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introdução

Desde a V Conferência do Episcopado Latino 
Americano e Caribenho (Aparecida, 2007), a Igre-
ja no Brasil tem dado ênfase em seus Documentos 
às homilias, ou reflexões sobre a Palavra de Deus, 
dentro e fora de nossas celebrações, reafirmando 
que “é importante promover uma comunicação 
mais direta e objetiva, principalmente nas homi-
lias alicerçadas na Palavra de Deus e na Vida” (cf. 
Doc. 104, CNBB, n. 204). É esse o objetivo deste 
livro de reflexões para os domingos, solenidades, 
festas e memórias. Aqui estão contidas reflexões 
que foram preparadas com esmero, tendo em 
conta as leituras bíblicas correspondentes a cada 
celebração do calendário litúrgico dos anos A, B 
e C. São reflexões com linguagem simples, porém 
profunda e questionadora, que podem auxiliar 
padres e leigos na preparação de suas reflexões 
para as celebrações, catequese, cursos e pales-
tras, ou para o aprofundamento pessoal de quem 
acompanha a liturgia dominical e demais celebra-
ções do calendário litúrgico. Mais que um livro 
de homilias, essa obra pretende ser um subsídio 
de reflexão da Palavra de Deus, com o intuito de 
responder aos desafios propostos pela Igreja, no 
Documento de Aparecida, de oferecer formação 
bíblica em nossas comunidades paroquiais. A 
cada Domingo, Solenidades, Festas e Memórias 
do calendário litúrgico, você encontrará uma re-
flexão bíblica encarnada na realidade, numa es-
treita ligação entre a Palavra e a vida, contudo 
sem dispersar o leitor do eixo central de cada 
celebração e do Mistério celebrado. 

A encíclica Evangelii Nuntiandi (n. 43) afirma 
que “muitas comunidades paroquiais, ou outro 
tipo, vivem e consolidam-se graças à homilia de 

cada domingo”. Assim sendo, não podemos dei-
xar de preparar bem nossas reflexões para essas 
ocasiões. Foi pensando também nessa realidade 
constatada na Evangelii Nuntiandi, ainda tão pre-
sente em nossas comunidades eclesiais, que este 
roteiro foi preparado. Ele quer oferecer à Igreja 
mais um importante recurso para a preparação 
das reflexões bíblicas, que foram aqui colocadas 
conforme a sequência do ano litúrgico e podem 
ser aproveitadas na íntegra, tal qual se encon-
tram aqui neste livro, ou adaptadas para a rea-
lidade de cada comunidade. Poderá ser utilizada 
também parte de cada uma dessas reflexões, 
ou as ideias-chaves que nelas aparecem e que 
poderão ajudar na preparação da reflexão que 
cada um fará. Em vista disso, cuidamos para que 
as reflexões não tivessem uma linguagem proli-
xa, mas sim uma linguagem mais simples, com 
uma metodologia clara e envolvente, como pede 
a CNBB (cf. Doc. 104, n. 204), evitando que as 
reflexões ou homilias, sobretudo nas missas e ce-
lebrações da Palavra, se delonguem pela falta de 
objetividade e clareza. Assim, que as celebrações, 
ou mesmo as reflexões pessoais sobre a Palavra, 
possam ser um real encontro com Deus, com a 
própria pessoa e com a comunidade.

Em suma, essas reflexões foram preparadas 
com a utilização do método da Lectio Divina, ou 
Leitura Orante da Bíblia, método que poderá ser 
utilizado também pelo leitor na preparação da 
sua reflexão. Assim sendo, sugerimos que, antes 
de ler as reflexões aqui propostas, sejam lidos, 
meditados, rezados e contemplados os textos 
bíblicos correspondentes à liturgia do dia, que 
se encontram indicados antes de cada reflexão, 
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pois assim se extrairá deles uma riqueza maior, 
e as reflexões aqui propostas se recobrirão de 
maior significado e entendimento, podendo ser 
ampliadas conforme as luzes apontadas pela Lei-
tura Orante. Desse modo, a proposta é fazer com 
que a pessoa leia antes a Palavra de Deus para 
escutar o que ele tem a dizer e, assim, conhecer 
sua vontade e viver melhor essa Palavra, empre-
gando-a na sua vida e na vida da comunidade, de 
modo que a Palavra seja de fato o verbo encarna-
do, que concede vida em plenitude. Para tanto, o 
primeiro passo é colocar-se diante de Deus como 
fez Samuel: “Fala, Senhor, que teu servo escuta” 
(1Sm 3,10). Porém, escutar, silenciar, para ouvir 
Deus, não depende somente de nós, mas de uma 
série de fatores que nos cercam e, sobretudo, de 

Deus, que nos possibilita entrar em contato com 
ele e fazer com que ouçamos a sua voz através 
da Palavra escrita. Por essa razão, é preciso criar 
um ambiente que facilite a meditação e reflexão 
da Palavra e da leitura dos textos aqui propos-
tos. Um ambiente de silêncio e recolhimento, sem 
muitas interferências externas. 

Enfim, que este subsídio possa ajudar todas 
as pessoas que têm sede de compreender a Pa-
lavra de Deus e passá-la adiante, num processo 
contínuo de evangelização. Portanto, use estas 
reflexões nas suas reflexões pessoal e comunitá-
ria, nos retiros, na pregação da Palavra (homilia 
ou sermão), na catequese ou círculos bíblicos, ou 
em qualquer outra ocasião que demande explica-
ção da Palavra de Deus.
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