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ABREVIATURAS DOS LIVROS DA BÍBLIA  
(em ordem alfabética)

Ab Abdias
Ag Ageu
Am Amós
Ap Apocalipse
At Atos dos Apóstolos

Br Baruc

Cl Colossenses
1Cor 1ª Coríntios
2Cor 2ª Coríntios
1Cr 1º Crônicas
2Cr 2º Crônicas
Ct Cântico dos Cânticos

Dn Daniel
Dt Deuteronômio

Ecl Eclesiastes
Eclo Eclesiástico
ef efésios
Esd Esdras
Est Ester
Ex Êxodo
Ez Ezequiel

Fl Filipenses
Fm Filêmon
Gl Gálatas
Gn Gênesis

Hab Habacuc
Hb Hebreus

is isaías

Jd Judas
Jl Joel
Jn Jonas
Jó Jó
Jo Evangelho segundo João
1Jo 1ª João
2Jo 2ª João
3Jo 3ª João
Jr Jeremias

Js Josué
Jt Judite
Jz Juízes

Lc Evangelho segundo Lucas
Lm Lamentações
Lv Levítico

Mc Evangelho segundo Marcos
1Mc 1º Macabeus
2Mc 2º Macabeus
Ml Malaquias
Mq Miqueias
Mt Evangelho segundo Mateus

Na Naum
Ne Neemias
Nm Números

Os Oseias

1Pd 1ª Pedro
2Pd 2ª Pedro
Pr Provérbios

Rm Romanos
1Rs 1º Reis
2Rs 2º Reis
Rt Rute

Sb Sabedoria
Sf Sofonias
Sl Salmos
1Sm 1º Samuel
2Sm 2º Samuel

Tb Tobias
tg tiago
1Tm 1ª Timóteo
2Tm 2ª Timóteo
1Ts 1ª Tessalonicenses
2Ts 2ª Tessalonicenses
Tt Tito

Zc Zacarias

Abreviaturas dos livros da Bíblia
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INTRODUÇÃO

Creio que alguns lembretes deverão ajudar muito a todos 
os que não têm muita habilidade para lidar com o calendário 
litúrgico. Porque as diversas comemorações não se repetem na 
mesma sequência dos mesmos dias ou datas do ano. Por isso, a 
nossa Igreja põe à disposição o “Diretório Litúrgico”. O Dire-
tório, como a palavra sugere, orienta o caminho da liturgia em 
cada ano. Pode também ser chamado de calendário, que significa 
orientações para o que acontece e o que se pode ou deve fazer 
em cada dia do ano. 

Isso porque a Páscoa é o eixo do ano litúrgico: o calendário 
litúrgico se movimenta em torno dela. A celebração da Páscoa 
não tem uma data fixa, mas é móvel, isto é, movimenta-se de 
acordo com o seguinte: a Páscoa é celebrada no primeiro domin-
go da primavera em Roma. Porque a Páscoa na Ressurreição se 
compara com o reviver da natureza na primavera. Esse reflores-
cer é muito percebido na primavera da Europa.

Assim sendo, para que o cristão(ã) que desejar acompanhar 
a celebração de cada tempo litúrgico na liturgia da Igreja Católi-
ca, é sumamente útil que tenha em mãos o “Diretório Litúrgico”, 
ou seja, o calendário litúrgico anual, que se adquire nas livrarias 
católicas.

Outra recomendação é que, cada livro de liturgia que os di-
ferentes autores publicam para alimentar o Povo de Deus, apre-
senta a mesma liturgia da Palavra, mas com proposta própria. A 
fonte litúrgica para tais obras é tão abundante que não é possível 
juntar todo o material numa obra só. Com isso, as editoras cató-
licas põem à disposição uma diversidade muito grande de obras 



10 Meditando a Palavra – 4

que atendam aos diferentes gostos ou necessidades do Povo de 
Deus. Há publicações que dão especial atenção ao calendário 
dito “santoral”, isto é, só as festas do santo comemorado em cada 
dia; outras atendem à reflexão da Palavra de Deus que é propos-
ta para cada celebração do ano litúrgico ou de cada dia ou so-
mente a dos domingos e solenidades maiores; outras ainda, como 
o missal Romano, apresentam tanto a Palavra como o santoral e 
o ordinário da missa de cada dia: é a versão popular do missal 
Romano usado no altar.

Alerto para esta obra que a Paulus Editora oferece, de mi-
nha autoria, pela qual acompanho com destaque o espírito do 
Tempo Comum, não necessariamente segundo a disposição da 
Palavra específica de cada dia. Porque é um tempo mais aberto 
em possibilidades de refletir assuntos que servem para formar o 
discípulo para que se torne missionário do Ressuscitado, aplican-
do e testemunhando o Evangelho nas diversas situações da vida.

Não substituo nem ignoro a Palavra de Deus, mas amplio 
o espaço da ação iluminadora e transformadora dessa Palavra. 
A luz que ilumina as reflexões é a tentativa de iluminar os cris-
tãos para o compromisso de construção do Mundo Novo com 
sua própria vida e a vida da comunidade. Portanto, o objetivo 
e a iluminação são o espírito da promessa da segunda vinda de 
Jesus ao mundo, a qual temos a missão importante de preparar 
agora.

Enfim, recordo a observação já destacada anteriormente. A 
minha participação nesta obra é o resultado de muita leitura e 
pesquisa. Procurei assimilar em meu coração pela reflexão pes-
soal da Palavra e da vida e ajudar a própria reflexão dos leitores 
e leitoras desta obra. 

Que Jesus, Palavra em nossa carne e estilo para a nossa 
vida, nos guie a todos nesta empreitada. Amém! 

Sugestões para sua reflexão pessoal diária

Creio que, para a leitura dos temas propostos penetrarem 
na sua vida e obter maior proveito, apresento-lhe a sugestão da 
maneira de você utilizar o seguinte roteiro.
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1. Faça uma oração ao Espírito Santo para que ele inspire o 
início, o caminho e a conclusão de sua reflexão.

2. Leia calmamente ao menos o Evangelho indicado para 
cada dia.

3. Em que me empenharei hoje para dar algum sinal de es-
perança do mundo novo ao meu redor dentro da proposta 
da Palavra de Deus.

4. Encerre, pedindo a força do Espírito para que a resolução 
que você tomou hoje, o(a) leve a testemunhar realmente 
o seu compromisso cristão.

5. É interessante dar atenção à reflexão diária do Papa 
Francisco, especialmente aos domingos e quartas-feiras. 
Você irá se surpreender!

Sugestões para a reflexão em grupo 

Se este encontro for semanal, escolha algum dos temas ofe-
recidos neste livro, talvez o dos domingos. Neste roteiro, sugiro 
fazer confronto entre a prática de Jesus Cristo e a prática da 
comunidade.

1. Como fazia Jesus Cristo diante deste assunto proposto?
2. Como faz a nossa comunidade?
3. O que podemos manter e aperfeiçoar em nossa ação?
4. O que precisamos transformar?
5. Quais decisões tomar para transformar a situação?
6. Manter clima de oração durante a reflexão.
7. Convide algum dos participantes a fazer a oração de en-

cerramento.
Bom proveito!


