
 

Antífona de Entrada  
O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me 
da angústia e me salvou porque me ama (Sl 
17,19s). 
 

Oração do dia 

Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste 
mundo decorram na paz que desejais, e vossa 
Igreja vos possa servir, alegre e tranquila. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira Leitura 

Eclesiástico 27,5-8 
Leitura do livro do Eclesiástico – 5Quando a 
gente sacode a peneira, ficam nela só os refu-
gos; assim os defeitos de um homem apare-
cem no seu falar. 6Como o forno prova os va-
sos do oleiro, assim o homem é provado em 
sua conversa. 7O fruto revela como foi cul-
tivada a árvore; assim, a palavra mostra o 

coração do homem. 8Não elogies a ninguém 
antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o 
homem se revela. – Palavra do Senhor. 
 

Salmo Responsorial  

91(92) 
 
R. Como é bom agradecermos ao Senhor. 
 
1. Como é bom agradecermos ao Senhor / e 

cantar salmos de louvor ao Deus altíssimo! 
/ Anunciar pela manhã vossa bondade, / e 
o vosso amor fiel, a noite inteira. – R. 

2. O justo crescerá como a palmeira, / florirá 
igual ao cedro que há no Líbano; / na casa 
do Senhor estão plantados, / nos átrios de 
meu Deus florescerão. – R. 

3. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, / 
cheios de seiva e de folhas verdejantes; / e 
dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus: / 
meu rochedo, não existe nele o mal!” – R. 

 

Segunda Leitura 

1 Coríntios 15,54-58 
 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos 
Coríntios – Irmãos, 54quando este ser cor-
ruptível estiver vestido de incorruptibilidade 
e este ser mortal estiver vestido de imortali-
dade, então estará cumprida a palavra da 
Escritura: “A morte foi tragada pela vitória. 
55Ó morte, onde está a tua vitória? Onde 
está o teu aguilhão?” 56O aguilhão da morte 
é o pecado, e a força do pecado é a Lei. 
57Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a 
vitória  pelo  Senhor  nosso,  Jesus  Cristo. 
58Portanto, meus amados irmãos, sede fir-
mes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez 
mais na obra do Senhor, certos de que vossas 
fadigas não são em vão, no Senhor. – Palavra 
do Senhor. 
 
 
 
 

8º  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Na Eucaristia, memorial da vitória da vida sobre 
a morte, reconhecemos em Cristo nosso Mestre e 
a árvore boa que produz frutos saborosos de sa-
lvação. O Senhor nos reúne em assembleia e nos 
quer  empenhados  em  colaborar  na  sua  obra. 
Aprendamos a ver com seus olhos nossas fragili-
dades e a externar as coisas boas do nosso co-
ração. 

de 2022 

27 de fevereiro  



Aclamação ao Evangelho  

 

R: Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
Como astros no mundo vós resplandeceis, / 
mensagem de vida ao mundo anunciando; / 
da vida a Palavra, com fé, proclamais, / quais 
astros luzentes no mundo brilhais! (Fl 2,15s) 
– R. 
 

Evangelho 

Lucas 6,39-45 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas –  Naquele tempo, 39Jesus 
contou uma parábola aos discípulos: “Pode 
um cego guiar outro cego? Não cairão os dois 
num buraco? 40Um discípulo não é maior do 
que o mestre; todo discípulo bem formado 
será como o mestre. 41Por que vês tu o cisco 
no olho do teu irmão e não percebes a trave 
que há no teu próprio olho? 42Como podes 
dizer a teu irmão: ‘Irmão, deixa-me tirar o 
cisco do teu olho’, quando tu não vês a trave 
no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro 
a trave do teu olho, e então poderás enxergar 
bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. 
43Não existe árvore boa que dê frutos ruins 
nem árvore ruim que dê frutos bons. 44Toda 
árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não 
se colhem figos de espinheiros nem uvas de 
plantas espinhosas. 45O homem bom tira co-
isas boas do bom tesouro do seu coração. Mas 
o homem mau tira coisas más do seu mau 
tesouro, pois sua boca fala do que o coração 
está cheio”. – Palavra da salvação. 
 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  
 
P: Ao Deus de todo poder e bondade, que nos 
ama e sabe do que temos necessidade, abra-
mos o coração com alegria; e o aclamemos 
com louvores, dizendo: 
 

R. Nós vos louvamos, Senhor,  
    e em vós confiamos! 
 
1. Nós vos bendizemos, Deus todo-poderoso e 

Rei do universo, porque, mesmo sendo pe-
cadores, viestes à nossa procura, para con-
hecermos vossa verdade e servirmos à vos-
sa majestade. R. 

2. Deus, que abristes para nós as portas da 
vossa misericórdia, não nos deixeis jamais 
afastar do caminho da vida. R. 

3. Ao celebrar a ressurreição do vosso amado 
Filho, fazei que este dia transcorra para 
nós cheio de alegria espiritual. R. 

4. Dai, Senhor, a vossos fiéis o espírito de 
oração e de louvor, para que vos demos 
graças sempre e em todas as coisas. R. 

(Outras preces da comunidade) 

P. Senhor, que vossa palavra de verdade seja 
luz para nossas consciências e força para nos-
sa vontade, a fim de que possamos realizar 
na vida aquilo que nos pedis. Por Cristo nos-
so Senhor. 
 
T. Amém! 
 

Sobre as Oferendas 

Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e ace-
itais nossa oferta como um gesto de amor, 
fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, 
frutifiquem para nós em prêmio eterno. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
 

Antífona da Comunhão 

Meu coração, por vosso auxílio rejubile e que 
eu vos cante pelo bem que me fizestes! (Sl 12, 
6) 
 

Depois da Comunhão 

Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos 
pedimos, Ó Deus, que este sacramento, ali-
mentando-nos na terra, nos faça participar 
da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 



O homem se torna um cristão acima de 
tudo para ficar semelhante a Jesus Cristo. 
Ficar como Jesus é necessário para ficar-
mos filhos muito amados de  Deus nosso 
Pai, em quem Ele pôs toda a sua a afeição, 
mas também para mostrarmos ao mundo 
a glória de Jesus e atrairmos as pessoas 
para Deus. 

Certamente, ficando como Jesus Cristo é o 
fruto da ação do Espírito Santo.  

Contudo, cada um de nós deve cooperar 
com Ele. Sem essa cooperação, nem mes-
mo o Espírito Santo, que é o Deus Todo-
Poderoso, não poderá cumprir seu propósi-
to para nós. 

O que torna o trabalho do Espírito Santo 
mais difícil, é o pecado do homem. É por 
essa razão que nossa conversão, isto é, 
nossa ruptura com o pecado é muito im-
portante. Essa conversão pode ser dificul-
tada por muitos fatores, mas especialmen-
te por duas atitudes extremas. O primeiro 
é a convicção de que já me tornei seme-
lhante a Jesus. O segundo é a falta de fé, 
que podemos viver sem cometer pecados.  

As pessoas que acreditam em sua própria 
perfeição,  assemelham-se  aos  fariseus, 
que, apesar de seu coração estar longe de 
Deus, estavam convencidos de que eles já 
eram perfeitos, de que não precisavam de 
conversão nenhuma. Muitas vezes, essas 
pessoas  criticam  outras  pessoas  para  
mostrar sua justiça aparente e se confir-
mam em sua crença equivocada.  

Enquanto o homem não reconhecer sua 
própria pecaminosidade, não existe espe-
rança de sua conversão, não existe espe-
rança de que ele se torne semelhante a 
Jesus. 

Entretanto, apenas conhecer sua pecami-
nosidade ou mesmo decidir se converter 
não é suficiente. Mesmo que um homem se 
esforce, ele é capaz de ser fiel à sua deci-
são apenas por um tempo limitado. Quan-
do ele experimenta alguma frustração ou 
outro desagrado, ele volta ao antigo modo 
de vida e aos seus antigos pecados. Com 
base em tal experiência é possível que ele 
lentamente se convença de que não pode 
viver sem pecado.  

Para alcançar alguma paz, muitas pessoas 
frequentemente usam várias formas de 
justificação ou racionalização de seus pe-
cados. Por exemplo, elas frequentemente 
se comparam a pessoas que considera in-
feriores a si mesmos, e assim se conven-
cem de que merecem elogios e não críticas. 

A decisão de romper com o seu próprio pe-
cado é muito importante, mas é apenas o 
começo. Conversão é o processo de liberta-
ção da escravidão do pecado. Este processo 
requer esforço, tempo e muita paciência 
para si mesmo. 

Jesus Cristo não apenas nos chama para a 
conversão, mas também torna nossa con-
versão possível. O homem pode ficar liber-
to do pecado não através de seus próprios 
esforços, mas porque Jesus já venceu o 
pecado. Portanto, no processo de libertar-
se do poder do pecado, o decisivo é apro-
fundar os próprios laços com Jesus.  

Para este fim, devemos nos associar com o 
Jesus vivo, especialmente através da par-
ticipação nos sacramentos, ouvindo a Pa-
lavra de Deus, oração pessoal, e cumprin-
do a Palavra em nossa vida, tanto quanto 
a nossa força permite. É importante ver os 
frutos da minha ação que é de acordo com 
os ensinamentos de Jesus, bem como per-
ceber a presença e a ação de Jesus Cristo 
em  sua  vida,  porque  essa  experiência 
aprofundará nossa confiança em Jesus e 
será nossa força para continuar o processo 
de conversão. 

8º DOMINGO DO TEMPO COMUM (ano C) 



A fim de nos libertarmos do poder do peca-
do,  também precisamos  conhecer  a  nós 
mesmos, especialmente o modo pelo qual o 
nosso pecado funciona em nossa vida.  

Podemos fazer isso respondendo às pergun-
tas seguintes. 

Quais são as minhas expectativas para o 
meu ato pecaminoso? O que eu quero al-
cançar pelo esse pecado? O que eu quero 
evitar? O que eu realmente alcanço? Isso 
está de acordo com minha expectativa? O 
que é que o pecado me dá? O que é que ele 
rouba de mim?  

Como o pecado me engana? Como me es-
craviza? 

Se eu conheço minhas expectativas em re-
lação ao pecado, poderia verificar que isso 
que eu desejo é algo que eu não consigo ob-
ter através do pecado, ou que eu realmente 
não preciso. Pode ser que isso é algo que 
mesmo me machuca. 

 Se eu conheço as conseqüências dos meus 
pecados, saberei que mesmo que, pelo peca-
do eu tenha alguns lucros, eles são ilusó-
rios, ou são nada comparados com as per-
das, ou seja, o preço que tenho que pagar 
por esses lucros é alto demais.  

Desta maneira, saberei a nocividade e inu-
tilidade total do pecado.  

Mesmo se eu cometer meu pecado nova-
mente, posso confirmar a verdade do meu 
conhecimento e fazer uma nova escolha. 
Toda vez que eu rejeito o pecado e escolho 
Jesus, minha expectativa ao pecado será 
mais fraca e minha liberdade será maior. 

Se fizermos esse esforço para conhecer Je-
sus e aprendermos sobre nossa pecaminosi-
dade, sem dúvida nos tornaremos pessoas 
cada vez melhores. No entanto, este traba-
lho não será capaz de nos transformar com-
pletamente em imagem de Jesus. Apesar 
disso, esse esforço não é sem sentido, por-
que através dele nós não só apoiamos o 
nosso desenvolvimento, mas acima de tudo, 
nós abrimos nossos corações para o Espíri-
to Santo. 

Porque o Espírito Santo não apenas quer 
nos transformar em Jesus, mas também 
tem o poder para fazer isso, podemos estar 
absolutamente certos de que se apenas per-
mitirmos que o Espírito Santo aja em nós, 
seremos transformados e nos tornaremos 
como Jesus Cristo, alcançaremos o objetivo 
de nossa vida e, ao mesmo tempo, cumpri-
remos nossa missão. 


