
P.: Senhor, tende piedade de nós.
T.:  Senhor, tende piedade de nós.
P.: Cristo, tende piedade de nós.
T.:  Cristo, tende piedade de nós.
P.: Senhor, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR

P.: Glória a Deus nas alturas, / e paz na 
terra aos homens por Ele amados. / 
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso. / Nós vos louvamos,  / 
nós vos bendizemos, / nós vos ado-
ramos,  / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito. / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que ti-
rais o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende pie-
dade de nós. / Só vós sois o Santo.  / Só 
vós, o Senhor. / Só vós, o Altíssimo, 
Jesus Cristo.  / Com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. / Amém.

5. ORAÇÃO DO DIA

P.: OREMOS: Ó Deus, cuja providência 
jamais falha, nós vos suplicamos humil-
demente: afastai de nós o que é nocivo 
e concedei-nos tudo o que for útil. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

L.: Atentos à Palavra do Senhor, dei-
xemo-nos moldar pelos seus ensina-
mentos. Ouçamos com atenção.

6. PRIMEIRA LEITURA               Dt 5,12-15

Leitura do Livro do Deuteronômio
Assim fala o Senhor: “Guarda o dia de 

12

sábado, para o santificares, como o 
Senhor teu Deus te mandou. Traba-

13

lharás seis dias e neles farás todas as 
tuas obras. O sétimo dia é o do 

14

9º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 Jesus deseja mostrar que o cumprimento do sábado era sinal de libertação, de participação no repouso de Deus, 
era um dia para o Senhor e não um dia de minuciosa e pesada prescrições e proibições, tornando-o assim sinal de 
escravidão. “O sábado foi feito para o homem”. Iniciemos nossa celebração cantando.

Semanário Litúrgico da Diocese de Anápolis - nº 37 - Ano XIII - 03/06/2018 - Ano B - São Marcos

1. CANTO DE ENTRADA
Aclamemos nosso Deus                                D.R.

Aclamemos nosso Deus, / é o Senhor, 
/ é Bom Pastor, / e o sirvamos com ale-
gria, / com gratidão / e muito amor.

1. Vinde todos louvar nosso Deus, / e 
cantar todo o bem que nos fez. / Pre-
parou-nos a terra e o Céu, / Ele mesmo 
nos fez, somos seus.

2. Vinde todos, entrai com louvor, / em 
sua casa, à mesa do Pai, / ele mesmo se 
dá para nós: / sua palavra é nosso pão.

3. Vinde todos, provai como é bom, / o 
Senhor nosso Deus é Amor. / Sua 
bondade é mais alta que o céu, / seu 
amor para sempre há de ser.

2. SAUDAÇÃO

P.: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T.: Amém.

P.: A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no Amor de Cristo!

3. ATO PENITENCIAL
P.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos digna-
mente os santos mistérios.            (pausa)

Confessemos os nossos pecados:

Confesso a Deus Todo-Poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei mui-
tas vezes por pensamentos e pala-
vras, atos e omissões, por minha cul-
pa, minha tão grande culpa. E peço à 
Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, Nosso Senhor.

P.: Deus Todo-Poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém. 

sábado, o dia do descanso dedicado ao 
Senhor teu Deus. Não farás trabalho 
algum, nem tu, nem teu filho, nem tua 
filha, nem teu escravo, nem tua escra-
va, nem teu boi, nem teu jumento, 
nem algum de teus animais, nem o 
estrangeiro que vive em tuas cidades, 
para que assim teu escravo e tua es-
crava repousem da mesma forma que 
tu. Lembra-te de que foste escravo no 15

Egito e que de lá o Senhor teu Deus te 
fez sair com mão forte e braço esten-
dido. É por isso que o Senhor teu Deus 
te mandou guardar o Sábado”. 
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL              Sl 80

R.: Exultai no Senhor, a nossa força!
1. Cantai salmos, tocai tamborim, 
harpa e lira suaves tocai! Na lua nova 
soai a trombeta, na lua cheia, na festa 
solene! R.:
2. Porque isto é costume em Jacó, um 
preceito do Deus de Israel; uma lei que 
foi dada a José, quando o povo saiu do 
Egito. R.:
3. Eis que ouço uma voz que não 
conheço: “Aliviei as tuas costas de seu 
fardo, cestos pesados eu tirei de tuas 
mãos. Na angústia a mim clamaste, e 
te salvei. R.:
4. Em teu meio não exista um deus es-
tranho nem adores a um deus desco-
nhecido! Porque eu sou o teu Deus e 
teu Senhor, que da terra do Egito te 
arranquei. R.:

8. SEGUNDA LEITURA               2Cor 4,6-11

Início da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios
Irmãos: Deus, que disse: “Do meio das 
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trevas brilhe a luz”, é o mesmo que fez 
brilhar a sua luz em nossos corações, 
para tornar claro o conhecimento da 
sua glória na face de Cristo. Ora, tra-

7

zemos esse tesouro em vasos de barro, 
para que todos reconheçam que este 

RITOS INICIAIS
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poder extraordinário vem de Deus e 
não de nós. Somos afligidos de todos 

8

os lados, mas não vencidos pela an-
gústia; postos entre os maiores apuros, 
mas sem perder a esperança; perse-9

guidos, mas não desamparados; der-
rubados, mas não aniquilados; por to-10

da parte e sempre levamos em nós 
mesmos os sofrimentos mortais de 
Jesus, para que também a vida de Jesus 
seja manifestada em nossos corpos. 
11

De fato, nós, os vivos, somos conti-
nuamente entregues à morte, por 
causa de Jesus, para que também a vida 
de Jesus seja manifestada em nossa 
natureza mortal. Palavra do Senhor.
T.:  Graças a Deus!

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
        Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Vossa Palavra é verdade; santificai-nos 
na verdade.

10. EVANGELHO                           Mc 2,23-3,6

P.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.
P.: †  Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T.: Glória a vós, Senhor.
23

Jesus estava passando por uns cam-
pos de trigo, em dia de sábado. Seus 
discípulos começaram a arrancar espi-
gas, enquanto caminhavam. Então os 24

fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por 
que eles fazem em dia de sábado o que 
não é permitido?” Jesus lhes disse: 

25

“Por acaso, nunca lestes o que Davi e 
seus companheiros fizeram quando 
passaram necessidade e tiveram 
fome? Como ele entrou na casa de 26

Deus, no tempo em que Abiatar era 
sumo sacerdote, comeu os pães ofe-
recidos a Deus, e os deu também aos 
seus companheiros? No entanto, só 
aos sacerdotes é permitido comer es-
ses pães”. E acrescentou: “O sábado 

27

foi feito para o homem, e não o ho-
mem para o sábado. Portanto, o Filho 28

do Homem é senhor também do sá-
bado”. Jesus entrou de novo na sina-3,1

goga. Havia ali um homem com a mão 
seca. Alguns o observavam para ver se 

2

haveria de curar em dia de sábado, 
para poderem acusá-lo. Jesus disse ao 

3

homem da mão seca: “Levanta-te e 
fica aqui no meio!” E perguntou-lhes: 4

“É permitido no sábado fazer o bem ou 
fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-
la morrer?” Mas eles nada disseram. 
5
Jesus, então, 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 fari-6

seus, com os partidários de Herodes, 
imediatamente tramaram, contra 
Jesus, a maneira como haveriam de 
matá-lo. Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor!

        11. HOMILIA

       12. PROFISSÃO DE FÉ
P.: Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T.: Criador do céu e da terra; / e em 
Jesus Cristo, seu único Filho nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio 
Pilatos, / foi crucificado, morto e 
sepultado; / desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia; 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo;  / na 
Santa Igreja Católica, / na comunhão 
dos santos, / na remissão dos peca-
dos, / na ressurreição da carne, / na 
vida eterna. / Amém.

13. ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA

P.: Oremos, irmãos e irmãs, ao Pai ce-
leste, que nos manda guardar o dia 
que reservou para Si e santificá-lo pela 
oração e pelo repouso, e façamos subir 
até Ele as nossas preces, dizendo: 
T.: Ouvi, Senhor, a oração da vossa 
Igreja. 

1. Pelo nosso Bispo, seus presbíteros e 
diáconos, para que celebrem o domin-
go com alegria e o santifiquem como 
dia do Senhor, rezemos ao Senhor.

2. Pelos que julgam encontrar o seu re-
pouso na agitação, no dinheiro e no 
conforto, para que Deus lhes revele o 
seu mistério, rezemos ao Senhor.

3. Pelos que vivem esmagados pelo 
trabalho e pelos que são tratados ain-
da hoje como escravos, para que alcan-
cem a verdadeira liberdade, rezemos 
ao Senhor.

4. Pelos que detêm o poder e a cultura, 
para que nas palavras pronunciadas por 
Jesus, descubram quem é o homem e o 
respeitem, rezemos ao Senhor.

P.: Concedei-nos, Senhor nosso Deus, 
a sabedoria para andar nos vossos 
caminhos e a graça de mostrar, no 
nosso modo de viver, o esplendor da 

glória que se reflete no rosto de Cristo, 
vosso Filho. Ele que vive e reina por 
todos os séculos dos séculos. 
T.: Amém.

14. CANTO DAS OFERENDAS
Bendito és Tu         Fr. J. M. Cadenassi / Pe. Ney Brasil

1. Bendito és tu, ó Deus Criador, / re-
vestes o mundo da mais fina flor; / res-
tauras o fraco que a ti se confia / e jun-
to aos irmãos, em paz, o envias. 

//: Ó Deus do universo, és Pai e Se-
nhor, / por tua bondade recebe o 
louvor! :\\

2. Bendito és tu, ó Deus Criador, / por 
quem aprendeu o gesto de amor: / 
colher a fartura e ter a beleza / de ser a 
partilha dos frutos na mesa! 

3. Bendito és tu, ó Deus Criador, / fe-
cundas a terra com vida e amor! / A 
quem aguardava um canto de festa, / a 
mesa promete eterna seresta! 

        15. CONVITE À ORAÇÃO
P.: Orai, irmãos e irmãs, para que este 
sacrifício que seja aceito por Deus Pai 
todo-poderoso.
T.: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P.: Confiados, ó Deus, no vosso amor 
de Pai, acorremos ao altar com nossas 
oferendas; dai-nos, por vossa graça, 
ser purificados pela eucaristia que ce-
lebramos. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Missal p. 477                                       

P.: O Senhor esteja convoco.
T.: Ele está no meio de nós.

P.: Corações ao alto.
T.: O nosso coração está em Deus.

P.: Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T.: É nosso dever e nossa salvação.

P.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai 
Santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa 
palavra viva, pela qual tudo criastes. 
Ele é o nosso Salvador e Redentor, ver-
dadeiro homem, concebido do Espíri-
to Santo e nascido da Virgem Maria. 
Ele, para cumprir a vossa vontade, e 
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reunir um povo santo em vosso louvor, 
estendeu os braços na hora da sua 
paixão, a fim de vencer a morte e ma-
nifestar a ressurreição. Por Ele, os an-
jos celebram vossa grandeza e os san-
tos proclamam vossa glória. Concedei-
nos também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando dizendo  a uma só ( )
voz:
T.: Santo, Santo, Santo...

Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 

    Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espí-
rito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e  o Sangue de Jesus Cristo, †
vosso Filho e Senhor nosso.
T.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Estando para ser entregue e abraçan-
do livremente a paixão, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!

       T.:  Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o 
cálice da salvação; e vos agradecemos 
porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.
T.:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

E nós vos suplicamos que, participan-
do do Corpo e Sangue de Cristo, seja-
mos reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo.
T.:  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade, com o papa 
Francisco, com o nosso bispo João e 

todos os ministros do vosso povo.
T.:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Lembrai-vos também dos nossos ir-
mãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os 
junto a vós na luz da vossa face.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Enfim, nós vos pedimos, tende pieda-
de de todos nós e dai-nos participar da 
vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, São José seu esposo, com os 
santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus 
Cristo, vosso Filho.
T.:Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
T.: Amém!

18. RITO DA COMUNHÃO
P.: Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T.: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome, venha 
a nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no céu. 
O Pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

P.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pe-
la vossa misericórdia, sejamos sempre 
livres do pecado e protegidos de todos 
os perigos, enquanto, vivendo a espe-
rança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
T.: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre.

P.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

T.: Amém.

P.: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco.
T.: O amor de Cristo nos uniu.

P.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 

Cristo Jesus

Segue a saudação como de costume...

19. CORDEIRO DE DEUS

P.: Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira 
o pecado do mundo.

T.: ( ) Senhor, eu não sou digno a  de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo a .( )

        20. CANTO DA COMUNHÃO
Cantar a beleza da vida J. Thomaz e Fr Fabreti

1.Cantar a beleza da vida,/ presente do 
amor sem igual:/Missão do Teu  povo 
escolhido!/Senhor, vem livrar-nos do 
mal!

Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, / sus-
tento no pão e no vinho, / e a força do 
Espírito Santo. / Unindo Teu povo a 
caminho!

2. Falar do Teu filho às nações, / viven-
do como Ele viveu: / Missão do Teu po-
vo escolhido, / Senhor, vem cuidar do 
que é Teu!

3. Viver o perdão sem medida, / servir 
sem jamais condenar: / Missão do Teu  
povo escolhido, / Senhor, vem conosco 
ficar!

4. Erguer os que estão humilhados,/  
doar-se aos pequenos, aos pobres:/ 
Missão do Teu povo escolhido,/ 
Senhor, nossas forças redobre!

5. Buscar a verdade, a justiça, / nas 
trevas brilhar como a luz: / Missão do 
Teu   povo escolhido, / Senhor nossos 
passos conduz!

6. Andar os caminhos do mundo, / 
plantando Teu Reino de paz: / Missão 
do Teu povo escolhido, / Senhor, nos-
sos passos refaz!

7. Fazer deste mundo um só povo, / 
fraterno, a serviço da vida: / Missão do 
Teu povo escolhido, /  Senhor, vem nu-
trir nossa lida!

21. CANTO PÓS COMUNHÃO
Eu não sou digno                                  Pe. Zezinho

//: Eu não sou digno, / ó meu Senhor, / 
eu não sou digno,  / de que Tu entres, / 
ó meu Senhor, / na minha casa! / Por-
que és tão Santo / e eu pecador / eu 
nem me atrevo a ti pedir este favor. :\\

//: Mas se disseres / uma palavra, / a 
minha casa se transformará! / Uma 
palavra / é suficiente / suavemente 
ela nos salvará.:\\
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jovens para o ministério pastoral em 
tua Igreja. Senhor da Messe e pastor 
do rebanho chama-nos para o serviço 
de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, 
modelo dos servidores dos servidores 
do Evangelho, ajuda-nos a responder o 
SIM. Amém.

O Sábado feito para o homem

Existe um hino que se reza na 

Liturgia das Horas (a oração dos 

Salmos, o livro oficial de oração da 

Igreja) que diz: “Terminando tão gran-

de trabalho, decidistes entrar em 

repouso, ensinando aos que cansam 

na luta, que o descanso é também dom 

precioso”. Em Dt 5, 14 diz que “o séti-

mo dia é o do sábado, o dia do descan-

so dedicado ao Senhor teu Deus”. E 

devido Jesus Cristo ter ressuscitado no 

primeiro dia da semana, ou seja, no 

domingo, tornou-se o dia de descanso 

dos cristãos. Desta forma, o primeiro 

dia da semana judaica, posterior ao 

sábado, quando Cristo ressuscitou, 

tornou-se o dia de culto dos cristãos ou 

o dia do Senhor.  

Mas Jesus foi questionado porque 

seus discípulos faziam no dia de sá-

bado o que não era permitido. Jesus 

respondeu: “O sábado foi feito para o 

homem e não o homem para o sábado. 

Portanto, o Filho do Homem é senhor 

também do sábado”. Mc 2,27.  Os 

fariseus queriam viver uma rigidez de 

se guardar o sábado e nada fazer. Que-

riam seguir de forma literal, colocar 

esse peso sobre o povo, embora eles 

mesmos não observavam. Jesus re-

preendia, porém, os fariseus por seu 

rigorismo, que podia chegar à hipo-

crisia. O Senhor coloca a caridade aci-

ma da observância literal do sábado. 

Ele ensina qual era o sentido da 

instituição divina do sábado. Deus 

tinha-o instituído para bem do ho-

mem, para que pudesse descansar e 

        22. DEPOIS DA COMUNHÃO

P.: OREMOS: Ó Deus, governai pelo 
vosso Espírito aos que nutris com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho. Dai-
nos proclamar nossa fé não somente 
em palavras, mas também na verdade 
de nossas ações, para que mereçamos 
entrar no reino dos céus. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T.: Amém.

        23. AVISOS DA COMUNIDADE

24. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
P.: O Senhor esteja convosco.
T.:  Ele está no meio de nós!

P.: Deus vos abençoe e vos guarde.
T.:  Amém. 
P.: Ele vos mostre a sua face e se 
compadeça de vós.
T.:  Amém. 
P.: Volva para vós o seu olhar e vos dê a 
sua paz.
T.:  Amém.

P.: Abençoe-vos o Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo
T.:  Amém.

P.: Em nome do Senhor; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T.: Graças a Deus.

25. CANTO FINAL  À escolha

27. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Senhor da Messe e pastor do rebanho 
faz ressoar em nossos ouvidos teu for-
te e suave convite: “Vem e segue-me”. 
Derrama sobre nós o teu Espírito, que 
ele nos dê sabedoria para ver o ca-
minho e generosidade para seguir tua 
voz. Senhor, que a messe não se perca 
por falta de operários, desperta nossas 
comunidades para a missão, ensina 
nossa vida a ser serviço, fortalece os 
que querem dedicar-se ao Reino na vi-
da consagrada e religiosa. Senhor, que 
o rebanho não pereça por falta de pas-
tores. Sustenta a fidelidade de nossos 
bispos, padres, diáconos e ministros. 
Dá perseverança a nossos seminaris-
tas. Desperta o coração de nossos 
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dedicar-se com paz e alegria ao culto 

divino. A interpretação dos fariseus 

tinha convertido este dia em ocasião 

de angústia e de preocupação. Não é 

isso que o Senhor quer de nós: angús-

tia, preocupação, tristeza. O Senhor 

quer de nós, liberdade, confiança, ale-

gria. 

O sábado tinha sido feito não só 

para que o homem descansasse, mas 

para que desse glória a Deus: este é o 

autêntico sentido da expressão “o sá-

bado foi feito para o homem”. Jesus 

bem pode chamar-se senhor do sába-

do, porque é Deus. Cristo instituiu ao 

descanso semanal toda a sua força 

religiosa: não se trata do mero cum-

primento de uns preceitos legais, nem 

de preocupar-se apenas dum bem-

estar material: o sábado pertence a 

Deus e é um modo, adaptado à natu-

reza humana, de dar glória e honra ao 

Todo-poderoso.

Nós guardamos o domingo e festas 

de guarda, para a honra e glória de 

Deus. A Igreja ensina: “No domingo e 

nos outros dias de festa de preceito, os 

fiéis têm a obrigação de participar da 

Missa; além disso, devem abster-se 

das atividades e negócios que impe-

çam o culto a ser prestado a Deus, a 

alegria própria do dia do Senhor e o 

devido descanso da mente e do corpo.” 

Para você, guardar o domingo é um pe-

so ou uma alegria? O domingo lhe ser-

ve ou você serve ao domingo? Lembre-

se:  Mais do que um dever, é um direito 

nosso participar da Santa Missa.

Pe. Rogério Moraes
Catedral Bom Jesus
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