
Vamos rezar para que possamos confiar em Jesus mais do que em nossos próprios dese-

jos, planos, expectativas ou imaginações, e sempre sermos capazes de seguir o caminho 

que Jesus nos mostra. 

Vamos rezar também para que Jesus nos liberte de todas as escravizações para que pos-

samos viver de acordo com o mais profundo desejo de nosso coração e compartilhar nosso 

amor, nossa esperança e fé, nossa alegria e paz com todas as pessoas que encontrarmos. 

   

 

 

Antífona de entrada 

Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos 
filhos dispersos pelo mundo, para que cele-
bremos o vosso santo nome e nos gloriemos 
em vosso louvor. (Sl 105, 47) 
 

Oração do dia 

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos 
de todo o coração, e amar todas as pessoas 
com verdadeira caridade. Por nosso Senhor 
Jesus  Cristo,  vosso  Filho,  na unidade  do 
Espírito Santo. 
 

Primeira Leitura 

Jeremias 1,4-5.17-19 
Leitura do livro do profeta Jeremias – Nos 
dias de Josias, rei de Judá, 4foi-me dirigida a 
palavra do Senhor, dizendo: 5“Antes de for-
mar-te no ventre materno, eu te conheci; an-
tes de saíres do seio de tua mãe, eu te consa-

grei e te fiz profeta das nações. 17Vamos, põe 
a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes 
tudo que eu te mandar dizer; não tenhas me-
do, senão eu te farei tremer na presença de-
les. 18Com efeito, eu te transformarei hoje 
numa cidade fortificada, numa coluna de fer-
ro, num muro de bronze contra todo o mundo, 
frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos 
sacerdotes e ao povo da terra; 19eles farão 
guerra  contra  ti,  mas  não  prevalecerão, 
porque eu estou contigo para defender-te”, 
diz o Senhor. – Palavra do Senhor. 
 

Salmo Responsorial 

70(71) 

R. Minha boca anunciará, todos os dias,  
     vossas graças incontáveis, ó Senhor. 

1. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: / 
que eu não seja envergonhado para sempre! 
/ Porque sois justo, defendei-me e libertai-
me! / Escutai a minha voz, vinde salvar-me! 
– R. 

2. Sede uma rocha protetora para mim, / um 
abrigo bem seguro que me salve! / Porque 
sois a minha força e meu amparo, † o meu 
refúgio, proteção e segurança! / Libertai-
me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. – R. 

3. Porque sois, ó Senhor Deus, minha espe-
rança, / em vós confio desde a minha juven-
tude! / Sois meu apoio desde antes que eu 
nascesse, / desde o seio maternal, o meu 
amparo. – R. 

4. Minha boca anunciará todos os dias / vossa 
justiça e vossas graças incontáveis. / Vós 
me ensinastes desde a minha juventude, / e 
até hoje canto as vossas maravilhas. – R. 

 

Segunda Leitura 

1 Coríntios 12,31-13,13 ou 13,4-13 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos 
Coríntios – [Irmãos,] 31aspirai aos dons mais 
elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um ca-
minho incomparavelmente superior. 13,1Se 
eu falasse todas as línguas, as dos homens e 
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as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu 
seria como um bronze que soa ou um címbalo 
que retine. 2Se eu tivesse o dom da profecia, 
se conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de trans-
portar montanhas, mas se não tivesse cari-
dade, eu não seria nada. 3Se eu gastasse to-
dos os meus bens para sustento dos pobres, 
se entregasse o meu corpo às chamas, mas 
não tivesse caridade, isso de nada me servi-
ria. [4A caridade é paciente, é benigna; não é 
invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece; 
5não faz nada de inconveniente, não é inte-
resseira, não se encoleriza, não guarda ran-
cor; 6não se alegra com a iniquidade, mas se 
regozija com a verdade. 7Suporta tudo, crê 
tudo, espera tudo, desculpa tudo. 8A caridade 
não acabará nunca. As profecias desapare-
cerão, as línguas cessarão, a ciência desapa-
recerá. 9Com efeito, o nosso conhecimento é 
limitado  e  a  nossa  profecia  é  imperfeita. 
10Mas, quando vier o que é perfeito, desapa-
recerá o que é imperfeito. 11Quando eu era 
criança, falava como criança, pensava como 
criança, raciocinava como criança. Quando 
me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de 
criança. 12Agora nós vemos num espelho, 
confusamente, mas, então, veremos face a 
face. Agora, conheço apenas de modo imperfe-
ito, mas, então, conhecerei como sou conheci-
do. 13Atualmente permanecem estas três co-
isas: fé, esperança, caridade. Mas a maior 
delas é a caridade.] – Palavra do Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho  

R. Aleluia, aleluia, aleluia. 

Foi  o  Senhor  quem  me  mandou  /  Boas 
Notícias anunciar; / ao pobre, a quem está no 
cativeiro, / libertação eu vou proclamar! (Lc 
4,18) – R. 
 

Evangelho 

Lucas 4,21-30 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas – Naquele tempo, estando Je-
sus na sinagoga, começou a dizer: 21“Hoje se 
cumpriu esta passagem da Escritura que aca-
bastes de ouvir”. 22Todos davam testemunho 
a seu respeito, admirados com as palavras 
cheias de encanto que saíam da sua boca. E 
diziam: “Não é este o filho de José?” 23Jesus, 
porém, disse: “Sem dúvida, vós me repetireis 
o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze 
também aqui, em tua terra, tudo o que ouvi-
mos dizer que fizeste em Cafarnaum”. 24E 
acrescentou: “Em verdade eu vos digo que 
nenhum  profeta  é  bem  recebido  em  sua 

pátria. 25De fato, eu vos digo: no tempo do 
profeta Elias, quando não choveu durante 
três anos e seis meses e houve grande fome 
em toda a região, havia muitas viúvas em 
Israel. 26No entanto, a nenhuma delas foi 
enviado Elias, senão a uma viúva que vivia 
em Sarepta, na Sidônia. 27E no tempo do 
profeta Eliseu havia muitos leprosos em Isra-
el. Contudo, nenhum deles foi curado, mas 
sim  Naamã,  o  sírio”.  28Quando  ouviram 
essas palavras de Jesus, todos na sinagoga 
ficaram furiosos. 29Levantaram-se e o expul-
saram da cidade. Levaram-no até o alto do 
monte sobre o qual a cidade estava con-
struída, com a intenção de lançá-lo no pre-
cipício. 30Jesus, porém, passando pelo meio 
deles, continuou o seu caminho. – Palavra da 
salvação. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

PR: Louvemos a Cristo Senhor, luz que ilumi-
na todo homem e sol que não tem ocaso; e ac-
lamemos com alegria: 

R. Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

1. Criador do universo, nós vos agradecemos 
este dia que recebemos de vossa bondade, e 
em que celebramos a vossa ressurreição. R. 

2. Que o vosso Espírito nos ensine hoje a 
cumprir vossa vontade, e vossa Sabedoria 
sempre nos conduza. R. 

3. Dai-nos celebrar este domingo cheios de 
alegria, participando da mesa de vossa Pa-
lavra e de vosso Corpo. R. 

4. Nós vos damos graças, por vossos inúmeros 
benefícios. R. 

(Outras preces da comunidade) 

PR: Atendei, ó Pai, as preces que vos apresenta-
mos, por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém. 

Sobre as Oferendas 

Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas 
oferendas em vosso altar; acolhei-as com bon-
dade, a fim de que se tornem o sacramento da 
nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

Depois da Comunhão 

Renovados  pelo  sacramento  da  nossa  re-
denção, nós vos pedimos, ó Deus, que este ali-
mento da salvação eterna nos faça progredir 
na verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor. 



O Evangelho de hoje é uma continuação 

de um fragmento do Evangelho que ouvi-

mos há uma semana, no qual Jesus, na 

sinagoga de Nazaré, leu um fragmento da 

profecia de Isaías. Para  entender o Evan-

gelho de hoje um pouco melhor, vale a pe-

na lembrar de toda esta citação. 

⁸ “O Espírito do Senhor está sobre mim, 

porque ele me consagrou com a unção para 

anunciar a Boa-nova aos pobres; enviou-

me para proclamar a libertação aos cati-

vos e aos cegos a recuperação da vista; pa-

ra libertar os oprimidos e para proclamar 

um ano da graça do Senhor”(Lc 4, 18-19). 

Acho que essas palavras expressam os 

desejos de todas as pessoas. Todos querem 

ser alegres, querem ver, ou querem ser 

capazes de distinguir o que os prejudica e 

o que o faz felizes. Todo mundo quer ser 

livre, quer receber uma bênção. Sem duvi-

da, os habitantes de Nazaré também ti-

nham tais desejos. Portanto, as palavras 

que Jesus leu, e especialmente a declara-

ção de que essas palavras foram cumpri-

das hoje, despertaram grande esperança 

em seus corações e encheram seus cora-

ções de alegria. Por isso eles louvavam a 

Jesus. 

No entanto, quando viram que Jesus ha-

via dito que estas palavras do profeta es-

tavam se cumprindo em si mesmo, o que 

significava que Jesus se proclamou o Mes-

sias, eles expressaram sua incredulidade 

de que o filho do carpinteiro que cresceu 

entre eles e quem eles conheciam bem, po-

deria ser o Messias. 

Usando exemplos da história de Israel, 

Jesus começou a revelar o endurecimento 

deles e a falta de disposição para uma mu-

dança na vida. Jesus disse essas palavras 

não para ofender os habitantes de Nazaré, 

mas para fazê-los perceber seu próprio 

problema, para perceber o quanto suas 

próprias  expectativas  e  imaginação  fe-

cham seus corações para a ação de Deus. 

Deste modo, Jesus começou a realizar esta 

promessa de Deus, isto é, começou a fazer 

o que eles queriam nas profundezas do seu 

coração. 

Deus tem um grande plano para cada 

pessoa. No entanto, para ser capaz de rea-

lizar este plano, é necessário que o homem 

abra seu coração e deixe Deus trabalhar 

em sua própria vida. 

Abrir seu coração para Deus significa 

reconhecer a verdade de que Deus sabe 

melhor do que eu o que eu preciso, a fim 

de ser totalmente feliz, que Deus sabe me-
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lhor do que eu, o que fazer para que eu pos-

sa ser feliz e quando fazer isso. 

Deixar Deus trabalhar em sua própria 

vida significa, adaptar o plano de Deus, 

bem como renunciar a suas próprias expec-

tativas e ideias sobre como Deus vai imple-

mentar o plano, e dar cooperação com a 

ação de Deus. 

 Para um homem ser capaz de abrir o seu 

coração e aceitar a ação de Deus, ele deve 

conhecer o amor de Deus, o esplendor do 

Seu plano, mas também precisa saber das 

limitações de seus próprios planos, também 

deve conhecer suas próprias fraquezas e 

escravidão, bem como as próprias expecta-

tivas infundadas para Deus. Em uma pala-

vra, a conversão real é necessária. 

Jesus mostrou o problema dos habitantes 

de Nazaré, precisamente, para levá-los ao 

arrependimento, para que as promessas de 

Deus pudessem ser cumpridas em suas vi-

das. Essa verdade libertadora deve ter sido 

muito dolorosa para eles.  Portanto, eles 

sentiram raiva em relação àquele que ex-

pressou essa verdade. No entanto, em vez 

de fazerem o que era o melhor para eles, 

isto é, em vez de aceitarem a verdade e se 

converterem, eles sucumbiram à sua raiva 

e tentaram matar Jesus, para não ouvir 

mais de sua boca a verdade sobre eles mes-

mos e não sofrerem por isso jamais. 

Podemos ter certeza de que Jesus Cristo, 

que por amor a nós sacrificou sua vida, 

sempre faz o que é melhor para nós. Pode-

mos ter certeza de que Ele sempre nos leva 

ao longo do caminho que é o melhor para 

nós. No entanto, muitas vezes, nem essa 

ação de Jesus, nem o caminho que ele indi-

ca para nós, são consistentes com nossos 

planos, nem mesmo consistentes com nos-

sas expectativas para com Jesus. 

Portanto, se seguirmos a Jesus somente 

com o propósito de realizar nossos planos 

pessoais, certamente experimentaremos o 

tipo de desapontamento que os habitantes 

de Nazaré experimentaram. 

É possível que, ao contrário dos Nazare-

nos, nós não expressemos nossa raiva aber-

tamente e nós não expulssemos Jesus da 

nossa vida. No entanto, se deixarmos de 

confiar nele e pararmos de seguir o cami-

nho que Ele nos mostra, podemos ter certe-

za de que não experimentaremos a cura ou 

a libertação plena, e o plano de Deus para 

nós que está completamente de acordo com 

nossos desejos mais profundos, nunca será 

realizado. 
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