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apresentação

Este livro pretende ser um roteiro de refle-
xões diárias para quem deseja preparar homilias 
consistentes, bem fundamentadas e, sobretudo, 
numa linguagem acessível, de fácil entendimen-
to para a comunidade. Serve também para quem 
deseja aprofundar os textos da liturgia diária, ou 
meditá-los no seu dia a dia.

A ideia de reunir estas reflexões, de modo 
ordenado, conforme o calendário litúrgico, nas-
ceu da necessidade de se ter algo do gênero à 
disposição dos agentes de pastoral leigos e con-
sagrados, para as celebrações do dia a dia, a lei-
tura orante da Bíblia e outras atividades, como, 
por exemplo, orações pessoais e comunitárias, 
retiros e palestras em que se utilizam os textos 
bíblicos da liturgia diária. Existem diversos subsí-
dios homiléticos voltados para as leituras das ce- 
lebrações dominicais, porém, para as celebrações 
semanais e outras atividades de reflexão com 
textos da liturgia diária, pouca coisa se encontra. 
Este livro de reflexão pretende suprir esta lacuna, 
oferecendo reflexões para todos os dias, indistin-
tamente.

Foi pensando em facilitar a vida dos ministros 
ordenados e também dos leigos, com tantos afa-
zeres e com tão pouco tempo para preparar uma 
reflexão adequada ao entendimento do povo em 
geral, que decidi reunir aqui as minhas homilias 
e reflexões. A ideia desse livro nasceu depois de 
muitas pessoas pedirem que minhas homilias 
fossem publicadas, possibilitando que outras tan-
tas pessoas tivessem acesso a elas.

Este subsídio, por se tratar de reflexões pron-
tas, poderá ser usado como está, bastando ape-
nas lê-lo na hora da reflexão sobre a Palavra, ou 

durante a homilia. Ou poderá servir apenas como 
subsídio de preparação de uma nova homilia ou 
reflexão. Fica a critério de quem o utiliza. O mais 
importante é que ele segue uma linha lógica de 
raciocínio, levando em conta o tempo litúrgico, a 
temática da celebração e, sobretudo, o conteú-
do das leituras de cada dia. Estas reflexões são 
essencialmente bíblicas, porém contextualizadas 
com a realidade, de modo a atualizar a Palavra, 
para que ela ofereça pistas para o entendimento 
de situações que se vivem no dia a dia. Por ter 
tido este cuidado na hora da preparação, este 
subsídio tornou-se algo encarnado na realida-
de, e não um roteiro de reflexão fora do tempo 
e do espaço. Além disso, ele dá margem para 
complementações, já que as reflexões aqui reu-
nidas indicam pistas para aprofundar o tema e 
conduzi-lo de acordo com o contexto em que 
se está celebrando. Ele foi cuidadosamente pre-
parado para responder às necessidades das co-
munidades de se ter reflexões bem elaboradas, 
principalmente nas celebrações do dia a dia, 
durante a semana, quando poucos ministros 
aprofundam o tema que as leituras propõem.

Embora na liturgia da semana a homilia seja 
opcional, ela não deixa de ter importância. São 
momentos únicos de catequese e de formação es-
piritual para os fiéis leigos e que não podem ser 
desperdiçados. Porém, não é preciso fazer reflexões 
extensas, como as homilias dominicais, que podem 
durar de dez a doze minutos. Durante a semana, 
cinco minutos de reflexão já é suficiente, desde 
que seja uma reflexão centrada no essencial, sem 
dispersão do seu eixo central trazido pelas leituras. 
Assim sendo, procurei ser bem sucinto nestas refle-
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xões. Elas tocam apenas naquilo que as leituras bí-
blicas têm de mais importante em cada dia, levan-
do em conta o tempo litúrgico que se está vivendo. 

A ordem do livro segue o calendário litúrgico, 
com os três ciclos da liturgia: ciclo do Natal, ciclo 
Pascal e Tempo comum, primeira e segunda parte. 
No ciclo do Natal está contemplado o Tempo do 
Advento e o Tempo do Natal. No ciclo da Páscoa, a 
Quaresma e o Tempo Pascal. E no Tempo Comum, 
a primeira e a segunda parte, como já foi dito. 

Nas considerações finais apresento, breve-
mente, a lectio divina e o modo como este mé-
todo pode ser utilizado. A leitura orante da Bíblia 
poderá ajudar também aqueles que desejam 

aprofundar a reflexão, conferindo a ela um em-
basamento conforme a liturgia da Igreja.

Enfim, quem celebra todo dia, ou em alguns 
dias da semana, terá agora um subsídio de gran-
de utilidade. Ele poderá ser levado junto nas 
viagens, tornando-se uma ferramenta essencial 
naqueles momentos em que não se tem muito 
tempo para preparar uma boa reflexão dos textos 
bíblicos. Basta ler o texto correspondente ao dia 
e uma sequência de ideias fluirão imediatamente, 
possibilitando interiorizar o texto de modo que 
se extraia dele o essencial para uma boa reflexão 
ou homilia.
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