
 

Antífona de entrada 

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem 
defendida que me salva. Sois minha fortaleza 
e minha rocha; para honra do vosso nome, 
vós me conduzis e alimentais (Sl 30,3s). 
 

Oração do dia 

Ó Deus, que prometestes permanecer nos co-
rações sinceros e retos, dai-nos, por vossa 
graça, viver de tal modo, que possais habitar 
em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 

Primeira Leitura  

Jeremias 17,5-8 
Leitura do livro do profeta Jeremias – 5Isto 
diz o Senhor: “Maldito o homem que confia no 
homem e faz consistir sua força na carne hu-
mana, enquanto o seu coração se afasta do 
Senhor; 6como os cardos no deserto, ele não 
vê chegar a floração, prefere vegetar na secu-
ra do ermo, em região salobra e desabitada. 
7Bendito o homem que confia no Senhor, cuja 
esperança é o Senhor; 8é como a árvore plan-
tada junto às águas, que estende as raízes 
em busca de umidade, por isso não teme a 
chegada do calor: sua folhagem mantém-se 
verde, não sofre míngua em tempo de seca e 
nunca deixa de dar frutos”. – Palavra do Sen-
hor. 
 
Salmo Responsorial:  

1 

R. É feliz quem a Deus se confia! 

1. Feliz é todo aquele que não anda / confor-
me os conselhos dos perversos; / que não 
entra no caminho dos malvados / nem jun-
to aos zombadores vai sentar-se; / mas en-
contra seu prazer na lei de Deus / e a me-
dita, dia e noite, sem cessar. – R. 

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

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

 

Segunda Leitura 

1 Coríntios 15,12.16-20 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos 
Coríntios – Irmãos, 12se se prega que Cristo 
ressuscitou dos mortos, como podem alguns 
dizer entre vós que não há ressurreição dos 
mortos? 16Pois, se os mortos não ressusci-
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tam, então Cristo também não ressuscitou. 
17E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não 
tem nenhum valor e ainda estais nos vossos 
pecados. 18Então, também os que morreram 
em Cristo pereceram. 19Se é para esta vida 
que pusemos a nossa esperança em Cristo, 
nós somos – de todos os homens – os mais 
dignos de compaixão. 20Mas, na realidade, 
Cristo ressuscitou dos mortos como primícias 
dos que morreram. – Palavra do Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho  

R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
Ficai muito alegres, saltai de alegria, / pois 
tendes um prêmio bem grande nos céus. / Fi-
cai muito alegres, saltai de alegria, / amém! 
Aleluia, aleluia! (Lc 6,23) – R. 
 

Evangelho 

Lucas 6,17.20-26 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas – Naquele tempo, 17Jesus de-
sceu da montanha com os discípulos e parou 
num lugar plano. Ali estavam muitos dos 
seus discípulos e grande multidão de gente de 
toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de 
Tiro e Sidônia. 20E, levantando os olhos para 
os seus discípulos, disse: “Bem-aventurados 
vós, os pobres, porque vosso é o Reino de 
Deus!  21Bem-aventurados,  vós  que  agora 
tendes fome, porque sereis saciados! Bem-
aventurados vós, que agora chorais, porque 
havereis de rir! 22Bem-aventurados sereis 
quando os homens vos odiarem, vos expulsa-
rem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso 
nome por causa do Filho do Homem! 23Ale-
grai-vos, nesse dia, e exultai, pois será gran-
de a vossa recompensa no céu; porque era as-
sim que os antepassados deles tratavam os 
profetas. 24Mas ai de vós, ricos, porque já 
tendes vossa consolação! 25Ai de vós, que 
agora tendes fartura, porque passareis fome! 
Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto 
e lágrimas! 26Ai de vós quando todos vos elo-
giam! Era assim que os antepassados deles 
tratavam os falsos profetas”. – Palavra da 
salvação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

PR: Demos graças a nosso Salvador, que veio 
a este mundo para ser Deus-conosco; e o acla-
memos, dizendo: 

R. Cristo, rei da glória,  
    sede nossa luz e alegria! 
1. Senhor Jesus Cristo, luz que vem do alto e 

primícias da ressurreição futura,  dai-nos a 
graça de vos seguirmos, para que, livres das 
sombras da morte, caminhemos sempre na 
luz da vida. R. 

2. Mostrai-nos vossa bondade, refletida em 
todas as criaturas, para contemplarmos em 
todas elas a vossa glória. R. 

3. Não permitais, Senhor, que hoje sejamos 
vencidos pelo mal, mas tornai-nos vencedo-
res do mal pelo bem. R. 

4. Vós, que no Jordão fostes batizado por João 
Batista e ungido pelo Espírito Santo, – san-
tificai todas as nossas ações deste dia com a 
graça do mesmo Espírito. R. 

(Outras preces da comunidade) 

PR: Ó Cristo, Príncipe da Paz, atendei as nossas 
preces e concedei-nos, em plenitude o dom da paz. 
Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. 

AS: Amém. 

Antífona do Ofertório 

Benedíctus  es  Dómine,  doce  me  iustifica-
tiónes tuas: benedíctus es Dómine, doce me 
iustificatiónes tuas: in lábiis meis pronun-
tiávi ómnia iudícia oris tui. (Ps. 118, 12. 13) 

Sobre as Oferendas 

Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e 
renove, e seja fonte de eterna recompensa 
para os que fazem a vossa vontade. Por Cri-
sto, nosso Senhor. 
 

Antífona da Comunhão 

Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu 
Filho único; quem nele crê não perece, mas 
possui a vida eterna. (Jo 3, 16) 
 

Depois da Comunhão 

Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias 
do céu, dai-nos desejar sempre o alimento 
que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo, 
nosso Senhor. 



Para entender melhor as palavras de Jesus, 
que o Evangelho nos fala hoje, devemos nos 
lembrar do modo de pensamento das pessoas 
que ouviram essas palavras diretamente da 
boca de Jesus. 

Nos dias de Jesus, as pessoas estavam con-
vencidas de que a pobreza, a doença, a fome e 
outros sofrimentos eram punições de Deus 
pelos pecados, eram um sinal da maldição de 
Deus. Por essa razão, consideravam os pobres 
ou doentes rejeitados por Deus e como pesso-
as infelizes. 

Por outro lado, a riqueza ou a saúde era con-
siderada um sinal do amor e da bênção de 
Deus. Por esta razão, pessoas ricas e saudá-
veis eram consideradas felizes. 

Certamente, tanto a doença como a pobreza 
não são coisas boas. Elas são uma falta de 
bem, que é a saúde e os meios materiais que o 
homem precisa para viver.  

Há pessoas que por causa da pobreza rou-
bam, matam, vendem a si mesmas ou os seus 

queridos. Por causa do excesso de sofrimento, 
muitas pessoas perdem a confiança em Deus, 
são incapazes de amar a Deus, e estão viven-
do longe Dele ou deixando-o completamente. 
Outras pessoas perdem sua fé,  param de 
acreditar na existência de um Deus Bom e 
amoroso.  

Jesus conhecia esses perigos de doenças, po-
breza e outros sofrimentos, e por isso sempre 
lutou com todos os tipos de sofrimento. Ele 
ordenou que seus discípulos fizessem o mes-
mo. 

Através de sua vida e ensinamento, Jesus 
mostrou que Deus não apenas não amaldiçoa 
os pobres ou doentes, não apenas não os rejei-
ta, mas pelo contrário os ama e abençoa, tra-
balha constantemente pelo bem de todas as 
pessoas que sofrem. É por isso que Jesus en-
sinou que nem a pobreza nem a doença são 
um mal absoluto, isto é, não são um mal que 
impede o homem de alcançar a felicidade.  

Se um homem que está sofrendo por qualquer 
razão confia em Deus e aceita Sua bênção, ele 
pode alcançar a felicidade para a qual foi cri-
ado. Se doença ou pobreza ajuda a confiar 
mais em Deus, tal sofrimento pode se tornar 
um caminho para a felicidade. 

Certamente é melhor estar saudável do que 
estar doente.  

É melhor ter mais recursos materiais que 
precisamos para viver do que ter pouco de-
mais.  

Sem dúvida, entre os ricos e saudáveis há 
pessoas felizes. No entanto, entre elas há 
também pessoas infelizes. A saúde e os meios 
materiais por si não podem trazer a felicida-
de plena ao homem. Nesse sentido, eles não 
são bens absolutos.  

Além disso, muitas pessoas, por causa de boa 
saúde ou por terem bens materiais excessi-
vos, ficam orgulhosos e pensam que não pre-
cisam da ajuda de Deus para alcançar a feli-
cidade. Muitas dessas pessoas vivem longe de 
Deus, não aceitam Suas bênçãos. 

Portanto, Jesus nos ensina que coisas agra-
dáveis como saúde ou bens materiais não so-
mente, não são capazes de dar ao homem a 
felicidade plena, mas também podem atrapa-
lhar sua felicidade para afastá-lo de Deus, 
que é a única fonte de felicidade humana. 

Jesus nos ensina que a felicidade do homem 
não depende de sua saúde, sua riqueza ou 
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outras condições externas de vida, mas de seu 
relacionamento com Deus. Um homem pode 
ficar feliz somente através de abrir-se para a 
bênção de Deus e através do viver de acordo 
com a vontade de Deus. 

Jesus nos ensina a verdade sobre a fonte da 
felicidade porque o conceito errado de felici-
dade não é um problema puramente teórico. 
O desejo de felicidade é uma das maiores for-
ças que gerência a vida humana. Por essa 
razão, o modo de vida do homem depende de 
como o homem entende sua felicidade. Se 
nossa convicção estiver errada, nossos esfor-
ços não serão apenas em vão, mas também 
seu efeito pode ser oposto ao esperado. 

O conceito errôneo de felicidade e, portanto, a 
busca de um objetivo errado, não é apenas 
um problema para as pessoas dos dias de Je-
sus, mas é um problema para pessoas de to-
das as idades, é também um problema para 
as pessoas de nossa época. Cada um de nós 
deve considerar se o problema também é nos-
so e se devemos corrigir nossas crenças. 

Para conhecer nossa crença real no que é a 
felicidade, precisamos olhar não para o que 

pensamos, mas para nossa vida real e, especi-
almente, para nossas decisões e escolhas es-
pecíficas. 

Que decisões ou escolhas tomei recentemente 
sobre assuntos importantes? Que desejos ou 
objetivos essas decisões e escolhas revelam? 
O que eu queria obter e o que evitar por meio 
dessas escolhas e decisões? Segui os ensina-
mentos de Jesus ao fazer essas escolhas e to-
mar decisões? Ou talvez eu tenha sido guiado 
pelas crenças de pessoas que não conhecem 
Jesus, que colocam toda a sua esperança na 
saúde, na força e na riqueza? 

 

Vamos rezar para que, tanto na saúde como 
na doença, tanto na pobreza como na riqueza, 
reconheçamos Deus nosso Pai como a única 
fonte de felicidade humana e permaneçamos 
sempre abertos à Sua bênção. 

Vamos também rezar para que, seguindo a 
Jesus, fiquemos cada vez mais cheios de ale-
gria e paz e continuemos nos aproximar da 
felicidade para a qual fomos criados. 

A impressionante história de Nossa Senhora de Lourdes 
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