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Para: ......................................................................................

A Palavra de Deus percorre um caminho dentro de nós. 
Nós a escutamos com os ouvidos e ela passa para o coração; 

e do coração às mãos, às boas obras. Eis o percurso da  
Palavra de Deus: dos ouvidos ao coração e às mãos. 

De: ..........................................................................................

Data: ..............................................
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Não é só na homilia que se deve alimentar com a Palavra de 
Deus. Toda a evangelização está fundada sobre esta Pala-
vra escutada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada 
Escritura é fonte da evangelização. E, por isso, é preciso for-
mar-se continuamente na escuta da Palavra. A Igreja não 
evangeliza se não se deixa, continuamente, evangelizar.

Papa Francisco
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VIVER A PALAVRA 

Retornando do exílio da Babilônia, Israel procurou re-
cuperar sua soberania e sua identidade nacional. Ao longo 
de doze anos, foram reconstruídos os muros de Jerusalém. 
O sacerdote Esdras deu-se conta de que os muros não eram 
suficientes para proteger a Cidade Santa. Por isso, convo-
cou uma assembleia de homens, de mulheres e de todos os 
que eram capazes de compreender. Na praça principal, ele 
fez a leitura da Lei. “Esdras fez a leitura do livro, desde o 
amanhecer até ao meio-dia” (Ne 8,3).

Mais que os muros, a Palavra de Deus protegeria o povo 
e construiria a unidade. No final da leitura, todo o povo 
levantou as mãos e proclamou: “Amém! Amém”. Esta pa-
lavra significa: estamos de acordo, prometemos observar 
esta palavra! Sem imitar Esdras – leitura do amanhecer 
ao meio-dia –, o Povo de Deus é aconselhado a ler todos 
os dias um texto da Palavra, que ilumina a caminhada da 
comunidade cristã. De preferência, ler as leituras do dia.

Mãe e Mestra, a Igreja zela para que a Palavra de Deus 
não caia em terrenos de difícil cultivo, mas em terra boa 
e preparada. Evitando a tentação da “livre interpreta-
ção”, a Igreja ensina que o local de acolher a Palavra é a 
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comunidade. Está no bom caminho aquele que proclama: 
“Eu creio naquilo que a comunidade cristã crê”.

A Palavra é sempre oportuna, nos bons e maus mo-
mentos, nas crises, nas alegrias e na vida normal. O pro-
feta Elias experimentou a tentação do desânimo. Para ele, 
a vida e a luta haviam perdido o sentido. Um anjo o des-
pertou do sono, dizendo: “Levanta e come deste pão, pois 
te resta uma longa caminhada a fazer”. Refeito pelo pão, 
Elias caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Ho-
reb, a montanha de Deus.

A Eucaristia plenifica nosso domingo, o Dia do Se-
nhor. Nesta assembleia comunitária, ouvimos a Palavra e 
assumimos o compromisso de vivê-la ao longo da semana. 
Temos todos uma longa caminhada a fazer. O Pão e a Pa-
lavra nos conduzem à casa do Pai. É louvável também o 
costume de ler e meditar a Palavra com a família reunida. 
Mais que ler, rezamos esta Palavra. Escutamos a Palavra e 
dizemos: “Amém”.

Frei Aldo Colombo
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2021 – ANO B – MARCOS
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PROPOSTA DO DIA

Assumir com responsabilidade o tempo que Deus nos dá

O tempo é um dom de Deus que precisa ser recebido com 
gratidão e responsabilidade. Neste primeiro dia de janei-

ro, agradecemos todos os dons recebidos e queremos assumir a 
responsabilidade por este Ano da Graça de 2021. O desafio é 
assumir todo o projeto do Pai. Como novos pastores, neste sé-
culo XXI temos consciência do privilégio de tomar o caminho 
da gruta. Isso deve ser feito apressadamente. Nessa gruta encon-
tramos aquele que é Caminho, Verdade e Vida. Com Maria, 
comprometemo-nos a guardar a Palavra de Deus no coração. 
Ela repete, mais uma vez: “Fazei tudo o que ele vos disser”. Não 
sabemos o que este novo ano nos trará, mas temos uma certeza: 
o amor do Pai nos acompanhará. O seu amor não volta atrás.

Evangelho: Lc 2,16-21 Foram, pois, às pressas a Belém e encontra-
ram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. 
Quando o viram, contaram as palavras que lhes tinham sido 
ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores 
ficavam admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, 
guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. 
Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por 
tudo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes 
tinha sido dito. No oitavo dia, quando o menino devia ser cir-
cuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado 
pelo anjo antes de ser concebido no ventre da mãe.

Santa Maria, Mãe de Deus
Deus faça brilhar sobre nós a sua face. Sl 67(66)

Leituras: Nm 6,22-27; Gl 4,4-7SEXTA
JANEIRO1
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PROPOSTA DO DIA

Perceber a presença de Deus no dia a dia

O profeta sempre se apresenta como inoportuno. Ele fala 
em nome de Deus e atrapalha os projetos humanos. A 

figura de João começa a inquietar as autoridades religiosas 
dos judeus, que procuram identificar sua origem e missão. 
Eles pensam no passado, quando João aponta para o futuro 
e busca em Isaías alguém que ilumine o novo momento. Ele 
é apenas aquele que grita no deserto da insensibilidade e do 
comodismo. E pede que todos preparem o caminho “daquele 
que deve vir”, o grande profeta, superior a Elias. Ele mostra o 
Messias presente no mundo: Jesus, que é a Palavra que se faz 
carne. Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. São 
as trevas que rejeitam a Luz.

Evangelho: Jo 1,19-28 Este é o testemunho de João: “Quem és 
tu?” Ele confessou e não negou; ele confessou: “Eu não sou o 
Cristo”. Perguntaram: “Quem és, então? Tu és Elias?” Respon-
deu: “Não sou”. “Tu és o profeta?” “Não”, respondeu ele. Per-
guntaram-lhe: “Quem és, afinal?” Ele declarou: “Eu sou a voz de 
quem grita no deserto: ‘Endireitai o caminho para o Senhor!’, 
conforme disse o profeta Isaías”. “Por que, então, batizas, se não 
és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?” João respondeu: “Eu ba-
tizo com água. Mas entre vós está alguém que vós não conhe-
ceis: aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou 
digno de desatar as correias da sandália!” Isso aconteceu em 
Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.

Ss. Basílio Magno e Gregório Nazianzeno
Aclamai ao Senhor, terra inteira! Sl 98(97)
Primeira leitura: 1Jo 2,22-28 SÁBADO

JANEIRO 2
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3 JANEIRO
DOMINGO

Primeira leitura: Is 60,1-6
De pé! Deixa-te iluminar! Chegou a tua luz! A glória do 
Senhor te ilumina. Sim, a escuridão cobre a terra, as tre-
vas cobrem os povos mas sobre ti brilha o Senhor, sobre 
ti aparece sua glória. As nações caminharão à tua luz, os 
reis, ao brilho do teu esplendor. Lança um olhar em volta 
e observa: todos estes foram reunidos para virem a ti, teus 
filhos vêm de longe, tuas filhas carregadas ao colo. Então 
verás, e teu rosto se iluminará, teu coração vai palpitar e 
arfar, pois estarão trazendo a ti os tesouros de além-mar, 
aí chegarão as riquezas das nações. Multidão de camelos 
te invade, dromedários de Madiã e de Efá, de Sabá trazem 
ouro e incenso, anunciando os louvores do Senhor.

Segunda leitura: Ef 3,2-3a.5-6
Suponho que ouvistes falar da graça que Deus me concedeu 
em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conheci-
mento do mistério, que não foi 
manifestado nas gerações pas-
sadas. Só ultimamente ele foi 
revelado pelo Espírito aos seus 
santos apóstolos e profetas. 
Eis o mistério: os pagãos são 
admitidos à mesma herança, 
são membros do mesmo cor-
po e beneficiários da mesma 
promessa, no Cristo Jesus, por 
meio do evangelho.
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PROPOSTA DO DIA

Epifania do Senhor
Aos pobres do seu povo fará justiça. Sl 72(71)

Evangelho: Mt 2,1-12 Depois que Jesus nasceu na cidade de 
Belém da Judeia, na época do rei Herodes, alguns magos do 
Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: “Onde está o rei 
dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Orien-
te e viemos adorá-lo”. O rei Herodes ficou alarmado. Reuniu 
todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para per-
guntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam: “Em 
Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: […] E a estrela 
que tinham visto no Oriente ia à frente deles”. […]. Quando 
entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. […] 
Depois partiram para suas terras seguindo outro caminho.

O termo “epifania” significa manifestação do Senhor. Em 
Belém, os pastores e a própria Sagrada Família eram par-

ticipantes do Povo de Deus, Israel. Hoje os pagãos é que são aco-
lhidos na gruta de Belém. Esta festa é também conhecida como 
Natal dos Gentios. De alguma maneira, nos Magos do Oriente 
somos representados. Os misteriosos visitantes do Oriente não co-
nheciam a Palavra de Deus nem as profecias. Porque tinham um 
bom coração, eles chegaram até a gruta. Os grandes de Jerusalém 
conheciam as profecias, mas nunca chegaram à gruta por causa 
da dureza de seus corações. Os Magos nos ensinam a continuar 
caminhando, mesmo quando a estrela da certeza se esconde. En-
sinam-nos também, quando necessário, a buscar outro caminho.

Nos momentos de dúvida, continuar caminhando
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PROPOSTA DO DIA

Dai-me, Senhor, um coração aberto à Boa-Nova do Reino

É um momento novo e Jesus assume nova postura, tendo 
em vista a sua missão. Deixa a tranquila Nazaré e se esta-

belece em Cafarnaum. O novo lar de Jesus é uma importante 
encruzilhada econômica e comercial. Mesmo contando com 
a presença de Jesus, Cafarnaum será denunciada como in-
sensível diante da mensagem da salvação. Jesus anuncia que 
o Reino está próximo e que a conversão é o caminho para 
acolher seu projeto. O ministério de Jesus visa aos portadores 
de todo tipo de enfermidade. Ele anuncia a Boa-Nova para 
o corpo e para a alma. Dirige-se, sobretudo, ao mundo do 
sofrimento. Suas curas não são manifestações de poder, mas 
sinais de que o mal estava sendo vencido.

Evangelho: Mt 4,12-17.23-25 Quando soube que João tinha sido 
preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi 
morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, […] 
para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías […]. A partir 
de então, Jesus começou a anunciar: “Convertei-vos, pois o 
Reino dos Céus está próximo”. Jesus percorria toda a Galileia, 
ensinando nas sinagogas, anunciando a Boa-Nova do Reino 
e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. 
Levaram-lhe todos os doentes, sofrendo de diversas enfer-
midades e tormentos: possessos, epiléticos e paralíticos. E 
ele os curava. 

Eu te darei por tua herança os povos todos. Sl 2
Primeira leitura: 1Jo 3,22–4,6SEGUNDA

JANEIRO4
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PROPOSTA DO DIA

Não diga que é impossível; faça alguma coisa…

Os discípulos percebem que irão ficar sem tempo para se ali-
mentar. A sugestão deles é despedir as multidões, deixando 

a cada um a responsabilidade de conseguir alguma coisa para 
comer. Diferentemente deles, Jesus pensa em outra saída. São 
como ovelhas sem pastor, ameaçadas, e por isso é necessário fazer 
alguma coisa. Substituindo o fatalismo pela solidariedade, surge 
a solução. E ainda existem sobras que devem ser recolhidas. No 
Antigo Testamento, a multidão faminta foi saciada com o maná 
e, agora, o pão partido e partilhado alimenta a todos. É, sem 
dúvida, um sinal da Eucaristia, também pão partido e partilhado 
para a salvação do mundo. Jesus é o bom pastor, o pai de família, 
que soluciona as dificuldades dos filhos. Ele dá o Pão e a Palavra.

Evangelho: Mc 6,34-44 Ao sair do barco, Jesus viu uma grande 
multidão e encheu-se de compaixão, porque eram como 
ovelhas que não têm pastor. E começou, então, a ensinar-lhes 
muitas coisas. […] “Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-
-os, para que possam ir comprar algo para comer”. Mas ele res-
pondeu: “Vós mesmos, dai-lhes de comer!” […] “Quantos pães 
tendes? Ide ver”. Eles foram ver e disseram: “Cinco pães e dois 
peixes”. Então, Jesus mandou que todos se sentassem, na relva 
verde, […] em grupos de cem e de cinquenta. Em seguida, Je-
sus […] pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos 
discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu, também, entre 
todos, os dois peixes. Todos comeram e ficaram saciados.

Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor! Sl 72(71)
Primeira leitura: 1Jo 4,7-10 TERÇA

JANEIRO 5
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PROPOSTA DO DIA

Senhor, vem em meu socorro, pois sou pecador!

Para os pescadores, o lago de Genesaré era o mar, com seu 
mistério e seus perigos. A narrativa esclarece que era noite 

e o vento lhes era contrário. Tudo isso criava uma situação 
de pânico. Jesus vai ao encontro deles. Sua presença – cami-
nhando sobre as águas – foi percebida como um fantasma, 
tornando mais tensa a situação. Jesus se revela e os anima: 
“Coragem, sou eu!”. Cena parecida acontece muitas vezes na 
vida das pessoas, famílias e comunidades, quando determina-
da situação parece fora de controle. Significativamente, quan-
do Jesus entra no barco, tudo volta ao normal. Tantas vezes 
quase afundamos, tentando resolver tudo sozinhos. Essa é a 
hora de pedir que Jesus entre em nosso barco, em nossa vida.

Evangelho: Mc 6,45-52 Jesus mandou que os discípulos entras-
sem no barco e fossem na frente para Betsaida. Depois de 
despedir a multidão, subiu à montanha para orar. Já era noite, 
o barco estava no meio do mar e Jesus, sozinho, em terra. 
Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era con-
trário, nas últimas horas da noite, foi até eles […]. Quando os 
discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um 
fantasma e começaram a gritar. Mas ele logo falou: “Coragem! 
Sou eu. Não tenhais medo!” Ele subiu no barco, juntando-se 
a eles, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais 
espantados. De fato, não tinham compreendido nada a res-
peito dos pães. O coração deles continuava endurecido.

As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor! Sl 72(71)
Primeira leitura: 1Jo 4,11-18QUARTA

JANEIRO6

15498-9_viver_a_palavra_2021_MIOLO_PANTONE_313U.indd   16 09/03/20   15:11



PROPOSTA DO DIA

Não podemos deixar para amanhã; o tempo de Deus é hoje

A sinagoga ocupava o lugar central na observância religio-
sa judaica. Aos sábados era feita a leitura da Torá – Li-

vro da Lei – e dos profetas. Convidado por quem presidia, 
alguém lia e explicava a passagem escolhida. O texto de Isaías 
fora escrito seis séculos antes. E Jesus assume para si a profe-
cia. Ele é o Ungido a anunciar a Boa-Nova. Os cegos, os pre-
sos, os pobres, com alegria, percebem um mundo novo que 
se abre para eles. É um tempo favorável, é a libertação defini-
tiva que se aproxima. As seculares promessas do passado são 
atualizadas. Lucas insiste na palavra “hoje” para ressaltar que 
a ação salvadora de Deus está em curso. A autoapresentação 
de Jesus é uma carta de princípios, presente em toda sua ação.

Evangelho: Lc 4,14-22a Jesus voltou para a Galileia, com a força 
do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele 
ensinava nas sinagogas deles, e todos o elogiavam. […] Os 
olhos de todos, na sinagoga, estavam fixos em Jesus. Então, 
começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu esta passagem da 
Escritura que acabastes de ouvir”. Todos testemunhavam 
a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça 
que saíam de sua boca.

S. Raimundo de Penyafort
Seja bendito o seu nome para sempre. Sl 72(71)
Primeira leitura: 1Jo 4,19–5,4 QUINTA

JANEIRO 7
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PROPOSTA DO DIA

Toca-me, Senhor, e serei curado!

A lepra era considerada a mais temida entre as doenças. Mui-
tos viam nela uma maldição divina, e o leproso era com-

pelido a deixar a comunidade. Por ser considerada incurável, a 
pessoa acometida da doença era entregue à própria sorte. Era 
um morto-vivo que se escondia nas sombras. O leproso do tex-
to de hoje rompe todas as barreiras e parte para o desafio. Diz 
ao Mestre: “Se queres, tens o poder de purificar-me”. E Jesus 
responde no mesmo tom: “Quero, sejas purificado”. E Jesus vai 
mais adiante: às palavras acrescenta o gesto de tocá-lo, algo de-
safiador. O amor está acima da lei. Quem tocasse um leproso, 
dizia o livro do Levítico, se tornaria impuro. Ao mandar o lepro-
so apresentar-se aos sacerdotes, Jesus o reintegra à comunidade.

Evangelho: Lc 5,12-16 Estando Jesus numa das cidades, apare-
ceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com 
o rosto em terra e suplicou-lhe: “Senhor, se queres, tens o 
poder de purificar-me”. Estendendo a mão, Jesus tocou nele 
e disse: “Quero, sejas purificado”. E imediatamente a lepra 
desapareceu. E ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. 
“Mas”, disse, “vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua 
purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá 
de testemunho”. Cada vez mais, sua fama se espalhava […]. 
Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entre-
gava à oração.

Glorifica o Senhor, Jerusalém! Sl 147B(147)
Primeira leitura: 1Jo 5,5-13SEXTA

JANEIRO8
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PROPOSTA DO DIA

Nossa missão é anunciar a pessoa de Jesus Cristo

A informação de que Jesus batizava é própria de João. Ain-
da não se trata do batismo cristão, só possível após a mor-

te e a ressurreição de Jesus. Era um batismo, um rito purifica-
tório análogo ao de João, uma preparação para ingressar no 
Reino. Os dois grupos – de João Batista e de Jesus – estavam 
bem próximos. Desfazendo possíveis intrigas, João define sua 
missão. Ele é apenas o amigo do noivo; é aquele que prepara os 
caminhos do Senhor. Mais: situa a postura de todos os encar-
regados de preparar os caminhos do Senhor. “É necessário que 
ele cresça, e eu diminua.” Embora os discípulos tivessem de 
fazer tudo o que o Mestre fazia, não poderiam querer ocupar o 
seu lugar. Tudo precisa ser feito a partir de Cristo.

Evangelho: Jo 3,22-30 Depois disso, Jesus e seus discípulos fo-
ram para a região da Judeia. Ele ficava lá com eles e batiza-
va. […] Surgiu então, da parte dos discípulos de João, uma 
discussão com um judeu, a respeito da purificação. […] João 
respondeu: “Ninguém pode receber coisa alguma, se não 
lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo 
que eu disse: ‘Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua fren-
te’. Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, 
que está presente e o escuta, enche-se de alegria, quando 
ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela ficou com-
pleta. É necessário que ele cresça, e eu diminua”.

O Senhor ama seu povo de verdade. Sl 149
Primeira leitura: 1Jo 5,14-21 SÁBADO

JANEIRO 9
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10 JANEIRO
DOMINGO

Primeira leitura: Is 42,1-4.6-7 
Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio. É o meu escolhido, ale-
gria do meu coração. Pus nele o meu espírito, ele vai levar o 
direito às nações. Não grita, não levanta a voz, lá fora ninguém 
escuta o que ele fala. Não quebra o caniço já machucado, não 
apaga o pavio já fraco de chama. Fielmente promoverá o 
que é de direito, sem amolecer e sem oprimir, até implantar 
o direito no país e as ilhas distantes aguardarem sua lei. Eu, o 
Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te 
formei e te encarreguei de seres a aliança do meu povo e a luz 
das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere 
os prisioneiros, da masmorra os que estão na prisão escura.

Segunda leitura: At 10,34-38
Então, Pedro tomou a palavra: “De fato”, disse, “estou com-
preendendo que Deus não faz discriminação entre as pessoas. 
[…] Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a 
Boa-Nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor 
de todos. Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judeia, 
a começar pela Galileia, depois 
do batismo pregado por João: 
como Jesus de Nazaré foi un-
gido por Deus com o Espírito 
Santo e com poder. Por toda 
a parte, ele andou fazendo o 
bem e curando a todos os que 
estavam dominados pelo dia-
bo; pois Deus estava com ele”.
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PROPOSTA DO DIA

Batismo do Senhor
O Senhor abençoará o seu povo. Sl 29(28)

Evangelho: Mt 3,13-17 Então, Jesus veio da Galileia para o rio 
Jordão, até junto de João, para ser batizado por ele. Mas João 
queria impedi-lo, dizendo: “Eu é que preciso ser batizado por 
ti, e tu vens a mim?” Jesus, porém, respondeu-lhe: “Por ora, 
deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça!” E João 
deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e o 
céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer, como uma 
pomba, e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: “Este 
é o meu Filho amado; nele está o meu agrado”.

Ao receber o batismo de João, Jesus une os dois Testamentos. 
As esperanças milenares do povo começam, agora, a tor-

nar-se realidade. Elementos audiovisuais compõem um quadro 
grandioso: os céus se abrem, o Espírito desce e confirma a iden-
tidade e a missão de Jesus. Confirmado como Filho de Deus, 
Jesus fica plenamente habilitado a assumir sua missão messiâ-
nica. A partir daí, começa a anunciar a Boa-Nova para todos, 
especialmente para os últimos da sociedade. Ele veio libertar a 
humanidade do pecado e de todos os subprodutos do pecado. 
Começa a anunciar que Deus é Pai e a constituir um grupo que 
irá continuar sua missão até o fim dos tempos. Porque batiza-
dos, fazemos parte desse grupo. Somos discípulos-missionários.

Valorizar nossa identidade de batizados
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PROPOSTA DO DIA

Senhor, conta com minha pobreza e envia-me!

Autor do primeiro dos quatro Evangelhos, Marcos colocou 
num livro o que a comunidade cristã já tinha no coração. 

De certa maneira, Marcos é o primeiro catequista, e seu objeti-
vo é situar quem é Jesus. João Batista está preso nas masmorras 
de Herodes e Jesus inicia sua missão, pois o tempo completou-
-se. E sua primeira preocupação é formar um grupo que con-
tinuaria sua obra. Ele não procura os grandes do povo, muito 
menos os teólogos do templo, mas sim faz o convite a rudes 
pescadores do lago. E seu convite é nominal. A missão deles 
será a de “pescadores de homens”. Uma das maiores qualidades 
parece ser a disponibilidade: eles deixaram tudo e seguiram a 
Jesus. O chamado é para o seguimento, que consiste, antes de 
tudo, em caminhar atrás de Jesus.

Evangelho: Mc 1,14-20 Depois que João foi preso, Jesus veio 
para a Galileia, proclamando a Boa-Nova de Deus: “Comple-
tou-se o tempo, e o Reino de Deus está próximo. Convertei-
-vos e crede na Boa-Nova”. Caminhando à beira do mar da 
Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as 
redes ao mar, pois eram pescadores. Então lhes disse: “Se-
gui-me, e eu farei de vós pescadores de homens” […].

1a Semana do Tempo Comum
Alegrai-vos no Senhor! Sl 97(96)

Primeira leitura: Hb 1,1-6SEGUNDA
JANEIRO11
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PROPOSTA DO DIA

Testemunhar nossa fé através de obras

Jesus ensina com autoridade. Essa autoridade surge da própria 
vida do Nazareno. Contrariamente a ele, aos escribas falta 

autoridade e, por isso, suas palavras são varridas pelo vento. O 
próprio Jesus esclarece: eles dizem, mas não fazem. Isso serve 
também para pais, pastores, mestres… É necessário que ensinem 
com autoridade. Suas palavras precisam alicerçar-se sobre o teste-
munho de vida. O nosso tempo, como observa o papa Paulo VI, 
está cansado de palavras vazias. São sementes que não produzem 
vida. Na sinagoga também se encontra o espírito impuro. Ele 
demonstra ter uma ideia correta sobre Jesus, no entanto, sua vida 
não caminha na direção dele. Faltava-lhe autoridade. Fé e vida 
precisam caminhar juntas. A oração é o caminho para a ação.

Evangelho: Mc 1,21b-28 No sábado, Jesus foi à sinagoga e 
pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensina-
mento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, 
não como os escribas. Entre eles na sinagoga estava um 
homem com um espírito impuro; ele gritava: “Que queres 
de nós, Jesus Nazareno? […] Eu sei quem tu és: o Santo de 
Deus!” Jesus o repreendeu: “Cala-te, sai dele!” O espírito im-
puro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito 
e saiu. […] E sua fama se espalhou rapidamente por toda a 
região da Galileia.

Ó Senhor, como é glorioso o teu nome em toda a terra! Sl 8
Primeira leitura: Hb 2,5-12 TERÇA

JANEIRO 12
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PROPOSTA DO DIA

Buscar na oração diária o segredo da evangelização

A boa vontade, quando não se realiza, pode ser vista como 
má vontade. É preciso fazer alguma coisa. Marcos diz que 

Jesus tomou a mão da sogra de Pedro e logo a febre a deixou. Li-
vre de suas limitações, a sogra de Pedro, mais uma vez, mostra a 
incrível capacidade de servir das mulheres. Há na cena mais que 
um serviço doméstico, pois dois verbos caracterizam o discipu-
lado: seguir e servir. Ampliando os horizontes, percebe-se que a 
sogra de Pedro, uma vez curada, tornou-se discípula de Jesus. E, 
quando declinou o sol, quer dizer, quando terminou o sábado, 
sem transgredir o descanso legal, as pessoas passaram a levar a Je-
sus os doentes. As curas de Jesus não constituem demonstração 
de poder, mas sinal de que o mal estava sendo expulso.

Evangelho: Mc 1,29-39 Logo que saíram da sinagoga, foram 
com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra 
de Simão estava de cama, com febre. Jesus aproximou-se e, 
tomando-a pela mão, levantou-a; a febre a deixou, e ela se 
pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam a 
Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade 
inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que so-
friam de diversas enfermidades; expulsou também muitos 
demônios, e não lhes permitia falar, porque sabiam quem 
ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, 
Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. 

S. Hilário
Manifestai entre as nações suas grandes obras. Sl 105(104)

Primeira leitura: Hb 2,14-18QUARTA
JANEIRO13
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PROPOSTA DO DIA

Como o irmão leproso, aproximemo-nos de Jesus

No Antigo Testamento não se conhecia nenhum tratamen-
to para a lepra e prescrevia-se apenas o isolamento. Quem 

tocasse num leproso, era atingido pela impureza legal. Se o le-
proso encontra Jesus, é porque ele circulava nos lugares onde 
essas pessoas, excluídas e sem esperança, viviam. Marcos insis-
te, muitas vezes, na atitude de Jesus de proibir à pessoa curada 
que divulgasse o fato. Ele não queria ser conhecido como al-
guém poderoso. A cura era apenas um sinal da missão de Jesus, 
que era a de expulsar todo tipo de mal no mundo. A Boa-Nova 
é salvação. O pedido de apresentar-se aos sacerdotes tinha um 
objetivo: reintegrar o leproso à comunidade da qual fora excluí-
do. Ninguém pode ser excluído da comunidade cristã.

Evangelho: Mc 1,40-45 Um leproso aproximou-se de Jesus e, 
de joelhos, suplicava-lhe: “Se queres, tens o poder de pu-
rificar-me!” Jesus, estendendo a mão sobre ele, o tocou, di-
zendo: “Eu quero, fica purificado”. A lepra desapareceu, e ele 
ficou purificado. Jesus recomendou-lhe: “Não contes nada a 
ninguém! Mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, por 
tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés”. […] Ele, 
assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito 
este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar, 
publicamente, na cidade. Ele ficava fora, em lugares deser-
tos, mas de toda parte vinham a ele.

Vinde, exultemos no Senhor. Sl 95(94)
Primeira leitura: Hb 3,7-14 QUINTA

JANEIRO 14
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PROPOSTA DO DIA

Ser solidários com os que mais precisam

A missão de Jesus foi a de reconciliar a humanidade com 
o Pai. E isso passa pelo perdão dos pecados. O orgulho 

dos escribas não admite que seja concedido o perdão. Eram 
partidários da lei e não conseguiam entender a misericórdia 
de Deus. O valor da comunidade aparece no relato: quatro 
homens carregam o doente. Vendo a fé deles, Jesus concede o 
privilégio do perdão e, com ele, a cura do corpo. A maca, que 
aprisionava o paralítico, é agora carregada por ele, como sinal 
de libertação. O evangelista Marcos enumera uma série de 
conflitos, na Galileia e em Jerusalém. Isso mostra a oposição 
do judaísmo ao cristianismo nascente. Jesus vem libertar o 
homem de todas as limitações, que têm origem no pecado.

Evangelho: Mc 2,1-12 Jesus passou novamente por Cafarnaum 
[…] Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por quatro ho-
mens. […] Abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele 
estava e, pelo buraco, desceram a maca em que o paralítico 
estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: “Fi-
lho, os teus pecados são perdoados”. Alguns escribas pen-
savam: “Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados!” 
[…] Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra po-
der para perdoar pecados – disse ao paralítico – eu te digo: 
levanta-te, pega a tua maca, e vai para casa!” O paralítico se 
levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. 

Vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor. Sl 78(77)
Primeira leitura: Hb 4,1-5.11SEXTA

JANEIRO15
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PROPOSTA DO DIA

Ser uma Igreja em saída, acolhendo os afastados

Cafarnaum ficava à margem de uma importante estrada, o 
Caminho do Mar. A Coletoria de Impostos recebia as taxas 

do que entrava e saía. Esse sistema de cobrança era organizado 
por Herodes, a serviço dos odiados romanos. O cobrador de im-
postos era visto como colaborador dos dominadores e, como tal, 
pecador público, afetando a cidadania e a religião. Na banca de 
impostos, Jesus descobre um futuro discípulo. Assumindo total 
disponibilidade, Levi – também conhecido como Mateus – deixa 
tudo e segue a Jesus. Mais: ele o convida para sua casa, isto é, para 
entrar definitivamente em sua vida. E não se esquece de convidar 
“outros pecadores” para participarem do privilégio da cura.

Evangelho: Mc 2,13-17 Jesus saiu para a beira do mar. […] Ao 
passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de im-
postos, e disse-lhe: “Segue-me!” Ele se levantou e seguiu-o. 
Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos 
e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípu-
los. Pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, vendo 
que ele comia com os pecadores, disseram aos discípulos 
de Jesus: “Por que ele come com os publicanos e os peca-
dores?” Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: “Não são as 
pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doen-
tes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores”.

A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Sl 19B(18)
Primeira leitura: Hb 4,12-16 SÁBADO

JANEIRO 16
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17 JANEIRO
DOMINGO

Primeira leitura: 1Sm 3,3b-10.19
Samuel estava dormindo no santuário do Senhor, onde se 
encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: “Samuel, 
Samuel!” “Estou aqui”, respondeu, e correu para junto de Eli: “Tu 
me chamaste, aqui estou”. Eli respondeu: “Eu não te chamei. 
Volta a dormir!” […] Eli compreendeu que era o Senhor que 
estava chamando o menino e disse a Samuel: “Volta a deitar-te 
e, se alguém te chamar, responderás: ‘Fala, Senhor, que teu ser-
vo escuta!’” E Samuel voltou a seu lugar para dormir. O Senhor 
veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: 
“Samuel! Samuel!” E ele respondeu: “Fala, que teu servo escuta”. 

Segunda leitura: 1Cor 6,13c-15a.17-20
[…] Porventura ignorais que vossos corpos são membros 
de Cristo? Mas quem adere ao Senhor torna-se com ele um 
só espírito. Fugi da devassidão. Em geral, todo pecado que 
uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu corpo. Mas 
quem pratica imoralidade se-
xual peca contra seu próprio 
corpo. Acaso ignorais que 
vosso corpo é templo do Es-
pírito Santo que mora em vós 
e que recebestes de Deus? 
Ignorais que não pertenceis 
a vós mesmos? De fato, fos-
tes comprados, e por preço 
muito alto! Então, glorificai a 
Deus no vosso corpo.
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PROPOSTA DO DIA

2o Domingo do Tempo Comum
Meu Deus, tua lei está no fundo do meu coração. Sl 40(39)

Evangelho: Jo 1,35-42 João estava, com dois dos seus discípu-
los. Vendo Jesus caminhando, disse: “Eis o Cordeiro de Deus!” 
[…] Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, 
perguntou-lhes: “Que procurais?” Eles responderam: “Rabi 
(que quer dizer Mestre), onde moras?” Ele respondeu: “Vinde 
e vede!” Foram, viram onde morava e permaneceram com 
ele aquele dia. […] André encontrou o próprio irmão, Simão, 
e lhe falou: “Encontramos o Cristo!” (que quer dizer Messias). 
Então, conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: 
“Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas!” (que quer 
dizer Pedro).

O que buscais? São as primeiras palavras de Jesus no Evan-
gelho de João. Elas podem ser tomadas como referência 

a todos aqueles e aquelas que – ao longo do tempo – procuram 
Jesus. Só a convivência irá mostrar quem é mesmo Jesus e qual 
é a sua proposta. Ao longo da caminhada, muitos se decepcio-
naram e “não andavam mais com ele”. Jesus inicia a organiza-
ção do grupo dos Doze. O evangelista Marcos situa o mistério 
da vocação em três momentos: Ele chama quem quer, para 
ficar com ele, e, depois, o envia a evangelizar. André intuiu o 
espírito do chamamento e foi logo anunciar a Boa-Nova ao 
irmão. Pela ação de André, as portas se abriram para Pedro, a 
quem Jesus encarregaria de continuar sua obra, a Igreja.

Como Samuel, digamos: “Fala, Senhor, que teu servo escuta!”
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PROPOSTA DO DIA

Pedir a Deus a graça da fidelidade e da coerência

O jejum não é um valor absoluto, mas adquire sentido quan-
do se associa à solidariedade. O Reino que Jesus veio im-

plantar não é marcado pela tristeza. O Evangelho fala muitas ve-
zes da alegria, e Jesus compara o Reino a uma festa de casamento. 
A imagem do noivo e do esposo tem profundo enraizamento 
no Antigo Testamento: o Senhor é o esposo e Israel, a esposa. 
No Novo Testamento, Jesus é o esposo e a Igreja, sua esposa. O 
jejum, per se, pode ser apenas um remendo. Jesus pede aos seus 
que se “vistam” de coerência, um pano único. As duas alegorias 
– pano e vinho – mostram que é necessário uma mentalidade 
renovada para acolher Jesus, seu ensinamento e sua proposta de 
agir. Somos pecadores, mas não podemos ser incoerentes.

Evangelho: Mc 2,18-22 Os discípulos de João e os fariseus es-
tavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus: “Por que 
os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e 
os teus discípulos não jejuam?” Jesus respondeu: “Acaso os 
convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo 
está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convida-
dos não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será 
tirado. Então, naquele dia jejuarão. Ninguém costura remen-
do de pano novo em roupa velha; senão, o remendo novo 
repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém 
põe vinho novo em odres velhos”.

Senhor, tu és rei e sacerdote para sempre! Sl 110(109)
Primeira leitura: Hb 5,1-10SEGUNDA

JANEIRO18
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PROPOSTA DO DIA

Privilegiar, sempre, a comunidade e a família

Quando uma sociedade entra em crise, a tentação é multi-
plicar as leis. No tempo de Jesus, eram contabilizados mais 

de seiscentos mandamentos e leis. Para muitos, todas as normas 
tinham o mesmo valor; para outros, a obrigação maior repousa-
va no sábado. O conflito narrado por Marcos não visa a Jesus, 
mas a seus discípulos, e revela uma das crises da comunidade 
cristã nascente. Agarrados ao legalismo, muitos não conseguiam 
perceber a supremacia da vida sobre a lei. Em sua origem, o des-
canso sabático tinha, como objetivo, aliviar a situação do povo 
escravizado. Depois, tornou-se uma obsessão contra a qual Jesus 
se posicionou: a vida está acima da lei. E ainda: o sábado foi 
feito para o homem e não o homem para o sábado.

Evangelho: Mc 2,23-28 Certo sábado, Jesus estava passando 
pelas plantações de trigo, e os discípulos começaram a abrir 
caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram a Jesus: 
“Olha! Por que eles fazem no dia de sábado o que não é per-
mitido?” Ele respondeu: “Nunca lestes o que fez Davi quan-
do passou necessidade e teve fome, e seus companheiros 
também? Ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da 
oferenda, que só os sacerdotes podem comer, e ainda os 
deu aos seus companheiros!” E acrescentou: “O sábado foi 
feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste 
modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado”.

Grandes são as obras do Senhor. Sl 111(110)
Primeira leitura: Hb 6,10-20 TERÇA

JANEIRO 19
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PROPOSTA DO DIA

Senhor, dá-me sabedoria e docilidade de coração!

Os que se aproximam de Jesus não constituem um grupo 
homogêneo. Alguns escutam a Palavra com encantamen-

to, enquanto outros procuram encontrar motivos para conde-
nar Jesus. O conflito, dessa vez, visa ao próprio Jesus, que teria 
profanado o sábado ao curar um doente. Jesus chama seus acu-
sadores a fazerem um juízo crítico: discernir entre o bem e o 
mal, entre a lei e a vida. E o homem da mão seca foi convidado 
a ficar no meio. Não é mais um excluído, passando a ser plena-
mente integrado à comunidade. Em seu silêncio constrangido, 
fariseus e herodianos acertam uma aliança de interesses, com 
o objetivo de eliminar a Jesus. Deus perdoa nossas fraquezas, 
mas não pode mudar nossa atitude, quando assumimos, livre 
e conscientemente, o erro, a mentira e as trevas.

Evangelho: Mc 3,1-6 Outra vez, Jesus entrou na sinagoga, e lá 
estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o 
curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao 
homem da mão seca: “Levanta-te! Vem para o meio!” E per-
guntou-lhes: “Em dia de sábado, o que é permitido: fazer o 
bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar?” Eles ficaram 
calados. Passando sobre eles um olhar irado, e entristecido 
pela dureza de seus corações, disse ao homem: “Estende 
a mão!” Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí, 
imediatamente os fariseus, com os herodianos, tomaram a 
decisão de eliminar Jesus.

S. Fabiano e S. Sebastião
De Sião o Senhor estende o cetro do teu poder. Sl 110(109)

Primeira leitura: Hb 7,1-3.15-17QUARTA
JANEIRO20
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PROPOSTA DO DIA

Testemunhar, no dia a dia, a alegria do Evangelho

Marcos revela que, entre os que escutavam Jesus, existiam 
pessoas de nada menos do que sete diferentes localidades, 

algumas delas situadas em território pagão. É o Reino de Deus 
que se abre para todos. Não se trata de uma pequena religião na-
cional, mas de uma proposta que abrange todos povos e em to-
dos tempos. O prestígio de Jesus arrasta uma grande multidão, e 
ele utiliza um pequeno barco para atender a todos, especialmen-
te, os enfermos. Mais uma vez, faz-se notar a ação dos espíritos 
impuros. A conversão não parte de proselitismo, mas de adesão 
pessoal. Mais importante que a cura das enfermidades é a Boa-
-Nova libertadora, anunciada por Jesus. E essa agradável notícia 
é anunciada por meios simples e pelo testemunho de vida.

Evangelho: Mc 3,7-12 Jesus, então, com seus discípulos, retirou-
-se em direção ao lago, e uma grande multidão da Galileia o 
seguia. Também veio a ele muita gente da Judeia e de Jeru-
salém, da Idumeia e de além do Jordão, e até da região de 
Tiro e Sidônia, porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. 
Ele disse aos discípulos que providenciassem um barquinho 
para ele, a fim de que a multidão não o apertasse. Pois, como 
tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se ati-
ravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, ao vê-lo, 
caíam a seus pés, gritando: “Tu és o Filho de Deus”. Mas ele 
os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era.

S. Inês
Esperei no Senhor e ele se inclinou para mim. Sl 40(39)
Primeira leitura: Hb 7,25–8,6 QUINTA

JANEIRO 21
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PROPOSTA DO DIA

Senhor, ajuda-me a viver a vocação no amor e na simplicidade!

O evangelista Marcos ilumina o privilégio e o mistério da 
vocação e aponta três momentos. O Senhor chama quem 

quer para ficar com ele e, depois, o envia a evangelizar. Estão 
ali assinaladas duas dimensões: o discipulado – estar com ele – 
e o apostolado – o envio para pregar com autoridade sobre as 
forças do mal. Com a escolha do grupo, Jesus dá início a uma 
nova etapa em sua missão. A constituição dos Doze tem um 
significado especial no ministério de Jesus: o restabelecimento 
do Povo de Deus, recriando as doze tribos de Israel. Mais que 
figuras individuais, eles são figuras coletivas, imagem do novo 
Povo de Deus, que é a Igreja. Significativamente, os quatro 
evangelistas começam a nominata de Simão Pedro.

Evangelho: Mc 3,13-19 Jesus subiu à montanha e chamou os 
que ele quis; e foram a ele. Ele constituiu então doze, para 
que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a 
Boa-Nova, com o poder de expulsar os demônios. Eram: Si-
mão (a quem deu o nome de Pedro); Tiago, o filho de Zebe-
deu, e João, seu irmão (aos quais deu o nome de Boanerges, 
que quer dizer “filhos do trovão”); e ainda André, Filipe, Bar-
tolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o 
cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu.

S. Vicente
Misericórdia e fidelidade de encontram. Sl 85(84)

Primeira leitura: Hb 8,6-13SEXTA
JANEIRO22
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Para Marcos, a casa é o lugar por excelência onde Jesus 
encontra seus discípulos. É ali que se reparte o pão, se 

tomam as refeições. A imagem também prefigura a Igreja, a 
comunidade cristã. Um novo conflito surge para Jesus. Dessa 
vez, não vem das autoridades religiosas, mas do próprio clã 
familiar. A tradição judaica dizia que o filho primogênito – 
Jesus era o único – tinha o dever de cuidar dos pais e deixar, 
pelo menos, um descendente homem para dar continuidade 
à família. Em sua vida de andarilho, Jesus não parece preo-
cupado com isso e, então, os familiares chamam sua aten-
ção. Uns acham que ele está ficando louco. Mais tarde, Jesus 
anunciará sua nova família, que surge da Palavra de Deus.

Evangelho: Mc 3,20-21 Jesus voltou para casa, e outra vez se 
ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se ali-
mentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram 
para detê-lo, pois diziam: “Está ficando louco”.

Aclamai a Deus com vozes alegres. Sl 47(46)
Primeira leitura: Hb 9,2-3.11-14 SÁBADO

JANEIRO 23

Estabelecer uma correta escala de valores
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24 JANEIRO
DOMINGO

Primeira leitura: Jn 3,1-5.10
A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: “Levan-
ta-te! Vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que 
vou te dizer”. Jonas partiu agora com intenção de ir a Nínive 
como o Senhor havia mandado. Nínive era uma cidade fa-
bulosamente grande, do tamanho de uma caminhada de 
três dias. Jonas entrou na cidade e começou a andar. Cami-
nhou um dia inteiro dizendo assim: “Dentro de quarenta dias 
Nínive será destruída!” Os ninivitas passaram a crer em Deus 
e proclamaram um dia de penitência, vestindo-se todos de 
saco, do maior até o menor. Deus viu o que eles fizeram e 
como voltaram atrás de seus caminhos perversos. Compa-
decido, desistiu do mal que tinha ameaçado. Nada fez.

Segunda leitura: 1Cor 7,29-31
Eu digo, irmãos: o tempo abreviou-se. Então, que, dora-
vante, os que têm mulher vivam como se não tivessem 
mulher; os que choram, como 
se não chorassem, e os que 
estão alegres, como se não 
estivessem alegres; os que 
fazem compras, como se não 
estivessem adquirindo coisa 
alguma, e os que tiram pro-
veito do mundo, como se não 
aproveitassem. Pois a figura 
deste mundo passa.
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3o Domingo do Tempo Comum
Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Sl 25(24)

Evangelho: Mc 1,14-20 Depois que João foi preso, Jesus veio para 
a Galileia, proclamando a Boa-Nova de Deus: “Completou-se 
o tempo, e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e 
crede na Boa-Nova”. Caminhando à beira do mar da Galileia, 
Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao 
mar, pois eram pescadores. Ele disse: “Segui-me, e eu farei de 
vós pescadores de homens”. E eles, imediatamente, deixaram 
as redes e o seguiram. Um pouco adiante, viu também Tiago, 
filho de Zebedeu, e seu irmão, João, consertando as redes. 
Jesus os chamou. E eles, imediatamente, deixaram o pai Ze-
bedeu, e puseram-se a seguir Jesus.

A prisão de João parece ter sido um sinal para Jesus iniciar 
uma nova etapa em sua missão. O Evangelho de Deus é 

traduzido por Marcos como a Boa-Nova. Essa é uma missão 
que se prolongará para sempre. E Jesus escolhe, com um grupo, 
essa missão. Não chamou os sacerdotes, nem os fariseus, nem 
pessoas de prestígio. Ele chamou rudes pescadores de um pe-
queno lago na periferia do mundo. O evangelista ressalta, por 
duas vezes, como eles aceitaram o convite: imediatamente dei-
xaram tudo e seguiram a Jesus. O Mestre caminha na frente e 
eles o seguem. Depois, discípulos-missionários darão prossegui-
mento ao projeto de Jesus. Terão de pregar a conversão – mu-
dança de vida –, curar os doentes e expulsar os sinais de pecado.

Senhor, podes enviar-me aonde for mais necessário
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PROPOSTA DO DIA

Não devemos buscar o mínimo, e sim o máximo possível

Pouco antes de retornar ao Pai, Jesus deixa aos seus um gi-
gantesco desafio. Trata-se de ir e anunciar a Boa-Nova pelo 

mundo inteiro. Mais que ninguém, Paulo entendeu e assumiu 
o desafio. A partir dos Atos e das cartas pastorais, é possível cal-
cular a extensão de suas viagens apostólicas. A pé ou de barco, 
ele percorreu uma distância superior a 22 mil quilômetros. “Ai 
de mim se eu não evangelizar”, dizia Paulo. Ele anunciava a 
Boa-Nova, denunciava o mal, levando a todos a mensagem de 
Jesus Cristo crucificado, “a tempo e fora de tempo, oportuna 
e inoportunamente”. Por onde passava, instituía comunidades 
para continuar sua obra. Pedro e Paulo são as colunas da Igreja. 
Pedro representa a instituição e Paulo, a missão.

Evangelho: Mc 16,15-18 E disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai a Boa-Nova a toda criatura! Quem crer e for batiza-
do será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais 
que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demô-
nios em meu nome; falarão novas línguas; se pegarem em 
serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal al-
gum; e quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes 
ficarão curados”. 

Conversão de S. Paulo, Apóstolo
Anunciai a Boa-Nova a toda criatura. Sl 117(116)

Primeira leitura: At 22,3-16 ou At 9,1-22SEGUNDA
JANEIRO25
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Eu também sou responsável pelo Evangelho

A missão desse grupo apresenta diferenças com relação à 
missão dos Doze. Ela prepara o caminho para a visita de 

Jesus, enquanto os Doze têm a mesma missão de Jesus: curar 
os doentes e desmascarar o mal. Jesus previne os 72 de que 
nem todos vão acolhê-los; por isso, e também por causa da 
vulnerabilidade deles, pede para irem dois a dois. Na época 
do Antigo Testamento, supunha-se a existência, no mundo, 
de 72 nações. A escolha do mesmo número sinaliza a univer-
salidade da salvação. Como os 72, os pais são enviados para 
preparar o caminho de Jesus na vida dos seus filhos. De resto, 
todos somos missionários, enviados, para preparar o caminho 
do Senhor. E isso pelo testemunho e pela Palavra.

Evangelho: Lc 10,1-9 O Senhor escolheu outros setenta e dois 
e enviou-os, dois a dois, à sua frente. […]. E dizia-lhes: “A co-
lheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, 
ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para sua 
colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de 
lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. […] Em 
qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja 
nesta casa!’ […] Permanecei naquela mesma casa; comei e 
bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a 
seu salário. […]. Comei do que vos servirem, curai os doentes 
e dizei: ‘O Reino de Deus está próximo de vós’”.

Ss. Timóteo e Tito
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Sl 96(95)
Primeira leitura: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5 TERÇA

JANEIRO 26
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Senhor, que eu jamais duvide do valor da semente

Esta parábola apresenta três referências: o semeador, a terra 
e a semente. Inicialmente é dada ênfase ao semeador. Em 

sua generosidade, ele lança semente por toda parte. Depois, vem 
a terra em sua diversidade. A produtividade das sementes que 
caíram em terra boa compensa as sementes que se perderam 
em outro tipo de terreno. Nesse sentido, a tarefa do semeador 
é recompensada. Nós somos os semeadores e temos a missão de 
semear com abundância. Outras vezes, somos a terra dura, com 
pedras e espinhos. Mas há a terra boa que compensa todo o tra-
balho. Marcos não diz qual o tipo de cultura a que se referia, pro-
vavelmente trigo. A produtividade oscilava entre 10 e 13 grãos. 
Mas a Palavra de Deus surpreende podendo chegar a 100 grãos.

Evangelho: Mc 4,1-20 “O semeador saiu a semear. Ao semear, 
parte da semente caiu à beira do caminho, e os pássaros 
vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de 
pedras, onde não havia muita terra; brotou logo porque a 
terra era pouco profunda, mas quando o sol saiu, a semente 
se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte 
caiu em meio a espinhos; estes cresceram e a sufocaram, 
e por isso não deu fruto. Outras sementes caíram em terra 
boa, cresceram e deram fruto: trinta, sessenta e até cem por 
um. […] Os que foram semeados em terra boa são os que 
ouvem a palavra e a acolhe, produzindo frutos.”

S. Ângela Mérici
Domina no meio dos teus inimigos! Sl 110(109)

Primeira leitura: Hb 10,11-18QUARTA
JANEIRO27
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Mais que julgar, devemos amar o irmão

A lâmpada, antes de tudo, é o Evangelho, que deve ser colo-
cado em lugar visível para iluminar a todos. Embora for-

mulada de maneira universal, a sentença se aplica ao mistério 
do Reino de Deus, cujo início, na missão de Jesus, é escondi-
do, mas que deve tornar-se manifesto ao mundo na missão dos 
discípulos. É a lição do grão de mostarda. Pedro, pressionado 
pelas autoridades judaicas, desafiava: não posso calar-me. Je-
sus nos adverte contra a tentação do julgamento. A luz apenas 
ilumina e, a partir dela, cabe a cada um assumir o seu dever. 
Julgar é considerar-se referência da verdade. A única referên-
cia deve ser Jesus Cristo. Um só é nosso Mestre, todos somos 
irmãos. Mesmo assim, temos o compromisso da entreajuda.

Evangelho: Mc 4,21-25 Jesus dizia-lhes: “Será que a lâmpada 
vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? 
Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada 
há de escondido que não venha a ser descoberto; e nada 
acontece em segredo que não venha a se tornar público. 
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!” Jesus dizia-lhes: “Con-
siderai bem o que ouvis! A medida que usardes para os ou-
tros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda 
mais. A quem tem, será dado; e a quem não tem, será tirado 
até o que tem”.

S. Tomás de Aquino
Do Senhor é a terra com o que ela contém. Sl 24(23)
Primeira leitura: Hb 10,19-25 QUINTA

JANEIRO 28
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Somos parceiros de Deus no crescimento do Reino

As pregações de Jesus não eram feitas a partir das sinago-
gas, mas pelos caminhos. Passando entre colinas cobertas 

de trigais, Jesus fala do poder da semente. O Reino de Deus 
tem uma dinâmica própria. Para se realizar, depende de que a 
semente seja lançada na terra. Essa é nossa tarefa. Depois, a se-
mente é capaz de frutificar por si mesma. Ao final, há o traba-
lho daquele que faz a colheita. A parábola traz também a dinâ-
mica do Reino. Começa pequeno, cria raízes e ramos, dando 
sombra aos caminhantes e acolhendo os ninhos das aves. As 
palavras de Jesus têm a clareza do meio-dia, mas mesmo assim 
sua compreensão é progressiva. A caminhada do batizado tem 
um começo, mas não tem prazo para amadurecer plenamente.

Evangelho: Mc 4,26-34 Jesus dizia-lhes: “O Reino de Deus é 
como quando alguém lança a semente na terra. […] Quando 
o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colhei-
ta chegou”. Jesus dizia-lhes: “Com que ainda podemos com-
parar o Reino de Deus? […] É como um grão de mostarda 
que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as semen-
tes. Mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que to-
das as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que 
os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua som-
bra”. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas 
como estas, de acordo com o que podiam compreender. […]

A salvação dos justos vem do Senhor. Sl 37(36)
Primeira leitura: Hb 10,32-39SEXTA

JANEIRO29
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Jesus garante a todos: pedi e recebereis

A noite, o mar e a tempestade compõem o quadro sombrio 
da travessia para a outra margem. O pequeno barco era 

sacudido e os discípulos haviam perdido o controle da situação. 
O naufrágio era uma possibilidade concreta. Jesus está dormin-
do na popa do barco, isto é, perto do leme. Com tranquilidade, 
ele determina que o vento cesse e as ondas se tranquilizem. 
Há outra questão, os discípulos ainda não têm clareza sobre a 
identidade de Jesus: quem é esse homem a quem até o vento 
e o mar obedecem? As noites tempestuosas podem acontecer 
em nossa vida, levando-nos a ter a impressão de que o Senhor 
está ausente, isto é, dorme. É a hora de acordá-lo e pedir que 
ele assuma o leme de nossa vida. A fé nos dará tranquilidade.

Evangelho: Mc 4,35-41 Jesus disse aos discípulos: “Passemos 
para a outra margem!” […]. Veio, então, uma ventania tão 
forte que as ondas se jogavam dentro do barco; e este se 
enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo so-
bre um travesseiro. Os discípulos disseram-lhe: “Mestre, não 
te importa que estejamos perecendo?” Ele se levantou e re-
preendeu o vento e o mar: “Silêncio! Cala-te!” O vento parou, 
e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: “Por 
que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” Eles sentiram 
grande temor e comentavam uns com os outros: “Quem é 
este, a quem obedecem até o vento e o mar?”

Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. (Sl)Lc 1,69-75
Primeira leitura: Hb 11,1-2.8-19 SÁBADO

JANEIRO 30
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31 JANEIRO
DOMINGO

Primeira leitura: Dt 18,15-20
O Senhor teu Deus suscitará para ti, do meio de ti, dentre os 
teus irmãos, um profeta como eu: é a ele que deverás ouvir. 
Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no mon-
te Horeb, no dia da assembleia, ao dizer: “Não quero mais 
ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, 
para não acabar morrendo”. Então o Senhor me disse: “Está 
bem o que falaram. Suscitarei para eles, do meio dos irmãos, 
um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras em sua 
boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar”.

Segunda leitura: 1Cor 7,32-35
Eu gostaria que estivésseis livres de preocupações. O homem 
não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao 
Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procu-
ra agradar à sua mulher. E, assim, está dividido. Do mesmo modo, 
a mulher não casada, a virgem, 
preocupa-se com as coisas do 
Senhor e procura ser santa de 
corpo e espírito. Mas a que é ca-
sada preocupa-se com as coisas 
do mundo e procura agradar ao 
seu marido. Digo isto para o vos-
so próprio bem e não para vos 
armar um laço. O que eu desejo 
é levar-vos ao que é melhor e à 
dedicação integral ao Senhor, 
sem outras preocupações. 
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4o Domingo do Tempo Comum 
Vinde, exultemos no Senhor! Sl 95(94)

Evangelho: Mc 1,21-28 Entraram em Cafarnaum. No sábado, 
Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admi-
rados com seu ensinamento, pois ele os ensinava com auto-
ridade, não como os escribas. Entre eles na sinagoga estava 
um homem com um espírito impuro; ele gritava: “Que que-
res de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei 
quem tu és: o Santo de Deus!” Jesus o repreendeu: “Cala-te, 
sai dele!” O espírito impuro sacudiu o homem com violência, 
deu um forte grito e saiu. Todos perguntavam uns aos outros: 
“Que é isto? Um ensinamento novo, e com autoridade: ele dá 
ordens até aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem!” 

Nem a cidade de Cafarnaum nem as sinagogas eram campo 
propício ao Evangelho. Mesmo assim, Jesus, juntamente 

com os discípulos, enfrenta esse ambiente hostil. Um grupo fica 
encantado pelo ensinamento de Jesus; era um ensinamento novo 
e dado com autoridade. A oposição também se manifesta através 
do portador de um espírito impuro. O maligno percebe que sua 
hora chegou, mas não desiste. “O que há entre nós e ti?”, pergun-
ta o homem. É uma expressão bíblica que significa uma radical 
oposição. Não deixa de ser significativo que o mal surja a partir 
de uma sinagoga, local sagrado. E Jesus não aceita o testemunho 
que parte da falsidade. Ela, simplesmente, não tem autoridade 
para isso. A verdade precisa ser acompanhada pelo testemunho.

O exame de consciência ajuda a perceber o mal em nós
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