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ANO LITÚRGICO
“Através do ciclo anual a Igreja comemora todo o mistério de Cristo, da encarnação ao dia de 

Pentecostes e à espera da vinda do Senhor” (Normas universais do Ano Litúrgico, n. 17). O Ano 
Litúrgico comemora o próprio Cristo em movimento no tempo e no espaço, a continuar sua obra 
salvífica.

A celebração destes acontecimentos reproduz em nós a vida e a imagem do Filho de Deus 
para que cada vez mais possamos ser transformados no mistério que celebramos. Cada mistério 
da vida de Cristo implica diretamente em nossa vida e em nosso destino final de filhos de Deus.

Daí a representação mais usual do Ano Litúrgico em forma espiral ou circular, dando ideia de 
continuidade, progressão e abertura. A cada ano celebramos os mesmos fatos históricos da vida 
de Jesus Cristo, mas sempre de maneira diferente, pois já não somos os mesmos. Convertidos, 
tornamo-nos mais próximos de Deus, e somos levados a mudanças de atitudes, à conversão de vida.



Ano Litúrgico nos ritmos do tempo
O centro do Ano Litúrgico é a comemoração pascal em seu ritmo diário, semanal e anual.
O ritmo diário acompanha o sol, símbolo de Cristo. O povo faz memória de Jesus nas horas 

do dia, celebrando o Ofício Divino. De manhã, o sol evoca o mistério da ressurreição, novo dia 
para a humanidade. De tarde, o sol poente evoca a morte, na esperança da ressurreição. De noite 
celebramos, em espera vigilante, a volta do Senhor.

O ritmo semanal é marcado pelo domingo. “No primeiro dia de cada semana, que é chamado 
dia do Senhor ou domingo, a Igreja, por uma tradição que vem dos apóstolos e que tem origem 
no próprio dia da Ressurreição de Cristo, celebra o mistério pascal. Por isso, o domingo deve ser 
tido como o principal dia de festa” (Normas universais do Ano Litúrgico, n. 4). “Domingo” vem do 
latim Dominus, que significa “Senhor”.

A celebração eucarística dominical é nossa páscoa semanal. A páscoa de Cristo, sua morte e 
ressurreição, será progressivamente assumida em nossa vida. Em cada celebração nossa resposta 
de fé será cada vez mais verdadeira, pois aprendemos a oferecer nossa vida, nossa doação e 
serviço aos irmãos como oferta de louvor até chegarmos à páscoa final, quando veremos Deus 
face a face.

O ritmo anual do Ano Litúrgico é composto basicamente de três tempos, sendo dois tempos 
fortes: a Páscoa e o Natal. O Ciclo Pascal compreende o Tríduo como ponto central, a Quaresma 
como preparação e o Tempo Pascal como prolongamento. Por sua vez, o Ciclo Natalino conta com 
o Advento como tempo de preparação, e prolonga-se até a festa do Batismo do Senhor. Além do 
Tempo Pascal e do Tempo do Natal, há também o Tempo Comum.

Ciclo Pascal
Tempo da Quaresma – vai da quarta-feira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, 

exclusive. São quarenta dias dedicados à preparação para a celebração da Páscoa, que a Igreja 
relaciona com os quarenta anos de peregrinação do povo hebreu rumo à terra prometida; os 
quarenta dias de jejum total de Moisés no Monte Sinai se preparando para receber a Lei da 
Aliança (Ex 24,12-18.34); os quarenta dias em que Elias seguia a caminho do Monte Horeb, 
fugindo da perseguição (1Rs 19,8); e o retiro de Jesus no deserto, onde passa quarenta dias e 
noites em jejum, se preparando para sua vida pública (Mt 4,1-2).

A Quaresma é o tempo que precede e predispõe à celebração da Páscoa. Tempo de escuta 
da Palavra de Deus e de conversão, de preparação e de memória do Batismo, de reconciliação 
com Deus e com os irmãos, de recorrer com mais frequência às “armas da penitência cristã”: a 
oração, o jejum, a esmola (cf. Mt 6,1-6.16-18).

A cor litúrgica própria é o roxo e não se canta o Glória, nem o Aleluia, que voltarão a ser 
entoados somente na Vigília Pascal. Nesse período, devemos nos abrir para acolher a Palavra de 
Deus e intensificarmos a prática da caridade em busca da conversão de nossos pecados.

O povo cristão percebe claramente que durante a Quaresma é preciso orientar os ânimos 
para as realidades que verdadeiramente contam. Por isso se exige empenho evangélico e coe-
rência de vida, traduzida em boas obras, em formas de renúncia àquilo que é supérfluo e de luxo, 
em manifestações de solidariedade com os sofredores e os necessitados.



A Igreja do Brasil desenvolve neste Tempo de Quaresma a Campanha da Fraternidade. 
Trata-se de um grande movimento de evangelização e de conscientização daqueles pecados 
mais gritantes da sociedade brasileira que nos impedem de celebrar a Páscoa do Senhor mais 
plenamente. 

Tríduo Pascal – é o ponto culminante, o eixo gravitacional em torno do qual gira todo o 
Ano Litúrgico, quando fazemos memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Começa na 
Quinta-feira Santa, com a Missa vespertina da Ceia do Senhor. Na Sexta-feira Santa celebra-se 
a Paixão do Senhor. No Sábado Santo, a solene Vigília Pascal, que, nas palavras de Santo Agos-
tinho, “é a mãe de todas as vigílias”, porque celebra a morte e ressurreição do Senhor. A vigília 
abre o Tempo Pascal com o retorno do Glória e do Aleluia. O tríduo é concluído nas vésperas do 
domingo da Páscoa da Ressurreição. 

Páscoa é “Deus que passa” (Ex 12 e Dt 16), é o mistério de sua passagem pela terra e pela 
existência humana a fim de proporcionar a passagem da morte para a vida plena; da perdição 
do pecado para a salvação.

Tempo Pascal – compreende os cinquenta dias entre o domingo da Páscoa da Ressur-
reição e o domingo de Pentecostes. Usa-se a cor branca. Esse período deve ser celebrado 
como um grande domingo; é tempo de alegria e exultação! Os primeiros oito dias deste 
período são chamados oitava de Páscoa e são celebrados como solenidade do Senhor. No 
sétimo domingo do Tempo Pascal, no Brasil, celebra-se a festa da Ascensão do Senhor. Este 
tempo está relacionado com a experiência que os apóstolos fizeram do Ressuscitado naque-
les dias que sucederam o domingo da ressurreição. A primeira leitura dos domingos deste 
tempo será sempre extraída dos Atos dos Apóstolos, no qual se concentra a história da Igreja 
nascente. A semana que antecede Pentecostes é dedicada à Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos e marcada pela preparação para a vinda do Espírito Santo – o grande dom do 
Ressuscitado e criador do novo Israel que agora se configura como a Igreja de Jesus Cristo, 
nascida de sua Páscoa. 

Ciclo do Natal

Tempo do Advento – é formado por quatro domingos. Apesar da cor roxa, o Advento não 
é um tempo penitencial, mas sim de alegria e piedosa gratidão pela nossa salvação. “Possui dupla 
característica: sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se come-
mora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio 
desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos 
tempos” (Normas universais do Ano Litúrgico, n. 39).

Tempo do Natal – vai das vésperas do Natal até a festa do Batismo do Senhor. A cor 
litúrgica é o branco. Da véspera do Natal do Senhor até a festa do Batismo do Senhor come-
moramos o nascimento do Senhor, em que celebramos “a troca de dons entre o céu e a terra”, 
pedindo que possamos “participar da divindade daquele que uniu ao Pai a nossa humanidade”. 
A salvação entra definitivamente em nossa história através do menino que nasceu em Belém 



e que se revela ao ser visto pelos pastores e pelos magos e ao ser batizado, por João Batista, 
nas águas do Jordão. A finalidade da encarnação não pode ser outra senão a redenção do ser 
humano, que se cumprirá na Páscoa. A noite santa de Natal, que inaugura e prepara a noite 
da Páscoa, é iluminada pela luz da ressurreição. O Verbo feito homem é a luz que nos leva ao 
conhecimento de Deus. A transformação que a Igreja contempla no mistério do Natal é o fato 
de Deus possibilitar à humanidade a participação na vida divina por meio da filiação adotiva que 
Jesus nos concedeu: “Deus enviou seu Filho, nascido de mulher... para todos recebermos a 
dignidade de filhos” (Gl 4,4).

Tempo Comum 
São 33 ou 34 semanas em que evocamos o mistério de Cristo em sua plenitude: o que Cristo 

fez e disse para nossa salvação, sua pregação e os sinais, sua morte e ressurreição. 
Durante o Tempo Comum são celebradas quatro solenidades: Santíssima Trindade, Corpo e 

Sangue de Cristo, Sagrado Coração de Jesus e Cristo Rei do Universo, que encerra o Tempo 
Comum, aprofundando a realeza de Cristo e o tema da parusia. 

A cor litúrgica é o verde, que simboliza a esperança. Dia após dia, o cristão conver te-se e 
conscientiza-se de seus deveres através da participação nas celebrações dominicais. 

Comemoração da Virgem Maria e dos Santos
“No ciclo anual, a Igreja, celebrando o mistério de Cristo, venera também com particular amor 

a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, e propõe à piedade dos fiéis as memórias dos Mártires e 
outros Santos” (Normas universais do Ano Litúrgico, n. 8).

Na liturgia reformada depois do Concílio Vaticano II, Maria foi recolocada em íntima relação 
com o mistério de Cristo e da Igreja. No correr do ano litúrgico, há três tipos de celebrações ma-
rianas: as solenidades, as festas e as memórias. 

As solenidades, como o nome indica, constituem as celebrações mais importantes, com um 
sabor especial. Em todo o mundo elas são quatro: Maria, mãe de Deus (1o de janeiro), Anunciação 
(25 de março), Assunção (15 de agosto) e Imaculada Conceição (8 de dezembro). No Brasil, 
celebra-se a padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em 12 de outubro.

As principais festas marianas são a Visitação (31 de maio) e o nascimento de Maria (8 de 
setembro). Para a América Latina, a memória de Nossa Senhora de Guadalupe (12 de dezembro) 
se transformou em festa, pois ela foi proclamada padroeira do continente. 

Por fim, temos uma série de “memórias”, como Nossa Senhora das Dores (15 de setembro), 
Nossa Senhora de Lourdes (11 de fevereiro), Nossa Senhora do Carmo (16 de julho) e Nossa 
Senhora do Rosário (7 de outubro). Uma celebração de memória pode ser, para determinada 
Igreja local ou comunidade, festa ou solenidade. 

Os santos, mártires e virgens, exemplares seguidores de Cristo, intercedem por nós junto a 
Deus, além de nos estimular a viver o Evangelho por seu testemunho de fé e de fortaleza nos 
sofrimentos. A liturgia os celebra como padroeiros e lhes dedica um calendário próprio chamado 
Santoral, com datas fixas durante o ano.



Indicações específicas
Dias de guarda, dias de festa, dias de preceito e festas de preceito são dias em que os fiéis têm 

a obrigação de participar da missa, devendo abster-se das atividades cotidianas que impeçam o 
culto a Deus. O domingo é o dia de festa por excelência. As festas de preceito no Brasil são: Natal 
do Senhor (25 de dezembro); Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus (Corpus Christi, quinta-feira 
após o domingo da Santíssima Trindade); Santa Maria Mãe de Deus (1o de janeiro); Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora (8 de dezembro). 

Esperamos que essas informações sejam úteis aos leitores e sirvam para introduzir o Ano Litúr-
gico e as partes que o compõem. Maiores aprofundamentos podem ser buscados em publicações 
da CNBB, especialmente no Guia Litúrgico-Pastoral e no Diretório da Liturgia do ano corrente. As 
leituras aqui indicadas foram retiradas dos Lecionários Semanal, Dominical e Santoral. Também 
sugerimos a aquisição do Ano Litúrgico, publicado anualmente por Paulinas Editora, que contém 
as leituras completas, incluindo os versículos dos salmos. 

Equipe Editorial

Observações:
• Para as leituras alternativas, consulte o Diretório de Liturgia da CNBB.
• Vários textos dos Evangelhos foram abreviados em função do espaço exíguo. Recomenda-se a leitura integral das 

passagens em uma Bíblia. 
• O Índice remissivo dos Evangelhos, indicando o dia em que podem ser encontrados, com os comentários 

correspondentes, é apresentado no final. 

Ab Abdias
Ag Ageu
Am Amós
Ap Apocalipse
At Atos dos Apóstolos
Br Baruc
Cl Colossenses
1Cor 1a Coríntios
2Cor 2a Coríntios
1Cr 1o Crônicas
2Cr 2o Crônicas
Ct Cântico dos Cânticos
Dn Daniel
Dt Deuteronômio
Ecl Eclesiastes
Eclo Eclesiástico
Ef Efésios
Esd Esdras
Est Ester
Ex Êxodo
Ez Ezequiel
Fl Filipenses
Fm Filêmon
Gl Gálatas

Gn Gênesis
Hab Habacuc
Hb Hebreus
Is Isaías
Jd Judas
Jl Joel
Jn Jonas
Jó Jó
Jo João
1Jo 1a João
2Jo 2a João
3Jo 3a João
Jr Jeremias
Js Josué
Jt Judite
Jz Juízes
Lc Lucas
Lm Lamentações
Lv Levítico
Mc Marcos
1M 1o Macabeus
2M 2o Macabeus
Ml Malaquias
Mq Miqueias

Mt Mateus
Na Naum
Ne Neemias
Nm Números
Os Oseias
1Pd 1a Pedro
2Pd 2a Pedro
Pr Provérbios
Rm Romanos
1Rs 1o Reis
2Rs 2o Reis
Rt Rute
Sb Sabedoria
Sf Sofonias
Sl Salmos
1Sm 1o Samuel
2Sm 2o Samuel
Tb Tobias
Tg Tiago
1Tm 1a Timóteo
2Tm 2a Timóteo
1Ts 1a Tessalonicenses
2Ts 2a Tessalonicenses
Tt Tito
Zc Zacarias
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Santa Maria, Mãe de Deus

filho; e se és filho, és também herdeiro: tudo isso 
por graça de Deus.

Evangelho: Lc 2,16-21

Naquele tempo, os pastores foram às pressas 
a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-
-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, 
contaram o que lhes fora dito sobre o menino. 
E todos os que ouviram os pastores ficaram 
maravilhados com aquilo que contavam. Quanto 
a Maria, guardava todos esses fatos e meditava 
sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, 
glorificando e louvando a Deus por tudo que 
tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido 
dito. Quando se completaram os oito dias para 
a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de 
Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de 
ser concebido.

branco
Primeira leitura: Nm 6,22-27

O Senhor falou a Moisés, dizendo: “Fala a Aarão 
e a seus filhos: Ao abençoar os filhos de Israel, di-
zei-lhes: ‘O Senhor te abençoe e te guarde! O Senhor 
faça brilhar sobre ti a sua face, e se compadeça 
de ti! O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a 
paz!’ Assim invocarão o meu nome sobre os filhos 
de Israel, e eu os abençoarei”.

Segunda leitura: Gl 4,4-7

Irmãos: Quando se completou o tempo previsto, 
Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, 
nascido sujeito à Lei, a fim de resgatar os que eram 
sujeitos à Lei e para que todos recebêssemos a 
filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou 
aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que 
clama: Abbá – ó Pai! Assim, já não és escravo, mas 

Os pastores foram, pois, às pressas a Belém e encontraram  
Maria e José, e o recém-nascido.



plenamente divino. O Deus que se faz próximo é 
um menino que nasce no ambiente dos animais e, 
envolto em faixas, provavelmente treme de frio, 
deitado no cocho em que os animais se alimentam. 
José e Maria, ao redor dele, têm os olhos fixos na 
sua singeleza. O texto do Evangelho narra a visita de 
alguns pastores. A eles, o anjo do Senhor transmite 
a grande notícia: “Não temais! Eu vos anuncio uma 
grande alegria, que será também a de todo o povo: 
hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, 
que é o Cristo Senhor” (cf. Lc 2,8-12). A glória de 
Deus e a alegria do povo são os dois temas que 
perpassam a narrativa inteira.

Os pastores eram pessoas marginalizadas 
e consideradas impuras, especialmente porque 
têm contato com os pagãos, ao levarem os seus 
rebanhos mais e mais distante, à procura de água 
e pastagem. Eles não conseguem cumprir as 
minúcias da Lei mosaica. Os humildes da terra 
são os primeiros que se tornam testemunhas do 
nascimento do Messias. Os pobres visitam aquele 
que se fez pobre. Os pastores transmitem a José 
e Maria aquilo que o anjo do Senhor lhes havia dito 
sobre o menino. A atitude de Maria é a mesma de 
Jacó, no episódio do conflito entre José e seus 
irmãos (cf. Gn 37,11): como discípula perfeita, ela 
guarda tudo no seu coração e medita sobre o seu 
significado. Ela tudo interpreta à luz do desígnio 
de Deus para o futuro do seu filho, de sua família 
e do seu povo.

Ao oitavo dia, fazia-se a circuncisão do menino 
e impunha-se o nome. Como Jesus nasce sujeito 
à Lei, por meio da circuncisão, ele participa ple-
namente da aliança de Israel, é inserido nessa 
comunidade humana, histórica. Na Lei, contudo, 
não está a salvação. Jesus é Yeshua : Deus salva. 
O nome, para o povo de Deus, é a própria vida da 
pessoa que o carrega. Este é o seu nome; esta é a 
sua missão: Deus salvando. Toda a sua existência 
foi uma perene ação salvífica de Deus.

Comentário

A Igreja celebra hoje a Solenidade de Santa Ma-
ria, Mãe de Deus, e o Dia Mundial da Paz. Começa 
um novo ano. Renovamos nossos sonhos e propó-
sitos. Olhamos para o ano que findou, olhamos para 
nós mesmos e decidimos ser melhores: amar mais, 
escutar mais, sermos mais compassivos, dar mais 
atenção aos filhos ou pais, aos idosos, comprome-
ter-nos com algum tipo de voluntariado… Há, no 
coração de todo ser humano sadio, um desejo de 
vida, de bondade. No início do Ano-Novo de Israel, 
o sacerdote abençoava a comunidade reunida com 
a bênção de Aarão. Abençoar significa “dizer o bem 
a alguém”. E a maior de todas as bênçãos é estar 
diante da face luminosa de Deus e desfrutar de sua 
presença, de sua companhia, de sua paz, de seu 
favor e de toda prosperidade. O nome do Senhor, 
invocado sobre a humanidade, é a fonte de toda 
bênção, da felicidade que não tem fim.

A criatura humana que mais expressou esse 
sonho de uma humanidade nova e feliz foi Maria, 
a virgem de Nazaré, a “amada de Deus”. Pelo seu 
sim, desfrutamos a plenitude dos tempos. Pela 
encarnação do Verbo, o divino se faz humano, 
o eterno se faz história. Assim, o ser humano é 
chamado à condição de eternidade. Ao dizer que 
Jesus é nascido de mulher, São Paulo nos diz que 
ele assumiu verdadeiramente a história, assumiu 
plenamente a finitude e a caducidade para nos 
libertar delas. Tudo o que Jesus Cristo assumiu, ele 
redimiu. Por isso, resgatados do poder da Lei e da 
morte, tornamo-nos filhos de Deus e herdeiros de 
sua promessa. Pelo Mistério da Encarnação, temos 
acesso ao Pai, tornando-nos filhos no Filho. A ele 
gritamos: “Abbá”, como crianças que se lançam 
nos braços do pai. Deus se fez próximo, Deus se 
fez um de nós.

Mãe de Deus: é isto que a Igreja afirma sobre 
Maria, já que Jesus é plenamente humano e 

Que Deus seja misericordioso conosco.
Sl 67(66)

Ofício solene – Dia Mundial da Paz
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branco
Primeira leitura: 1Jo 2,22-28
Evangelho: Jo 1,19-28

Este foi o testemunho de João, quando os ju-
deus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas 
para perguntar: “Quem és tu?” João confessou: 
“Eu não sou o Messias”. Eles perguntaram: “És 
Elias?” “És o Profeta?” “Quem és, afinal?” João 
declarou: “Eu sou a voz que grita no deserto: 
‘Aplainai o caminho do Senhor’”. Ora, os fariseus 
perguntaram: “Por que então andas batizando, se 
não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?” João 
respondeu: “Eu batizo com água; mas no meio de 
vós está aquele que vós não conheceis, e que vem 
depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia 
de suas sandálias”.

Comentário

A vida de João está associada à vida de Jesus 
no nascimento, na missão e na morte. A comitiva 
enviada pelos líderes judeus investiga a identidade 
de João. Primeiro, ele responde negativamente: ele 
não é o Cristo (= Messias), nem o Profeta (Dt 18,18), 
nem Elias (Ml 3,22-24). Depois, positivamente, re-
vela-se a sua identidade: a) seu nome é João, que 
significa “favor de Deus” ou “graça de Deus”; b) 
ele é a voz que grita no deserto, convocando-nos à 
conversão; c) ele batiza com água, para a purificação 
dos pecados; d) ele é amigo do esposo, é precursor 
de alguém mais importante do que ele, de quem ele 
não é digno de desamarrar a correia das sandálias.

O texto de hoje começa com essa palavra: 
testemunho (martyria ). O testemunho de João é 
importante, mas as obras que Jesus realiza são 
maiores (Jo 5,36). A grande característica de João 
é a humildade. Ele empresta sua voz à Palavra, que é 
Cristo. Ele prepara a chegada do Senhor, convidando 
seu povo a aplainar os caminhos. Ele diz: “Que ele 
cresça e que eu diminua” (Jo 3,30). Que testemunho 
nós damos a respeito de Cristo?

Lembrou-se de sua lealdade e de sua fidelidade.
Sl 98(97)

II semana do saltério – Ss. Basílio Magno e Gregório Nazianzeno
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branco
Primeira leitura: 1Jo 2,29–3,6
Evangelho: Jo 1,29-34

João viu Jesus aproximar-se dele e disse: “Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Dele é que eu disse: Depois de mim vem um ho-
mem que passou à minha frente, porque existia 
antes de mim. Também eu não o conhecia, mas, 
se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse 
manifestado a Israel”. E João deu testemunho, 
dizendo: “Eu vi o Espírito descer, como uma pomba 
do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o 
conhecia, mas aquele que me enviou para batizar 
com água me disse: ‘Aquele sobre quem vires o 
Espírito descer e permanecer, este é quem batiza 
com o Espírito Santo’. Eu vi e dou testemunho: Este 
é o Filho de Deus!”

Comentário

Antes de Jesus, João Batista já tinha um grupo 
de discípulos. Conhecemos o nome de um deles: 
André. Outro provavelmente é João, filho de Zebe-
deu. João vê Jesus que passa e o apresenta aos 
seus discípulos como o “Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo”. No Egito, os hebreus celebram a 
Festa da Páscoa (Ex 12,1-14). O sangue do cordeiro 
imolado é usado para ungir o umbral das casas. Cris-
to se torna o novo e definitivo Cordeiro, imolado na 
cruz. Aquele que veio depois, Cristo, passou à frente 
de João, porque existia antes dele e desde sempre.

A segunda parte do texto apresenta o teste-
munho de João. O Espírito desce sobre Jesus no 
batismo e permanece com ele em todo o seu mi-
nistério público. Duas afirmações são muito fortes 
hoje: Jesus é o Crucificado, o Cordeiro sacrificado 
que tira o pecado do mundo; e ele é o Filho glorioso 
de Deus. Por isso, ele nos lava com o Espírito Santo. 
João dá esse testemunho sobre Jesus. E nós, que 
testemunho damos sobre ele? Gritamos a vida de 
Cristo com nossas palavras e nossa vida?

Todos os confins da terra viram a salvação.
Sl 98(97)
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branco
Primeira leitura: 1Jo 3,7-10
Evangelho: Jo 1,35-42

João estava com dois de seus discípulos e, vendo 
Jesus passar, disse: “Eis o Cordeiro de Deus!” Os 
dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para 
eles, Jesus perguntou: “Que estais procurando?” 
Eles disseram: “Rabi, onde moras?” Jesus respon-
deu: “Vinde ver”. Foram, pois, ver onde ele morava 
e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta 
das quatro da tarde. André foi logo encontrar Simão 
e lhe disse: “Encontramos o Messias”. Então André 
conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e 
disse: “Tu és Simão, filho de João; tu serás chamado 
Cefas” (que quer dizer: Pedra).

Comentário

João Batista tinha um grupo de discípulos antes 
do grupo de Jesus. Um deles é André. João apresenta 
Jesus como o Cordeiro sacrificado pelos pecados 
da humanidade. Dois discípulos passam a segui-lo. 
Jesus provoca grande interesse, tem grande poder 
de atração. Trava-se um diálogo. Jesus faz a per-
gunta mais profunda, que todo ser humano precisa 
responder: “Que estais procurando?” Ele conhece 
nossa sede, nossa busca, nosso desejo do mistério…

O convite foi formulado: “Vinde ver”. Ver não 
é simplesmente uma capacidade física. Ver Jesus 
é encontrá-lo, desfrutar de sua companhia, entrar 
em sua casa, em sua intimidade, permanecer com 
ele. Essa experiência foi tão forte que, muitos anos 
depois, João ainda recorda a hora do encontro com 
Cristo: era a hora décima, quatro horas da tarde. Já 
soou a nossa hora décima?

Quem faz a experiência do encontro com Cristo 
sente necessidade de comunicá-la a outros. André 
conduz Simão ao encontro com Cristo. Jesus o 
chama e antecipa a grandeza de sua missão: ele 
será Cefas, pois sua profissão de fé é pedra sobre 
a qual a Igreja está edificada.

Cantai ao Senhor um canto novo.
Sl 98(97)Quarta
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branco
Primeira leitura: 1Jo 3,11-21
Evangelho: Jo 1,43-51

Jesus encontrou Filipe e disse: “Segue-me”. 
Filipe disse a Natanael: “Encontramos aquele 
de quem Moisés escreveu na Lei, e também os 
profetas: Jesus de Nazaré, o filho de José”. Na-
tanael disse: “De Nazaré pode sair coisa boa?” 
Filipe respondeu: “Vem ver”. Jesus viu Natanael 
e comentou: “Aí vem um israelita de verdade, um 
homem sem falsidade”. Natanael perguntou: “De 
onde me conheces?” Jesus respondeu: “antes 
que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo 
da figueira, eu te vi”. Natanael respondeu: “Rabi, 
tu é o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel”. Jesus 
disse: “Tu crês porque te disse: ‘Eu te vi debaixo da 
figueira?’ Coisas maiores que esta verás!” E Jesus 
continuou: “Em verdade, em verdade eu vos digo: 
Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e 
descendo sobre o Filho do Homem”.

Comentário

O processo vocacional não acontece por con-
vencimento forçado, mas pelo convite de Jesus e 
por atração, por meio do testemunho do discípulo. 
O povo dessa Galileia sofrida vive sob o fardo pe-
sado do inimigo romano, impostos, humilhações, 
doenças e pecados. Some-se a isso uma religião 
que já não gera sentido. Há uma intensa expectativa 
messiânica. Onde depositar a esperança? Filipe faz 
a experiência do encontro com Jesus e a transmite 
a Natanael: “Encontramos o Messias”. Não pode 
haver descoberta maior. Deus não abandonou seu 
povo. A descoberta de Cristo, contudo, se faz no 
discernimento histórico, é existencial. Jesus já 
conhece Natanael. Ele é o verdadeiro israelita, vive 
sob a figueira, na segurança da Escritura. Está à 
procura da verdade. Sua honestidade o conduz a 
Jesus: ele é o Mestre e Filho de Deus, o Rei de Israel 
e Filho do Homem.

Servi ao Senhor com alegria!
Sl 100(99) Quinta
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branco
Primeira leitura: 1Jo 5,5-13
Evangelho: Mc 1,7-11

Naquele tempo, João pregava, dizendo: “Depois 
de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem 
sou digno de me abaixar para desamarrar suas 
sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos 
batizará com o Espírito Santo”. Naqueles dias, Jesus 
veio de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João 
no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se 
abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. 
E do céu veio uma voz: “Tu és o meu Filho amado, 
em ti ponho meu bem-querer”.

Comentário

João Batista, como precursor, prepara o cami-
nho de Jesus. Ele se identifica com o profeta Elias: 
pela austeridade, no deserto, e pela pregação da 
conversão. Ele apresenta Jesus como “o mais forte”. 
Marcos vincula essa expressão com a vitória de Cris-
to sobre o maligno (3,27). João é humilde. Ele não é 
a Palavra, mas é a voz que grita no deserto. Ele não é 
a Luz, mas é testemunha dela. Ele aponta o Cordeiro 
e lhe oferece seus discípulos. Que Cristo cresça e 
que ele diminua. Ele não é digno de desamarrar as 
sandálias de Jesus, uma ação típica dos escravos. 
Esse gesto também pode ser lido à luz de Dt 25,1-5: 
Jesus é o esposo e ninguém pode tomar seu lugar, 
pois ele selou uma aliança nova com a humanidade.

Ao receber o batismo, Jesus de Nazaré se so-
lidariza com a humanidade. Diferentemente do rito 
de purificação realizado por João, Jesus recebe o 
Espírito Santo, que o acompanhará no seu ministé-
rio público. Ele inicia a pregação do Reino a partir 
do rio Jordão. A declaração da voz do Pai sela sua 
investidura messiânica. Nossa vida, com humildade, 
aponta para Cristo? Como “filhos amados” do Pai e 
cheios do Espírito, vivemos nosso Batismo inseridos 
na missão de Cristo?

Ó Jerusalém, enaltece o Senhor!
Sl 147B(147)Sexta
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branco
Primeira leitura: 1Jo 5,14-21
Evangelho: Jo 2,1-11

Houve um casamento em Caná da Galileia. A 
mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos estavam 
presentes. Faltou vinho. A mãe de Jesus lhe disse: 
“Eles não têm mais vinho”. Jesus respondeu-lhe: 
“Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda 
não chegou”. Sua mãe disse aos serventes: “Fazei 
o que ele vos disser”. Jesus disse-lhes: “Enchei as 
talhas de água”. Encheram-nas até a boca. Jesus 
disse: “Agora tirai e levai ao mestre-sala”. O mes-
tre-sala chamou o noivo e lhe disse: “Todo mundo 
serve primeiro o vinho melhor e, depois, serve o 
vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom 
até agora!” Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele 
o realizou em Caná. Manifestou sua glória e seus 
discípulos creram nele.

Comentário

Em João, do capítulo 1 ao 12, há sete sinais. Eles 
apontam para o definitivo sinal da cruz, que é, ao 
mesmo tempo, morte e glorificação. O texto de hoje 
narra o primeiro desses sinais. Torna-se um modelo, 
é paradigmático. Fundamental é compreender seu 
significado: Jesus revela sua glória e desperta a fé 
dos discípulos. Maria tem papel fundamental na 
cena, não somente porque percebe a carência e 
intercede pela família em constrangimento, mas, 
sobretudo, porque ela se torna a pedagoga da fé. 
Apontando para Cristo, ela orienta a Igreja: “Fazei o 
que ele disser”. Jesus, de fato, é o verdadeiro esposo 
da cena. Antecipa a sua hora. Por isso, há vinho 
novo, de ótima qualidade e abundante. Podemos 
pensar nos casais e famílias e dizer: quando falta o 
vinho do diálogo e do perdão, a festa vira tragédia. 
O vinho, contudo, é símbolo do dom do Espírito e 
da alegria da aliança e das núpcias messiânicas. 
Só quem se torna servente testemunha o sinal e é 
conduzido à fé.

Porque o Senhor é favorável a seu povo.
Sl 149

S. Raimundo de Penyafort
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Epifania do Senhor

Segunda leitura: Ef 3,2-3a.5-6

Irmãos: Se ao menos soubésseis da graça que 
Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso 
respeito, e como, por revelação, tive conhecimento 
do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer 
aos homens das gerações passadas, mas acaba 
de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos 
apóstolos e profetas: os pagãos são admitidos à 
mesma herança, são membros do mesmo corpo, 
são associados à mesma promessa em Jesus 
Cristo, por meio do Evangelho.

Evangelho: Mt 2,1-12

Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na 
Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns 
magos do Oriente chegaram a Jerusalém, per-
guntando: “Onde está o rei dos judeus, que acaba 
de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e 

branco
Primeira leitura: Is 60,1-6

Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque 
chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do 
Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, 
e nuvens escuras cobrem os povos; mas sobre ti 
apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta 
sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao 
clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e 
vê: todos se reuniram e vieram a ti; teus filhos vêm 
chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos 
braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração 
vibrando e batendo forte, pois com eles virão as 
riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de 
suas nações; será uma inundação de camelos e 
dromedários de Madiã e Efa a te cobrir; virão todos 
os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando 
a glória do Senhor.

Chegou a luz do Senhor!



centro da humanidade. Há um profundo sentimento 
nacionalista, que será plenamente superado pelo 
Messias do Evangelho, aberto a todos os povos. O 
monte sobre o qual a cidade está situada é a grande 
fonte de inspiração. Aí se revela a glória de Deus 
sem ocaso e para lá todos os povos convergem. Na 
mesma perspectiva, o Salmo Responsorial de hoje 
nos ajuda a compreender o papel de Jerusalém no 
Antigo Testamento e o papel de Jesus Cristo, nosso 
Salvador, na nova e definitiva aliança. As nações de 
toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!

Paulo chama a revelação de Jesus Cristo a 
todos os povos de mistério. Esse mistério, oculto 
nos séculos, foi finalmente revelado por Jesus 
Cristo no Espírito Santo: os pagãos são admitidos 
à mesma herança, são membros do mesmo corpo. 
Pelo sangue derramado na cruz, Jesus Cristo, 
de dois povos fez um só, derrubando o muro da 
inimizade e da separação, o muro da intolerância 
e da incapacidade de dialogar.

A visita dos magos do Oriente revela duas 
coisas importantes: o diálogo com a ciência e o 
diálogo com as culturas. Os magos são astrônomos, 
cientistas, pesquisadores. Dessa forma, somos 
chamados a um diálogo bonito entre ciência e fé. 
Além disso, os magos provêm do extremo Oriente, 
de povos pagãos. De certo modo, eles refazem o 
percurso feito por Abraão e Sara. Eles buscam a 
verdade e, finalmente, a encontram na manjedoura 
de Belém.

Herodes, por outro lado, só tem olhos para 
a morte. Treme de medo diante de um menino. 
Decide matá-lo. O poder insano é inseguro. Por 
arrogância, atenta contra a vida de inocentes e 
vulneráveis, descarta-os como lixo. Os que exer-
cem cargos públicos devem entender que a fonte 
da verdadeira autoridade provém do Deus da vida. 
Assim, o Evangelho se torna um manifesto ao Deus 
da vida e da liberdade. Precisamos, então, voltar por 
outro caminho, pois o de Herodes conduz à morte.

viemos adorá-lo”. Ao saber disso, o rei Herodes 
ficou perturbado, assim como toda a cidade de 
Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e 
os mestres da Lei, perguntava-lhes onde o Messias 
deveria nascer. Eles responderam: “Em Belém, na 
Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, 
Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor 
entre as principais cidades de Judá, porque de ti 
sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o 
meu povo”. Então Herodes chamou em segredo 
os magos e procurou saber deles cuidadosamente 
quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou 
a Belém, dizendo: “Ide e procurai obter informações 
exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, 
avisai-me, para que também eu vá adorá-lo”. De-
pois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, 
que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até 
parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem 
de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria 
muito grande. Quando entraram na casa, viram 
o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se 
diante dele e o adoraram. Depois abriram seus 
cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso 
e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a 
Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo 
outro caminho.

Comentário

Depois da alegre notícia do Natal de Jesus, a 
Igreja celebra a Solenidade da Epifania, a mani-
festação pública de Jesus como Salvador de toda 
a humanidade. A profecia de Isaías, na primeira 
leitura, está em profunda sintonia com Is 40–55, 
o Livro da Consolação. Deus age com misericór-
dia para com Israel, que experimenta o exílio na 
Babilônia. É um texto que trata da esperança e da 
fé. A grande imagem utilizada é a luz; é uma men-
sagem a Jerusalém. O poema canta, com imagens 
maravilhosas, o triunfo da luz de Jerusalém e a 
peregrinação dos povos a ela. Ela é o coração e o 

E que todos os reis se prostrem diante dele!
Sl 72(71)
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branco
Primeira leitura: Is 42,1-4.6-7
Segunda leitura: At 10,34-38
Evangelho: Mt 3,13-17

Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o 
rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser 
batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: “Eu 
preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?” Jesus, 
porém, respondeu-lhe: “Por enquanto deixa como 
está, porque nós devemos cumprir toda a justiça!” 
E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus 
saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus 
viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e 
vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que 
dizia: “Este é o meu Filho amado, no qual eu pus 
o meu agrado”.

Comentário

Com a Festa do Batismo do Senhor, a Igreja 
conclui o Ciclo do Natal, iniciado no Primeiro Domin-
go do Advento. Jesus vai inaugurar seu ministério 
público. A cena do batismo de Jesus é narrada por 
Mateus, Marcos e Lucas. João Batista, às margens 
do Jordão, prega um batismo para a remissão dos 
pecados. Jesus se apresenta a João, mas não vem 
para um banho de purificação. Ele dá um novo 
sentido ao batismo: inaugura-se o tempo do Reino. 
Jesus se solidariza plenamente com a humanidade. 
João batiza o autor do batismo, cumprindo toda a 
justiça do Reino.

No batismo, o Pai manifesta a identidade e a mis-
são messiânica do Filho. Os céus se abrem e o Espírito 
repousa sobre Jesus, ungindo-o para a missão. A voz 
do Pai o confirma: “Este é o meu Filho amado, no qual 
eu pus o meu agrado”. Mas o que faz o sacramento do 
Batismo em nós? Ele nos torna filhos do mesmo Pai; 
irmãos e discípulos de Jesus; criaturas novas, cheias 
de dons e carismas, na força do Espírito; membros 
de uma comunidade eclesial missionária; regenera-
dos no banho da graça; testemunhas e fermento do 
Evangelho no mundo. Boa missão a você!

O Senhor abençoa seu povo com a paz.
Sl 29(28)

Ofício festivo – BATISMO DO SENHOR
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verde
Primeira leitura: Hb 2,5-12
Evangelho: Mc 1,21b-28

Jesus estava com seus discípulos em Cafar-
naum. Num sábado, entrou na sinagoga e começou 
a ensinar. Todos ficavam admirados, pois ensinava 
com autoridade, não como os mestres da Lei. Estava 
aí um homem possuído por um espírito mau. Ele 
gritou: “Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste 
para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de 
Deus”. Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” Então o 
espírito mau sacudiu o homem, deu um grande grito 
e saiu. Espantados, todos perguntavam: “Que é isso? 
Um ensinamento novo dado com autoridade: Ele 
manda até nos espíritos maus, e eles obedecem!” 
E a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia.

Comentário

Iniciamos hoje o Tempo Ordinário ou Tempo 
Comum. É o tempo do discipulado e da missão. Segui-
mos Jesus pelas estradas da Galileia. Logo depois de 
chamar os primeiros discípulos, Jesus vai à sinagoga, 
em Cafarnaum. É sábado, dia do repouso. A sinagoga 
é a instituição responsável pela correta interpretação 
dessas leis, atividade controlada pelos mestres da Lei.

A primeira parte do Evangelho de Marcos se pas-
sa na Galileia. A fama de Jesus se espalha: é tempo 
de multidões. É também uma fase de incompreen-
são, incredulidade e resistência dos adversários. 
Jesus ensina na sinagoga e a autoridade do seu 
ensinamento é confirmada pela expulsão do espírito 
maligno, o adversário por excelência. Unem-se pala-
vra e gesto salvífico. A autoridade de Jesus nasce do 
coração do Pai e do seu amor aos pobres, doentes e 
pecadores. Libertar o ser humano do mal presente 
no mundo é a grande tarefa do cristão. A autoridade 
do nosso testemunho está no nosso compromisso 
com a vida libertada de todo espírito que não seja o 
de Cristo. Somente Jesus pode devolver a liberdade 
e a identidade profunda de cada pessoa.

Fazes dele o governador das obras de tuas mãos.
Sl 8

1a Tempo Comum – I semana do saltério
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verde
Primeira leitura: Hb 2,14-18
Evangelho: Mc 1,29-39

Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de 
Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, 
e eles contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou 
sua mão e ajudou-a a levantar-se. A febre desapa-
receu; e ela começou a servi-los. À tarde, depois do 
pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os 
possuídos pelo demônio. Jesus curou muitas pes-
soas e expulsou muitos demônios. De madrugada, 
Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. 
Jesus disse: “Vamos a outros lugares. Devo pregar 
também ali, pois foi para isso que eu vim”. E andava, 
pregando e expulsando os demônios.

Comentário

Marcos, a partir de 1,16, apresenta-nos um dia 
da atividade de Jesus: bem cedo, ele chamou quatro 
discípulos; depois, foi ao culto na sinagoga, onde 
expulsou um espírito impuro; almoçou com a sogra 
de Pedro, a quem curou; depois do pôr do sol, ele 
curou e exorcizou muitas pessoas; e, na madrugada, 
retirou-se em oração. É bonito ver como Jesus gasta 
o seu tempo: fazendo o bem, amando, servindo. E 
na intimidade com o Pai.

O Evangelho nos apresenta um relato de cura 
e dois sumários: um das curas e outro da atividade 
missionária. A sogra de Pedro está como morta, 
acamada. Jesus a toma pela mão, símbolo do poder 
criador e libertador de Deus. O verbo para designar 
“levantar-se” é o mesmo da ressurreição. Curada, 
ela passa a servi-los. É um modo de dizer: ela se 
torna discípula do Senhor.

“Depois do pôr do sol” significa que já é o primei-
ro dia da semana. Toda a criação se refaz. É o dia da 
ressurreição. Jesus faz silêncio no coração do Pai. 
Aí ele decide a tarefa missionária. Cura, pregação e 
oração: esse é o estilo de Jesus. E nós, como gas-
tamos nosso tempo? Qual é o nosso estilo de vida?

Para sempre se lembra de sua aliança.
Sl 105(104)Quarta
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verde
Primeira leitura: Hb 3,7-14
Evangelho: Mc 1,40-45

Um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos 
pediu: “Se queres, tens o poder de curar-me”. Jesus, 
cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e 
disse: “Eu quero: fica curado!” A lepra desapareceu, 
e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo em-
bora, falando com firmeza: “Não contes nada disso 
a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, 
pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como 
prova para eles!” Ele foi e começou a contar e a 
divulgar o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar 
publicamente numa cidade: ficava fora, em lugares 
desertos. E de toda parte vinham procurá-lo.

Comentário

Na terra de Jesus, havia um sistema legal de 
pureza muito rígido. A lepra é uma das coisas que 
mais transmitem impureza. Além da dor física, os 
leprosos sofrem a solidão, o preconceito e a discri-
minação, até no seio da família (Lv 13,45-46). Ao 
se aproximarem das pessoas, deveriam avisar, gri-
tando. Moravam fora das aldeias e cidades. Perdiam 
as referências afetivas, familiares e comunitárias. 
Quem os tocasse ficava impuro.

Um deles teve a ousadia de romper com essas 
normas tão rígidas. Ele se aproxima de Jesus. E 
Jesus permite. Ele vive a ousadia da fé. Apresenta 
ao Senhor a oração mais humilde e bela: se queres, 
tu podes. Jesus se revolve em suas entranhas, se 
comove no mais profundo do seu interior. E o cura.

Ele precisa apresentar-se ao sacerdote e realizar 
as prescrições da Lei (Lv 14). Jesus o proíbe de falar. 
Não deseja a fama de um curandeiro. Ele deseja 
adesão de fé, pois o milagre é sinal do Reino. Quanto 
mais o proíbe que fale, mais o fato se espalha. A 
atração se dá pelo testemunho. Ao final, Jesus fica 
fora. É como se ele se tornasse leproso para sanar 
as dores da humanidade.

Não endureçais vosso coração.
Sl 95(94) Quinta
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verde
Primeira leitura: Hb 4,1-5.11
Evangelho: Mc 2,1-12

Reuniram-se tantas pessoas que já não havia 
lugar. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 
quatro homens. Abriram o teto e desceram a cama 
em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé 
daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os 
teus pecados estão perdoados”. Ora, alguns mestres 
da Lei refletiam em seus corações: “Ele está blasfe-
mando: ninguém pode perdoar pecados, a não ser 
Deus”. Jesus disse: “Por que pensais assim em vossos 
corações? Eu te ordeno: levanta-te, pega tua cama, 
e vai para tua casa!” O paralítico então se levantou e, 
carregando a sua cama, saiu diante de todos. Louva-
vam a Deus, dizendo: “Nunca vimos uma coisa assim”.

Comentário

Jesus começa a enfrentar a oposição dos douto-
res da Lei, ligados ao partido dos fariseus. O conflito 
se acirra e, em Marcos 3,6, eles decidem matar 
Jesus. No texto de hoje, Jesus atrai multidões, que se 
aglomeram em frente à porta da casa em Cafarnaum. 
O poder de sua palavra encanta as pessoas. Não há 
espaço para tantas pessoas. Alguns homens trazem 
um paralítico para que Jesus o cure. Abrem um bu-
raco no teto e fazem descer a maca diante de Jesus, 
que percebe a fé do homem e daqueles que o car-
regam, e quer curá-lo. A percepção de Jesus é mais 
penetrante do que a nossa. Onde vemos somente 
paralisia, Jesus vê suas causas profundas. O homem 
vive uma situação escravizadora de pecado, que o 
impede de dar o passo. A cura precisa ser integral. 
Jesus cura as pernas e o coração, refaz a inteireza do 
ser: “Filho, os teus pecados estão perdoados”. Assim 
fazendo, Jesus revela algo de sua verdadeira identi-
dade, pois só Deus pode perdoar pecados. Quais são 
as paralisias que nos impedem de caminhar? Quem 
nos ajuda a carregar nossa maca? Quem nos abre 
os buracos no teto? Qual é a qualidade de nossa fé?

Sigam seus mandamentos!
Sl 78(77)
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verde
Primeira leitura: Hb 4,12-16
Evangelho: Mc 2,13-17

Jesus saiu para a beira-mar. A multidão ia a seu 
encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, 
Jesus viu Levi, sentado na coletoria de impostos, e 
disse-lhe: “Segue-me!” Levi se levantou e o seguiu. 
Estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores 
de impostos e pecadores também estavam à mesa 
com Jesus e seus discípulos. Alguns doutores da Lei 
viram que Jesus comia com os pecadores. Então eles 
perguntaram: “Por que ele come com cobradores 
de impostos e pecadores?” Jesus respondeu-lhes: 
“Não são as pessoas sadias que precisam de médi-
co, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, 
mas sim pecadores”.

Comentário

Pelo sistema de pureza de Israel, estava excluído 
o contato com pecadores públicos. Levi é cobrador 
de impostos. Ele é odiado porque colabora com 
os pagãos: o sistema de exploração do Império 
Romano. Além disso, em geral, os cobradores de 
impostos são desonestos. O esquema da vocação 
é clássico: Jesus o vê na situação concreta em que 
se encontra e o chama; ele abandona a coletoria de 
impostos e segue o Mestre. Jesus é livre e liberta 
Levi de sua cobiça.

A cena posterior é expressiva. Jesus e seus dis-
cípulos foram convidados para uma refeição na casa 
de Levi. É um banquete de gratidão. Os doutores da 
Lei reagem. Eles não compreendem a comunhão 
de mesa com os pecadores. Comer à mesma mesa 
implica intimidade, comunhão profunda. Jesus não 
exclui ninguém. Acolhe e convida à conversão. Ele, 
na verdade, é o rosto da misericórdia, o braço da 
compaixão de Deus. Ele não veio chamar pretensos 
justos. Veio amar e chamar os pecadores. Em uma 
sociedade de exclusão e discriminação, como agi-
mos? Somos instrumentos de misericórdia ou de 
arrogante julgamento?

A instrução do Senhor é íntegra.
Sl 19B(18)

S. Maria no Sábado

Sábado
Janeiro 14

07h

10h

13h

16h

19h

11h

08h

14h

17h

20h

09h

12h

15h

18h

21h



2o Domingo do Tempo Comum

junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam 
o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles 
e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, 
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

Evangelho: Jo 1,29-34

João viu Jesus aproximar-se dele e disse: “Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Dele é que eu disse: Depois de mim vem um ho-
mem que passou à minha frente, porque existia 
antes de mim. Também eu não o conhecia, mas 
se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse 
manifestado a Israel”. E João deu testemunho, 
dizendo: “Eu vi o Espírito descer, como uma pomba 
do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o 
conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com 
água me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito 
descer e permanecer, este é quem batiza com o 

verde
Primeira leitura: Is 49,3.5-6

O Senhor me disse: “Tu és o meu Servo, Israel, 
em quem serei glorificado”. E agora diz-me o Senhor 
– ele que me preparou desde o nascimento para 
ser seu Servo – que eu recupere Jacó para ele e 
faça Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta 
é a minha glória. Disse ele: “Não basta seres meu 
Servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir 
os remanescentes de Israel: eu te farei luz das 
nações, para que minha salvação chegue até aos 
confins da terra”.

Segunda leitura: 1Cor 1,1-3

Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, 
por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja 
de Deus que está em Corinto: aos que foram san-
tificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos 

Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo!



dos cegos, dos prisioneiros e pecadores. Todo o 
povo de Israel e, hoje, todos nós somos chamados 
a ser servos do Senhor.

Paulo, de perseguidor da Igreja de Cristo, torna-
-se missionário, pastor e fundador de comunidades. 
Corinto era uma cidade de aproximadamente 500 
mil habitantes, servida por dois portos. Aí não 
faltavam problemas de ordem moral e comuni-
tária. Com muita caridade pastoral, Paulo cuidou 
daqueles que evangelizou. Ele se desdobra de 
amor pelos coríntios, mesmo quando eles revelam 
dureza de coração.

Modelo máximo de pastor dedicado é Jesus 
Cristo. Antes dele, João Batista já tinha um grupo de 
discípulos. Quando ele vê Jesus passar, aponta-o 
como o Cordeiro de Deus que expia o pecado do 
mundo. João dá testemunho sobre a identidade de 
Jesus: ele existe desde sempre; recebeu a pleni-
tude do Espírito e, por isso, batiza no Espírito; ele 
é o Filho de Deus, Messias e Senhor. E nós, que 
testemunho damos sobre Jesus Cristo?

Espírito Santo’. Eu vi e dou testemunho: Este é o 
Filho de Deus!”

Comentário

Com a Festa do Batismo de Jesus, conclui-se o 
Ciclo do Natal e se abre a primeira etapa do Tempo 
Comum. Esse é o tempo do ministério público de 
Jesus e de aprendizado para os discípulos. A liturgia 
de hoje tem essa característica de iniciação ao 
processo missionário: o texto de Isaías apresenta 
Israel como o Servo do Senhor; Paulo inicia a sua 
correspondência com os coríntios; João Batista 
apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, cheio 
do Espírito Santo e Filho de Deus.

O texto da primeira leitura é parte do segundo 
Cântico do Servo Sofredor. O servo é apresentado 
como um profeta que recebeu de Deus uma missão. 
Ele é movido pelo Espírito do Senhor para anunciar 
a Palavra de Deus e ensinar à terra inteira o direito 
e a justiça. Por causa disso, sofrerá muitas perse-
guições. É obediente e decidido, não é prepotente 
nem arrogante. Sua missão é a de restaurar a vida 

Meu Deus, aprecio fazer tua vontade.
Sl 40(39)
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verde
Primeira leitura: Hb 5,1-10
Evangelho: Mc 2,18-22

Os discípulos de João Batista e os fariseus esta-
vam jejuando. Disseram a Jesus: “Por que os discí-
pulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e 
os teus discípulos não jejuam?” Jesus respondeu: 
“Os convidados de um casamento podem fazer jejum 
enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo 
está com eles, os convidados não podem jejuar. 
Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa 
velha; porque o remendo novo repuxa o pano velho e 
o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo 
em odres velhos; porque o vinho novo arrebenta os 
odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por 
isso, vinho novo em odres novos”.

Comentário

O texto do Evangelho de hoje nos apresenta três 
metáforas: o noivo, o remendo e o vinho. O contexto 
claramente é de uma festa de casamento, símbolo 
da aliança de Deus com seu povo. Depois da refeição 
na casa de Levi, Marcos apresenta uma contro-
vérsia sobre o jejum. Os discípulos do Batista e os 
discípulos dos fariseus jejuam. Era prática comum, 
associada ao perdão dos pecados, à superação da 
soberba e ao luto. Jesus se apresenta como o espo-
so. Iniciam-se os tempos novos do Reino. É tempo 
de festa, pois o esposo está presente.

A festa de casamento exige roupa nova e vinho 
bom. O problema é quando se quer consertar uma 
roupa velha com um remendo do Reino anunciado 
por Jesus. O rasgão se torna maior. A roupa velha 
não consegue conter a novidade trazida por Jesus. 
O mesmo acontece com o vinho novo. Os barris 
velhos não aguentam a fermentação e estouram. 
Perdem-se os barris e o vinho. A novidade do Reino 
exige estruturas novas, pessoas convertidas; exige 
abertura de coração, simplicidade e superação da 
arrogância. A experiência da aliança não pode ser 
roupa remendada nem vinho desperdiçado.

O Senhor jurou e não se arrepende.
Sl 110(109)Segunda
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branco
Primeira leitura: Hb 6,10-20
Evangelho: Mc 2,23-28

Jesus atravessava uns campos de trigo num 
sábado. Seus discípulos começaram a arrancar 
espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! 
Por que eles fazem em dia de sábado o que não é 
permitido?” Jesus lhes disse: “Acaso nunca lestes 
o que Davi e seus companheiros fizeram quando 
tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, 
comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também 
aos seus companheiros? No entanto, só aos sacer-
dotes é permitido comer esses pães”. E acrescentou: 
“O sábado foi feito para o homem, e não o homem 
para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é senhor 
também do sábado”.

Comentário

Desde o início do capítulo segundo, Marcos 
apresenta controvérsias da parte dos fariseus. 
Desta vez, é sobre o repouso sabático. O Decálogo 
o estabelece como o dia do descanso. A Mishná, um 
livro que recolhe a tradição da interpretação bíblica 
dos rabinos, registra os serviços que são proibidos 
no sábado. Entre eles: “semear, ceifar, fazer ramos 
e debulhar”. Estamos, então, diante de dois valores 
importantes: o respeito ao descanso sabático e a 
fome dos discípulos.

Jesus interpreta a cena a partir de uma situação da 
história de Davi (1Sm 21,1-7). Diante da necessidade 
e da fome, a Lei deve ser relativizada, para cumpri-la 
no espírito. O sábado é a plenitude da criação. Não é 
apenas um dia da semana. Torna-se tempo do Reino. 
Onde quer que um filho de Deus esteja diminuído, 
doente ou em perigo, Jesus intervém para devolver-lhe 
a dignidade. Essa é a obra que o Filho de Deus realiza, 
sem descumprir o repouso sabático. De fato, “o sábado 
foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. 
O Filho do Homem é senhor também do sábado”. Para 
nós: quais são os critérios do nosso discernimento?

Para sempre se lembra de sua aliança.
Sl 111(110)
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verde
Primeira leitura: Hb 7,1-3.15-17
Evangelho: Mc 3,1-6

Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali 
um homem com a mão seca. Alguns o observavam 
para ver se haveria de curar em dia de sábado, para 
poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão 
seca: “Levanta-te e fica aqui no meio!” E pergun-
tou-lhes: “É permitido no sábado fazer o bem ou 
fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?” 
Eles nada disseram. Jesus olhou ao seu redor, cheio 
de ira e tristeza, porque eram duros de coração; e 
disse ao homem: “Estende a mão”. Ele a estendeu 
e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com 
os partidários de Herodes, tramaram, contra Jesus, 
a maneira como haveriam de matá-lo.

Comentário

As controvérsias chegam aqui ao ponto alto. 
Jesus está na sinagoga, ambiente dominado pelos 
mestres da Lei, do grupo dos fariseus. Eles são res-
ponsáveis pela interpretação da Escritura. Há também 
um homem enfermo: sua mão é ressequida. Na Bíblia, 
a mão é símbolo do poder criador e libertador de Deus, 
símbolo da capacidade de agir e criar. Geralmente, 
no centro da sinagoga, há um armário. Dentro dele, 
estão os rolos da Torá, o Pentateuco. Jesus ordena 
ao homem que se levante e se ponha no centro, 
simbolicamente no lugar da Torá. É um modo de dizer 
que a Palavra está a serviço da vida do ser humano.

Os fariseus desconfiam e a reação é imediata. 
Jesus argumenta com a perspectiva deuteronomista 
do discernimento ético: a escolha entre o bem e o 
mal. É a escolha entre a vida e a morte. Aos olhos 
de Jesus, o sábado é a plenitude da criação. Aquele 
filho de Deus ferido precisa chegar ao seu esplendor 
máximo. Jesus o cura, devolve-lhe a autonomia. 
O conflito chega ao ponto máximo de tensão. Os 
fariseus decidem matá-lo. Por doar a vida, querem 
retirar a vida de Jesus.

Tu és sacerdote para sempre.
Sl 110(109)Quarta
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verde
Primeira leitura: Hb 7,25–8,6
Evangelho: Mc 3,7-12

Jesus se retirou para a beira do mar com seus 
discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E 
também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da 
Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de 
Tiro e Sidônia foi até Jesus, porque tinham ouvido 
falar de tudo o que ele fazia. Jesus pediu aos discí-
pulos que lhe providenciassem uma barca, para que 
não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado 
muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum 
mal queriam tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus 
caíam a seus pés, gritando: “Tu és o Filho de Deus!” 
Mas Jesus ordenava para não dizerem quem ele era.

Comentário

O evangelista São Marcos nos apresenta um 
sumário da atividade missionária de Jesus. Ele está 
inserido em meio ao povo: especialmente os discí-
pulos, os doentes e as multidões o procuram. Pela 
lista de regiões, inclusive pagãs, Marcos reforça a 
ideia de que Jesus atrai a todos de modo irresistível. 
Esta é uma faceta desse Evangelho. Por outro lado, 
ao mesmo tempo, crescem os conflitos. Há pouco, 
decidiram matá-lo (3,6).

Jesus se sente comprimido pela multidão. Às 
vezes, só procuram a resolução de problemas ime-
diatos. São as dificuldades da missão. A Palavra deve 
purificar essa realidade. É preciso tomar distância, 
não se deixar embriagar pela fama. Ele deve objetivar 
a situação e discernir segundo os critérios de Deus. 
Os espíritos maus reconhecem a sua identidade: 
“Tu és o Filho de Deus”. Isso, contudo, não significa 
adesão de fé. É uma tentativa de controle sobre o 
Senhor. Por isso, a reação de Jesus é dura. Proíbe 
a divulgação e tenta esconder sua identidade mes-
siânica para evitar interpretações equivocadas sobre 
sua missão. Somente na cruz se revelará que ele é 
Filho de Deus (15,39).

Então disse: “Eis que cheguei”.
Sl 40(39) Quinta
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verde
Primeira leitura: Hb 8,6-13
Evangelho: Mc 3,13-19

Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e cha-
mou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus 
designou Doze, para que ficassem com ele e para 
enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar 
os demônios. Designou, pois, os Doze: Simão, a 
quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que 
quer dizer “Filhos do trovão”; André, Filipe, Barto-
lomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, 
Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que 
depois o traiu.

Comentário

Depois de ter chamado discípulos, em geral, 
Jesus constitui um grupo mais reservado a quem 
deve formar para a missão. O esquema é clássi-
co. São sete passos: 1) Jesus ora no monte; 2) 
chama por pura graça; 3) eles respondem com 
liberdade; 4) constitui o grupo dos Doze; 5) para 
ficarem em sua companhia e aprenderem com o 
Mestre; 6) para enviá-los a pregar; 7) para ex-
pulsarem o mal presente no mundo. Discipulado e 
missão estão no horizonte de Jesus. O número 12 
remete às tribos do antigo Israel. A comunidade 
dos apóstolos torna-se sinal e germe do povo da 
nova aliança.

Marcos, então, apresenta a lista do colégio apos-
tólico. São pessoas concretas: são galileus; há pes-
cadores e um cobrador de impostos; possuem laços 
familiares, traços de temperamento, características 
ideológicas, santidade e infidelidades. Algumas 
duplas são significativas. Talvez a mais expressiva 
seja a de Pedro e Judas: a traição e a fidelidade, o 
compromisso e a falta de fé sempre rondaram esses 
dois apóstolos. Neles, Jesus depositou sua confiança 
e amizade. Ele poderia nos salvar sem nós, mas quis 
nos salvar conosco.

Lealdade e verdade se encontram.
Sl 85(84)
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vermelho
Primeira leitura: Hb 9,2-3.11-14
Evangelho: Mc 3,20-21

Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os 
discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles 
nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, 
os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque 
diziam que estava fora de si.

Comentário

À medida que a narrativa do Evangelho de Mar-
cos avança, ele apresenta dois fenômenos: por um 
lado Jesus atrai multidões desejosas de escutá-lo e, 
sobretudo, de receber alguma cura; por outro lado, 
cresce a oposição, a incompreensão, o conflito e a 
falta de fé. A oposição provém, sobretudo, dos es-
píritos impuros, dos fariseus e herodianos. A incom-
preensão está presente em meio às pessoas que o 
escutam, aos discípulos e até entre os familiares. Os 
parentes de Jesus ficaram preocupados com a carga 
excessiva de trabalho. Jesus já não tem tempo para 
si, para a família e para as atividades mais simples 
e corriqueiras. Por causa das multidões, ele já não 
tem condições nem mesmo de comer.

A organização social de Israel, no tempo de 
Jesus, é baseada na estrutura clânica e tribal. O 
clã é uma família alargada. Os laços de prestígio, 
de honra e de sangue, os compromissos de coo-
peração e de solidariedade entre os seus membros 
são imensos. Mexeu com um, mexeu com todos. A 
preocupação inicial dos familiares de Jesus é com 
sua saúde física e psicoemocional. Alguns acham 
que ele está fora de si.

Na vida de alguns santos, houve incompreensão 
da família em relação à resposta ao apelo de Deus. 
Basta lembrar a nudez de São Francisco na praça de 
Assis. Ele demonstra sua plena liberdade em relação 
à família e à herança. Também Francisco parece 
fora de si. E nós, somos capazes de renúncia e de 
enfrentar as incompreensões por causa de Cristo e 
do seu Reino?

Deus subiu com o brado.
Sl 47(46)
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3o Domingo do Tempo Comum

uns com os outros e não admitais divisões entre 
vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes 
no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família 
de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus 
irmãos, que está havendo contendas entre vós. 
Digo isso, porque cada um de vós afirma: “Eu sou 
de Paulo”; ou: “Eu sou de Apolo”; ou: “Eu sou de 
Cefas”; ou: “Eu sou de Cristo!” Será que Cristo 
está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por 
amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes 
batizados? De fato, Cristo não me enviou para 
batizar, mas para pregar a Boa-Nova da salvação, 
sem me valer dos recursos da oratória, para não 
privar a cruz de Cristo da sua força própria.

Evangelho: Mt 4,12-23

Ao saber que João tinha sido preso, Jesus 
voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar 

verde
Primeira leitura: Is 8,23b–9,3

No tempo passado, o Senhor humilhou a terra 
de Zabulon e a terra de Neftali; mas recentemente 
cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão 
e da Galileia das nações. O povo que andava na 
escuridão viu uma grande luz; para os que habita-
vam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. 
Fizeste crescer a alegria, e aumentaste a felicidade; 
todos se regozijam em tua presença como alegres 
ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros 
ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia 
o povo – a carga sobre os ombros, o orgulho dos 
fiscais –, tu os abateste como na jornada de Madiã.

Segunda leitura: 1Cor 1,10-13.17

Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor 
nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos concordes 

Convertei-vos, pois o Reino dos Céus está próximo.



Isaías, contudo, passou a ser lido em perspectiva 
messiânica, como uma profecia de salvação. Nos 
tempos novos messiânicos, esse povo, que andou 
nas trevas do erro, viu brilhar a luz da vida. Essa 
esperança é decantada como abundância nas 
colheitas, vitória sobre os inimigos e a superação 
de toda opressão. Isso se realiza plenamente com 
o nascimento e a missão de Cristo Jesus.

Ao transferir-se de Nazaré a Cafarnaum, Jesus 
inicia o seu ministério público na Galileia das Na-
ções, cumprindo a profecia de Isaías. O ambiente é 
de conflito, pois João Batista foi preso. O povo que 
andava nas trevas finalmente viu uma grande luz. 
A pregação inicial de Jesus é a conversão, isto é, a 
mudança de mentalidade e de comportamento. O 
fundamental, contudo, é acolher a novidade do rei-
nado de Deus. Jesus convida alguns discípulos, que 
se dispõem a segui-lo a partir dessa novidade. Eram 
pescadores no mar da Galileia. Serão pescadores 
de gente. Encontraram um sentido absolutamente 
novo para suas vidas, como aconteceu com Paulo.

Paulo recebe a visita de uma caravana da casa 
de Cloé. Eles lhe apresentam o principal problema 
da comunidade de Corinto: a divisão. Formaram-se 
três grupos: um vinculado a Paulo, outro a Pedro 
e outro a Apolo. São Paulo apela para Cristo como 
fundamento da unidade. Fomos batizados em 
nome de Cristo, que doou a vida na cruz para nos 
redimir e salvar. A cruz redentora de Jesus Cristo é 
o único fundamento da unidade, da nossa vocação 
e missão.

em Cafarnaum, que fica às margens do mar da 
Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se 
cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: “Terra de 
Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região 
do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos! O 
povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para 
os que viviam na região escura da morte brilhou 
uma luz”. Daí em diante Jesus começou a pregar 
dizendo: “Convertei-vos, porque o Reino dos Céus 
está próximo”. 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 pescadores. Jesus disse a 
eles: “Segui-me, e eu farei de vós pescadores de 
homens”. Eles imediatamente deixaram as redes 
e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus 
viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e 
seu irmão João. Estavam na barca com seu pai 
Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. 
Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, 
e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, 
ensinando em suas sinagogas, pregando o Evan-
gelho do Reino e curando todo tipo de doença e 
enfermidade do povo.

Comentário

A região da Galileia, do tempo de Jesus, corres-
ponde àquilo que o profeta Isaías identifica com o 
território das tribos de Zabulon e Neftali. Por aí pas-
sa o Caminho do Mar. O Vale de Meguido tornou-se 
palco de muitas guerras e humilhações. O texto de 

O Senhor é minha luz e minha salvação.
Sl 27(26)
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verde
Primeira leitura: Hb 9,15.24-28
Evangelho: Mc 3,22-30

Os mestres da Lei diziam que Jesus estava pos-
suído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios 
ele expulsava os demônios. Então Jesus falou-lhes: 
“Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se 
um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá 
manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si 
mesmo e se divide, não poderá sobreviver. Ninguém 
pode entrar na casa de um homem forte para roubar 
seus bens, sem antes o amarrar. Tudo será perdoado 
aos homens, mas quem blasfemar contra o Espírito 
Santo, nunca será perdoado: será culpado de um 
pecado eterno”. Jesus falou isso, porque diziam: 
“Ele está possuído por um espírito mau”.

Comentário

O texto de hoje parte de uma acusação grave: 
Jesus está possuído por um espírito impuro e expulsa 
demônios pelo poder de Belzebu. Belzebu é um ídolo, 
deus de Ecron. A essa acusação, Jesus responde com 
dois raciocínios lógicos. O primeiro é simples: se um rei-
no ou uma casa estiverem divididos, eles se destruirão 
sozinhos. O segundo é mais complexo: “Ninguém pode 
entrar na casa de um homem forte para roubar seus 
bens, sem antes o amarrar”. No contexto do Evangelho 
de hoje, o “homem forte” simboliza Satanás. No Evan-
gelho de Marcos, Jesus é apresentado como “o mais 
forte” (Mc 1,7). Ele amarra “o homem forte” e toma 
posse daquilo que o espírito impuro imaginava possuir: 
a liberdade do ser humano. Se Jesus expulsa Satanás 
ou o amarra e vence, pelo poder de Satanás, a derrota 
será grande. Desses raciocínios lógicos, passa-se a 
um raciocínio teológico: a blasfêmia contra o Espírito 
Santo. Os doutores não somente não reconhecem que 
Jesus age em nome de Deus como também acham que 
ele está possuído por um espírito mau. A soberba e a 
autossuficiência são o pecado contra o Espírito, pois 
o Espírito é amor, perdão e comunhão.

Cantai ao Senhor um canto novo.
Sl 98(97)Segunda

Janeiro23
07h

10h

13h

16h

19h

11h

08h

14h

17h

20h

09h

12h

15h

18h

21h



branco
Primeira leitura: Hb 10,1-10
Evangelho: Mc 3,31-35

Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e 
seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e manda-
ram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor 
dele. Então lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos 
estão lá fora à tua procura”. Ele respondeu: “Quem 
é minha mãe, e quem são meus irmãos?” E olhando 
para os que estavam sentados ao seu redor, disse: 
“Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz 
a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã 
e minha mãe”.

Comentário

A cena é muito característica desse primeiro pe-
ríodo da atividade missionária de Jesus. A multidão 
acorre de todos os lados, desejosa de escutar Jesus. 
Jesus, do lado de dentro, está cercado. Sua mãe e os 
seus irmãos estão do lado de fora. O contraste não 
poderia ser mais forte. José, o pai, não é mencio-
nado. Provavelmente já havia morrido no período do 
ministério público de Jesus. Os “irmãos do Senhor” 
são familiares, membros da mesma parentela de 
Jesus. Os laços familiares são algo muito profundo 
na sociedade de Israel. Jesus, contudo, quer ajudar 
sua família biológica a compreender que, agora, as 
relações são estabelecidas a partir do critério do 
discipulado, da adesão aos valores do Reino e do 
cumprimento da vontade de Deus. Os parentes de 
Jesus devem se convencer desses novos critérios 
e abandonar o sistema de honra, baseado na so-
lidariedade familiar ou clânica. Seus familiares se 
tornam aqueles que escutam e praticam a vontade 
de Deus. Maria é modelo desse processo, pois ela é 
a discípula perfeita. Desde o princípio, ela disse: “Eu 
sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a 
tua palavra” (Lc 1,38).

Meu Deus, aprecio fazer tua vontade.
Sl 40(39)
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branco
Primeira leitura: At 22,3-16 ou At 9,1-22
Evangelho: Mc 16,15-18

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze 
discípulos, e disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem crer e for 
batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 
Os sinais que acompanharão aqueles que crerem 
serão estes: expulsarão demônios em meu nome, 
falarão novas línguas; se pegarem em serpentes 
ou beberem algum veneno mortal não lhes fará 
mal algum; quando impuserem as mãos sobre os 
doentes, eles ficarão curados”.

Comentário

O texto de hoje faz parte do segundo final de 
Marcos. As comunidades de Marcos sentiram a ne-
cessidade de acrescentar (16,9-20) o resumo de três 
aparições do Ressuscitado: a Maria Madalena, aos 
discípulos de Emaús e aos Onze. Nas três ocasiões, 
os discípulos não acreditam. Jesus censura-lhes a 
falta de fé e os refaz na fidelidade. Paulo também, 
no caminho de Damasco, teve uma experiência de 
encontro com o Ressuscitado, “como um nascido 
fora do tempo” (1Cor 15,8). Tudo aquilo que ele 
tinha como lucro se tornou prejuízo, diante de um 
bem supremo: Cristo crucificado e ressuscitado (Fl 
3,3-14). A conversão de Paulo não é moral nem 
religiosa. Ele continua amando o mesmo e único 
Deus dos hebreus, o Pai de Jesus Cristo. E continua 
justo e irrepreensível. Ele já não coloca a confiança 
em sua justiça, nos méritos do cumprimento da Lei 
mosaica, mas na fé. Ele também compreendeu que 
o seu trabalho missionário deve incluir os gentios. 
Paulo se torna o grande pastor e fundador de comu-
nidades. Aí descobrimos também o nosso mandato 
missionário: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 
Evangelho a toda criatura!”.

Agradecei ao Senhor, porque é bom.
Sl 117(116)

Ofício festivo – CONVERSÃO DE S. PAULO, APÓSTOLO
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branco
Primeira leitura: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5
Evangelho: Lc 10,1-9

O Senhor escolheu outros setenta e dois dis-
cípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a 
toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E 
dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Pedi ao dono da messe que mande tra-
balhadores para a colheita. Eis que vos envio como 
cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, 
nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis 
ninguém pelo caminho! 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 merece o seu 
salário. Quando entrardes numa cidade e fordes 
bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os 
doentes que nela houver e dizei ao povo: ‘O Reino 
de Deus está próximo de vós’”.

Comentário

No Evangelho de Lucas, além do envio missionário 
dos Doze apóstolos (9,1-6), Jesus envia outros seten-
ta e dois discípulos. É um modo de abrir o arco mis-
sionário para além das fronteiras de Israel, revelando 
a sua universalidade. Depois da Conversão de Paulo, 
hoje celebramos a memória de Timóteo e Tito, dois 
dos principais colaboradores do apóstolo dos gentios. 
Reconhecemos, assim, que a missão faz parte da 
própria natureza da Igreja. As recomendações dadas 
por Jesus servem para os missionários e missionárias 
de todos os tempos: os desafios da evangelização 
sempre ultrapassam a força dos braços disponíveis; 
o ambiente pode ser hostil e violento; quem parte em 
missão deve ser pobre e confiar na Providência Divina; 
não se pode perder tempo pelo caminho; o missionário 
é mensageiro da paz e presença misericordiosa de 
Deus na vida dos pobres, pecadores e enfermos. 
Tudo isso é o sinal mais expressivo de que “o Reino 
de Deus está próximo”.

Contai sua glória entre as nações.
Sl 96(95)

Ss. Timóteo e Tito
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verde
Primeira leitura: Hb 10,32-39
Evangelho: Mc 4,26-34

Jesus disse à multidão: “O Reino de Deus é 
como quando alguém espalha a semente na terra. 
Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai 
germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso 
acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Quan-
do as espigas estão maduras, o homem mete logo 
a foice, porque o tempo da colheita chegou. O Reino 
de Deus é como um grão de mostarda que é a menor 
de todas as sementes da terra. Quando é semeado, 
cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e 
estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu 
podem abrigar-se à sua sombra”. Jesus anunciava 
a Palavra usando muitas parábolas. Quando estava 
sozinho com os discípulos, explicava tudo.

Comentário

O capítulo 4 de Marcos é um discurso em parábo-
las. São cinco parábolas: do semeador, da lâmpada, 
da medida, da semente que germina e cresce sozinha 
e do grão de mostarda. O ambiente é o de uma casa 
da roça. A imagem que prevalece é a da semente, com 
forte simbolismo vinculado à fecundidade e à genero-
sidade da Palavra. O contexto é hostil, pois conta com 
a resistência dos mestres da Lei. Por isso, para Jesus, 
é fundamental refletir sobre o modo como se acolhe 
ou não a Palavra de Deus. A Palavra é pequenina como 
um grão de mostarda, mas pode tornar-se uma árvore 
frondosa. Ela protege e acolhe em seus galhos aqueles 
que se dispõem a guardá-la. Ela é imperceptível e 
misteriosa, mas é fecunda e generosa. É como uma 
semente que nasce e cresce, mesmo não cultivada. 
Para além dos nossos esforços, ela é graça. É assim 
o Reino de Deus. Ele não cresce por causa do puro 
esforço do ser humano: é dom. Ao mesmo tempo, 
exige abertura, adesão e compromisso da parte de 
cada pessoa. Que o Mestre das belas parábolas nos 
inspire na acolhida do mistério do Reino.

A salvação dos justos advém do Senhor.
Sl 37(36)

S. Ângela Mérici

Sexta
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branco
Primeira leitura: Hb 11,1-2.8-19
Evangelho: Mc 4,35-41

A cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: 
“Vamos para a outra margem!” Eles despediram a 
multidão e levaram Jesus consigo. Começou a soprar 
uma ventania muito forte e as ondas se lançavam 
dentro da barca. Jesus estava na parte de trás, 
dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o 
acordaram e disseram: “Mestre, estamos perecendo 
e tu não te importas?” Ele se levantou e ordenou ao 
vento e ao mar: “Silêncio! Cala-te!” O vento cessou e 
houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou 
aos discípulos: “Por que sois tão medrosos? Ainda 
não tendes fé?” Eles sentiram um grande medo e 
diziam uns aos outros: “Quem é este, a quem até o 
vento e o mar obedecem?”

Comentário

Inicia-se uma seção, até 6,6, em que Jesus 
realiza quatro milagres em um dia. Ele enfrenta a 
força do caos no mar bravio, o homem possuído pelo 
espírito impuro, o poder da doença e da morte. Jesus 
realiza a travessia para o território pagão da Decápo-
le. O mar, na Bíblia, simboliza o perigo do retorno ao 
caos primitivo; é o lugar do mistério e dos monstros 
desconhecidos. Na Criação, Deus ordena as águas 
e elas obedecem. No Êxodo, a força da Palavra de 
Deus faz com que o povo caminhe em meio às águas. 
Cansado da missão, Jesus dorme. Os discípulos se 
sentem sozinhos. A fé é limitada, o medo paralisa. É 
como se Jesus estivesse adormecido dentro deles. 
Jesus se põe de pé e ordena ao vento e ao mar: 
“Silêncio! Cala-te!”. Sua palavra tem autoridade, 
mas, sem a fé, é impossível perceber os milagres 
que Jesus realiza. A narrativa fala do processo de 
superação da cegueira e da incredulidade, típico 
do Evangelho de Marcos. Mesmo que não tenha 
suscitado a fé, ao menos, Jesus provoca a pergunta 
sobre sua identidade divina: “Quem é este, a quem 
até o vento e o mar obedecem?”

Bendito seja o Senhor!
(Sl)Lc 1,69-75

S. Tomás de Aquino

Sábado
Janeiro 28

07h

10h

13h

16h

19h

11h

08h

14h

17h

20h

09h

12h

15h

18h

21h



4o Domingo do Tempo Comum

que o mundo considera como estúpido, para assim 
confundir os sábios; Deus escolheu o que o mundo 
considera como fraco, para assim confundir o que 
é forte; Deus escolheu o que para o mundo é sem 
importância e desprezado, o que não tem nenhu-
ma serventia, para assim mostrar a inutilidade do 
que é considerado importante, para que ninguém 
possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós 
estais em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, 
da parte de Deus: sabedoria, justiça, santificação 
e libertação, para que, como está escrito, “quem 
se gloria, glorie-se no Senhor”.

Evangelho: Mt 5,1-12a

Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte 
e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e 
Jesus começou a ensiná-los: “Bem-aventurados 
os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos 

verde
Primeira leitura: Sf 2,3; 3,12-13

Buscai o Senhor, humildes da terra, que pon-
des em prática seus preceitos; praticai a justiça, 
procurai a humildade; achareis talvez um refúgio 
no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um 
punhado de homens humildes e pobres. E no nome 
do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. 
Eles não cometerão iniquidades nem falarão men-
tiras; não se encontrará em sua boca uma língua 
enganadora; serão apascentados e repousarão, e 
ninguém os molestará.

Segunda leitura: 1Cor 1,26-31

Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes 
chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos 
sábios de sabedoria humana nem muitos poderosos 
nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o 

Alegrai-vos e exultai,  
porque é grande a vossa recompensa nos céus!



do Senhor” é sinal prefigurativo dos bem-aventura-
dos em espírito do Evangelho de Mateus, pois sua 
esperança está posta somente em Deus.

As bem-aventuranças de Jesus são fruto 
de um longo processo de maturação espiritual. 
Jesus se apresenta como um novo Moisés. 
Sentado, ele ensina aos discípulos a novidade 
do reinado de Deus. As bem-aventuranças são 
como o decálogo do Reino, a constituição dos se-
guidores de Jesus. O mundo propõe exatamente 
o oposto daquilo que Jesus oferece: ser humilde 
e manso, pacífico e misericordioso, consolar os 
aflitos, construir um mundo pacificado, trabalhar 
pela justiça e até correr o risco de ser perseguido 
por causa disso. É esse novo horizonte que Jesus 
propõe aos seus seguidores.

Paulo foi um daqueles que se encantaram 
com a novidade que Jesus trouxe. A comunidade 
de Corinto era formada, sobretudo, por escravos e 
trabalhadores dos dois portos. De fato, não há entre 
eles nem sábios, nem nobres, nem poderosos. Deus 
escolheu Jesus Cristo Crucificado para confundir os 
pretensos nobres e sábios deste mundo, o que era 
considerado fraco, vil e desprezível para confundir 
a força do mundo. De fato, nossa verdadeira bem-
-aventurança consiste unicamente em gloriar-nos 
na força misteriosa da cruz do Senhor.

Céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão 
consolados. Bem-aventurados os mansos, porque 
possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque al-
cançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros 
de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados 
os que promovem a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perse-
guidos por causa da justiça, porque deles é o Reino 
dos Céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos 
injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem 
todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. 
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa 
recompensa nos céus”.

Comentário

Sofonias é o profeta do “resto de Adonai”. O 
resto são os “pobres do Senhor”, os anawim. Não 
são simplesmente uma categoria socioeconômica. 
Em Sofonias, os pobres se tornam também uma 
categoria moral e espiritual. São o punhado de 
humildes, o resto justo e piedoso, capaz de com-
prometer-se com a fidelidade ao projeto de Deus de 
viver a verdade e fugir da iniquidade. Dessa forma, 
os profetas reclamam a justiça e o direito para os 
deserdados e oprimidos. Em uma palavra, o “resto 

Pratica o direito em favor dos explorados.
Sl 146(145)
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verde
Primeira leitura: Hb 11,32-40
Evangelho: Mc 5,1-20

Jesus e seus discípulos chegaram à outra 
margem do mar. Um homem possuído por um 
espírito impuro foi a seu encontro. Dia e noite, ele 
vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando 
e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, 
o endemoninhado gritou: “Que tens a ver comigo, 
Jesus, Filho do Deus altíssimo?” Com efeito, Jesus 
lhe dizia: “Espírito impuro, sai desse homem!” Então 
Jesus perguntou: “Qual é o teu nome?” O homem 
respondeu: “Meu nome é ‘Legião’, porque somos 
muitos”. Os espíritos impuros saíram do homem e 
entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se ao 
mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os 
porcos espalharam a notícia na cidade e nos campos. 
E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas 
foram até Jesus e viram o endemoninhado senta-
do, vestido e no seu perfeito juízo. E ficaram com 
medo. Começaram a pedir que Jesus fosse embora 
da região deles. Jesus disse ao homem: “Vai para 
casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o 
Senhor, em sua misericórdia, fez por ti”. E o homem 
foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o 
que Jesus tinha feito por ele.

Comentário

O contexto é de profunda impureza: território 
pagão, domínio dos romanos, cemitério, homem 
possuído, sangue, porcos, mar. Jesus devolve ao 
homem a inteireza do seu ser e de sua liberdade. 
Ele doa o seu espírito: um espírito de santidade. O 
homem, devolvido ao convívio social e em perfeito 
juízo, torna-se o primeiro missionário na Decápole. 
Ele deve anunciar aquilo que a misericórdia de Deus 
fez em sua vida. Muitos moradores da cidade lamen-
tam o prejuízo financeiro, preferem os porcos. Jesus 
prefere um ser humano em seu esplendor máximo 
de filho de Deus.

Sede fortes!
Sl 31(30)Segunda
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branco
Primeira leitura: Hb 12,1-4
Evangelho: Mc 5,21-43

Aproximou-se, então, um dos chefes da sinago-
ga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus 
pés, e pediu: “Minha filhinha está nas últimas. Vem 
e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva!” 
Ora, achava-se ali uma mulher que, há doze anos, 
estava com uma hemorragia. Aproximou-se de Je-
sus por detrás e tocou na sua roupa. A hemorragia 
parou imediatamente, e a mulher sentiu que estava 
curada. Jesus percebeu que uma força tinha saído 
dele e perguntou: “Quem tocou na minha roupa?” 
A mulher, cheia de medo e tremendo, caiu aos pés 
de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: 
“Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada 
dessa doença”. Chegaram alguns da casa do chefe 
da sinagoga, e disseram a Jairo: “Tua filha morreu. 
Por que ainda incomodar o mestre?” Jesus ouviu a 
notícia e disse ao chefe da sinagoga: “Não tenhas 
medo. Basta ter fé!” Então, ele entrou e disse: “Por 
que essa confusão e esse choro? A criança não 
morreu, mas está dormindo”. Ele mandou que todos 
saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três 
discípulos que o acompanhavam. Jesus pegou na 
mão da menina e disse: “Talitá cum” – que quer 
dizer: “Menina, levanta-te!” Ela levantou-se imedia-
tamente e começou a andar, pois tinha doze anos.

Comentário

A Igreja celebra a memória de São João Bosco, 
apóstolo da juventude. Jesus realiza a cura da 
hemorroíssa e a ressurreição da filha de Jairo, o 
chefe da sinagoga. A sinagoga é responsável pela 
interpretação da Lei mosaica. Ela já não consegue 
oferecer luz e vida. Simplesmente declara a impu-
reza e exclui. Está morrendo e se esvai em sangue, 
como as duas mulheres. Jesus se deixa tocar, toma 
pela mão e ordena com autoridade e misericórdia: 
“Levanta-te!”. Isso só pode acontecer por causa da 
fé, inclusive do chefe da sinagoga.

Hão de louvar o Senhor aqueles que o procuram.
Sl 22(21)
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