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APRESENTAÇÃO

Para quase tudo na vida, se não tudo, é necessário um roteiro: seja uma receita de 
bolo, uma entrevista de emprego, uma viagem ou até mesmo uma conversa casual. 
O roteiro é como que a bússola que nos orienta para o destino desejado. Sem roteiro, 
desperdiça-se energia e perde-se o fio da meada.

Na liturgia não é diferente. Ela, como toda boa obra de arte, pede um roteiro, 
de modo que cada uma de suas partes (ritos) esteja em harmonia em seus aspectos 
formais e transcenda as meras exterioridades para promover a comunicação do mis-
tério da fé, do encontro de Deus com a humanidade. 

O Concílio Vaticano II considera a liturgia como “o cimo para o qual se dirige a 
ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte donde emana toda a sua força” (SC, n. 10). 
Na liturgia é que se experimenta a ação salvífica de um Deus condescendente, que 
realiza gratuitamente a santificação humana. A humanidade, por seu turno, ascende 
respondendo à ação santificadora por meio daquele que é o único mediador, Cristo. 
Ele é o centro e o cume da liturgia cristã. Por isso, nas celebrações litúrgicas, quem 
deve aparecer é o mistério salvífico, realizado, uma vez por todas, pelo único e sumo 
sacerdote, Jesus Cristo (cf. Hb 8,3). A ação litúrgica, portanto, é como que uma sin-
fonia, na qual todos os sons, gestos e ritmos se harmonizam para que o céu e a terra 
proclamem a glória de Deus.

A presente obra, cujo título expressa a força da Palavra do Senhor em nossa vida 
– “A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois 
gumes” (Hb 4,12) –, tem o objetivo de ser um roteiro nas mãos dos pregadores para 
a preparação da homilia. É também um relevante conteúdo para quem queira uma 
preparação maior para aproximar-se da “mesa da Palavra”.

E o que é a homilia na liturgia? O papa Francisco nos ajuda a responder. “É uma 
pregação no quadro de uma celebração litúrgica” (EG, n. 138), e ainda: é “o momen-
to mais alto do diálogo entre Deus e o seu povo” (EG, n. 137). De fato, a Sacrosanctum 
Concilium já destacara a importância do momento da homilia: “Recomenda-se viva-
mente a homilia, como parte da própria liturgia; nela, no decurso do ano litúrgico, 
são apresentados, do texto sagrado, os mistérios da fé e as normas da vida cristã” 
(SC, n. 52). 

Nesse sentido, este livro quer ser um apoio a você, que deseja ter uma participa-
ção melhor nas celebrações. Mas é, sobretudo, um apoio àquele que prega a Palavra 
na liturgia; isto é, ao encarregado de iniciar a assembleia no mistério que se celebra. 

Para que o pregador fale ao coração das pessoas, ele antes se deixa iluminar pela 
Palavra de Deus, que é “viva e eficaz”. Por isso, sendo a homilia parte integrante da 
celebração litúrgica, o pregador não elabora nem uma conferência nem uma aula. 
Ele harmoniza as partes e o ritmo da liturgia, evitando que a pregação “ocupe um 
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lugar excessivo, para que o Senhor brilhe mais que o ministro” (EG, n. 138). Isso 
porque “não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos consi-
deramos vossos servos, por amor de Jesus” (2Cor 4,5).

Desse modo, a PAULUS, que tem a Palavra de Deus como fundamento de sua 
linha editorial, em sintonia com o Magistério da Igreja, publica esta obra, ciente de 
que um coração que acolhe a Palavra também a comunica com gestos e atitudes, 
tornando o mundo permeado da ternura divina. 

Nossa sincera gratidão à autora, Aíla Luzia Pinheiro Andrade, pela escrita delica-
da, pela profundidade bíblica e, sobretudo, pela sensibilidade pastoral. 

Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito, ssp
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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
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