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APRESENTAÇÃO

Há uma modalidade concreta para escutarmos aquilo que 
o Senhor nos quer dizer na sua Palavra e nos deixarmos 

transformar pelo Espírito: designamo-la por lectio divina. 
Consiste na leitura da Palavra de Deus num tempo de oração, 
para lhe permitir que nos ilumine e renove. 

Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, é 
bom perguntar-se, por exemplo: “Senhor, a mim que me diz 
este texto? Com esta mensagem, que quereis mudar na minha 
vida? Que é que me dá fastídio neste texto? Porque é que isto 
não me interessa?”; ou então: “De que gosto? Em que me esti-
mula esta Palavra? Que me atrai? E por que me atrai?”. 

Quando se procura ouvir o Senhor, é normal ter tentações. 
Uma delas é simplesmente sentir-se chateado e acabrunhado e 
dar tudo por encerrado; outra tentação muito comum é come-
çar a pensar naquilo que o texto diz aos outros, para evitar de 
o aplicar à própria vida. 

Acontece também começar a procurar desculpas, que nos 
permitam diluir a mensagem específica do texto. Outras vezes 
pensamos que Deus nos exige uma decisão demasiado grande, 
que ainda não estamos em condições de tomar. Isto leva mui-
tas pessoas a perderem a alegria do encontro com a Palavra, 
mas isso significaria esquecer que ninguém é mais paciente do 
que Deus Pai, ninguém compreende e sabe esperar como ele. 

Deus convida sempre a dar um passo mais, mas não exige 
uma resposta completa, se ainda não percorremos o caminho 
que a torna possível. Apenas quer que olhemos com sinceri-
dade a nossa vida e a apresentemos sem fingimento diante dos 
seus olhos, que estejamos dispostos a continuar a crescer, e pe-
çamos a ele o que ainda não podemos conseguir.

(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 152-153)
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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



Dia a dia com o Evangelho 2023    7

ORAÇÃO PARA ANTES DE LER E MEDITAR A BÍBLIA

Ó nosso Mestre, Jesus Cristo, 
que sois o Caminho, a Verdade e a Vida, 
fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, 
segundo o espírito de São Paulo e da Igreja. 
Enviai o vosso Espírito Santo 
para que nos ensine e sugira o que vós pregastes.

Ó Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, 
tende piedade de nós.

ORAÇÃO PARA DEPOIS DE LER E MEDITAR A BÍBLIA

Ó Jesus Divino Mestre, 
vós tendes palavras de vida eterna. 
Eu creio, ó Senhor e Verdade, 
mas aumentai a minha fé. 
Eu vos amo, ó Senhor e Caminho, 
com todas as minhas forças, 
pois vós quereis que cumpramos fielmente 
os vossos mandamentos. 
Eu vos peço, ó Senhor e Vida, 
vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço 
pelo dom da Sagrada Escritura. 
Com Maria, lembrarei as vossas palavras, 
as conservarei na minha mente 
e as meditarei no meu coração.

Ó Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, 
tende piedade de nós.



JANEIRO



JANEIRO
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1
doMINGO
MARIA, MÃE DE DEUS
Branco/solenidade
Nm 6,22-27 • Sl 66,2-3.5.6.8 (R. 2a)
Gl 4,4-7 • Lc 2,16-21

 Naquele tempo, 16os pastores foram depressa a Belém e 
encontraram Maria, José e o menino deitado na manje-

doura. 17Ao ver o menino, contaram o que lhes tinha sido dito 
a respeito dele. 18E todos os que ouviam os pastores fi cavam 
maravilhados com o que eles contavam. 19Maria, por sua vez, 
guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. 
20E os pastores voltaram, glorifi cando e louvando a Deus por 
tudo o que tinham ouvido e visto, como tinha sido dito a eles. 
21Quando se completaram os oito dias para circuncidar o me-
nino, deram-lhe o nome de Jesus, tal como tinha sido chama-
do pelo anjo antes de ser concebido no ventre materno.

Iniciamos novo ano civil, celebrando a solenidade de Ma-
ria, Mãe de Deus e nossa. O Evangelho está mais enfocado 

na pessoa de Jesus do que em Maria. Temos também a presença 
marcante dos pastores, pessoas simples, pobres e até desprezadas, 
mas são eles os primeiros a tomar conhecimento do recém-nas-
cido. Partem em busca dele e, após o encontro, tornam-se os pri-
meiros anunciadores da chegada do Salvador da humanidade. 
Essa é Boa Notícia que traz muita alegria e esperança ao povo 
que aguarda a realização das profecias. Iniciar ano novo sob a 
proteção de Maria é sempre motivo de muita alegria. Ao lon-
go do ano, procuremos, a exemplo dos pastores, ser pessoas que 
apontam caminhos de esperança e otimismo ao povo, frente aos 
desafi os e difi culdades. Aprendamos de Maria a observar e a 
meditar sobre os fatos e as notícias que nos chegam diariamente, 
para descobrirmos os caminhos de Deus, que se revelam também 
no meio de caminhos tortuosos. Deus age através das pessoas e 
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dos acontecimentos. Saibamos discernir a mão de Deus presente 
nos altos e baixos da vida. 

Ó divino e hospitaleiro Menino, deitado na manjedoura 
recebes a visita dos pastores, que proclamam coisas ma-

ravilhosas a teu respeito. Tua mãe, porém, atenta aos planos 
de Deus, “guardava todas essas coisas, meditando-as em seu 
coração”. Dá-nos, Jesus, o espírito contemplativo que habitava 
tua santa mãe. Amém.

Segunda-FEIRA
SANTOS BASÍLIO MAGNO E GREGÓRIO NAZIANZENO
Branco/memória
1Jo 2,22-28 • Sl 97,1-4 (R. 3a) • Jo 1,19-28

19O testemunho de João foi assim. Os judeus envia-
ram de Jerusalém sacerdotes e levitas para pergun-

tarem a João: “Quem é você?” Foi quando 20ele confessou 
e não negou. E confessou: “Eu não sou o Cristo”. 21E lhe 
perguntaram: “Então, quem é você? Elias?” João disse: 
“Não sou”. E perguntaram: “Você é o Profeta?” Respondeu: 
“Não”. 22Então lhe disseram: “Quem é você? Precisamos dar 
uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que diz 
sobre você mesmo?” 23João declarou: “Eu sou uma voz gri-
tando no deserto: ‘Aplanem o caminho do Senhor’, como 
disse o profeta Isaías”. 24Os que tinham sido enviados eram 
da parte dos fariseus. 25E eles continuaram perguntando: 
“Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, 
nem o Profeta?” 26João lhes respondeu dizendo: “Eu batizo 
com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não 
conhecem. 27Ele vem depois de mim. E eu não sou digno 
de lhe desamarrar a correia das sandálias”. 28Isso aconteceu 
em Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João estava 
batizando.
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No Evangelho de João, sacerdotes e levitas são membros 
do partido farisaico e também contrários a Jesus. Partem 

de Jerusalém para investigar quem é aquele pregador que está 
se tornando popular. As autoridades sempre temem os líderes 
capazes de arrastar multidões e de se tornar ameaça para quem 
está bem instalado no poder. João não precisa de títulos; não 
anda em busca de fama, tampouco usa mentiras para enganar 
o povo. Responde simplesmente que não é o Messias esperado 
como descendente legítimo de Davi; não é Elias, o profeta que 
pregou a fi delidade à Lei de Moisés; não é o profeta (os judeus 
esperavam um novo Moisés, o profeta do Êxodo). João Batista 
testemunha que está chegando uma pessoa que o supera em di-
reitos. Refere-se ao Messias. 

Ó Jesus Messias, João Batista foi enviado a fi m de pre-
parar a tua vinda. Ele não se considerava superior a ti, 

nem se julgava o centro de atração das multidões; apenas se 
defi nia “uma voz gritando no deserto: ‘Aplanem o caminho do 
Senhor’”. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir nossa verdadeira vo-
cação. Amém.

TERCA-FEIRA
SANTÍSSIMO NOME DE JESUS 
Branco/memória facultativa
1Jo 2,29-3,6 • Sl 97,1.3c-6 (R. 3a) • Jo 1,29-34

29No dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele. 
E disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo. 30Este é aquele de quem eu falei: ‘Depois de mim, vem 
um homem que passou à minha frente, porque existia antes 
de mim’. 31Eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse mani-
festado a Israel, eu vim batizar com água”. 32E João testemu-
nhou, dizendo: “Eu vi o Espírito descer do céu, como uma 
pomba, e permanecer sobre ele. 33Eu também não o conhecia, 

3
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mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: 
‘Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é 
ele quem batiza com o Espírito Santo’. 34E eu vi, e dou testemu-
nho de que este é o Filho de Deus”.

João Batista passa a conhecer Jesus quando este se apre-
senta para ser batizado. A partir desse encontro, João tem 

certeza de que vem cumprindo bem sua missão: preparar o ter-
reno para a manifestação do Messias. Para isso, João batizava 
com água, sinal de purifi cação. O Messias, entretanto, batizará 
com o Espírito Santo, a força do alto que infunde vida nova e dá 
sentido aos novos tempos.  Realizada a experiência do encontro 
com Jesus, o Batista pode com segurança apresentá-lo ao povo 
como o “Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. Ele, 
por sua morte, libertará o povo do sistema injusto, sistema de 
morte. É a ele que se deve seguir doravante, pois ele é “o Filho de 
Deus”. É o Messias que ultrapassa as expectativas messiânicas 
da época.

Ó Jesus, “Cordeiro de Deus”, João Batista afi rma que viu 
o Espírito descer do céu, como uma pomba, e permane-

cer sobre ti; informa também que batizas com o Espírito Santo 
e que és o Filho de Deus. Abre, Senhor, nosso coração para 
acatar o testemunho do teu precursor. Amém.

QUARTA-FEIRA
ANTES DA EPIFANIA
Branco
1Jo 3,7-10 • Sl 97,1.7-9 (R. 3a) • Jo 1,35-42

Naquele tempo, 35João estava lá de novo, com dois de 
seus discípulos. 36Ao ver Jesus que ia passando, disse: 

“Eis o Cordeiro de Deus”. 37Os dois discípulos o ouviram falan-
do assim e seguiram a Jesus. 38Então Jesus voltou-se para trás 
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e, vendo que o seguiam, lhes disse: “O que vocês estão procu-
rando?” Disseram: “Rabi (que quer dizer Mestre), onde vives?” 
39Jesus lhes respondeu: “Venham, e vocês verão”. Então foram 
e viram onde Jesus vivia. E fi caram com ele nesse dia. Era por 
volta da décima hora. 40André, irmão de Simão Pedro, era um 
dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. 
41Ele logo encontrou seu irmão Simão e lhe disse: “Nós en-
contramos o Messias” (que quer dizer Cristo). 42Então André 
conduziu Simão a Jesus. E Jesus o viu e disse: “Você é Simão, 
fi lho de João, e será chamado de Cefas” (que quer dizer Pedro).

João Batista assume o papel de animador vocacional. 
Aponta Jesus que está passando e incentiva seus discí-

pulos a segui-lo. Jesus dirige a eles a pergunta fundamental, 
que toda pessoa deve responder: O que você está buscando? O 
que é realmente importante para sua vida? Os discípulos que-
rem conhecer mais profundamente quem é o Mestre: “Onde 
vives?”. Em vez de simplesmente dar o endereço, Jesus os con-
vida a conhecer seu modo de vida e sua obra libertadora. Fei-
ta a experiência de conviver com Jesus, André leva seu irmão 
Simão até ele. Pelo testemunho desses primeiros discípulos, 
outras pessoas vão conhecendo Jesus e permanecendo com 
ele. Simão recebe de Jesus um novo nome, Pedro (rocha), in-
dicando que, na nova comunidade, ele será o líder do colégio 
apostólico (cf. Mt 16,18). 

Ó Jesus, “Cordeiro de Deus”, por indicação de João Ba-
tista, dois discípulos dele te procuraram e aceitaram 

permanecer contigo naquele dia. Foi um ensaio, para que 
pudessem te conhecer e inteirar-se da tua obra redentora. 
Um deles, André, tornou-se teu discípulo e foi chamar seu 
irmão, Pedro. Amém.


