundadores' dos 'títulos' 
romanos terem sido supressos do Calendário 
universal da Igreja, bem como, na revisão do 
Calendário, terem sido supressos nomes de 
muitos mártires que apresentavam graves 
dificuldades históricas – o nome de Cecília 
permaneceu. Diz-se – mas só se diz – que João 
XXIII interveio pessoalmente para mantê-lo. E 
João XXIII era doutor em História da Igreja! Dois 
fatos, contudo, relacionados com Santa Cecília, 
são antiquíssimos: o 'titulus' basilical de Santa 
Cecília (sua basílica fica no famoso bairro 
romano de Trastevere), com certeza anterior ao 
ano 313 (quando terminaram as persegui-
ções); a festa de Santa Cecília era celebrada, 
em sua basílica do Trastevere, já no ano de 545. 
É também digno de nota que Cecília foi 
sepultada nas Catacumbas de São Calixto, num 
lugar de honra, ao lado da chamada “cripta dos 
papas”. Consta que o Papa Pasqual I, fervoroso 
devoto da santa, transferiu seus restos mortais 
para a cripta da basílica da Santa no Trastevere. 
Exagero e mitificação à parte, diz-se também 
que, quando, no final do século XVI, o sarcófago 
foi aberto, o corpo de Cecília apresentava um 
excepcional estado de conservação. Foi nesta 
ocasião que Maderna, um competente escultor 
italiano, executou aquela imagem da Mártir 
bastante difundida: Cecília deitada de lado, 
envolta num vestido de seda, escondendo o 
rosto, o talho do verdugo no pescoço, o dedo 
indicador sobressaindo na mão esquerda 
(indicando um só Deus) e, na direita, o polegar, 
o indicador e o anular (simbolizando a 
Trindade). 

Antífona da entrada

Eis uma verdadeira testemunha, que 
derramou seu sangue pelo Cristo. Não temeu 

as ameaças dos juízes e conquistou o reino do 
céu.

Oração do dia

Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e 
dignai-vos atender as nossas preces pela 
intercessão de Santa Cecília.

Leitura - Ap 14,14-19

Leitura do Livro do Apocalipse de              
São João 

Eu, João,  na minha visão, vi uma nuvem 14

branca e sentado na nuvem alguém que parecia 
um "filho de homem". Tinha na cabeça uma 
coroa de ouro e, nas mãos, uma foice afiada.         
15 Saiu do Templo um outro anjo, gritando em 
alta voz para aquele que estava sentado na 
nuvem: "Lança tua foice, e ceifa. Chegou a hora 
da colheita. A seara da terra está madura!"  E 16

aquele que estava sentado na nuvem lançou a 
foice, e a terra foi ceifada.  Então saiu do 17

templo que está no céu mais um anjo. Também 
ele tinha nas mãos uma foice afiada.  E saiu, de 18

junto do altar, outro anjo ainda, aquele que tem 
o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para 
aquele que segurava a foice afiada: "Lança a 
foice e colhe os cachos da videira da terra, 
porque as uvas já estão maduras".  E o anjo 19

lançou a foice afiada na terra, e colheu as uvas 
da videira da terra. Depois, despejou as uvas no 
grande lagar do furor de Deus. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 95

R. O Senhor vem julgar nossa terra.

1.  Publicai entre as nações: "Reina o 
Senhor!" Ele firmou o universo inabalável, e os 
povos ele julga com justiça. R.

2.  O céu se rejubile e exulte a terra, 
aplauda o mar com o que vive em suas águas; 
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os campos com seus frutos rejubilem e exultem 
as florestas e as matas. R.

3.  Na presença do Senhor, pois ele vem, 
porque vem para julgar a terra inteira. Gover-
nará o mundo todo com justiça, e os povos 
julgará com lealdade. R.

Aclamação ao Evangelho - Ap 2, 10c

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Permanece fiel até a morte, e a coroa da 

vida eu te darei! R.

Evangelho - Lc 21,5-11

Começa, com o Evangelho de hoje, o 
chamado “grande apocalipse” de Lucas. 
Enquanto o “pequeno apocalipse” diz respeito 
ao destino pessoal, que tem seu desfecho na 
morte, o “grande apocalipse” (Lc 21,5-36) se 
interessa pelo destino coletivo, que se concluirá 
com o fim do mundo. A “minha” história 
pessoal se completa com a “nossa” história 
coletiva. “Apocalipse” não é sinônimo de 
“desastre”, mas significa “revelação” de uma 
realidade ainda desconhecida. No Evangelho 
de hoje, as palavras de Jesus revelam o sentido 
profundo, ainda escondido, da realidade 
presente. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

5Naquele tempo:  Algumas pessoas comen-
tavam a respeito do Templo que era enfeitado 
com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus 

6 disse: "Vós admirais estas coisas? Dias virão 
em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será 

7destruído."  Mas eles perguntaram: "Mestre, 
quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal 

                      de que estas coisas estão para acontecer? 
8 Jesus respondeu: "Cuidado para não serdes 
enganados, porque muitos virão em meu nome, 
dizendo: 'Sou eu!" - e ainda: 'O tempo está 

9próximo.' Não sigais essa gente!  Quando 

ouvirdes falar de guerras e revoluções, não 
fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas 
aconteçam primeiro, mas não será logo o fim." 
10 E Jesus continuou: "Um povo se levantará 

               contra outro povo, um país atacará outro país. 
11 Haverá grandes terremotos, fomes e pestes 
em muitos lugares; acontecerão coisas pavo-
rosas e grandes sinais serão vistos no céu.                 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus anuncia a destruição do Templo de 
Jerusalém como sinal de outra destruição 
maior, no fim dos tempos. Peçamos ao Pai, com 
humildade, a graça de a aguardar em paz:             
R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1.  Pela santa Igreja una católica e apos-
tólica, sinal levantado entre as nações, para que 
realize a missão que o Senhor lhe confiou, 
oremos, irmãs e irmãos. 

2.  Pelos que são enganados por outros e 
pelas vítimas de terremotos, fomes e epide-
mias, para que Deus os ampare na provação, 
oremos, irmãs e irmãos.

3.  Por todos aqueles que correm atrás de 
sonhos vãos, para que procurem antes de mais 
o Reino de Deus, pois tudo o resto é mais frágil 
do que o barro, oremos, irmãs e irmãos. 

4.  Pelos homens angustiados com o futuro 
ou tentados pelo poder e pela glória, para que 
Jesus Se lhes revele e lhes dê a paz, oremos, 
irmãs e irmãos.

5.  Pelos compositores musicais, instru-
mentistas e cantores, para que o cântico que a 
mártir Cecília cantava no seu coração os inspire 
a cantar a Deus, com arte e com júbilo, oremos, 
irmãs e irmãos. 

Senhor, nosso Pai, fazei-nos viver de tal 
modo no tempo presente, que possamos 
encontrar Vos na vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.
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Oração sobre as oferendas

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

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 21,5-11

Enquanto o “pequeno apocalipse” (Lc 17,20 – 18,8) diz respeito ao destino pessoal, que 
tem seu desfecho na morte, o “grande apocalipse” (Lc 21,5-36) se interessa pelo 
destino cósmico, que se concluirá com o fim do mundo. A “minha” história pessoal se 

completa com a “nossa” história coletiva. 
-  “Apocalipse” não é sinônimo de “desastre”, como o fizeram crer certa literatura 

'apocalíptica' e certos filmes sensacionalistas, mas significa “revelação” de uma realidade ainda 
desconhecida. No Evangelho de hoje, as palavras de Jesus revelam não algo de exótico e oculto, 
mas o sentido profundo da realidade presente. Tiram o véu que nossos erros e medos 
interpuseram entre nós e a realidade, de modo que possamos ver aquela verdade que é a palavra 
definitiva de Deus sobre o mundo. “Escatológico” quer dizer final, último, definitivo. Mas é 
preciso estar atentos e distinguir: apocalíptico e escatológico não dizem a mesma coisa!

-  A linguagem “apocalíptica” é relativamente recente na Bíblia: ocupa propriamente os 
tempos finais do Antigo Testamento, o intertestamento, e passagens pontuais do Novo. Usa tintas 
fortes e expressões paradoxais: 'paradoxo' é o que vai além ('pará' em grego) de toda opinião 
(opinião, em grego, se diz 'dóxa'). 

-  A primeira intenção dos evangelistas é mostrar que não estamos caminhando para o 
“fim” (no sentido de destruição), mas para o “fim” (no sentido de finalidade e acabamento). A 
dissolução do mundo velho é, ao mesmo tempo, a criação do mundo novo. Lucas, 
particularmente, além disso, mostra a estreita relação entre a meta final e o caminho atual. Como 
assim? Deus realiza o seu desígnio na história presente com todas as suas contradições. O 
mistério da morte e da ressurreição de Jesus, plenitude do Reino – segundo Orígenes, Jesus é a 
“autobasileia” (= o Reino realizado na pessoa de Jesus) – continua na vida dos discípulos, onde 
a cruz no seguimento é condição de ressurreição na caminhada. O discípulo é chamado a viver a 
cruz no presente como semente da glória futura. 

-  Jesus não mata nenhuma curiosidade a respeito do futuro. Ontem como hoje, nós lhe 
perguntamos “quando” será o fim e quais os seus “sinais”. A essas perguntas ele não responde. O 
que ele veio ensinar-nos é muito mais sério e decisivo. Ele veio ensinar-nos que o mundo tem em 
Deus o seu início e o seu fim e nos convida a viver o presente com um olhar voltado para o início e 
outro, voltado para o fim. Esta é a única ótica que dá sentido à vida que escorre sob os nossos 
olhos. Jesus quer nos livrar daquelas ânsias e alarmismos que acompanham a história da 
humanidade e prejudicam a responsabilidade humana. O homem é o único animal que sabe da 
morte e, devido ao pecado, se deixa guiar pelo medo da morte. A morte triunfa justamente quando 
queremos salvar-nos a todo custo, tornando-nos prisioneiros do egoísmo e vítimas de todo mal. 
Jesus nos oferece a alternativa de viver confiando totalmente no Pai, numa atitude de dom e de 
amor própria de quem já venceu a morte.
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-  Nesses primeiros versículos do “grande apocalipse”, os discípulos querem saber 
“quando” se dará o fim do Templo, que, para eles, é o fim do mundo. Na realidade, não se trata do 
fim do mundo. Trata-se de um acontecimento histórico exemplar, símbolo de todo momento de 
crise. Trata-se de um desafio para aquele (a) que crê, chamado (a) a testemunhar aqui e agora o 
Senhor. É preciso deixar de lado as falsas expectativas de um fim iminente (vv. 8-9). Os pretensos 
sinais do fim são ingredientes normais da nossa história antes do fim. A novidade é que, na 
história da salvação, está se abrindo uma nova página com a “entrada dos pagãos”. O verdadeiro 
sinal de que o Reino está próximo é o testemunho dos discípulos, que seguem e anunciam o seu 
Senhor nesse mundo contraditório, fazendo dele lugar de salvação para todos! 

 Santos do dia: Filemon (I século); Cecília (200-230); Salvador Lilli (1853-1895). 

Testemunhas do Reino: João Cândido (Revolta da Chibata, 1910). 

Datas comemorativas: Dia Universal da Música

23 QUARTA-FEIRA DA 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 84,9

O Senhor fala de paz a seu povo e a seus 
amigos e a todos os que se voltaram para ele.

Oração do dia

Levantai, ó Deus, o animo dos vossos filhos 
e filhas, para que, aproveitando melhor as 
vossas graças, obtenham de vossa paternal 
bondade mais poderosos auxílios.

Leitura - Ap 15,1-4

Leitura do Livro do Apocalipse de                  
São João 

1Eu, João,  vi no céu outro sinal, grande e 
admirável: sete anjos, com as sete últimas 
pragas. Com elas o furor de Deus ia-se 

2consumar.  Vi também como que um mar de 
vidro misturado com fogo. Sobre este mar 
estavam, de pé, todos aqueles que saíram 
vitoriosos do confronto com a besta, com a 
imagem dela e com o número do nome da 

3besta. Seguravam as harpas de Deus.  Entoa-
vam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o 

cântico do Cordeiro, dizendo: "Grandes e 
admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, 
Todo-poderoso! Justos e verdadeiros são os 

4 teus caminhos, ó Rei das nações! Quem não 
temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? 
Só tu és santo! Todas as nações virão prostrar-
se diante de Ti, porque tuas justas decisões se 
tornaram manifestas". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97

R. Como são grandes e admiráveis 
vossas obras, ó Senhor e nosso Deus 
onipotente!

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.  Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, o mundo inteiro e toda gente! As 
montanhas e os rios batam palmas e exultem de 
alegria. R.

4. Na  presença do Senhor, pois ele vem, 
vem julgar a terra inteira. Julgará o universo 
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com justiça e as nações com equidade. R.

Aclamação ao Evangelho - Ap 2, 10c

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Permanece fiel até a morte, e a coroa da 

vida eu te darei! R.

Evangelho - Lc 21,12-19

Se perseguiram a Jesus, perseguirão os 
discípulos. Essa é a primeira realidade que os 
discípulos terão que enfrentar. Os discípulos 
serão perseguidos ao longo de toda a história. 
As palavras de Jesus mostraram-se verdadeiras 
para a geração de Lucas e para as gerações 
sucessivas. O que importa é a participação do 
discípulo no mistério do Filho do Homem 
entregue por sua fidelidade ao Pai e aos irmãos. 
O discípulo experimenta na carne o que 
aconteceu à carne do seu Mestre, por amor a 
Ele. Seu testemunho continua na história a 
salvação oferecida na Cruz. Onde se morre por 
amor, morre o mundo velho e nasce o mundo 
novo que Jesus veio inaugurar.

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo escrito por Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Antes que estas coisas acon-12

teçam, sereis presos e perseguidos; sereis 
entregues às sinagogas e postos na prisão; 
sereis levados diante de reis e governadores 
por causa do meu nome. Esta será a ocasião 13 

em que testemunhareis a vossa fé.  Fazei o 14

firme propósito de não planejar com antece-
dência a própria defesa;  porque eu vos darei  15

palavras tão acertadas, que nenhum dos 
inimigos vos poderá resistir ou rebater.  Sereis  16

entregues até mesmo pelos próprios pais, 
irmãos, parentes e amigos. E eles matarão 
alguns de vós.  Todos vos odiarão por causa do  17

meu nome.  Mas vós não perdereis um só fio 18

de cabelo da vossa cabeça.  É permanecendo 19

firmes que ireis ganhar a vida!" - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus anuncia à sua Igreja tempos de 
perseguição, mas lhe dá também a certeza da 
vitória final. Peçamos ao Pai que nos faça 
participar nessa vitória, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pelos pastores e fiéis da santa Igreja 
perseguidos por causa do nome de Jesus, para 
que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, 
oremos.

2.  Pelos que sofrem a injustiça e a violên-
cia, ou são entregues pelos próprios familiares, 

para que Deus os ampare na provação, 
oremos.

3.  Pelos que fazem das coisas criadas os 
seus ídolos, para que descubram que só Deus é 
grande e único e pede contas a quem despreza 
a sua Lei, oremos.

4.  Pelos fiéis da nossa comunidade, para 
que louvem e exaltem o Senhor pelas coisas 
belas da natureza, oremos.

Senhor, Deus dos homens e da história, 
sustentai com a vossa força onipotente a 
fraqueza dos que trabalham em vosso nome. 
Por Cristo, nosso Senhor

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos 
mandastes consagrar em vossa honra, e, para 
que eles nos tornem agradáveis aos vossos 
olhos, dai-nos guardar sempre os vossos 
mandamentos.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 
nos separemos de vós, pois nos concedeis a 
alegria de participar da vossa vida.
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A Semente na Terra - Lc 21,12-19

Dê uma lida, primeiro, em A SEMENTE NA TERRA de ontem; só depois, veja o comentário 
de hoje. 

-  Os sete versículos de hoje (Lc 21,12-19) situam-se na primeira parte do “grande 
apocalipse” de Lucas (Lc 21,5-36), que vai do v. 5 ao v. 24. Essa parte contém aquelas palavras 
do Senhor, que, quando Lucas escreveu o seu Evangelho (85-90 d.C.), já tinham acontecido. 
Neste sentido, a situação da Igreja de Lucas não é muito diferente da nossa. De fato, o que 
realmente interessa ao evangelista é ensinar os seus leitores – indivíduos e, sobretudo, 
comunidades – a ler a história à luz do mistério da morte e ressurreição de Jesus.

-  A primeira realidade que os discípulos terão que enfrentar é a perseguição. Os discípulos 
foram perseguidos “antes” da destruição de Jerusalém – conforme Lucas relata no livro dos Atos 
– e serão perseguidos ao longo de toda a história. As palavras de Jesus mostraram-se verdadeiras 
para a geração de Lucas e para as gerações sucessivas. O que importa é a participação do 
discípulo no mistério do Filho do Homem entregue por sua fidelidade ao Pai e aos irmãos. O 
discípulo experimenta na carne o que aconteceu à carne do seu Mestre por amor a Ele. Seu 
testemunho continua na história a salvação oferecida na Cruz. Onde se morre por amor, morre o 
mundo velho e nasce o novo mundo que Jesus veio inaugurar.

-  O máximo testemunho (em grego, ) é o martírio (em grego, ). Pode  “martyría” “martýrion”
ser o testemunho que Deus dá em favor dos discípulos; pode ser o testemunho que os discípulos 
dão em favor do Senhor. As perseguições, ao invés de impedir o Reino, o realizam (At 4,27ss.) e o 
contagiam (At 4,19ss.; 5,18ss.; 5,29; 5,40ss.; 8,4). Tertuliano* fala do sangue dos mártires como 
semente de cristãos!

-  O discípulo não pode ter medo da morte, pois esse medo gera egoísmo. O medo da 

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

(Missa: Comum dos mártires - MR, 745, ou pastores [papas] - MR, 752)

SÃO COLUMBANO, Abade
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Comum dos pastores [missionários] - MR, 761, ou santos [religiosos] - MR, 777)

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, admirável na 
força dos vossos santos, dai-nos comemorar 
com alegria a festa do papa são Clemente, 

Oração do dia

Ó Deus, que reunistes admiravelmente em 
são Columbano a solicitude pela pregação do 

sacerdote e mártir do vosso Filho, que teste-
munhou com o seu sangue o mistério que 
celebrava e confirmou suas palavras com o 
exemplo de sua vida.

Evangelho e o zelo pela vida monástica, con-
cedei que, por sua intercessão e exemplo, vos 
procuremos acima de tudo e nos empenhemos 
no crescimento do vosso povo. 
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morte, que leva à tentativa de salvar-se (= de salvar a pele), explica a traição de Judas, a negação 
de Pedro e a fuga dos discípulos. 

-  O Espírito nos dirá o que dizer na hora da perseguição (Lc 12,12). Seremos possuídos por 
uma sabedoria irresistível, mais forte que o mal. É a sabedoria da cruz, que se mostrou em Jesus 
(Lc 2,43), que se mostrou em Estêvão (At 6,10) e nos mártires de todos os tempos.

-  A decisão por Jesus divide o que o sangue universalmente une (Lc 12,51ss.; 14,25ss.). O 
ódio contra os discípulos é um sinal de que eles não são do mundo (Jo 15,18; Tg 4,4). Trata-se de 
um bom e belo sinal, mas atenção! Não se pode confundir o ódio por causa do Nome com outros 
ódios, por bens e por bônus que não só nada têm a ver com o Nome, mas até se lhe opõem!

-  Perdendo tudo, podemos ter a certeza de que não perdemos nada. A nossa vida está junto 
de Deus. Quem nos faz o mal, ao invés de separar-nos do Senhor, nos une ainda mais a Ele. 
Estêvão, por exemplo, ao morrer, já contemplava a Face do seu Senhor (At 7,55ss.).

-  O tempo presente é tempo de paciência. A “paciência” – que é a capacidade de sofrer, a 
perseverança no sofrimento – é a característica do Filho do Homem, o samaritano que carrega o 
nosso mal. Ele associa o discípulo ao seu mistério de morte e ressurreição. Perdendo a vida, 
misteriosamente a salva (Lc 9,24).

Santos do dia: Clemente I Romano (I século); Felicidade e filhos (+166); Columbano de 
Bobbio (542-615); Wolftrud de Nivelles (610-669); Trudo de Haspengau (630-695); Rachildis 
(900-946); Margarida de Savoia (1390-1464); José Aloísio Faller (1816-1894).

Testemunhas do Reino: Amílcar Oviedo (Paraguai, 1974). Ernesto Abrego e seus quatro 
irmãos (El Salvador, 1980).

Datas comemorativas: Dia Nacional da Mobilização contra a Dengue.

24
QUINTA-FEIRA - SANTO ANDRÉ DUNG-LAC, 

Presbítero, e Companheiros, Mártires - Memória 
(Cor vermelha - Ofício da memória)

O evangelho entrou no Vietnam – onde, 
antes, ficava a região do Tonquino, Annam e 
Conchinchina – por obra de corajosos missio-
nários, no século XVI. A semente do evangelho 
foi fecundada pelo martírio. De fato, entre 1625 
e 1886, com raros intervalos de tranquilidade, 
os cristãos foram duramente perseguidos. Os 
imperadores e os mandarins tramaram todo 
tipo de insídias e perfídias para arrancar a ainda 
tenra plantinha da Igreja. Pode parecer exa-
gerado, mas não é: cerca de 130.000 cristãos e 
cristãs morreram, nesses três séculos, por 
causa de sua fé. Decapitados, crucificados, es-
trangulados, serrados, esquartejados, tortu-
rados nos cárceres e nas minas, a constância 

desses confessores da fé não se dobrou diante 
dos seus carnífices. Queriam apagar a chama 
da fé, mas só fizeram brilhar mais forte e a glória 
do Senhor “que revela nos fracos o seu poder e 
dá aos inermes a força do martírio”, como diz 
um dos prefácios dos mártires. No dia 19 de 
junho de 1988, João Paulo II canonizou uma 
plêiade de 117 mártires, de várias nações, 
raças e línguas. Eram padres, seminaristas, 
catequistas, simples leigos*, entre os quais 
uma mãe, diversos pais de família, soldados, 
artesãos, pescadores, camponeses. Entre 
tantos, um destaque especial para André Dung-
Lac, presbítero, que fora martirizado em 1839 e 
beatificado em 1900, Ano Jubilar, por Leão XIII. 
O dia de hoje foi estabelecido como dia da 
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comemoração desses mártires 'vietnamitas' 
porque alguns deles foram, de fato, mortos no 
dia 24 de novembro. 

Antífona da entrada

A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve 
ser a nossa glória: nele está nossa vida e 
ressurreição; para os salvos, como nós, ela é 
poder de Deus.

Oração do dia

Ó Deus, fonte e origem de toda paternidade, 
que destes aos santos mártires André e seus 
companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho 
até a efusão do sangue, concedei, por sua 
intercessão, que propagando o vosso amor 
entre os irmãos, possamos ser chamados 
vossos filhos e filhas e realmente o sejamos.

Leitura - Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

Leitura do Livro do Apocalipse de             
São João 

1Eu, João,  vi outro anjo descendo do céu. 
Tinha grande poder, e a terra ficou toda 

2iluminada com a sua glória.  Ele gritou com voz 
poderosa: "Caiu! Caiu Babilônia, a grande! 
Tornou-se morada de demônios, abrigo de 
todos os espíritos maus, abrigo de aves 

21impuras e nojentas".  Nessa hora, um anjo 
poderoso levantou uma pedra do tamanho de 
uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, 
dizendo: "Com esta força será lançada 
Babilônia, a Grande Cidade, e nunca mais será 

22encontrada.  E o canto de harpistas e músicos, 
de flautistas e tocadores de trombeta, em ti 
nunca mais se ouvirá; e nenhum artista de arte 
alguma em ti jamais se encontrará; e o canto do 

23moinho em ti nunca mais se ouvirá;  e a luz da 
lâmpada em ti nunca mais brilhará; e a voz do 
esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, 
porque os teus comerciantes eram os grandes 

da terra, e com magia tu enfeitiçaste todas as 
19,1nações".  Depois disso, ouvi um forte rumor, 

de uma grande multidão no céu, que clamava: 
"Aleluia! A salvação, a glória e o poder 

2pertencem ao nosso Deus,  porque seus 
julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, 
Deus julgou a grande prostituta que corrompeu 
a terra com sua prostituição, e vingou nela o 

3sangue dos seus servos".  E repetiram: 
"Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a 
eternidade!"  E um anjo me disse: "Escreve: 9ª

Felizes são os convidados para o banquete das 
núpcias do Cordeiro". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 99

R. São bem-aventurados os que 
foram convidados para a Ceia Nupcial das 
bodas do Cordeiro!

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 - Lc 21,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Levantai vossa cabeça e olhai, pois, a 

vossa redenção se aproxima! R.

Evangelho - Lc 21,20-28

Os Evangelhos não satisfazem nossa 
curiosidade a respeito do futuro. Nós queremos 
saber quando será o fim do mundo e quais são 
os sinais precursores. Jesus não responde. O 
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que ele deixou claro é que o mundo tem em 
Deus o seu início e em Deus tem, para cada um, 
e terá, para todos, o seu fim. Consequen-
temente, devemos viver o presente nesta 
perspectiva. Esta perspectiva, aliás, é a única 
que dá sentido à vida. Qualquer outra só gera 
medo, egoísmo, morte. Tudo terá um fim; o 
mais importante, porém, é buscar a finalidade e 
aproximá-la cada vez mais de nós. Escutemos!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  Quando virdes Jerusalém cercada 20

de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição 
está próxima.  Então, os que estiverem na 21

Judeia, devem fugir para as montanhas; os que 
estiverem no meio da cidade, devem afastar-se; 
os que estiverem no campo, não entrem na 
cidade.  Pois esses dias são de vingança, para 22

que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. 
23 Infelizes das mulheres grávidas e daquelas 
que estiverem amamentando naqueles dias, 
pois haverá uma grande calamidade na terra e 
ira contra este povo.  Serão mortos pela 24

espada e levados presos para todas as nações. 
e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o 
tempo dos pagãos se complete.  Haverá sinais 25

no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações 
ficarão angustiadas, com pavor do barulho do 
mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de 26 

medo, só em pensar no que vai acontecer ao 
mundo, porque as forças do céu serão 
abaladas.  Então eles verão o Filho do 27

Homem, vindo numa nuvem com grande poder 
e glória.  Quando estas coisas começarem a 28

acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, 
porque a vossa libertação está próxima."                
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na memória dos mártires Santo André e 
seus Companheiros, que testemunharam o seu 

amor por Cristo em terras do Vietnam, oremos a 
Deus Pai todo-poderoso, dizendo: R. Senhor 
dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos.

1.  Para que os mártires da fé em nossos 
dias ponham toda a sua glória na Cruz de Cristo 
e sintam sempre que Jesus está com eles, 
oremos.

2.  Para que todos os catecúmenos e fiéis 
estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e a 
dar testemunho da fé com a própria vida, 
oremos.

3. P ara que, por intercessão dos santos 
mártires, o Senhor conceda a herança pro-
metida aos defuntos que O seguiram no 
sofrimento, oremos.

4.  Para que a celebração de Santo André e 
Companheiros torne agradável aos olhos do 
Senhor a oblação que a nossa assembleia Lhe 
oferece, oremos.

Deus eterno e onipotente, vinde em auxílio 
da nossa fraqueza com o exemplo dos que 
deram a vida por Jesus e fazei que o seu 
testemunho glorioso aumente o vigor da nossa 
fé. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, Pai Santo, as oferendas que vos 
apresentamos, venerando a paixão dos santos 
mártires vietnamitas, para que, entre as 
dificuldades desta vida, possamos ser achados 
sempre fiéis a vós e apresentados como uma 
hóstia agradável. 

Oração depois da comunhão

Na comemoração dos vossos santos 
mártires, vós nos alimentastes, ó Pai, com o 
mesmo pão; dai-nos permanecer unidos no 
vosso amor e receber o premio eterno da nossa 
paciência. 
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A Semente na Terra - Lc 21,20-28

Lucas tem dois apocalipses em seu Evangelho: o “pequeno apocalipse” (17,20 – 18,8), 
que diz respeito ao destino de cada um , à “minha” história, e que termina com a morte; 
o “grande apocalipse” (21,5-36), que diz respeito ao destino cósmico, a “nossa” 

história, e que terminará com o fim do mundo.
-  Diferentemente do que a gente normalmente pensa, “apocalipse” não significa 

“desastre”, mas “revelação” de uma realidade desconhecida. Por isso, as palavras de Jesus aqui 
revelam não algo estranho e oculto, mas o sentido profundo da nossa realidade presente. 
Levantam o véu (o que o 'véu' cobre está 'velado'; quando se retira o 'véu', fica 're-velado') que os 
nossos medos e erros colocaram na frente dos olhos. Permitem, assim, ver aquela verdade que é a 
palavra definitiva de Deus a respeito do mundo. 'Definitivo', 'final', último' em grego se diz '
“escatológico”: aquilo que diz a palavra última e definitiva.

-  A linguagem apocalíptica é colorida, gosta de tintas fortes, lida com imagens paradoxais. 
Mas a verdade não é também paradoxal, quer dizer, não fica além de toda opinião? A gente gosta 
de coisas simples, ideias claras e distintas. Tudo bem. O risco, porém, é simplificar e... complicar 
mais adiante. E ficar na superfície, sem mergulhar nas profundezas e captar a profundidade. E 
distinguir tanto que separa tudo, quando o real é rede de relações, que só uma visão de tipo 
'holístico' estaria em condições de lhe dar conta.

-  Os evangelistas querem mostrar, antes de tudo, que não estamos indo para “o fim” (no 
sentido de mergulhar no limite do nada), mas da “finalidade” (no sentido de meta, objetivo, alvo). 
A dissolução do mundo velho é ao mesmo tempo nascimento do novo. Para nós, cristãos e 
cristãs, o dia da morte é o dia do nascimento ( ). Deus realiza seu “dies mortis, dies natalis!”
desígnio nesta nossa história com as suas contradições. Foi assim para Jesus, é assim com os 
discípulos. O mistério de morte e ressurreição de Jesus, plenitude do Reino, neste sentido, 
continua na vida dos discípulos e discípulas. Se a morte na cruz foi semente da ressurreição, os 
sofrimentos, as perseguições, os reveses que os discípulos experimentam, são semente da sua 
ressurreição, da sua glória futura, enquanto se espera sua vinda.

-  Os Evangelhos não satisfazem nossa curiosidade a respeito do futuro. Nós queremos 
saber quando será o fim do mundo e quais são os sinais precursores. Jesus não respondeu e, 
mesmo no auge das especulações que, de tempo em tempo, fervem na cabeça de alguns 
primatas superiores, não responde. O que ele deixou claro é que o mundo tem em Deus o seu 
início e em Deus tem (para cada um) e terá (para todos) o seu fim. Consequentemente, que 
devemos viver o presente nesta perspectiva. Esta perspectiva, aliás, é a única que dá sentido à 
vida. Qualquer outra só gera medo, egoísmo, morte.

-  Neste sentido, Jesus afasta aquelas ânsias e alarmismos a respeito do fim do mundo que 
só fazem mal. O ser humano – único animal consciente de seu limite – tem medo da morte. Mas 
ela triunfa justamente na vontade de salvar-se a todo custo, que gera egoísmo e os males que o 
egoísmo gera. Jesus apresenta como alternativa uma vida que se deixa guiar pela confiança no 
Pai, numa atitude de dom e amor. Só a confiança em Deus, gerando amor ao Pai e aos irmãos e 
irmãs, vence a morte. O amor é mais forte que a morte!

-  Não podendo entrar nos detalhes do texto, oferecemos ao(à) leitor(a) sua estrutura: até Lc 
21,24 (mais precisamente, Lc 21,1-24), estão as palavras de Jesus que, no tempo em que Lucas 
escreveu seu Evangelho, já tinham acontecido); em Lc 21,25-28, Jesus fala daquilo que nós, 
cristãos, temos que esperar. O que é que temos que esperar? A vinda do Filho do Homem e a 
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nossa plena libertação, finalidade de toda a história. A luz que ilumina tudo é o mistério da morte e 
ressurreição de Jesus, onde a humanidade e a história “já” atingiram o seu 'fim' e a sua 'finalidade'.

 Santos do dia: Crisógono (+303); Alberto de Brabante (1160-1192); Bálsamo de La Cava 
(+1232); Maria Sala (1829-1891).

Testemunhas do Reino: Agustín de La Coruña (1590). José Brandt (1807).

Datas comemorativas: Primeira publicação do livro “A Origem das Espécies”, do naturalista 
britânico Charles Darwin (1859). Nascimento de Baruch de Espinoza (Benedictus de Spinoza), um 
dos grandes racionalistas da filosofia moderna, em Amsterdã-Holanda (Países Baixos) (1632).

25 SEXTA-FEIRA DA 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - II SEMANA DO  - Ofício do dia de semana)SALTÉRIO

 
Antífona da entrada - Sl 84,9

O Senhor fala de paz a seu povo e a seus 
amigos e a todos os que se voltaram para ele.

Oração do dia

Levantai, ó Deus, o animo dos vossos filhos 
e filhas, para que, aproveitando melhor as 
vossas graças, obtenham de vossa paternal 
bondade mais poderosos auxílios.

Leitura - Ap 20,1-4.11-21,2

Leitura do Livro do Apocalipse de                  
São João 

1Eu, João,  vi um anjo descer do céu. Nas 
mãos tinha a chave do Abismo e uma grande 

2corrente.  Ele agarrou o Dragão, a antiga 
Serpente, que é o Diabo, Satanás. Acorrentou-o 

3por mil anos  e lançou-o dentro do Abismo. 
Depois, trancou e lacrou o Abismo, para que o 
Dragão não seduzisse mais as nações da terra, 
até que terminassem os mil anos. Depois dos 
mil anos, o Dragão deve ser solto, mas por 

4pouco tempo.  Vi então tronos, e os seus 
ocupantes sentaram-se e receberam o poder de 
julgar. Vi também as almas daqueles que foram 
decapitados por causa do Testemunho de Jesus 
e da Palavra de Deus e aqueles que não tinham 

adorado a besta, nem a imagem dela, nem 
tinham recebido na fronte ou na mão a marca da 
besta. Eles voltaram a viver, para reinarem com 

11Cristo durante mil anos.  Vi ainda um grande 
trono branco e aquele que estava sentado nele. 
O céu e a terra fugiram da sua presença e não se 

12achou mais o lugar deles.  Vi também os 
mortos, os grandes e os pequenos, em pé 
diante do trono. Foram abertos livros, e mais 
um outro livro ainda: o livro da vida. Então foram 
julgados os mortos, de acordo com sua 

13conduta, conforme está escrito nos livros.  O 
mar devolveu os mortos que se encontravam 
nele. A morte e a morada dos mortos entre-
garam de volta os seus mortos. E cada um foi 

14julgado conforme sua conduta.  A morte e a 
morada dos mortos foram então lançados no 
lago de fogo. Esta é a segunda morte: o lago de 

15 fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no 
livro da vida, foi também lançado no lago de 

21,1fogo.  Vi então um novo céu e uma nova terra. 
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, 

2e o mar já não existe.  Vi a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do céu, de junto de 
Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu 
marido. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 83

R. Eis a tenda de Deus, no meio do 
povo!
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1.  Minha alma desfalece de saudades e 
anseia pelos átrios do Senhor! Meu coração e 
minha carne rejubilam e exultam de alegria no 
Deus vivo! R.

2.  Mesmo o pardal encontra abrigo em 
vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu 
ninho, para nele seus filhotes colocar: vossos 
altares, ó Senhor Deus do universo! vossos 
altares, ó meu Rei e meu Senhor! R.

3.  Felizes os que habitam vossa casa; para 
sempre haverão de vos louvar! Felizes os que 
em vós têm sua força, Caminharão com um 
ardor sempre crescente. R.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,28

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Levantai vossa cabeça e olhai, pois, a 

vossa redenção se aproxima! R.

Evangelho - Lc 21,29-33

A parábola da figueira é a parábola da 
paciência de Deus. Assim como adia o corte da 
figueira, ele adia a sua volta e prolonga a nossa 
vida para que tenhamos tempo de nos 
converter e produz frutos de vida. Deus não 
quer a morte do pecador, mas que ele se 
converta e viva. Santo Agostinho rezava, antes 
de sua conversão: “Converte-me, Senhor, mas 
não já”. Embora sejamos tentados a dizer a 
mesma coisa, peçamos: “Senhor, converte-me 
já, agora, hoje, na celebração desta Eucaristia”!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo,  Jesus contou-lhes uma 29

parábola: "Olhai a figueira e todas as árvores.           
30 Quando vedes que elas estão dando brotos, 
logo sabeis que o verão está perto. Vós 31 

também, quando virdes acontecer essas 
coisas, ficai sabendo que o Reino de Deus está 
perto.  Em verdade, eu vos digo: tudo isso vai 32

acontecer antes que passe esta geração.  O 33

céu e a terra passarão, mas as minhas palavras 

não hão de passar". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O Reino de Deus já está no meio de nós, 
mas só um dia virá em toda a sua plenitude. 
Rezemos ao Pai pelos que vivem de sua vida e 
agem por seu vigor, dizendo: R. Ouvi-nos, 
Senhor.

1.  Pela Igreja, que anuncia o Reino de 
Deus, para que ajude os homens e as mulheres 
de hoje a descobrir os seus sinais, como Jesus 
fazia aos seus discípulos, oremos.

2.  Pelos cidadãos honestos que cooperam 
entre si na construção de um mundo sem 
violência, para que todos amem a Deus e ao 
próximo, oremos.

3.  Pelos discípulos e discípulas de Jesus 
que hoje são perseguidos por causa da sua fé, 
para que creiam que Ele tem poder para os 
salvar, oremos.

4.  Pelos membros de nossas comunida-
des que, ao longo deste ano, tomaram parte na 
celebração da Eucaristia, para que agradeçam 
ao Senhor tão grande dom, oremos.

Senhor do Céu e da terra, dos Anjos e dos 
homens, bendito sejais pelo Filho que nos 
destes, por Maria e pela Igreja, pela sua Palavra 
e a Eucaristia. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos 
mandastes consagrar em vossa honra, e, para 
que eles nos tornem agradáveis aos vossos 
olhos, dai-nos guardar sempre os vossos 
mandamentos.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 
nos separemos de vós, pois nos concedeis a 
alegria de participar da vossa vida.
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.SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA, VIRGEM E MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(Missa: Comum das Virgens - MR, 767)

Oração do dia

Deus e Salvador nosso, ouvi a nossa 

súplica, para que, alegrando-nos na festa da 
virgem Santa Catarina de Alexandria, apren-
damos a vos servir com amor.

A Semente na Terra - Lc 21,29-33

O Evangelho de hoje contém uma parábola sobre o discernimento (vv. 29-31) – sem ele, é 
impossível ver a vinda gloriosa do Filho do Homem na árvore da Cruz – e duas sentenças: 
uma sobre a sua vinda atual e a outra sobre a certeza de tal vinda (vv. 32-33).

-  Lucas quer ensinar o seu leitor ou leitora a ler com fé o que acontece. A luz da história de 
Jesus torna 'transparente' a nossa própria história. Para lá das aparências, o crente percebe, nos 
obstáculos e lutas da vida e da história humana, o próprio destino de semente lançada na terra que 
morre e dá fruto.

-  A figueira, mas também as outras árvores, trazem uma lição para nós. O agricultor vê a 
figueira cobrir-se de folhas: a experiência lhe diz que o verão está perto. Nós temos que ver a 
árvore do Mestre, que brota nas cruzes quotidianas do discípulo e da discípula. Se, como Paulo, 
temos em nós a sabedoria de Deus, a experiência nos diz que o reino se aproxima.

-  A lição maior, porém, está na árvore da Cruz, aquele lenho verde (capaz de brotar e 
frutificar) que é a cruz de Jesus. Os transtornos e todas “estas coisas” de que se falou devem ser 
vividos não com angústia mortal, mas como dores de parto (Mc 13,8; Rm 8,22). A árvore da Cruz 
não é, porém, só indício: é a realidade do juízo (julgamento) que salva o mundo. Dela aprendemos 
a discernir o Reino e a viver “com juízo”, quer dizer, de acordo com o pensamento e a vontade de 
Deus.

-  A parábola da figueira lança luz sobre muitas perguntas dos discípulos e discípulas sobre 
o “quando”, o “quê” e o “como” do fim do mundo. A época (o “quando”) é o dia a dia de todas as 
coisas, que corresponde à brotadura da figueira (vv. 28.30.31). O conteúdo (o “quê”) consiste na 
vinda do Filho do Homem na sua glória, isto é na Cruz: ele é a nossa libertação, o Reino – que 
corresponde ao verão, prelúdio do outono, estação dos frutos (vv. 27.28.31). A modalidade (o 
“como”) é que ele está “próximo”: assim como o fruto está na semente (que morre e ressuscita), 
o reino e a salvação estão nas contrariedades do presente. O Reino, com efeito, está no meio de 
nós, mas sem alarde, sem chamar a atenção, como a semente tapada pela polpa e pela casca 
(17,21) e prenunciada na flor. Daí a necessidade de prestar muita atenção para discernir a vinda 
do Filho do Homem. Na cruz, aparentemente ausente, ele está totalmente próximo de cada ser 
humano, e, justamente aí, o salva, dando-lhe seu reino. Na flor, aparentemente presente, ele está 
ainda distante, e sua presença é efêmera.

-  Os primeiros cristãos perguntavam ansiosos: quando será o fim? Marcos, o primeiro 
evangelista, os aconselhava a “deixar isso pra lá” (Mc 13,32; cf. At 1,17). O que importa é como 
viver o presente. Os cristãos de hoje, como os de Lucas, perguntamo-nos com desilusão: “Haverá 
um fim? O futuro tem algum sentido? Qual?” Lucas responde que aquilo que nós esperamos é 
dado “aqui e agora”, no nosso testemunho. O Reino de Deus vive sob o sinal da árvore da Cruz. O 
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futuro acontece, no presente, na cruz e pela cruz. Foi assim com o Mestre, é assim com o 
discípulo e a discípula. Lucas encoraja quem esperança e não espera mais (24,21). Por isso, 
insiste no valor salvífico da nossa história. É “hoje” que se passa da velha à nova criação. A 
escatologia tem as marcas da quotidianidade, como a cruz (9,23)... e, muitas vezes, sem flores no 
meio!

 Santos do dia: Catarina de Alexandria (+306); Livário (410-451); Imma (700-750); Bernoldo 
“Presbítero” (século XI); Egberto de Münsterschwarzach (1010-1077); Elisabete de Reute (1386-
1420). 

Testemunhas do Reino: Isaac Wats. Irmãs Mirabal (República Dominicana, 1960). Marçal de 
Sousa “Tupá” (Manaus, 1983). 

Datas comemorativas: Dia do Estado de Santa Catarina. Dia Mundial do Doador Voluntário de 
Sangue. Início da Semana de Combate à Hanseníase. Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres (ONU, 1999). Independência do Surinam (1975).

26 SÁBADO DA 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM
(Cor verde - Ofício do dia de semana)

Antífona da entrada - Sl 84,9

O Senhor fala de paz a seu povo e a seus 
amigos e a todos os que se voltaram para ele.

Oração do dia

Levantai, ó Deus, o animo dos vossos filhos 
e filhas, para que, aproveitando melhor as 
vossas graças, obtenham de vossa paternal 
bondade mais poderosos auxílios.

Leitura - Ap 22,1-7

Leitura do Livro do Apocalipse de             
São João 

1A mim, João,  o anjo do Senhor mostrou-
me um rio de água viva, o qual brilhava como 
cristal. O rio brotava do trono de Deus e do 

2Cordeiro.  No meio da praça, de cada lado do 
rio, estão plantadas árvores da vida; elas dão 
frutos doze vezes por ano; em cada mês elas 
dão fruto; suas folhas servem para curar as 

3nações.  Já não haverá maldição alguma. Na 

cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro e 
4seus servos poderão prestar-lhe culto.  Verão a 

sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. 
5 Não haverá mais noite: não se precisará mais 
da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o 
Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles 

6reinarão para toda a eternidade.  Então o anjo 
disse-me: "Estas palavras são dignas de fé e 
verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira 
os profetas, enviou o seu Anjo, para mostrar aos 
seus servos o que deve acontecer muito em 

7breve.  Eis que eu venho em breve. Feliz aquele 
que observa as palavras da profecia deste livro". 
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 94

R. Amém! Vem, ó Senhor Jesus! 
Amém!

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.  Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o 
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grande Rei, muito maior que os deuses todos. 
Tem nas mãos as profundezas dos abismos,  
e as alturas das montanhas lhe pertencem; o 
mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra 
firme suas mãos a modelaram. R.

3. Vinde adoremos e prostremo-nos pr 
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.

Aclamação ao Evangelho - Lc 21,36

R.  Aleluia, aleluia, aleluia.
V.  Vigiai e orai para ficardes de pé, ante o 

Filho do Homem! R.

Evangelho - Lc 21,34-36

Vamos aprender, com o Evangelho de hoje, 
que temos a responsabilidade de viver com 
juízo o tempo que nos é dado, procurando 
conhecer e pôr em prática a vontade de Deus 
que percorre todo o Evangelho de Lucas: 
“Sejam misericordiosos, não julguem, não 
condenem, perdoem, deem”. O juízo futuro 
acontece aqui e agora. A medida é a mesma 
que usamos para julgar os irmãos e as irmãs. O 
passado não existe mais; o futuro ainda não 
existe; o presente é o único tempo que está à 
nossa disposição para construirmos ou 
destruirmos nossa vida.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Tomai cuidado para que vossos  34

corações não fiquem insensíveis por causa da 
gula, da embriaguez e das preocupações da 
vida, e esse dia não caia de repente sobre vós;          
35 pois esse dia cairá como uma armadilha 
sobre todos os habitantes de toda a terra.                       
36 Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, 
a fim de terdes força para escapar de tudo o que 
deve acontecer e para ficardes em pé diante do 

Filho do Homem". - Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

Peçamos a Jesus, Filho de Deus e de Maria, 
que ponha em nossos lábios o gosto de orar, e 
em nossos olhos o desejo de estar vigilan-                  
tes, dizendo: R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, 
atendei-nos.

1.  Para que a Igreja, mãe fecunda e sempre 
jovem, esteja atenta a todos e se torne uma 
comunidade mais fraterna, onde sempre se 
reza e se partilha, oremos.

2.  Para que as pessoas que orientam este 
mundo abram as portas do coração a Cristo e O 
reconheçam, pois não há outro nome pelo qual 
possam ser salvos, oremos. 

3.  Para que as pessoas cujos corações se 
tornaram pesados, pelo uso do álcool, das dro-
gas e de outros vícios, encontrem quem as ame 
e lhes façam sentir o amor de Deus, oremos. 

4.  Para que a nossa comunidade, num 
tempo em que é difícil ser cristão, vigie, reze e 
tenha confiança no Senhor, oremos, irmãos e 
irmãs.

Senhor Jesus Cristo, princípio e fim de 
todas as coisas, dai-nos a graça de Vos 
contemplar agora e por toda a eternidade. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, estes dons que nos 
mandastes consagrar em vossa honra, e, para 
que eles nos tornem agradáveis aos vossos 
olhos, dai-nos guardar sempre os vossos 
mandamentos.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus todo-poderoso, que nunca 
nos separemos de vós, pois nos concedeis a 
alegria de participar da vossa vida.
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A Semente na Terra - Lc 21,34-36

O fim do último discurso de Jesus sobre as “coisas últimas” remete ao início de Lc 12. Lá, 
Jesus ensina a viver o presente sem aquela ânsia de vida que se alimenta do medo da 
morte.

-  Não podemos viver reféns do terror de que haverá um fim. Quem vive refém do medo do 
fim dá-se falsos objetivos de vida, que nada resolvem. Não passam de desesperados e inúteis 
exorcismos daquilo que tememos, isca na ponta do anzol. O fim se abaterá sobre todos e sobre 
tudo, não poupando nada. Mostrará, para quem ainda não o tinha percebido, a infinita vaidade de 
tudo aquilo a que tínhamos nos apegado tanto (vv. 34-35). Mas o fim é o fim? Sim e não, pois nós 
conhecemos o dom do Pai e temos a esperança do Filho, que não decepciona.

-  Algumas atitudes devem estar na mochila de quem espera o fim (= o pleno 
cumprimento) além do fim (= o término de todas as coisas): sobriedade lúcida e atenta, 
vigilância e oração (v. 36). O crente permanece acordado na noite do mundo. O medo não lhe 
fecha os olhos. Ele sabe que, nas trevas que nos envolvem, vem aquele que o homem terrestre 
teme como um ladrão e o homem espiritual deseja como o esposo. A vigilância precisa ser 
alimentada por uma súplica constante, para não cair na tentação final de perder a fé na fidelidade 
do Senhor. Tudo passará, menos a sua palavra, que permanece para sempre.

-  Temos a responsabilidade de viver com juízo o tempo que nos é dado, procurando 
conhecer e pôr em prática a vontade de Deus: “Sejam misericordiosos, não julguem, não 
condenem, perdoem, deem” (cf. 6,36-38). O juízo futuro acontece aqui e agora. A medida é a 
mesma que usamos para julgar os irmãos e as irmãs.

-  Numa palavra: devemos viver o presente como “administradores fiéis e sábios”, com 
responsabilidade ativa e vigilante (12,42), para ganharmos a nossa verdadeira riqueza (16,9-12).

-  Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, que tinham deixado de viver, paralisados pela 
perspectiva da iminência do fim, traduz bem a atitude que devemos ter, embriagados por tudo 
aquilo que recorremos para vencer o terror do fim: “Vós, irmãos, não estais nas trevas, de modo 
que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da 
noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, como os outros, mas vigiemos e sejamos 
sóbrios... Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor 
Jesus Cristo” (1Ts 5,4-6.9).

 Santos do dia: Pedro I de Alexandria (+311); Sebaldo de Trier (+600); Conrado de Konstanz 
(900-975); Nikon Metanoites (925-998); Simeão de La Cava (1080-1141); Silvestre Guzzolini 
(1177-1267); Delfina (1283-1360); Humilis de Bisignano (1582-1637); Leonardo de Porto 
Maurício (1676-1751).

Testemunhas do Reino: Camponeses de Chapi e Lucmahuayco (Peru, 1984). 

Datas comemorativas: Dia do Ministério Público

TEMPO DO ADVENTO

“O tempo do Advento possui dupla característica: sendo um tempo de preparação para as 
solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é 
também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da 
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segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por este duplo motivo, o tempo do Advento se 
oapresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa” (NALC, n  39).

Anotações

1.  O  e os outros instrumentos musicais devem usar-se, e o altar orna-se com flores, órgão
com aquela moderação que convém ao caráter próprio deste tempo, de modo a não antecipar a 
plena alegria do Natal do Senhor. No Domingo  (3º do Advento), pode-se usar a cor rosada  Gaudete

o(CB, n  236).

2.  Na celebração do , seja dentro ou fora da Missa, dá-se sempre a bênção matrimônio
nupcial; mas admoestem-se os esposos a se absterem de pompa demasiada.

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

ser celebradas as Missas das memórias que ocorrem, ou dos Santos inscritos no Martirológio nos 
orespectivos dias (IGMR, n  316b).

4.  Amanhã, começam as leituras dominicais do .ano A

27 1º DOMINGO DO ADVENTO 
(Cor roxa - 1ª SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical do Advento)

Comentário inicial - Começa hoje o novo 
Ano Litúrgico. O Tempo do Advento é um convite 
a olharmos para o futuro e para o passado. Para 

o futuro do reino de Deus. Para o anúncio do 
reino feito por Jesus na plenitude dos tempos. 
Neste sentido, nos prepara para a celebração 
do Natal. Como viver com responsabilidade o 
presente, este tempo intermediário entre a 
primeira vinda do Senhor e sua última vinda? 

Antífona da entrada   
   
A vós, meu Deus, elevo a minha alma. 

Confio em vós, que eu não seja envergonhado! 
Não se riam de mim meus inimigos, pois não 
será desiludido quem em vós espera.

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos 
fiéis o ardente desejo de possuir o reino 
celeste, para que, acorrendo com as nossas 
boas obras ao encontro do Cristo que vem, 
sejamos reunidos à sua direita na comunidade 
dos justos.
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Leitura - Is 2,1-5
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá 
e Jerusalém.  Acontecerá, nos últimos tempos, 2

que o monte da casa do Senhor estará 
firmemente estabelecido no ponto mais alto 
das montanhas e dominará as colinas. A ele 
acorrerão todas as nações,  para lá irão 3

numerosos povos e dirão: "Vamos subir ao 
monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para 
que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine 
a cumprir seus preceitos"; porque de Sião 
provém a lei e de Jerusalém, a palavra do 
Senhor.  Ele há de julgar as nações e arguir 4

numerosos povos; estes transformarão suas 
espadas em arados e suas lanças em foices: 
não pegarão em armas uns contra os outros e 
não mais travarão combate.  Vinde, todos da 5

casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do 
Senhor. - 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.  Para lá sobem as tribos de Israel, as 
tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de 
Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá 
está e o trono de Davi. R.

3.  Rogai que viva em paz Jerusalém, e em 
segurança os que te amam! Que a paz habite 
dentro de teus muros, tranquilidade em teus 
palácios! R.

4.  Por amor a meus irmãos e meus 
amigos, peço: "A paz esteja em ti!" Pelo amor 
que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo 
bem! R.

Leitura - Rm 13,11-14a

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  Vós sabeis em que tempo 11

estamos, pois já é hora de despertar. Com 
efeito, agora a salvação está mais perto de nós 
do que quando abraçamos a fé.  A noite já vai 12

adiantada, o dia vem chegando: despojemo-
nos das ações das trevas e vistamos as armas 
da luz.  Procedamos honestamente, como em 13

pleno dia: nada de glutonerias e bebedeiras, 
nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de 
brigas e rivalidades.  Pelo contrário, revesti-14

vos do Senhor Jesus Cristo. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho

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

e a vossa salvação nos concedei! R.

Evangelho - Mt 24,37-44

A vinda do Filho do Homem deve nos 
encontrar preparados. Ele vem sempre; por 
isso, devemos estar sempre atentos e 
vigilantes, respondendo aos seus apelos e 
seguindo os seus passos. Só quem aprende a 
perceber suas vindas constantes estará 
preparado para discernir sua presença e se 
decidir por Ele “agora e na hora da nossa 
morte”.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus 
discípulos:  "A vinda do Filho do Homem será 37

como no tempo de Noé.  Pois nos dias, antes 38

do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-
se e davam-se em casamento, até o dia em que 
Noé entrou na arca.  E eles nada perceberam 39
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até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim 
acontecerá também na vinda do Filho do 
Homem.  Dois homens estarão trabalhando no 40

campo: um será levado e o outro será deixado. 
41 Duas mulheres estarão moendo no moinho: 
uma será levada e a outra será deixada.                             
42 Portanto, ficai atentos! porque não sabeis em 
que dia virá o Senhor.  Compreendei bem isso: 43

se o dono da casa soubesse a que horas viria o 
ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a 
sua casa fosse arrombada.  Por isso, também 44

vós ficai preparados! Porque na hora em que 
menos pensais, o Filho do Homem virá.                
- Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

Jesus nos diz no Evangelho deste primeiro 
domingo do Advento: “O que vos digo a vós, 
digo-o a todos: Vigiai”! Peçamos essa graça 
para nós e para o mundo inteiro: R. Ouvi-nos,  
Senhor.

1.  Pelas Igrejas e instituições da humani-
dade, tentadas pela rotina dos mesmos gestos, 
para que descubram os novos sinais que Deus 
lhes dá, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos bispos, presbíteros, diáconos e 
fiéis, enriquecidos por toda palavra que vem de 
Cristo, para que vivam a fé em plenitude, 
rezemos ao Senhor.

3.  Pelos homens e mulheres que se desvi-
am do verdadeiro caminho e pelos que deixam 
endurecer o coração, para que Deus rasgue os 
céus e Se lhes revele, rezemos ao Senhor.

4.  Por todos os que perderam a esperança 
e por aqueles a quem ninguém serve de apoio, 
para que Deus lhes mostre a salvação, rezemos 
ao Senhor.

5.  Pelos membros da nossa assembleia, 
para que Deus seja o oleiro que os modela com 
a sua Palavra e o seu Espírito, rezemos ao 
Senhor.

Deus de bondade infinita, que sem cessar 
Vos lembrais do vosso povo e o visitais pelos 
vossos mensageiros, conservai-nos vigilantes 
e despertos para o dia da vinda do vosso Filho. 
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio do Advento, I

Sugestão: Oração Eucarística III

Oração depois da comunhão 

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

A Semente na Terra - Mt 24,37-44

Esta passagem do Evangelho faz parte dos ensinamentos de despedida de Jesus e 
preparação dos discípulos. No Evangelho de Mateus é o chamado discurso 
escatológico (Mt 24-25). Jesus já havia anunciado o Reino dos Céus e agora está em 

Jerusalém. O tempo é de expectativa. Por isso o objetivo não é o de assustar, mas convidar para a 
vigilância constante, a fim de que os seus seguidores não sejam surpreendidos. A linguagem 
utilizada é através de pequenas parábolas ou comparações (24,32), utilizando os sinais dos 
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tempos e os fatos da história.
-  Jesus compara esta geração com a geração que antecedeu o dilúvio, Nos dias de Noé: 

usando quatro verbos: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Embora não 
sejam ações más, elas distraem do que verdadeiramente está acontecendo. Na tradição judaica, a 
geração antes do dilúvio era considerada em modo crítico: as relações sexuais e sociais eram 
corruptas e obscenas. Havia-se invertido a ordem que o Deus da Vida e da Justiça havia posto na 
Criação, por isso foi necessário purificá-la com a água. Aquela geração não se deu conta do que 
estava para vir, a não ser o justo e íntegro Noé que caminhava com Deus (Gn 6,9).

-  O destino não é igual para todos. Deus não faz um juízo Dois homens / duas mulheres: 
arbitrário, mas individual, dependendo da condição de cada pessoa. Vivendo no mesmo mundo, 
dois homens podem estar trabalhando juntos no mesmo campo. O primeiro, sendo justo e 
vigilante, será salvo; o outro, vivendo ao modo do mundo, não será. Da mesma forma as duas 
mulheres que podem estar moendo no mesmo moinho, mas se tiverem comportamentos 
diferentes terão destinos diversos.

-  O ladrão busca a ocasião, por isso prefere a surpresa, o momento certo, O dia e a hora: 
sobretudo quando tudo parece calmo e tranquilo, é sua vez de atacar. Se o ladrão avisasse a hora, 
ninguém seria assaltado, pois se protegeria. Diferente da visita amiga que anuncia o dia e a hora 
em que vai chegar, o ladrão busca surpreender suas vítimas.

-   O recurso para evitar a surpresa desagradável é a conclusão deste Ficais preparados:
Evangelho: homens e mulheres, donos das casas, devem estar vigilantes o tempo todo, evitar que 
os problemas do mundo desviam a atenção para aquilo que é passageiro.

É importante notar que este discurso de Jesus não é de ameaça ou de castigo. Jesus convida 
para que estejamos sempre de prontidão, vigilantes e perseverantes. E assim quando chegar a sua 
visita, ou o dia da nossa morte, esta não seja uma surpresa desagradável. Como o homem que 
construiu a casa sobre a rocha e não sobre a areia (Mt 7,24), devemos estar atentos e preparados 
para acolhermos a visita do Filho de Deus. Que este período de Advento que estamos iniciando 
seja o tempo da espera fiel e perseverante; e assim nosso coração se abrirá como a gruta que 
acolheu o Menino que veio nascer entre nós!

COM OS OLHOS ABERTOS

José Antonio Pagola

As primeiras comunidades cristãs viveram anos muito difíceis. Perdido no vasto Império de 
Roma, em meio a conflitos e perseguições, aqueles cristãos procuravam força e alento esperando 
a iminente volta de Jesus e lembrando suas palavras: Vigiai. Vivei despertos. Tende os olhos 
abertos. Estai alerta.

Ainda significam algo para nós as chamadas de Jesus a viver despertos? O que é hoje para os 
cristãos colocar nossa esperança em Deus, vivendo com os olhos abertos? Vamos deixar que se 
esgote definitivamente em nosso mundo secular a esperança na justiça final de Deus para essa 
grande maioria de vítimas inocentes que sofrem sem nenhuma culpa?

Na verdade, a maneira mais fácil de falsear a esperança cristã é esperar de Deus nossa 
salvação eterna, enquanto viramos as costas ao sofrimento que há agora mesmo no mundo. Um 
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dia, teremos que reconhecer nossa cegueira diante de Cristo Juiz: Quando foi que te vimos com 
fome, ou com sede, estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te ajudamos? Este será o 
nosso último diálogo com ele, se tivermos vivido com os olhos fechados.

Nós temos que acordar e abrir bem os olhos. Viver vigilantes para olhar além de nossos 
pequenos interesses e preocupações. A esperança cristã não é uma atitude cega, pois nunca se 
esquece daqueles que sofrem. A espiritualidade cristã não consiste apenas em um olhar para o 
interior, pois seu coração está atento àqueles que vivem abandonados à sua sorte.

Nas comunidades cristãs temos que cuidar cada vez mais para que nossa maneira de viver a 
esperança não nos conduza à indiferença ou à negligência dos pobres. Não podemos nos isolar na 
religião para não ouvir o grito dos que morrem diariamente de fome. Não nos é permitido 
alimentar a nossa ilusão de inocência para defender nossa tranquilidade.

Uma esperança em Deus, que se esquece daqueles que vivem nesta terra sem poder esperar 
nada, não pode ser considerada uma versão religiosa de certo otimismo a todo custo, vivido sem 
lucidez nem responsabilidade? Uma busca da própria salvação eterna, dando as costas para 
aqueles que sofrem, não pode ser acusada de ser um sutil "egoísmo prolongado até o mundo que 
virá"?

Provavelmente, a pouca sensibilidade ao imenso sofrimento que há no mundo é um dos 
sintomas mais graves do envelhecimento do cristianismo atual. Quando o Papa Francisco clama 
por "uma Igreja mais pobre e dos pobres", ele nos está gritando sua mensagem mais importante 
aos cristãos dos países do bem-estar.

 Santos do dia: Tiago Intercisus (+420); Bilhildis de Altmünster (+734); Oda de 
SaintOedenrode (+725); Josafá da Índia.

Testemunhas do Reino: Fernando Lozano Menéndez (1977). Juán Chacón e companheiros 
(El Salvador, 1980). 

Datas comemorativas: Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. Dia Mundial da Luta contra 
o Câncer.

28 SEGUNDA-FEIRA DA 1ª SEMANA DO ADVENTO
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

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

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

Oração do dia

Senhor nosso Deus, dai-nos esperar 

solícitos a vinda do Cristo, vosso Filho. Que ele, 
ao chegar, nos encontre vigilantes na oração e 
proclamando o seu louvor. 

Leitura - Is 4, 2-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

2 Naquele dia, o povo do Senhor terá 
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esplendor e glória,  e o fruto da terra será de 
grande alegria para os sobreviventes de Israel.                
3 Então, os que forem deixados em Sião, os 
sobreviventes de Jerusalém, serão chamados 
santos, a saber, todos os destinados à vida em 
Jerusalém.  Quando o Senhor tiver lavado as 4

imundícies das filhas de Sião, e limpado as 
manchas de sangue dentro de Jerusalém, com 
espírito de justiça e de purificação,  ele criará 5

em todo o lugar do monte Sião e em suas 
assembleias uma nuvem durante o dia, e 
fumaça e clarão de chamas durante a noite: e 
será proteção para toda a sua glória,  uma tenda 6

para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e 
refúgio contra a ventania e a chuva. - 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. A sede da justiça lá está e o 
trono de Davi. R.

4.  Rogai que viva em paz Jerusalém, e em 
segurança os que te amam! Que a paz habite 
dentro de teus muros, tranquilidade em teus 
palácios! R.

5.  Por amor a meus irmãos e meus 
amigos, peço: "A paz esteja em ti!" Pelo amor 
que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo 
bem! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 79

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ó vinde libertar-nos, Senhor e nosso 

Deus; mostrai a vossa face e nós seremos 

salvos! R.

Evangelho - Mt 8, 5-11

Amor por um empregado e fé no Senhor 
entrelaçam-se no Evangelho de hoje. As 
palavras do oficial romano são até hoje 
recordadas no rito da comunhão: “Senhor, eu 
não sou digno de que entreis em minha 
morada...”

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Quando Jesus entrou em 5

Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se 
dele, suplicando:  "Senhor, o meu empregado 6

está de cama, lá em casa, sofrendo terrivel-
mente com uma paralisia".  Jesus respondeu: 7

"Vou curá-lo".  O oficial disse: "Senhor, eu não 8

sou digno de que entres em minha casa. Dize 
uma só palavra e o meu empregado ficará 
curado.  Pois eu também sou subordinado e 9

tenho soldados debaixo de minhas ordens. E 
digo a um : 'Vai!', e ele vai; e a outro: 'Vem!', e ele 
vem; e digo ao meu escravo: 'Faze isto!', e ele 
faz".  Quando ouviu isso, Jesus ficou admi-10

rado, e disse aos que o seguiam: "Em verdade, 
vos digo: nunca encontrei em Israel alguém que 
tivesse tanta fé.  Eu vos digo: muitos virão do 11

Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no 
Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e 
Jacó". - Palavra da Salvação.

Preces dos Fiéis

Ao iniciarmos o Tempo do Advento, oremos 
humildemente ao Senhor. R. Vinde, Senhor, e 
salvai-nos.

1.  Pela santa Igreja, que aguarda o dia do 
Senhor, para que viva atenta aos sinais dos 
tempos e faça a sua parte para que a nós o 
Reino de Deus, rezemos, irmãos.

2.  Pelos membros do povo de Israel, para 
que creiam nas promessas feitas aos seus 
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antepassados e sintam que o Senhor os 
purifica, os protege e os defende, rezemos, 
irmãos.

3.  Pelos catecúmenos e fiéis de todo o 
mundo, para que sintam a alegria de caminhar 
juntos em direção à casa do Senhor, rezemos, 
irmãos.

4.  Pelos paralíticos e por todos os doentes, 
para que sintam o carinho dos que os tratam e 
eles próprios peçam a Jesus que os alivie, 
rezemos, irmãos.

5.  Pelos membros da nossa comunidade, 
para que deles possa dizer-se, com verdade, o 
que Jesus disse do centurião do Evangelho, 
rezemos, irmãos. 

Fazei, Senhor, que do Oriente e do Ocidente, 
venham muitos sentar-se à vossa mesa, no 
banquete do Reino dos Céus. Por Cristo, nosso 

Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

Prefácio do Advento, I

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Mt 8,5-11

 O Evangelho de hoje faz parte da seção dos dez milagres realizados por Jesus no início da 
sua pregação do Reino dos Céus (Mt 8–9). É um milagre em favor de um estrangeiro que 
pede por um empregado que estima muito. Jesus alarga a fé para além das dimensões do 

judaísmo: os estrangeiros podem ser mais dóceis à fé e à Palavra de Deus do que o povo 
escolhido.

-   Jesus entra em Cafarnaum. Ele estava na montanha onde havia Entrou em Cafarnaum:
proclamado as bem-aventuranças e ensinado a interpretação da Lei, o chamado Sermão da 
Montanha. Logo ao chegar na planície, fez o primeiro dos dez milagres ao purificar um leproso. E 
então, entra em Cafarnaum, onde fará a pregação do Reino dos Céus.

-   Algumas Bíblias traduzem por centurião romano. Devia ser o chefe de um Oficial romano:
grupo de soldados estrangeiros. Ele toma a iniciativa de vir encontrar Jesus e pedir ajuda.

-   O termo grego é “pais”, o mesmo de Mt 2,16 e, por isso, também há Meu empregado:
dificuldade na sua tradução. Pode ser “empregado”, “servo” ou “filho”. O mesmo está 
horrivelmente doente, à beira da morte. É a dor do filho que conta e por isso o homem coloca toda 
a sua confiança em Jesus.

-   Era costume entre os judeus não entrarem nas casas dos Entres em minha casa:
estrangeiros. É isso que também Pedro diz quando foi chamado a entrar na casa de Cornélio (At 
10,28). O estrangeiro sabe disso e não pretende “contaminar” Jesus. Seu único desejo é salvar a 
vida do filho.

-  O pedido do oficial é para que Jesus pronuncie uma palavra. É um Uma palavra: 
estrangeiro que tem confiança na Palavra de Deus. Esta Palavra eficaz (Is 55,11; Sl 33,9) que 
alimentava a fé dos judeus é reconhecida por um estrangeiro.

-   Jesus demonstra admiração. Nos Evangelhos, em geral, são as pessoas Ficou admirado:
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que manifestam este sentimento. Jesus, ao ver a fé do oficial, admira-se. E decide que vai atender 
o seu pedido.

-   Jesus exige a fé para a realização dos milagres (Mt 8,13; 9,2.22.28-29; 15,28, Tanta fé:
etc.) e não pode realizar os milagres quando não há fé (Mt 12,38-39; 13,58; 16,1-4).

-  O Oriente simboliza os pagãos. De lá, vieram os magos quando Jesus Oriente e Ocidente: 
nasceu (Mt 2,1). O Ocidente simboliza aquele Israel que crê, justamente aqueles que eram 
excluídos e aceitaram a boa nova de Jesus. Estes agora serão incluídos no Reino dos Céus.

O Evangelho nos convida a alargar horizontes. Grupos fechados ainda hoje acreditam serem 
os melhores e únicos beneficiários da salvação de Deus. Somos convidados a demonstrar a 
nossa fé a tal ponto que Jesus possa admirar-se dela. Quando Jesus não pode entrar fisicamente 
em nossa casa, é a sua Palavra que entra e realiza milagres. Por outro lado, não devemos seguir o 
exemplo dos judeus que pertenciam ao povo de Deus, mas mostravam incredulidade e, por isso, 
não eram beneficiados pelas ações de Jesus.

 Santos do dia: Gregório III (+741); Hathumoda (840-874); Tiago de Marchia (1394-1476).

Testemunhas do Reino: Liliana Esthere Aimetta (Argentina, 1976). Ernesto Barrera, “Neto” (El 
Salvador, 1978). Marcial Serrano (El Salvador, 1980). 

Datas comemorativas: Dia Mundial de Ação de Graças. Dia do Soldado Desconhecido. 
Independência do Timor Leste (1975). 

29 TERÇA-FEIRA DA 1ª SEMANA DO ADVENTO
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo do Advento)

Antífona da entrada - Zc 14,5.7

Eis que o Senhor virá e com ele todos os 
seus santos, e haverá uma grande luz naquele 
dia.

Oração do dia

Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, 
e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados 
pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados 
da antiga culpa.

Leitura - Is 11,1-10

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

Naquele dia: Nascerá uma haste do tronco 1 

de Jessé e, a partir da raiz, surgirá o rebento de 
uma flor;  sobre ele repousará o Espírito do 2

Senhor: espírito de sabedoria e discernimento, 
espírito de conselho e fortaleza, espírito de 
ciência e temor de Deus;  no temor do Senhor 3

encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas 
aparências que vê nem decidirá somente por 
ouvir dizer;  mas trará justiça para os humildes 4

e uma ordem justa para os homens pacíficos; 
fustigará a terra com a força da sua palavra e 
destruirá o mau com o sopro dos lábios.                 
5 Cingirá a cintura com a correia da justiça e as 
costas com a faixa da fidelidade.  O lobo e o 6

cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á 
ao lado do cabrito; o bezerro e o leão comerão 
juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-
los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, 7 

enquanto suas crias descansam juntas; o leão 
comerá palha como o boi;  a criança de peito 8

vai brincar em cima do buraco da cobra 
venenosa; e o menino desmamado não temerá 
pôr a mão na toca da serpente.  Não haverá 9
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danos nem mortes por todo o meu santo monte: 
a terra estará tão repleta do saber do Senhor 
quanto as águas que cobrem o mar.  Naquele 10

dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal 
entre os povos; hão de buscá-la as nações, e 
gloriosa será a sua morada. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 71

R. Nos seus dias a justiça florirá e paz 
em abundância, para sempre.

1.  Dai ao Rei vossos poderes, Senhor 
Deus, vossa justiça ao descendente da realeza! 
Com justiça ele governe o vosso povo, com 
equidade ele julgue os vossos pobres. R.

2.  Nos seus dias a justiça florirá e grande 
paz, até que a lua perca o brilho! De mar a mar 
estenderá o seu domínio, e desde o rio até os 
confins de toda a terra! R.

3.  Libertará o indigente que suplica, e o 
pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena 
do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes 
salvará. R.

4.  Seja bendito o seu nome para sempre! E 
que dure como o sol sua memória! Todos os 
povos serão nele abençoados, todas as gentes 
cantarão o seu louvor! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 84,8

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

majestade. E ele há de iluminar os olhos dos 
seus servos. R.

Evangelho - Lc 10,21-24

Os discípulos voltam da missão, contando o 
que tinham visto e ouvido. Não cabem em si de 
alegria. Jesus vibra com eles e agradece a 
Deus: a boa nova é acolhida pelos pequenos. 
Abre seu coração e introduz os discípulos no 
coração do próprio Deus: que é mistério de 

amor e comunhão. 
 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

21 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 
teu agrado.  Tudo me foi entregue pelo meu 22

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 
revelar".  Jesus voltou-se para os discípulos e 23

disse-lhes em particular: "Felizes os olhos que 
veem o que vós vedes!  Pois eu vos digo que 24

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

Enquanto aguardamos a última vinda de 
Jesus, elevemos ao Pai as nossas súplicas.                  
R. Iluminai, Senhor, os nossos olhos.

1.  Para que todos os fiéis da santa Igreja, 
mas em particular os pastores das comu-
nidades, não julguem segundo as aparências, 
oremos, irmãos.

2.  Para que as leis dos parlamentos e 
governos fomentem sociedades mais humanas 
e fraternas, onde os cidadãos não sejam lobos 
uns dos outros, oremos, irmãos.

3.  Para que os homens e as mulheres do 
nosso tempo se deem as mãos, com respeito, e 
desenvolvam projetos de solidariedade e 
cooperação, oremos, irmãos.

4.  Para que as descobertas científicas, 
fruto da grande inteligência dada ao homem, 
promovam a cultura da vida e não a morte, 
oremos, irmãos.

5.  Para que a Palavra que escutamos nos 
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revele os segredos de Jesus ocultos àqueles 
que não creem no Evangelho, oremos, irmãos. 

Senhor, Pai santo, fazei que a justiça floresça 
em nossos dias e haja uma grande paz até o fim 
dos tempos. Por Cristo nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

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

nosso socorro a vossa misericórdia.

Prefácio do Advento, I

Oração depois da comunhão

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

A Semente na Terra - Lc 10,21-24

Esta passagem do Evangelho relata a reação de Jesus ao saber do resultado da missão 
dos 72 discípulos que foram enviados em missão (Lc 10,17-20). Eles contam a Jesus o 
êxito do anúncio do Reino e como a boa nova está sendo bem recebida pelo povo. O 

relato está dividido em três momentos: (a) a oração de Jesus (v. 21); (b) a relação Pai e Filho (v. 
22); (c) a bem-aventurança e o ver e ouvir (vv. 23-24). Este texto é como se fosse o coração do 
Evangelho. Jesus está feliz e exulta de alegria no Espírito Santo. Ele dirige uma oração de ação de 
graças ao Pai. A razão do seu louvor é que os discípulos voltaram anunciando o resultado da 
missão e que os pequeninos acolheram a boa nova do Evangelho.

-  É a única vez que a expressão ocorre no Novo Testamento. Jesus exultou no Espírito Santo:
É um momento de oração ao Pai em que Jesus antecipa o Pai Nosso (11,2). Oração alegre, de 
louvor e ação de graças. Há muita semelhança com a oração de Maria no  “A minha Magnificat:
alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador” (1,47). O motivo é o 
mesmo: a boa nova do Reino está chegando! Jesus recebeu o Espírito no batismo (3,22); é 
conduzido pelo Espírito (4,1), que o acompanha na sua missão (4,18). Há uma magnífica relação 
trinitária neste belo tempo do Evangelho: o Filho exalta o Pai por meio do Espírito Santo.

-  Jesus se relaciona com o Pai dando-se o título de Filho, para mostrar a sua distinção Pai: 
e, ao mesmo tempo, a dependência do Pai. Ele revela o mistério do Pai. O Pai conhece o Filho, 
assim como o Filho conhece o Pai. Há uma sintonia entre o agir de Deus e o agir do Filho. O Pai 
age com amor e bondade e foi desta forma que o povo entendeu o agir misericordioso e bondoso 
de Jesus.

-   Jesus vê o seu projeto se realizando, conforme havia anunciado no seu Aos pequeninos:
discurso inaugural na sinagoga de Nazaré (Lc 4,16-21). A revelação aos pequenos, isto é, aos 
pobres, como os destinatários principais da mensagem de Jesus, não significa que os pequenos 
sabem mais, mas que eles acolhem melhor. 

-   Os sábios e inteligentes buscam a revelação mediante os conhecimentos Conhecer:
religiosos; os pequenos e os discípulos se deixam instruir por Jesus. O Apóstolo Paulo dirá aos 
coríntios que os pobres e fracos sabem mais que os inteligentes porque acreditaram em Jesus 
crucificado e ressuscitado, ao contrário daqueles que só buscam a Deus pela sabedoria (1Cor 
1,17-31; 3,18-23). Só Jesus pode revelar o verdadeiro rosto e o projeto do Pai, pois Ele vem do 
Pai e conhece o que transmite.
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-  Temos aqui uma bem-aventurança dirigida aos discípulos. Eles também devem Felizes: 
alegrar-se e exultar como Jesus, pois são privilegiados por verem os sinais do Reino que nem 
João Batista pôde ver (7,28). Os discípulos são felizes porque participam do conhecimento do 
amor do Pai. Eles já podem ver os sinais do Reino. O olho é o órgão do coração. Ver é amar. A 
revelação deve ser vista com o coração, com amor.

-  A revelação do mistério de Deus era interpretada como um segredo (Rm Quiseram ver: 
16,25; 1Pd 1,11-12) e era a expectativa daqueles que anunciaram o Messias e esperaram por ele. 
Profetas e reis sonharam em ver este dia, mas eles morreram e não viram a chegada do tempo 
messiânico.

O Evangelho de hoje nos impulsiona para a missão. Foi o resultado da missão dos discípulos 
que fez Jesus exultar. Somos chamados a ir em missão e anunciar a boa nova de Jesus, sobretudo 
àquelas pessoas que ainda não ouviram falar dele e àqueles que mais necessitam. A mensagem 
de Jesus deve ser feita e vista com esperança, própria deste tempo de Advento. E, ao ver frutos, a 
Igreja deve se alegrar e exultar. Oxalá que aquilo que fizermos hoje pelo Reino de Deus possa fazer 
Jesus exultar de alegria!

 Santos do dia: Saturnino de Toulouse (+250); Pafnúcio (IV século); Brentano de Birr (500-
573); Valdérico (+850); Radbod (850-917); Julita de Heiligental (1200-1250); Frederico de 
Regensburg (+1329); Dionísio da Natividade do Senhor e Redimido pela Cruz (1600-1638); 
Francisco Antônio Fasani (1681-1742); Francisco José Rudigier (1811-1884). 

Testemunhas do Reino:  Pablo Gazarri, irmãozinho do Evangelho (Argentina, 1976).

Datas comemorativas: Dia da Fundação da 1ª Estação Telefônica no Brasil. Dia Internacional 
de Solidariedade com o Povo Palestino. 

30 QUARTA-FEIRA - SANTO ANDRÉ APÓSTOLO - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício do comum dos Apóstolos e próprio)

Seu nome é de origem grega. A região a 
leste do Lago de Tiberíades era bastante 
helenizada. 'Andréas' significa homem, 
masculino, viril. É irmão de Simão Pedro (Mc 
1,16 = Mt 14,18). Como o irmão, é originário 
de Betsaida Júlia (Jo 1,44) e vive em 
Cafarnaum (Mc 1,29), cidade, à margem do 
Lago de Genesaré, que Jesus adotou como 
centro de sua atividade na Galileia. Foi discípulo 
de João Batista e um dos primeiros discípulos 
de Jesus (Jo 1,40). Fazia parte do grupo dos 
Doze (Mc 3,18 = Mt 10,2 = Lc 6,14; Mc 13,3; 
Jo 6,8; Jo 12,22; At 1,13). Filho de João (Jo 
1,42) ou de Jonas (Bar-Jonas) (Mt 16,17), que 
era pescador. Segundo Marcos e Mateus, os 

dois irmãos estavam pescando quando foram 
chamados por Jesus. Já no relato de João, 
André, originariamente discípulo do Batista, 
segue Jesus depois de ouvir João dizer: “Eis o 
cordeiro de Deus!” André, depois, encontrou 
seu irmão e o levou até Jesus, dizendo: 
“Encontramos o Messias” (Jo 1,35-41). Pedro, 
André e João estão entre os mais importantes 
discípulos de Jesus. André está presente em 
Caná, naquela festa de casamento em que 
Jesus realizou seu primeiro 'sinal' (Jo 2,1-2). 
André é dos primeiros a serem nomeados nas 
listas apostólicas (Mc 3,16-19; Mt 10,2-4; Lc 
4,14-16; At 1,13): ora no segundo (Mt 10,2; Lc 
6,14) ora no quarto lugar (Mc 3,18; 13,3; At 
1,13). André faz parte daquele pequeno – 
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Pedro, Tiago e João – que está em contato mais 
direto e frequente com Jesus (Jo 6,8; 12,22). 
Mas não está presente na transfiguração de 
Jesus depois da predição da paixão. (Além 
disso, aparece sozinho em Mc 13,3 e em Jo 
6,8-9 e 12,20-22). Seria apenas porque foi um 
dos primeiros a ser chamado ou por ter 
ocupado posição de destaque na vida da Igreja 
primitiva. O Novo Testamento só diz o que 
documentamos aqui. Depois de At 1,13, não 
dispomos de outras fontes confiáveis para 
reconstruir a trajetória de André depois de 
Pentecostes. O Fragmento muratoriano (publi-
cado em 1740) diz que André exortou João a 
escreveu o Evangelho (10-15). Um texto copta 
reporta uma bênção especial de Jesus a André: 
“Tu serás uma coluna de luz no meu reino, em 
Jerusalém, a minha cidade predileta”. Outras 
tradições extracanônicas – quer dizer, fora da 
Bíblia – atribuem a André atividade missionária 
na Scizia (= sul da Rússia) (Eusébio de 
Cesareia, História da Igreja, III, 1) e na Ásia 
Menor. Dali teria passado para a Grécia, tendo 
estado no Épiro e na Acaia. Em Patras, já velho, 
teria sido condenado pelo Governador Egeate à 
morte na cruz, por volta do ano 60. Esta cruz é 
uma cruz decussada, ou seja, encurtada, 
diminuída, em forma de “X”: a “cruz de Santo 
André”. Outros documentos – mais recentes – 
informam que teria sido pregado a uma oliveira 
(Pseudo-Hipólito) ou a alguma árvore. Esta 
imagem de Santo André pregado a uma árvore 
com dois ramos em ângulo agudo pode ter 
sugerido a origem da “cruz de Santo André”. 
Em 356/357, o Imperador Constâncio fez 
transferir os restos mortais de Santo André para 
Constantinopla, com exceção da cabeça, que 
permanece em Patras. Em 1208, por iniciativa 
do delegado pontifício à quarta Cruzada, 
Cardeal Capuano, foram transladados para 
Amalfi, uma cidade à beira-mar no sul da Itália, 
sede da diocese de Capuano. Em 1460, quando 
os turcos invadem a Grécia, a cabeça do 
apóstolo é levada de Patras a Roma. De 1462, 
pontificado de Pio II, a 1964, pontificado de 
Paulo VI, as relíquias de S. André repousaram 

na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Paulo VI, 
em 1964, devolveu as relíquias aos gregos, 
estando essas agora, de novo, em Patras, de 
onde nunca, aliás, deveriam ter saído. 

Antífona da entrada - Mt 4,18-19

Junto ao mar da Galileia, viu o Senhor dois 
irmãos: Pedro e André, que pescavam. Ele os 
chamou: “Vinde comigo; eu vos farei de hoje 
em diante pescadores de homens”.

Oração do dia

Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, 
que o apóstolo Santo André, pregador do 
Evangelho e pastor da vossa Igreja, não cesse 
no céu de interceder por nós.

Leitura - Rm 10,9-18

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:  Se, com tua boca, confessares 9

Jesus como Senhor e, no teu coração, creres 
que Deus o ressuscitou dos mortos, serás 
salvo.  É crendo no coração que se alcança a 10

justiça e é confessando a fé com a boca que se 
consegue a salvação.  Pois a Escritura diz: 11

"Todo aquele que nele crer não ficará confun-
dido".  Portanto, não importa a diferença entre 12

judeu e grego; todos têm o mesmo Senhor, que 
é generoso para com todos os que o invocam.   
13 De fato, todo aquele que invocar o Nome do 
Senhor será salvo.  Mas, como invocá-lo, sem 14

antes crer nele? E como crer, sem antes ter 
ouvido falar dele? E como ouvir, sem alguém 
que pregue?  E como pregar, sem ser enviado 15

para isso? Assim é que está escrito: "Quão 
belos são os pés dos que anunciam o bem".           

16 Mas nem todos obedeceram à Boa nova. Pois 
Isaías diz: "Senhor, quem acreditou em nossa 
pregação?"  Logo, a fé vem da pregação e a 17

pregação se faz pela palavra de Cristo.  Então, 18

eu pergunto: Será que eles não ouviram? 
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Certamente que ouviram, pois "a voz deles se 
espalhou por toda a terra, e as suas palavras 
chegaram aos confins do mundo". - 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; o 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. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu 

ensinarei a pescar gente. R.

Evangelho - Mt 4,18-22 

O chamamento dos primeiros discípulos 
caminha juntos com o anúncio do Reino de 
Deus que se aproxima. Ser discípulo, na 
verdade, é aderir a Jesus e ao seu projeto, é 
caminhar atrás de Jesus e voltado para o Reino. 
Hoje, o chamado é dirigido a cada um de nós: 
“segue-me”. Tempo do Advento é tempo de 
abertura ao chamado de Deus. Ouçamo-lo!

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

18Naquele tempo,  quando Jesus andava à 
beira do mar da Galileia, viu dois irmãos: 
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. 
Estavam lançando a rede ao mar, pois eram 

19pescadores.  Jesus disse a eles: "Segui-me, e 
20eu farei de vós pescadores de homens".  Eles, 

imediatamente deixaram as redes e o seguiram. 

21 Caminhando um pouco mais, Jesus viu 
outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e 
seu irmão João. Estavam na barca com seu pai 
Zebedeu consertando as redes. Jesus os cha-

22mou.  Eles, imediatamente deixaram a barca e 
o pai, e o seguiram. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na festa do apóstolo Santo André, peçamos 
ao Redentor dos homens que salve a Igreja e dê 
paz ao mundo inteiro, dizendo: R. Cristo, ouvi- 
nos. Cristo, atendei-nos.

1.  Pela Igreja, fundada sobre os Apóstolos, 
para que revele a todos os homens e mulheres a 
Jesus Cristo, o Senhor, e os leve a invocá-Lo e a 
segui-Lo, oremos. 

2.  Por todos aqueles a quem Deus chama 
ao ministério sagrado, para que deixem, como 
André, o barco e as redes, e se tornem pesca-
dores de homens, oremos.

3.  Pelos governantes das nações, para que 
promovam a paz, a justiça e o bem-estar dos 
cidadãos e cidadãs dos seus países, oremos. 

4.  Pelos catecúmenos e fiéis martirizados, 
para que, por intercessão de Santo André, o seu 
sangue seja semente de cristãos, oremos.

5.  Pela nossa comunidade, para que 
persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho 
recebido dos Apóstolos, oremos. 

Senhor Jesus Cristo, que levastes André, 
irmão de Pedro, a pôr na Cruz toda a sua 
esperança e a oferecer a sua vida pelo reino de 
Deus, dai-nos também a nós o mesmo ardor, 
para alcançarmos a salvação. Vós que sois 
Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Possam agradar-vos, ó Deus, estas oferen-
das que vos apresentamos na festa de Santo 
André, a fim de que, sendo aceitas por vós, nos 
comuniquem a vossa vida.

Prefácio dos Apóstolos, II
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Oração depois da comunhão

Fortifique-nos, ó Deus, a comunhão no 

vosso sacramento, para que, abraçando a cruz 
de Cristo, a exemplo do apóstolo Santo André, 
possamos viver com ele na glória.

A Semente na Terra - Mt 4,18-22

N
a Festa de Santo André, temos o chamado dos quatro primeiros discípulos. Esta 
passagem é relatada por Marcos e Mateus como a primeira atividade de Jesus na 
Galileia, depois de voltar do deserto. Jesus forma comunidade ao redor de si. O 

Evangelho está dividido em duas partes: a) 4,18-20 é o chamado de Simão Pedro e seu irmão 
André; b) 4,21-22 é o chamado de outros dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Estes 
quatro discípulos sãos os primeiros da lista dos Doze e também estarão presentes nos momentos 
mais importantes da vida de Jesus.

-   Jesus se movimenta, porque o Evangelho também é um Andava à beira do mar:
movimento, um caminho. O Evangelho é boa notícia e não algo estático e frio como a Lei. Jesus 
vai ao encontro das pessoas lá onde elas se encontram.

- Antes de chamar, Jesus “viu” Pedro, André, Tiago e João. No Antigo Testamento  Viu: 
antes de chamar e escolher seu povo, Deus “viu” sua situação (Ex 3,7). Quem vê, conhece, sabe 
quem é... Jesus sabe seus nomes, quem são eles e o que eles fazem.

-  Simão: Mateus antecipa a mudança do nome de Simão, indicando que ele é chamado 
Pedro. E será sempre Pedro o primeiro a ser nominado na lista dos Doze (Mt 10,2; Mc 3,16; Lc 
6,14; At 1,13). 

-   É irmão de Simão Pedro. No Evangelho de João se diz que ele era primeiramente André:
discípulo de João Batista e foi o primeiro a seguir Jesus (Jo 1,40). Jesus chama duplas de irmãos 
porque “dois” é o princípio de muitos, e o Filho chama para a fraternidade. Aliás, não há somente 
um chamado. Depois do primeiro, há um segundo, outros, muitos, tantos quanto o seu infinito 
amor por nós.

-  Pedro e André são pescadores. Eles são de Betsaida (casa da pesca). Lançando as redes: 
São chamados no seu local de trabalho. A pescaria por profissão comporta os riscos, as 
dificuldades, os perigos, a frustração. No mar eles sabem lançar as redes em busca de peixes; 
outra missão os espera, em outro “mar” irão lançar suas redes.

-  Jesus é o Mestre. Ele sabe o caminho e por isso vai à frente. Os discípulos são Segui-me: 
chamados para o seguimento, isto é, ir atrás dele. É isso que significa a expressão grega “opiso 
mou”. No anúncio da Paixão (Mt 16,21-23), Pedro chama Jesus à parte e o repreende pedindo 
que não tome o caminho da cruz. Jesus o manda para trás, usando esta mesma expressão “opiso 
mou” (Mt 16,23): “vai para trás de mim” (e não “afasta-te de mim” ou “vá para longe de mim”, 
como traduzem algumas Bíblias). Atrás de Jesus é o lugar de todos os que são chamados ao 
seguimento. Quem quiser ir à frente de Jesus será também sempre pedra de tropeço.

-  É uma metáfora para dizer que os discípulos deverão tornar-se Pescadores de homens: 
como o Filho, que tira os irmãos do abismo das suas perdições (Mt 4,23-24). A profundeza das 
águas é boa para os peixes, mas é mortal para os homens. Esses precisam ser “pescados” do 
abismo, símbolo do nada e do mal, para respirar vivos e livres em seu habitat natural. “Pescados” 
por Jesus, tornam-se como ele: filhos que devem ser irmãos de todos os perdidos. Na verdade, 
eles só entenderão o seu próprio chamado quando for m, por sua vez, enviados para a “pesca” e
(Mt 10,1-33).

0

5

25

75

95

100



D
ia

 3
0 

de
 N

ov
em

br
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 -

 S
an

to
 A

nd
ré

 A
pó

st
ol

o 
- 

Fe
st

a

114

-   É importante notar como o evangelista insiste na urgência dada ao Imediatamente:
chamado e à resposta. É a urgência do Reino, por isso, ele insiste em dizer que tudo acontece 
“logo”, “imediatamente” (vv. 20 e 22), ao mesmo tempo demonstra a disponibilidade no 
seguimento.

-   São os filhos de Zebedeu (cujo significado é “dom de Deus” ou “dom de Tiago e João:
YHWH”). De Pedro e André não se diz o nome do pai, apenas que eram irmãos. Naquela época era 
comum alguém ser conhecido pelo nome do seu pai.

- É possível ver nas duas situações em que os discípulos foram  Consertando as redes: 
chamados a dupla revelação da missão da Igreja. Os dois primeiros estavam “lançando as redes”; 
os outros dois estavam “consertando as redes”. Na Igreja é preciso ter aqueles que lançam, isto é, 
que vão em missão; mas também são necessários aqueles que ficam e estruturam o trabalho 
pastoral.

-   Os primeiros deixaram o trabalho que faziam; os outros dois Deixaram a barca e o pai:
deixam o convívio familiar. Para o seguimento, pede-se o desprendimento e a doação total.

As cenas do chamado dos primeiros discípulos são “gêmeas”. Os detalhes de uma iluminam 
os detalhes da outra. E forma-se, assim, um quadro único: Jesus caminha, vê, chama alguns 
pescadores para uma pesca diferente; eles deixam redes, barca e pai, e seguem o Mestre Jesus. 
Esses são os elementos de toda vocação até os dias de hoje. Começa com os pés de Jesus que 
vêm ao nosso encontro e termina com os nossos pés que pisam nas suas pegadas para segui-Lo, 
em busca do que está perdido, para salvar!

Santos do dia: André (I século); João Garbella (+1383). 

Datas comemorativas: Dia do Estatuto da Terra. Dia da Reforma Agrária. Dia do Patrono. Dia 
do Síndico. Dia do Teólogo.  

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
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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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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:

4 - Santos, II
O exemplo dos Santos

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo 
testemunho admirável de vossos Santos e 
Santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, 
provando vosso amor para conosco. Deles 
recebemos o exemplo, que estimula na caridade, 
e a intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar 
pela realização de vosso Reino. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, proclamamos 
vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

5 - Pastores 
A presença dos santos Pastores na Igreja. 

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
nossa salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
nos concedeis a alegria de celebrar a festa de S. 
N., e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de 
sua vida, o ensinamento de sua pregação e o 
auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos 
anjos e dos santos se alegra eternamente na 
vossa presença, nós nos associamos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

6 - Prefácio das 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, 

PREFÁCIOS DO MÊS

1 - Virgem Maria, II
A Igreja com as palavras de Maria entoa louvores 
a Deus

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na 
perfeição de todos os santos. Celebrando a 
memória da Virgem Maria, proclamamos ainda 
mais a vossa bondade, inspirando-nos no 
mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na 
verdade, fizeste grandes coisas por toda a terra e 
estendestes a vossa misericórdia a toda as 
gerações, quando, olhando a humanidade de 
vossa Serva, nos destes, por ela, o Salvador da 
humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos santos 
se alegra eternamente na vossa presença, 
cantando (dizendo) conosco a uma só voz:

2 -  Apóstolos II
O testemunho dos Apóstolos

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce dos 
Apóstolos, para que ela fosse, no mundo, um 
sinal 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, procla-
mamos jubilosos vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

3 - 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, 
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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:

7 - 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:

8 - Comum, VI
O mistério da salvação em 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. 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:

9 - 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:

10 - Fiéis Defuntos, IV
Do vale de lágrimas à glória celeste

 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 vossa ordem nós nas-cemos; por 
vossa vontade, somos governados; e, por vossa 
sentença, retornamos à terra por causa do 
pecado. Mas, salvos pela morte de vosso Filho, 
ao vosso chamado, espertaremos para a D
ressurreição. E, enquanto esperamos a glória 
eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:

1 - Advento, I
As duas vindas de Cristo

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido 
da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez, para 
realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o 
caminho da salvação. Revestido de sua glória, 
ele virá uma segunda vez para conceder-nos em 
plenitude os bens prometidos que hoje, 
vigilantes, esperamos. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando (dizendo) a uma só voz: 

2 - Advento, I A
Cristo, Senhor e Juiz da História

 Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes 
ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, 
Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens 
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do céu, revestido de poder e majestade. Naquele 
tremendo e glorioso dia, passará o mundo 
presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e 
em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro, 
presente m cada pessoa humana, para que o 
acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, 
enquanto esperamos a feliz realização de seu 
Reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa, 
unidos aos anjos, vossos mensa-geiros, vos 
louvamos, 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 
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 
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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.

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! 

O
ra

çõ
es

 E
uc

ar
ís

ti
ca

s

120
0

5

25

75

95

100



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. -  Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

Pr. -  Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso. 

AS.-  A todos saciai com vossa glória!
Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e toda 

graça.
Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA 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.
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 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. -  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. 

Pr. -  Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso Papa N. e o nosso Bispo 
N., com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e 
com todo o vosso povo, possamos irradiar 
confiança e alegria e caminhar com fé e 
esperança pelas estradas da vida.

AS. - Tornai viva nossa fé, nossa espe-
rança!

Pr.  -   Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
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LITURGIA DO ADVENTO 

LITURGIA DO ADVENTO 

Pe. Marcelo Rezende Guimarães

Tempo de vigilância 

Escreve a nossa liturgista Ione Buyst, em seu livro  (Paulinas, Preparando Advento e Natal
São Paulo), p. 13: "Costumamos dizer que o Ano Litúrgico começa no 1o domingo do Advento, 
assim como o ano civil começa em 1o de janeiro. Mas, na verdade, o Ano Litúegico não tem 
começo nem fim. Todo ano comemoram-se duas grandes festas: Páscoa e Natal. A Páscoa é 
mais importante que o Natal. É a maior festa cristã, porque celebra a ressurreição de Jesus. 
Ambas as festas são precedidas por um tempo de prepração".

"Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais..." (Alceu Valença, ). Esta música Anunciação
popular, cantada por muitos jovens, pode nos ajudar a entrar no espírito do tempo do Advento, 
seguir as pistas dos sinais do Reino e acolher a presença de um Deus que vem ao nosso 
encontro.

As antigas comunidades cristãs, quando começaram a celebrar o Natal, o fizeram, ao 
mesmo tempo, como o desdobramento da alegria pascal e como celebração do início do 
mistério da salvação. E assim como a festa da páscoa era preparada por um tempo de jejum e 
escuta da Palavra, colocaram também um tempo de preparação antes da festa do Natal. 

A palavra Advento, como tantos outros termos importantes do cristianismo, foi tirada do 
vocabulário pagão, e significa chegada ou vinda. Ao longo do tempo, foi assumindo o sentido 
tanto do nascimento do Senhor (o Senhor veio!), quanto da preparação para este evento (o 
Senhor vem!) e também da espera da segunda vinda de Cristo (o Senhor virá!). 

A liturgia ocidental, nas duas primeiras semanas do advento, acentua a espera da segunda 
vinda de Cristo no final dos tempos, enquanto nas outras duas semanas coloca a ênfase na 
preparação para a solenidade do Natal.

Os cristãos primitivos tinham o costume de esperar a celebração de cada domingo com uma 
vigília de oração. Com isto desejavam expressar uma verdade profunda de seu modo de viver o 
cristianismo. Como afirmou Santo Agostinho em uma destas vigílias: "Para nós, cristãos, viver 
não é outra coisa que vigiar. E vigiar é abrir-se à vida".

No Evangelho, encontramos muitas palavras de Jesus nos exortando à vigilância. Um dos 
textos que inspirou muito a liturgia do advento é a parábola das virgens sábias, contada em Mt 
25,1-13, com sua imagem das lâmpadas acesas e seu mandamento de vigiar.

Isto poderia ser vivenciado, por exemplo, retomando a antiga tradição das vigílias (o Ofício 
Divino das Comunidades tem um roteiro muito bom). Mas também poderia ser feito através da 
solenização do acendimento da coroa do advento, como expressão da vontade comunitária de 
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vigiar. É claro que tudo isto terá um sentido profundo se dedicarmos um tempo maior para a 
oração pessoal e escuta da Palavra de Deus.

Concluindo, citemos de novo Ione Buyst: "A celebração do Ano Litúrgico é uma forma de a 
gente lembrar, ao longo da caminhada, a presença dinâmica de Deus em meio a seu povo. E, 
lembrando, unimo-nos e nos comprometemos com ele. Celebrando a Páscoa de Jesus, 
fazemos hoje, nele, a nossa Páscoa. Celebrando o Natal de Jesus, fazemos hoje, nele, o nosso 
Natal. Celebrando o Advento... de Jesus, ele se manifesta a nós e nos faz caminhar mais 
depressa em direção ao Reino. Foi por isso que o papa Paulo VI disse que a celebração do Ano 
Litúrgico não é só recordação de um fato passado, mas 'goza de de força sacramental e especial 
eficácia para alimentar a vida cristã'" (ibid., p. 14).

Tempo de espera

As primeiras comunidades, como testemunha o Apocalipse, tinham uma oração muito 
curta que expressa bem o desejo do seu coração: Maranatha! Vem, Senhor Jesus! (Ap 22,20). 
Infelizmente, depois, foi se perdendo e esvaziando este desejo de espera.

Seríamos muito pobres se reduzíssemos o Advento, simplesmente, a um tempo de 
preparação para a festa do Natal. O Advento é baseado na espera da vinda do Reino e a nossa 
atitude básica é acender e renovar em nós este desejo e este ânimo.

Num tempo marcado pelo consumo, é preciso que afirmemos profeticamente a esperança. 
No âmbito pessoal, intensificando o desejo do coração e retomando o sentido da vida. Mas as 
esperanças são também coletivas: é o sonho do povo por justiça e paz - "as espadas 
transformadas em arado e as lanças em podadeiras" (Is 2,4). E são também cósmicas: "a 
criação geme e sofre em dores de parto até agora e nós também gememos em nosso íntimo 
esperando a libertação" (Rm 8,18-23).

Cantar como resposta das preces "Vem, Senhor Jesus" pode ajudar a animar a esperança de 
nossas comunidades. Igualmente, depois da acolhida de quem preside, a comunidade poderia 
lembrar fatos e acontecimentos (não ainda preces ou intenções) que são para ela sinais de 
esperança e da vinda de Deus entre nós. Podem ser trazidos símbolos que evoquem tal luta ou 
acontecimento. Algum refrão, como "eu quero ver, eu quero ver acontecer", certamente 
contribuiria para renovar a esperança. 

"O melhor da festa é esperar por ela", diz um ditado popular. A espera e a preparação de um 
acontecimento é, do ponto de vista humano, tão importante quanto este evento. 

Daí a necessidade de fazermos uma avaliação do que significa e de como vivenciamos o 
tempo do Advento em nossas comunidades. Seria oportuno se as equipes de liturgia, ao 
prepararem as celebrações deste tempo, pudessem se colocar a seguinte questão: que 
importância damos ao tempo do Advento? 

Vale aqui também lembrar o que escreve o liturgista Frei José Ariovaldo da Silva, na revista 
"Mundo e Missão", dezembro de 2004: "Atualmente, muitas comunidades eclesiais, 
influenciadas pela onda consumista por ocasião das festas natalinas e de final de ano, estão 
assumindo o custume de enfeitar suas igrejas já bem antes de o Natal chegar. Em pleno tempo 
de Advento, que é um 'tempo de piedosa e alegre expectativa', já ornamentam suas igrejas com 
flores, pisca-piscas, árvores de Natal e outros motivos natalinos, como se já fosse Natal. Posso 
dar uma uma sugestão? Não sejam tão apressadas. Não entrem na onda dos símbolos 

A
B

C
 d

a 
Li

tu
rg

ia

124
0

5

25

75

95

100



consumistas da nossa sociedade. Evitem enfeitar a igreja com motivos natalinos durante o 
Advento. Deixem o Advento ser Advento e o Natal ser Natal. Enfeites natalinos dentro da igreja, 
só quando Natal chegar. Então, a festa com certeza será melhor. Sobretudo se houver na 
comunidade uma boa preparação espiritual".

É preciso tomar o cuidado de não abortar o Advento ou de celebrá-lo superficialmente. Este 
cuidado nos levará a não antecipar o Natal, seja fazendo celebrações natalinas antes do 
previsto, seja usando ritos próprios da festa. Se cantamos "Noite Feliz" no dia 15 de dezembro, 
o que iremos cantar na noite do dia 24 para 25? Mas, também não podemos celebrar o advento 
como se Cristo ainda não tivesse nascido. A longa noite da espera terminou. O mundo já foi 
redimido, embora a história da salvação continue...

Fonte: CNBB - www.cnbb.org.br  
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PARA O INÍCIO DE CADA REUNIÃO

 Preparar com antecedência o local da reunião. Receber as pessoas com 1. Acolhida – 
alegria e simplicidade. Deixar todo mundo à vontade. Incentivar com jeito a participação de todos, 
sobretudo dos novos participantes e visitantes. 

  Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 2. Oração inicial –
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.

  O (a) animador (a) convida a todos a contarem os fatos da última 3. Jornal da semana –
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. 

2 DE NOVEMBRO 
FINADOS

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 - Lc 20,27-38
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5.  “Conservam a palavra...” 
-  Israel chegou à fé na ressurreição aos poucos, formulando-a bem tarde. Não parte do 

pressuposto da imortalidade da alma, mas da experiência da promessa e do poder de Deus. A tese 
de fundo tem tudo a ver com o núcleo duro da fé bíblica: o amor de Deus dura para sempre e não 
pode fracassar nem diante da morte; deve vencê-la e fazer-nos ressurgir para manter a sua 
fidelidade. Essa revelação funda-se no Pentateuco, passa pelos profetas e atinge sua mais alta 
formulação em Sb 3-5 e 2Mc 7. A ressurreição nos leva a reconhecer Deus: “Então sabereis que eu 
sou Iahweh, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Colocarei 
em vós o meu Espírito e revivereis; far-vos-ei repousar no vosso país; sabereis que eu sou o Senhor. 
Eu o disse e o farei” (Ez 37,13-14). 

-  Os saduceus não acompanharam o progresso da revelação. Não aceitavam tradições mais 
recentes, entre elas a ressurreição. Satisfeitos com seu bem-estar material – eram grandes 
proprietários que não incomodavam com os romanos e que os romanos também não 
incomodavam – não tinham abertura existencial para a fé na ressurreição. Por isso, ridicularizam a 
fé e a esperança de seus compatriotas.

6.   “E dão fruto na perseverança”.
-  O que você pensa da morte? 
-  Para você, a morte é o fim de tudo, um túnel que desemboca no nada?
-  Você acredita na ressurreição?
-  O que é a ressurreição para você? (Vamos conversar)

 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 “crer efetivamente na minha ressurreição corporal futura, sentido da minha existência, 
que é um viver agora e sempre em Deus e para Deus, fonte e meta de toda a felicidade”.

 O grupo apresenta espontaneamente suas preces. Senão, recorra a esta ajuda:

- Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
Todos – Deus é Deus de vivos, não de mortos!
-  Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância.
Todos – Deus não é Deus de mortos, mas de vivos!
-  Jesus viveu para Deus e os irmãos, não reteve a sua vida, mas a entregou na vida e na 

morte.
 Todos – Deus não é Deus de mortos, mas de vivos!
- Mergulhados em Cristo, somos uma nova criatura, à imagem do Senhor Jesus morto e 

ressuscitado, vivo para sempre.
Todos – Deus não é Deus de mortos, mas de vivos!

SEMANA DE 06 A 12 DE NOVEMBRO

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 - Mt 5,1-12a
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5.  “Conservam a palavra...” 
-  Jesus, como Moisés, sobe à montanha e, sentado – quer dizer, na posição de mestre – 

comunica a 'Nova Lei' aos discípulos, que são a semente do povo de Deus que ele veio convocar, 
reunir e renovar. Declara “felizes” aqueles que nós consideramos “infelizes”. É uma revolução 
total, a Sua revolução, o reinado de Deus que ele anuncia estar se aproximando de nós. É a 
“constituição” do Reino: declara seus cidadãos, estipula sua condição, apresenta seus critérios.

6.  “E dão fruto na perseverança” 
-  As Bem-aventuranças fazem parte da 'Nova Lei' que Jesus veio trazer. Aliás, são o seu 

núcleo, o seu coração. Mas temos que tomar todo cuidado para não transformar o evangelho (a boa 
notícia do amor libertador de Deus) em letra morta, em lei que oprime, em canga que escraviza. 

-  É possível viver as bem-aventuranças? Consigo ter espírito de pobre, ser manso de 
coração, sofrer quando o Reino não vem, ser misericordioso, lutar pela justiça, encarar a 
perseguição...?

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 “compreender o mistério do Senhor, que pensa tão diferente de mim”. (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 verdadeiramente feliz, como queres que eu seja. Ajude-
me a perceber isso e a deixar-me atrair por e para Ti, o único plenamente feliz.

Todos – Jesus, põe no meu coração o teu coração!
  - Senhor, olho para os teus santos e santas, mas eles nem sempre me cativam e, quando o 

fazem, sinto que não sou capaz de ser como eles. Transforme o meu coração, Senhor, para que 
esteja de tal modo sintonizado com o seu que eu possa querer ser como você é. 

Todos – Jesus, põe no meu coração o Teu coração!
-   Senhor, põe em meu coração o Teu Espírito. Que o Teu Espírito coloque no meu o espírito 

das bem-aventuranças, da pobreza e da humildade, da mansidão e da misericórdia, da justiça e da 
perseguição. 

Todos – Jesus, põe no meu coração o Teu coração!  

SEMANA DE 13 A 19 DE NOVEMBRO

4. 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 - Lc 21,5-19

5. “Conservam a palavra...” 
- O Evangelho que acabamos de ouvir é o início do chamado de “grande apocalipse de 

Lucas” (cf. Lc 21,5-36). 
- “Apocalipse” não é sinônimo de “desastre”, como fizeram crer certa literatura 

'apocalítica' e alguns filmes sensacionalistas, mas “revelação” de uma realidade desconhecida. As 
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palavras de Jesus revelam o sentido da realidade presente. Tiram o véu que nossos erros e medos 
interpuseram entre nós e a realidade, para podermos ver aquela verdade que é a palavra definitiva 
de Deus sobre o mundo. É preciso estar atentos e distinguir: apocalítico e escatológico não são a 
mesma coisa! Apocalítico é um estilo, uma corrente espiritual, uma maneira de ver as coisas; 
escatológico é o último, o final, o definitivo, o plenamente acabado!

-  Quando ouvimos o Evangelho de hoje, em que é que pensamos? (Vamos conversar 
livremente sobre isso).

-  Ficamos preocupados com o “fim do mundo” ou comprometidos com o “acabamento do 
mundo”, que está também em nossas mãos?

6. “E dão fruto na perseverança”
-  O que podemos fazer, como cristãos e cristãs, para dar testemunho de Jesus e do seu 

reino em meio às tremendas dificuldades do mundo atual?
-  O que podemos fazer para superar o medo da morte e alimentar a esperança de um mundo 

melhor para todos?

7.  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: “entender que este mundo acaba e qual o sentido que tem esse fim”. (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:

- Um dia, tudo acabará. Dai-nos, Senhor, a graça de viver cada dia como se fosse o último. 
Todos  –  Dai-nos, Senhor, a graça.
- Todos os dias, temos sinais do fim. Dai-nos, Senhor, a graça de ler nos sinais vossa 

palavra de amor. 
Todos – Dai-nos, Senhor, a graça.
- Mais um ano está caminhando para o fim. Dai-nos, Senhor, a graça de terminá-lo bem, 

sintonizado com vossa santa vontade. 
Todos – Dai-nos, Senhor, a graça.

SEMANA DE 20 A 26 DE NOVEMBRO

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 - Lc 23,35-43

5. “Conservam a palavra...” 
-  O Evangelho desta semana é o da Solenidade de Cristo Rei, celebrada domingo. Este 

Evangelho fala da realeza de Jesus, princípio da nossa salvação. Do seu trono, a cruz, ele pronuncia 
o julgamento de Deus sobre os inimigos: perdoa e doa o Reino aos malfeitores.

-  Esta é a pista certa para compreendermos em que sentido Jesus é rei e qual é a salvação 
que ele nos traz. É um rei que exerce o seu domínio servindo. É um rei cujo único poder é o poder de 
amar e amar até à morte. É um rei que não apela aos seus súditos para safar-se da morte, uma vez 
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que é justamente nela que ele nos salva. É um rei que reina neste mundo, mas não é deste mundo, 
pois reina de maneira qualitativamente nova. A sua salvação não é exatamente a que nós 
esperamos. É a de um Deus que se faz condenar à nossa mesma pena para poder estar conosco e 
levar-nos consigo à pátria da vida e da liberdade.

-  Quando falamos de Reino de Deus, de Cristo Rei, é isso que pensamos? Ou pensamos o 
reinado de Deus e a realeza de Cristo a partir dos critérios deste mundo? Em que precisamos nos 
converter e corrigir nossa maneira de encarar o Reino e a realeza de Jesus? Vamos conversar!

6. “E dão fruto na perseverança” 
-  Reinar para Jesus é servir. E para nós, o que é? (Conversemos).
-  Jesus reina perdoando os que, amados, são incapazes de amar, e matam o amor. É 

justamente aí que ele nos salva, pois o seu amor ultrapassa todos os limites possíveis. O teste de 
que somos salvos é nossa capacidade – dada por Deus – de amar e servir. Será que estamos 
efetivamente salvos? (Conversemos).

-  Perdoar é amar como Jesus ama. Como anda minha capacidade de perdoar? Guardo 
mágoa, fico ressentido, tenho desejos de vingança, me vingo? (Conversemos).

7. 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: “a capacidade de amar, servir e perdoar como Jesus”. (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:

- Muitas vezes não só não amamos como também não perdoamos. Ficamos magoados, 
chateados, ressentidos, alimentando desejos de vingança.

Todos – Pai, perdoa-nos, pois não sabemos o que estamos fazendo!
-  Há momentos em que mandamos ao invés de pedir, dominamos ao invés de servir, 

oprimimos ao invés de libertar. Nosso reinado é tudo o que o reinado de Jesus veio questionar e 
eliminar. 

Todos – Pai, perdoa-nos, pois não sabemos o que estamos fazendo. 
-  Senhor, ainda que nos custe, faz de nós o que fizeste de Teu filho na cruz. Pobre, faminto, 

chorando, odiado, banido, insultado e rejeitado como criminoso, Jesus ama os inimigos, faz-lhes 
o bem, abençoa-os, roga em seu favor, resiste ao mal carregando-o, dispõe-se a sofrer o tanto que 
for necessário desde que não tenha que restituir mal com mal, dá aos outros a salvação que cada 
um quereria segurar para si.

Todos – Jesus, torna-nos capazes de amar, servir e perdoar.

SEMANA DE 27 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO

5.  “Conservam a palavra...” - Mt 24,37-44
-  O Evangelho de hoje fala a respeito do fim do mundo e do julgamento a que Deus vai 

submeter todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares. 
-  Estranhamente, porém, Jesus diz que tudo isso vai acontecer “nesta geração” (Mt 24,34-
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36), quer dizer, hoje, aqui, conosco.
-  Por isso, precisamos estar sempre despertos, atentos, preparados, pois “quando menos 

esperamos, chega o Filho do Homem”!
-  Vamos conversar: você vive com medo do futuro incerto ou atento e vigilante no presente 

certo?

6.  “E dão fruto na perseverança” 
- O que significa o passado para mim?
-  Como é que eu encaro o futuro?
-  O que estou fazendo com o tempo presente?
Estas três perguntinhas são pano pra manga, não é verdade? Vamos bater um pão sobre os 

'ritmos' do tempo: passado – presente – futuro.

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 acordado e tomar consciência da sua visita no dia-a-dia da vida, para que eu 
possa viver cada dia e cada hora como filho e como irmão, com fidelidade e sabedoria”. (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:

-  Para que estejamos sempre despertos e vigilantes, rezemos ao Senhor. 
Todos – Senhor, escutai a nossa prece!
- Para que tomemos consciência das constantes visitas de Deus à nossa vida, rezemos ao 

Senhor. 
Todos – Senhor, escutai a nossa prece!
-  Para que, vivendo a fidelidade ao Senhor e o amor aos irmãos, estejamos sempre 

preparados para a sua vinda gloriosa, rezemos ao Senhor.     

-        Pai nosso...
-        Ave Maria...
-        Glória ao Pai...
-        Santo Anjo do Senhor...
-        O descanso eterno / (ou: A alegria eterna) dai-lhes, Senhor, ...
-        Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo!
-        Para sempre seja louvado!

PARA O FINAL DE CADA REUNIÃO
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01) A MORTE JÁ NÃO MATA MAIS 
(Canto inicial – Finados)

Ref.: A morte já não mata mais, perdeu 
seu aguilhão fatal na luta que com a vida 
travou. Venceu o príncipe da paz, que em 
seu combate triunfal a morte derrotou!

1.  Ao nosso Pai glória e louvor, pois deu 
vitória a todos nós. Ó Cristo Jesus, nosso Deus 
e Senhor, mortos ressurgem ouvindo tua voz.

2.  Um dia, a hora vai chegar e, desde já, se 
pode ouvir a voz deste Filho de Deus a chamar; 
todos os mortos irão ressurgir.

02) AMÉM, ALELUIA! 
(Canto inicial – Todos os Santos)

Ref.: Amém, aleluia! (bis)
1.  Vi cantar no céu a feliz multidão dos 

fiéis eleitos de toda nação.
2.  Ao que está sentado no trono, louvor, e 

poder ao Cristo, seu Filho e Senhor.
3.  Com amor eterno Jesus nos amou, e as 

nossas vestes com sangue lavou.

03) DE PAZ SÃO MEUS PENSAMENTOS 
(Canto inicial – 33º Dom. Comum)

Ref.: De paz são meus pensamentos, 
onde estiverem, onde estiverem, onde 
estiverem, os livrarei do sofrimento.

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) TU ÉS O REI DOS REIS 
(Canto inicial – Cristo Rei)

Ref.: Tu és o Rei dos reis! O Deus do céu 
deu-te reino, força e glória e entregou em 
tuas mãos a nossa história: tu és Rei e o 
amor é a tua lei! 

1.  Sou o primeiro e o derradeiro, fui 
ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu, 
vosso Rei e Senhor Redentor!

2.  Vos levarei às grandes fontes, dor e 
fome não tereis! Vós sois meu povo, eu, vosso 
Rei, junto a mim vivereis!

05) A VÓS, MEU DEUS, ELEVO A MINHA 
ALMA
(Canto inicial – 1º Dom. Advento)

Ref.: A vós, meu Deus, elevo a minha 
alma. Em vós confio, que eu não seja 
envergonhado! De mim não possam rir 
meus inimigos, pois não será desiludido 
quem em vós espera.

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-
nhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação!

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

3.  O Senhor se torna íntimo aos que o 
temem e lhes dá a conhecer sua Aliança. Tenho 
os olhos sempre fitos no Senhor, pois ele tira os 
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2.  Aquele que não deixa o manto da 
verdade e põe sua força na arma da fé. No céu o 
acolherás!

3.  Aquele que fecha seus ouvidos à 
canção do mal e só abre a boca para proferir o 
bem. No céu o acolherás!

4.  Aquele que não se cansa de estender as 
mãos aos fatigados e sabe repartir o seu pão. No 
céu o acolherás!

09) NÓS SOMOS MUITOS 
(Comunhão –Todos os Santos e 33º Dom. 
Comum)

Ref.: Nós somos muitos, mas forma-
mos um só corpo, que é o corpo do Senhor, 
a sua Igreja; pois todos nós participamos 
do mesmo pão da unidade, que é o corpo 
do Senhor, a Comunhão.

1.  O Pão que reunidos nós partimos é a 
participação do corpo do Senhor.

2.  O Cálice por nós abençoado é a nossa 
comunhão no Sangue do Senhor.

3.  À ordem do Senhor obedecendo, 
celebremos a memória da nossa redenção.

4.  Da Ceia do Senhor participando, pelo 
Espírito seremos unidos num só corpo.

5.  Seu Corpo e seu Sangue comungando, 
sua morte anunciamos, até que Ele venha.

10) O FILHO DO HOMEM VIRÁ 
(Comunhão – Cristo Rei)

Ref.: O Filho do homem virá, virá, na 
sua glória, virá, virá, para julgar virá, virá, 
todos os povos e reinará!

1.  Falou Deus, o Senhor, chamou a terra, 
do nascente ao poente a convocou. Deus 
refulge em Sião, beleza plena, não se cala ante 
nós, que ele chamou. (bis)

2.  “Reuni, na minha frente, os meus 
eleitos, que aliança selaram, ante o altar.” 
Testemunha será o próprio céu, porque Deus, 
ele mesmo, vai julgar. (bis)

3.  Eu não vim criticar teus sacrifícios. 
Estão diante de mim teus holocaustos. Não 

meus pés das armadilhas.

06) BENDITO SEJAIS, SENHOR 
(Oferendas – Finados a Cristo Rei)

1.  Bendito sejais, Senhor, pelos dons que 
apresentamos, bendito pelo pão, bendito pelo 
vinho, bendito sejais, também, pela graça no 
caminho.

2.  Bendito sejais, Senhor, pelos dons que 
apresentamos, bendito pelo pela fé, bendito 
pela Igreja. Bendito sejais, também, pela força 
na peleja.

3.  Bendito sejais, Senhor, pelos dons que 
apresentamos, bendito pelo amor, bendito pela 
vida, bendito sejais, também, pelas nossas 
mãos unidas!

07) A NOSSA OFERTA APRESENTAMOS
(Oferendas – 1º Dom. Advento)

Ref.: A nossa oferta apresentamos no 
altar e te pedimos: vem, Senhor, nos 
libertar!

1.  A chuva molhou a terra, o homem 
plantou um grão. A planta deu flor e frutos, do 
trigo se fez o pão.

2.  O homem plantou videiras, cercou-as 
com seu carinho. Da vinha brotou a uva, da uva 
se fez o vinho.

3.  Os frutos da nossa terra e as lutas dos 
filhos teus, serão, pela tua graça, pão vivo que 
vem dos céus.

4.  Recebe, Pai, nossas vidas, unidas ao 
pão e vinho e vem conduzir teu povo, guiando-o 
no teu caminho.

08) QUEM HABITARÁ NA TUA CASA
(Comunhão – Finados)

Ref.: Quem habitará na tua casa, 
Senhor, quem repousará na tua santa 
montanha?

1.  Aquele que caminha, apesar da noite e 
do vento, e fitando, sem cessar, a tua estrela. No 
céu o acolherás!
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preciso do gado dos teus campos, nem dos 
muitos carneiros de teus pastos. (bis)

4.  Faze a Deus sacrifício de louvor, 
cumpre os votos que a ele tu fizeste. Vem, me 
invoca na hora das angústias, eu virei te livrar 
do que sofreste. (bis)

11) O SENHOR DARÁ A SUA BÊNÇÃO
(Comunhão – 1º Dom. Advento)

Ref.: O Senhor dará a sua bênção, e 
nossa terra dará seu fruto!

1.  Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, 
libertastes os cativos de Jacó.

2.  Perdoastes o pecado ao vosso povo, 
encobristes toda a falta cometida.

3.  Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, 
esquecei a vossa mágoa contra nós!

4.  Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a 
paz que ele vai anunciar.

5.  Está perto a salvação dos que o temem, 
e a glória habitará em nossa terra.

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

Obs.: Os cantos números 05 e 11 
encontram-se no CD “Céus, deixai cair o 
orvalho”, da Editora Paulus. Os demais são do 
Hinário Litúrgico da CNBB.

Maestro Adenor Leonardo Terra
APUCARANA - PR - Tel.: (43) 3422-2611

E-mail: alterra1978@hotmail.com
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“O Ano Jubilar terminará na solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, 20 
de Novembro de 2016. Naquele dia, ao fechar a Porta Santa, animar-nos-ão, antes 

de tudo, sentimentos de gratidão e agradecimento à Santíssima Trindade por nos ter 
concedido este tempo extraordinário de graça. Confiaremos a vida da Igreja, a 

humanidade inteira e o universo imenso à Realeza de Cristo, para que derrame a sua 
misericórdia, como o orvalho da manhã, para a construção duma história fecunda 

com o compromisso de todos no futuro próximo. Quanto desejo que os anos futuros 
sejam permeados de misericórdia para ir ao encontro de todas as pessoas levando-
lhes a bondade e a ternura de Deus! A todos, crentes e afastados, possa chegar o 

bálsamo da misericórdia como sinal do Reino de Deus já presente no meio de nós.”
 (Francisco, Misericordiae vultus 5)
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