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Tradicionalmente o Calendário religioso é empregado na dinamização 
da oração pessoal e comunitária dos irmãos Maristas. Sua composição 
é bem diversificada para melhor contribuir com a caminhada espiritual 
dos Maristas de forma individual ou em grupo. pensando, sobretudo, nos 
grupos, segue uma apresentação detalhada do Calendário que, talvez, 
ajude na sua melhor utilização. ao final desta apresentação encontra-se 
uma sugestão de roteiro para oração diária com a utilização do Calendário.

Tema do ano: Juntos construímos um novo começo!

Abertura dos meses: na introdução de cada mês, há uma reflexão sobre 
“um novo Começo” em forma de testemunho de irmãos, leigas e leigos 
Maristas de Champaganat.

Liturgia: neste tópico estão registradas as leituras bíblicas previstas 
para a liturgia da palavra do dia, de acordo com o calendário oficial da 
Conferência nacional dos bispos do brasil  (Cnbb). por meio das citações, 
pode-se usar a própria bíblia para ler os textos indicados.

Santo: os Santos e Santas, indicados a cada dia, são a porção da igreja que 
já goza da plena companhia de deus e, por isso, são também intercessores 
daquela outra porção que ainda caminha neste mundo para a casa do pai. 
recordá-los a cada manhã é tanto uma forma de intensificar a comunhão 
que une a igreja inteira, como também um modo de se beneficiar pessoal e 
comunitariamente de exemplos luminosos na caminhada cristã.

Apresentação
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Testemunho de vida cristã na América Latina: São recordadas pessoas 
de diferentes igrejas cristãs e mesmo de outras tradições religiosas que, 
por causa da defesa da justiça e da promoção dos direitos humanos, 
sofreram perseguição e morte violenta. elas também são testemunhas 
do amor de deus por seus filhos e filhas e seu exemplo pode animar a 
vida e a missão Marista.

Espiritualidade: este ano são apresentados recortes de textos e 
documentos da tradição Marista e documentos da igreja latino-
americana e universal para a meditação diária. em alguns dias, 
estão relacionados ao tema litúrgico celebrado na igreja ou a alguma 
comemoração especificamente Marista. recomenda-se que sua leitura 
seja seguida de um período de silêncio, ainda que breve, para sua melhor 
compreensão e interiorização.

Lembrete: É um elo entre a comunidade que ora e a vida do instituto e da 
igreja. ao comunicar eventos nacionais e internacionais, que dinamizam 
a agenda Marista e eclesial, sugere também, por meio da oração, solidária 
comunhão com seus organizadores e participantes.

Aniversário: os aniversários rememoram momentos significativos da 
história Marista e oferecem à comunidade oportunidade de recordar 
aqueles que os protagonizaram. Sua memória, celebrada na oração, é 
também ação de graças a deus pelo dinamismo que tem caracterizado o 
instituto desde sua fundação.

Intenção: as intenções recolhem elementos explicitados nos tópicos 
anteriores, permitindo unir-se ao instituto e à igreja num grande 
movimento de intercessão. as intenções do Calendário podem ser 
complementadas com outras que surgirem espontaneamente.
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Com o intuito de facilitar a dinâmica da oração diária, sugerimos um 
roteiro que nos sintoniza com a Comunidade orante Marista.

Saudação Inicial (2 opções) - página 11

Leitura do dia indicado no Calendário Religioso Marista

Salve-Rainha (7 opções) - página 11

Invocação conclusiva da Salve-Rainha (2 opções) - página 13

Oração conclusiva da Salve-Rainha, de acordo  
com o Tempo Litúrgico - página 13

Invocações (3 opções) - página 14

Oferecimento do dia (8 opções) - página 17

Orações diversas (18 opções) - página 21

Roteiro de orientação  
para a oração diária
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SAudAçãO InICIAL

SALVE-RAInhA

1. Salve Regina

Salve, regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve! 
ad te clamamus, exsules, filii Hevæ. 
ad te suspiramus, gementes et 
flentes, in hac lacrimarum valle. 
eia, ergo, advocata nostra, illos 
tuos misericordes oculos ad nos 
converte. et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, nobis post hoc 
exilium ostende. o clemens, o pia, o 
dulcis Virgo Maria.

2. Salve-Rainha
Salve, rainha, Mãe de misericórdia, 
vida, doçura e esperança nossa, 
salve! a vós bradamos, os 
degredados filhos de eva; a vós 
suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. eia, pois, 
advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei e, 
depois deste desterro, mostrai-nos 
Jesus, bendito fruto do vosso ventre, 
ó clemente, ó piedosa, ó doce 
Virgem Maria.

3. Salve-Rainha (Ir. Damião Clemente)
Salve, rainha do céu e da terra, Mãe dos mortais e Mãe do Senhor! 
pelo amor que em teu peito se encerra, aceita, ó Mãe, o nosso louvor. 
predestinada, flor de israel, imaculada, virgem fiel! Mãe da igreja, do povo 
de deus, da nação santa que o pai escolheu! roga por nós, pede ao Senhor 
que neste dia vivamos no amor.

4. Salve-Rainha (letra: Ir. Fuertes; Música: Ir. Bernardi)
Salve, rainha, virgem de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, 
salve! a ti bradamos, exilados filhos de eva, tristes, chorando neste vale 
de tristezas. ouve, piedosa, nossos rogos suplicantes e volve a nós o teu 
bendito e doce olhar. Mostra a teus filhos, logo após este desterro, o bom 
Jesus, bendito fruto do teu ventre. Ó clementíssima, puríssima e piedosa, ó 
doce Mãe e sempre Virgem Maria!

d – Laudetur Jesus Christus!
T – Et Maria mater ejus. Amen.

d – louvado seja nosso Senhor Jesus 
Cristo! 
T – E sua mãe, Maria Santíssima. 
Amém!
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5. Salve, Rainha da paz (Ir. José Milson)
Filha querida do amor de deus pai, ó santíssima Virgem Maria! És alegria 
e ternura de deus, ó santíssima Virgem Maria! nossa esperança, vida, 
doçura, salve, rainha da paz e do amor! lembra-te de nós, ó Mãe, pede a 
Cristo, o Senhor, ó Maria!
Volve teus olhos a nós, peregrinos, ó santíssima Virgem Maria! nós 
acolhemos a tua presença, ó santíssima Virgem Maria! Mãe de bondade, 
nossa advogada, fonte de vida, amparo na dor! lembra-te de nós, ó Mãe, 
pede a Cristo, o Senhor, ó Maria!

dá-nos Jesus, o teu Filho querido, ó santíssima Virgem Maria! Juntos, no 
céu, estejamos um dia, ó santíssima Virgem Maria! Ó Mãe clemente, ó Mãe 
piedosa, doce Maria, tão cheia de amor! lembra-te de nós, ó Mãe, pede a 
Cristo, o Senhor, ó Maria! amém.

6. Salve-Rainha (José Alves)
Salve, rainha, Mãe de deus! És, Senhora, nossa Mãe, nossa doçura, nossa 
luz, doce Virgem Maria. nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos 
nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, dá-
nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, rainha, Mãe de deus! És 
auxílio do cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria!

7. Prece a Maria (Ir. Damião Clemente)
Neste dia que amanhece pra servirmos ao Senhor, nós pedimos a Maria 
que aumente o nosso amor.
a palavra do Senhor guarde em nosso coração; que ela se transforme em 
vida para nossa salvação.
nosso dia oferecemos a Jesus, mas por Maria; no Senhor nós viveremos 
sempre em paz e harmonia.
Viveremos neste dia a vontade do Senhor, sempre unidos a Maria, na 
alegria e na dor.
(Em dias festivos): Hoje é dia de alegria na família do Senhor, hoje é festa de 
Maria, renovemos nosso amor!
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InVOCAçãO COnCLuSIVA 
dA SALVE-RAInhA

d – rogai por nós, Santa Mãe  
de deus,
T – Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.

d – Fazei-me digno de vos 
louvar, Virgem Santíssima,
T – Dai-me força contra os vossos 
inimigos.

d – deus seja bendito nos seus 
santos.
T – Amém.

ORAçãO COnCLuSIVA dA SALVE-RAInhA, dE ACORdO COM 
O TEMPO LITúRGICO

Para o Tempo Comum (I)
deus onipotente e eterno, pela cooperação do espírito Santo, preparastes 
no corpo e na alma da bem-aventurada Virgem Maria uma habitação digna 
do vosso Filho, fazei que, celebrando nós com alegria sua memória, ela nos 
livre, por sua maternal intercessão, de todos os males da vida presente e da 
morte eterna. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
espírito Santo. amém.

Para o Tempo Comum (II)
deus onipotente e eterno, que pela vossa misericórdia infinita dais sustento 
e proteção a todos quantos invocam a bem-aventurada Virgem Maria, 
concedei-nos a graça de permanecermos fortes na fé, firmes na esperança 
e perseverantes no vosso amor. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do espírito Santo. amém.

Para o tempo do Advento
deus onipotente e eterno, que pela maternidade fecunda de Maria 
mandastes do céu o vosso divino Filho, concedei-nos a graça da meditação 
assídua da vossa palavra, para que saibamos discernir e acolher, nos 
acontecimentos de cada dia, o vosso Verbo feito carne. por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do espírito Santo. amém.

ou
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Para o tempo da Quaresma
deus onipotente e eterno, que pelo vosso plano misericordioso de salvação 
quisestes continuar a paixão de Jesus nos membros sofredores do seu corpo, 
que é a igreja, fazei que, unidos à Virgem dolorosa ao pé da cruz, saibamos 
nos sensibilizar com todos quantos são provados pela cruz das doenças, das 
injustiças e dos males sociais. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do espírito Santo. amém.

Para o tempo da Páscoa
deus onipotente e eterno, que pela gloriosa ressurreição do vosso Filho nos 
confirmastes na fé, fazei que, associando-nos ao júbilo pascal da Santíssima 
Virgem Maria, mereçamos alcançar as alegrias da vida eterna. por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do espírito Santo. amém.

Para Pentecostes
deus onipotente e eterno, que pela manifestação do vosso espírito Santo 
destes início à igreja, com Maria e os apóstolos reunidos no Cenáculo, dai-
nos a graça de perseverarmos unânimes na oração, para que saibamos levar 
ao mundo a boa-nova da salvação. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do espírito Santo. amém.

InVOCAçÕES
1. Invocações tradicionais
d – Coração sagrado de Jesus,
T – tende piedade de nós.
d – Coração imaculado de Maria,
T – rogai por nós.
d – São José, esposo de Maria e pai adotivo do Filho de deus,
T – rogai por nós e pelos vocacionados.
d – São Miguel e todos os santos anjos,
T – rogai por nós.
d – São Marcelino Champagnat,
T – rogai por nós.
d – São pedro Chanel,
T – rogai por nós.
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d – bem-aventurados irmãos bernardo, laurentino, Virgílio, Crisanto e 
Companheiros Mártires,
T – rogai por nós.
d – Veneráveis irmãos Francisco, alfano e demais irmãos, santos e mártires,
T – rogai por nós.
d – Santos e Santas de deus,
T – intercedei por nós.
d – Que todos os fiéis falecidos, pela misericórdia de deus, descansem em paz.
T – Amém.
2. Invocações Maristas (A)
d – Cristãos fiéis de todos os tempos,
T – caminhai conosco.
d – irmãos Maristas que, pelo exemplo de vossa vida, anunciastes o 
evangelho à juventude,
T – caminhai conosco.
d – irmãos mártires, que selastes com a entrega da vida o vosso amor a 
deus e aos irmãos,
T – caminhai conosco.
d – Servo de deus ir. basílio rueda, sempre atento às necessidades dos 
outros e cultivador de  uma terna devoção à boa Mãe,
T – caminhai conosco.
d – Veneráveis irmãos Francisco e alfano, que seguistes a Jesus pela 
fidelidade ao “ser religioso”,
T – caminhai conosco.
d – bem-aventurados irmãos bernardo, laurentino, Virgílio, Crisanto e 
Companheiros, mártires da educação cristã da juventude,
T – caminhai conosco.
d – São Marcelino Champagnat, homem simples, paterno e sensível ao 
espírito,
T – caminhai conosco.
d – São pedro Chanel, primeiro Mártir da oceania,
T – caminhai conosco.
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d – São José, esposo de Maria e pai adotivo do Filho de deus,
T – caminhai conosco.
d – Maria, transparência de deus e síntese do evangelho,
T – caminhai conosco.
d – Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, Senhor da história, nosso caminho 
e salvação,
T – caminhai conosco para a casa do Pai.
d – Que todos os homens e mulheres falecidos, que contemplam o rosto de 
deus pai, revitalizem a nossa esperança.
T – Amém.

3. Invocações Maristas (B)
d – Maria, nossa boa Mãe, nosso recurso Habitual, Tu que tudo fizeste 
entre nós,
T – sê nossa Boa Mãe e abençoa nossa Família.
d – Marcelino Champagnat, nosso Fundador, homem em quem o espírito 
forjou o carisma e a missão dos irmãos Maristas,
T – tu, nosso pai, mantém vivo em nós teu carisma e a paixão por Jesus, para 
torná-lo conhecido e amado entre crianças, jovens e adultos.
d – bem-aventurados irmãos bernardo, laurentino, Virgílio, Crisanto e 
Companheiros, mártires da educação cristã da juventude,
T – iluminai todos os educadores de todas as nossas unidades educativas.
d – irmãos Francisco, alfano, basílio e vós todos, irmãos que nos 
precedestes no caminho do amor, da fidelidade e do serviço,
T – fazei que nós vos sintamos Irmãos e intercessores no cotidiano de nossas 
vidas.
d – Vós, nossos irmãos mártires dos cinco continentes, preciosos tesouros 
de nossa família,
T – dai-nos o sentido de uma fidelidade e de uma generosidade sem fronteiras.
d – Vós todos, antigos alunos, que acolhestes o Cristo e vos tornastes suas 
testemunhas entre os homens,
T – tomai, sob a vossa proteção, nossos alunos e nossos antigos alunos.
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d – Vós, pais e mães, que nos confiastes vossos filhos já santificados por 
vossa fé e vosso amor,
T – rogai para que nosso trabalho de educadores e apóstolos seja sempre 
paternal e maternal.
d – Vós todos, que haveis colaborado conosco, seduzidos também pelo 
carisma de São Marcelino Champagnat,
T – fazei que muitos descubram este carisma e sirvam ao Senhor e aos jovens 
com alegria.
d – Vós todos, Maristas  que estais no céu,
T – ajudai-nos hoje a anunciar e a glorificar Jesus, o Senhor da história. 
Amém.

OFERECIMEnTO dO dIA

1. Oferecimento do Apostolado da Oração
deus, nosso pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: minhas orações e 
obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em 
reparação de nossas ofensas, em união com o Coração de teu Filho, Jesus, 
que continua a oferecer-se a Ti, na eucaristia, pela salvação do mundo. 
Que o espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste 
dia para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de 
Jesus e da igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo padre para 
este mês... (acrescentar as intenções do mês). ofereço-te também por nosso 
instituto, pelas causas de beatificação e canonização, por nossos doentes, 
vocacionados, familiares e por nossas comunidades e por toda a Sociedade 
de Maria. amém.

JAnEIRO
para que, nos países asiáticos, os cristãos, bem como as outras minorias 
religiosas, possam viver a sua fé com toda a liberdade.

FEVEREIRO
para que aqueles que têm poder material, político ou espiritual não se 
deixem dominar pela corrupção.



18

MARçO
para que toda a igreja reconheça a urgência da formação para o 
discernimento espiritual, em termos pessoal e comunitário.

ABRIL
para que os responsáveis pelo planejamento e pela gestão da economia 
tenham a coragem de rejeitar uma economia de exclusão e saibam abrir 
novos caminhos.

MAIO
para que os fiéis leigos realizem a sua missão específica colocando a sua 
criatividade ao serviço dos desafios do mundo atual.

JunhO
para que as redes sociais favoreçam a solidariedade e o respeito pelo outro 
na sua diferença.

JuLhO
para que os sacerdotes que vivem o seu trabalho pastoral com dificuldade e 
na solidão se sintam ajudados e confortados pela amizade com o Senhor e 
com os irmãos e irmãs.

AGOSTO
para que as grandes escolhas econômicas e políticas protejam a família 
como um tesouro da humanidade.

SETEMBRO
para que os jovens do continente africano tenham acesso à educação e ao 
trabalho no próprio país.

OuTuBRO
para que os consagrados e as consagradas reavivem o seu fervor missionário 
e estejam presentes entre os pobres, os marginalizados e aqueles que não 
têm voz.

nOVEMBRO
para que a linguagem do coração e do diálogo prevaleça sempre sobre a 
linguagem das armas.
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dEZEMBRO
para que as pessoas comprometidas com o serviço da transmissão da fé 
encontrem uma linguagem adaptada aos nossos dias no diálogo com as culturas.

2. Oferecimento Marista
recebei, pai santíssimo, os nossos trabalhos e orações, alegrias e 
esperanças, angústias e sofrimentos deste dia, em união com os de todos 
os nossos irmãos, no coração de vosso Filho Jesus Cristo, nosso redentor. 
pela força transformadora do espírito Santo, colocamos nas vossas mãos 
a nossa vida e, sobretudo, o nosso esforço de construir o vosso reino e de 
testemunhar o vosso amor. pelas mãos de Maria, nossa boa Mãe, nós vos 
oferecemos este dia... (intenções do mês). nós vos oferecemos também a 
nossa comunidade para que forme santos e atraia ao seu seio jovens que 
queiram viver o evangelho do jeito de Maria. amém.

3. Oferecimento Mariano
Ó Maria, Virgem Santíssima, nossa mãe e rainha! Colocamo-nos sob 
a vossa proteção; recomendamo-nos, com filial confiança, à vossa 
misericórdia. Consagramo-nos e confiamos à vossa maternal solicitude, 
hoje e sempre, a nossa vida e a de todos os nossos irmãos, sobretudo os 
mais abandonados. em vós depositamos todas as nossas esperanças e 
consolações, todas as nossas fraquezas e trabalhos; enfim, todo nosso ser e 
agir, para que, por vossa poderosa intercessão e vossos preciosos méritos, 
procedamos sempre conforme a vontade do altíssimo deus, nosso pai, por 
Cristo, no espírito Santo. amém.

4. Oferecimento a deus Pai (Ir. José Milson)
pai santo, pai querido do coração, em comunhão fraterna pela graça do 
espírito Santo, reunidos com Maria, José, Marcelino e todos os santos, 
como filhinhos na vossa presença, vos agradecemos a imensa ternura com 
que nos amais e nos dais vida, para a grandeza da igreja e a alegria dos 
nossos irmãos. no início deste novo dia colocamos ternamente em vossas 
mãos, ó pai querido, toda a nossa vida, para que, como Maria, a serva do 
Senhor, façamos, hoje e sempre, a vossa vontade, cheios de alegria e de 
esperança. amém.
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5. Oferecimento da comunidade
pai santo, deus de amor e de paz, nós nos oferecemos, hoje e sempre, com 
Cristo, como chama de amor. Que vivamos, ó pai, dele e com ele, na igreja e 
com a igreja! olhai com misericórdia para o vosso povo e recebei, Senhor, 
a nossa vida. pela força do espírito Santo, iluminai, fortalecei e abençoai a 
cada um de nós e a nossa comunidade, na missão que nos confiastes por 
vosso servo São Marcelino Champagnat: levar o evangelho de Cristo ao 
coração das crianças e jovens, particularmente os mais necessitados. 
abençoai, Senhor, a nossa vida. Que ela seja para a vossa glória e a honra de 
Maria, para a santidade da igreja e a paz do mundo. amém.

6. Oferecimento da jornada
Senhor, deus santo, fiel e misericordioso, que permitistes chegarmos ao 
princípio deste dia, aqui estamos, congregados por vosso espírito, unidos 
a todos os irmãos para oferecer-vos esta jornada com tudo o que ela traz 
consigo, para nós e para toda a família humana: trabalho, sofrimento, 
alegria e solidariedade. Que as nossas orações, pensamentos, palavras e 
ações sejam, pela vossa graça, agradáveis aos vossos olhos. por Cristo nosso 
Senhor. amém.

7. Oferecimento (Charles de Foucauld)
pai, entrego-me nas vossas mãos. Fazei de mim o que vos aprouver. Seja o 
que for, dou-vos graças. estou disposto a tudo e aceito tudo, desde que a 
vossa vontade se cumpra em mim e em todas as criaturas. pai, não desejo 
mais nada. Confio-vos a minha alma. eu vo-la dou com todo o amor de que 
sou capaz, porque vos amo e necessito dar-me, colocar-me nas vossas mãos, 
sem medida, com infinita confiança, porque vós sois meu pai.

8. Oferecimento (Inácio de Loyola)
Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, a 
minha inteligência e toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo. 
Vós me destes tudo: eu vo-lo devolvo, Senhor. Tudo é vosso: fazei o que vos 
aprouver. dai-me o vosso amor e a vossa graça. isso me basta.
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ORAçÕES dIVERSAS

1. Angelus domini
V – Angelus Domini nuntiavit Mariæ
R –  Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria gratia plena. Dominus 
tecum, Benedicta tu in mulieribus et 
benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatoribus, nunc et in hora 
mortis nostræ. Amen.
V –  ecce ancilla domini
r –  Fiat mihi secundum verbum 
tuum.
Ave Maria...
V –  et Verbum caro factum est
r –  et habitavit in nobis. 
Ave Maria...
V –  ora pro nobis, sancta dei 
Genitrix
r –  ut digni efficiamur 
promissionibus Christi.
Oremus: Gratiam tuam, quæsumus 
domine, mentibus nostris infunde: 
ut qui angelo nuntiante, Christi 
Filii tui incarnationem cognovimus; 
per passionem ejus et crucem, ad 
resurrectionis gloriam perducamur. 
per eumdem Christum dominum 
nostrum. amen.

2. O Anjo do Senhor
d – o anjo do Senhor anunciou a 
Maria,
T – e ela concebeu do Espírito Santo.

ave-Maria, cheia de graça! o 
Senhor é convosco. bendita sois 
vóis entre as mulheres e bendito é o 
Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa 
Maria Mãe de deus, rogai por nós 
os pecadores, agora e na hora de 
nossa morte. amém.
d – eis aqui a serva do Senhor,
T – faça-se em mim segundo a vossa 
palavra.
ave, Maria…

d – o Verbo se fez carne
T – e habitou entre nós.
ave, Maria…

d – rogai por nós, santa Mãe de deus,
T – para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.

oremos: infundi, Senhor, em 
nossos corações, a vossa graça, 
vos suplicamos, a fim de que 
conhecendo, pelo anúncio do anjo, 
a encarnação de Jesus Cristo, vosso 
Filho, pelos merecimentos da sua 
paixão e morte cheguemos à glória 
da ressurreição. pelo mesmo Cristo, 
Senhor nosso.
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3. Tríduo da Paixão
d – Cristo por nós se fez obediente até a morte,
T – e morte de cruz!
pai-nosso…

6. Sub tuum præsidium
Sub tuum præsidium confugimus, 
Sancta Dei genitrix. Nostras 
deprecationes ne despicias in 
necessitatibus nostris, sed a periculis 
cunctis libera nos semper, Virgo 
gloriosa et benedicta.

7. Sob a vossa proteção
Sob a vossa proteção nos 
refugiamos, santa Mãe de deus. não 
desprezeis as nossas súplicas em 
nossas necessidades, mas livrai-nos 
sempre de todo perigo, ó Virgem 
gloriosa e bendita.

4. Regina Cœli
d – regina cœli, lætare, alleluia!
T – Quia quem meruisti portare, 
alleluia!

d – resurrexit sicut dixit, alleluia!
T – Ora pro nobis Deum, alleluia!

d – Gaude et lætare, Virgo Maria, 
alleluia!
T – Quia surrexit Dominus vere, 
alleluia!

Oremus: Deus, qui per 
resurrectionem Filii tui, Domini 
nostri Iesu Christi, mundum 
laetificare dignatus es: praesta, 
quaesumus; ut per eius Genetricem 
Virginem Mariam, perpetuae 
capiamus gaudia vitae. Per eundem 
Christum Dominum nostrum. 
T: Amen!

5. Rainha do Céu
d – rainha do céu, alegrai-vos, 
aleluia!
T – Porque aquele que merecestes 
trazer em vosso seio, aleluia!

d – ressuscitou como disse, aleluia!
T – Rogai a Deus por nós, aleluia!

d – exultai e alegrai-vos, ó Virgem 
Maria, aleluia!
T – Porque o Senhor ressuscitou 
verdadeiramente, aleluia!

Oração: deus, que vos dignastes 
alegrar o mundo com a ressurreição 
de vosso Filho Jesus Cristo 
Senhor nosso, concedei-nos, vos 
suplicamos, que por sua mãe, a 
Virgem Maria, alcancemos as 
alegrias da vida eterna. pelo mesmo 
Jesus Cristo, Senhor nosso. amém!
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8. Lembrai-vos
lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum 
daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência 
e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. animado eu, 
pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha 
mãe recorro. de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me 
prostro aos vossos pés. não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de 
deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que 
vos rogo. amém.

9. Mistérios do Rosário
Mistérios da alegria (segunda-feira e sábado)
1º – anunciação do anjo a Maria e a encarnação do Verbo (lc 1,26-38).
2º – Visita de Maria à sua prima isabel (lc 1,39-56).
3º – nascimento de Jesus num presépio, em belém (lc 2,1-20).
4º – apresentação do Menino Jesus no Templo (lc 2,22-35). 
5º – perda do Menino Jesus e o encontro no Templo (lc 2,39-52).
Mistérios da luz (quinta-feira)
1º – batismo de Jesus no rio Jordão (Mt 3,13-17).
2º – autorrevelação de Jesus nas bodas em Caná da Galileia (Jo 2,1-12).
3º – Jesus anuncia o reino e convida à conversão (Mc 1,14-15; Mc 2,3-12; lc 
7,47-50).
4º – Transfiguração de Jesus no monte Tabor (lc 9,28-35).
5º – instituição da eucaristia, na Última Ceia, expressão sacramental do 
mistério pascal (lc 22,14-20).
Mistérios da dor (terça e sexta-feira)
1º – agonia de Jesus no Jardim das oliveiras (Mc 14,32-38).
2º – Flagelação de Jesus no pretório de pilatos (Mt 27,24-26).
3º – Coroação de espinhos (Jo 19,2-5).
4º – Jesus carrega a sua Cruz até o Calvário (lc 23,26-31).
5º – Crucifixão e Morte de Jesus (Jo 19,25-30).
Mistérios da esperança (quarta-feira e domingo)
1º – ressurreição de Jesus (Mt 28,1-8).
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2º – ascensão de Jesus ao céu (at 1,6-11).
3º – descida do espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, no Cenáculo (at 
1,8.14; 2,1-4).
4º – assunção de Maria ao céu (ap 21,1-4).
5º – Coroação de Maria como rainha do céu, da terra e de toda criação (ap 
12,1-10; lc 1,46-55).

10. Oração a nossa Senhora pelas vocações
Ó Virgem imaculada, mãe do verdadeiro deus e mãe da igreja, contemplai 
esta seara imensa e intercedei para que o Senhor infunda fome de santidade 
em todo o povo de deus e conceda abundantes vocações de sacerdotes 
e religiosos, fortes na fé e zelosos dispensadores dos mistérios de deus. 
assim seja.

11. Oração vocacional
Senhor da Messe e pastor do rebanho. Faze ressoar em nossos ouvidos teu forte 
e suave convite: “Vem e segue-me”!. derrama sobre nós o teu espírito. Que 
ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. 
desperta nossas comunidades para a Missão. ensina nossa vida a ser serviço. 
Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na Vida religiosa Consagrada. 
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. dá 
perseverança aos formandos e seminaristas. desperta o coração de nossos 
jovens e adultos para o mistério pastoral em tua igreja. Senhor, envia operários 
para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da igreja, modelo dos servidores do 
evangelho, ajuda-nos a responder sim. amém.

12. Oração de Champagnat pelas vocações
Ó Maria, nossa boa Mãe, esta obra é vossa. Vós nos reunistes, apesar das 
contradições do mundo, para trabalharmos pela glória de vosso divino 
Filho. Se não vierdes em nosso auxílio, pereceremos, apagar-nos-emos 
como lamparina chegada à última gota de azeite; mas se este instituto 
desaparecer, não será a nossa obra que perecerá, porém a vossa, pois fostes 
vós que tudo fizestes entre nós. Contamos, pois, com o vosso poderoso 
auxílio, em que sempre confiamos. amém.
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13. Oração a São José (São João Paulo II)
Ó São José, homem justo, que trazíeis em vós o patrimônio da antiga aliança e 
estivestes no “princípio” da nova e eterna aliança em Jesus Cristo, indicai-nos 
os caminhos desta aliança salvífica, que prolonga na história a “plenitude dos 
tempos”, própria do mistério inefável da encarnação do Verbo. obtende para 
a igreja e para o mundo, assim como para cada um de nós, a bênção do pai, do 
Filho e do espírito Santo. amém.

14. Oração para pedir graça por intercessão de São Marcelino Champagnat
São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença 
de deus, cheio de fé e profunda confiança na proteção de Maria, e foste 
misericordioso para com o próximo, cheio de amor e carinho pelos pobres 
e pequeninos, os prediletos de deus. por isso, com grande confiança, nos 
dirigimos a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o pedido). isso te 
pedimos para a glória de deus, nosso pai querido. amém.

15. Oração para pedir a intercessão dos Bem-aventurados Irmãos 
Crisanto e Companheiros Mártires
Graças, pai, pelo dom da fé e pelo testemunho que os beatos mártires 
Maristas dão à sociedade, ao instituto e à igreja. esses sessenta e seis 
irmãos e dois leigos, com outros muitos homens e mulheres, afrontaram 
com a coragem de uma fé profunda as dificuldades e perseguições. eles 
nos animam e nos interpelam sobre o estilo e a vivência de nossa fé e de 
nosso seguimento a teu Filho Jesus. Com a boa Mãe, pedimos-te a força 
de teu espírito para que nós, irmãos e leigos, Maristas de Champagnat, 
vivamos em profundidade nossa fé, trabalhando a favor das crianças e 
jovens, especialmente dos mais necessitados, e semeemos na sociedade os 
valores evangélicos da fraternidade, da solidariedade e do perdão. bem-
aventurados mártires Maristas, rogai por nós. amém.

16. Oração para pedir graça por intercessão do Venerável Ir. Francisco
Senhor, nós te louvamos e bendizemos por teres chamado o irmão 
Francisco a seguir a vocação religiosa, desde a infância, para te servir com 
uma vida santa. Faze que também nós saibamos chegar a Jesus por Maria, 
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com boa vontade, simplicidade e abandono filial. nós te pedimos, por 
intercessão do irmão Francisco, que nos obtenhas o favor... (citar) e a 
graça de louvar-te hoje e sempre. amém.

17. Oração para pedir a intercessão do Servo de deus Ir. Basílio Rueda
deus pai, bom e misericordioso, que concedeste a teu servo irmão 
basílio rueda Gusmán um coração atento às necessidades dos 
outros, uma terna devoção à nossa boa Mãe e uma grande paixão pela 
difusão do teu reino, agradecemos pelo precioso dom de sua vida 
para o instituto Marista e para a igreja. pedimos-te a graça de que seja 
proclamado santo e permite que o invoquemos em nosso favor quando 
os problemas nos atormentarem e a doença nos enfraquecer. por sua 
intercessão pedimos... (citar o pedido) para que, livres dos nossos males 
e preocupações, possamos louvar-te agora e sempre. amém.

18. Maria, Mulher de Inspiração (Papa Francisco, 31-5-2013)
Maria, mulher da escuta, abre nossos ouvidos; faz com que saibamos 
escutar a palavra de teu Filho Jesus entre as mil palavras deste mundo; 
faz com que saibamos escutar a realidade em que vivemos, cada pessoa 
que encontramos, especialmente aquela que é pobre, necessitada, em 
dificuldade. Maria, mulher da decisão, ilumina nossa mente e nosso 
coração, para que saibamos obedecer à palavra de teu Filho Jesus, sem 
hesitação; dá-nos a coragem da decisão, de não nos deixar arrastar 
para que outros orientem nossa vida. Maria, mulher da ação, faz com 
que nossas mãos e nossos pés movam-se “depressa” em direção aos 
outros, para levar a caridade e o amor! amém.
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Espiritualidade e união com Deus

A espiritualidade, durante muito tempo, foi atribuída como 
característica específica de monges e grandes sábios. Era algo 
inalcançável para pessoas comuns, sem uma iniciação. Com o passar 
do tempo, muitos foram descobrindo os benefícios e a importância 
da espiritualidade no dia a dia. Hoje, a busca pelo equilíbrio espiritual 
encontra-se difundida em praticamente todos os espaços sociais. 
imerso em um mundo agitado, o sujeito busca a espiritualidade de 
modo simples e acessível. Dessa forma, ela deixa de ser patrimônio 
restrito a um pequeno grupo, para ser propriedade de todo aquele 
que deseja dar mais sentido à sua existência. Em meu dia a dia, a 
espiritualidade se traduz como exercício da consciência, de estar 
presente e ter convicção dos valores com os quais me proponho a 
viver. Eles são exercitados em momentos preestabelecidos durante 
o dia, como a oração da manhã, ao fim da tarde e celebrações 
eucarísticas, porém, não se resume a isso. Para mim, o novo se dá 
em vários momentos, em meio às atribuições e rotina, buscando 
fazer uma parada, prestando atenção em minha respiração, nesse 
sopro que gera vida, por muitas vezes traduzido como o próprio 
Deus. São momentos curtos, enquanto aguardo em um sinal de 
trânsito ou espero o elevador. Tomo consciência de minha essência 
e de que estou ligado a muitas pessoas que buscam, também, essa 
serenidade. Assim como Elias percebeu que o Senhor estava em 
uma brisa mansa, percebo, também, que a espiritualidade é coisa 
simples, basta buscá-la de coração aberto e sincero.

ir. Fabrício basso  
pMbSa
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iniciamos o ano sob a proteção de Maria, Mãe de deus e nossa mãe. neste 
dia dedicado à paz, em nossa Senhora temos a garantia de que o deus da 
paz, Senhor da História, deus conosco, há de nos valer na busca do diálogo, 
da compreensão e da fraternidade entre os povos. o povo de deus celebra 
hoje a festa de Maria Santíssima, a primeira festa mariana que surgiu na 
igreja do ocidente. nesta festa, proclama-se que Maria é verdadeiramente 
a Mãe de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro deus.
Espiritualidade: Três notas caracterizam a concepção cristã da paz: a paz 
é, antes de tudo, obra da justiça; a paz é, em segundo lugar, um trabalho 
permanente; a paz é, finalmente, fruto do amor, expressão de uma real 
fraternidade entre os homens. (Medellín, 2.14) 
Aniversário: 1818 – antônio Couturier, o quarto irmão Marista, entra no 
noviciado de la Valla. 1909 – publicação do primeiro boletim do instituto.
Lembrete: dia Mundial da paz. dia da Confraternização universal. 
Feriado no brasil. primeiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Crianças e adolescentes Migrantes, vulneráveis e sem voz. Maria, 
Mãe de deus, velai sobre as nações, os refugiados e desempregados de nosso país. 

Santo: Basílio Magno e Gregório nazianzeno, bispos e doutores da igreja, 
Turquia (século iV). Basílio destacou-se por sua capacidade intelectual e pela 
defesa da fé católica contra o arianismo. Criou uma imensa obra a serviço dos 
pobres: hospitais, asilos, casas de repouso, escolas de artesanato. Gregório, 
teólogo eminente e grande pregador, teve participação decisiva no Concílio 
de niceia como defensor da divindade de Cristo e do espírito Santo.
Espiritualidade: Marcelino optou por chamar de “irmãos” os primeiros 
Maristas em la Valla. ele acreditava na força do amor que constrói 
comunidade e cura as mágoas. Sua visão espalhou-se por toda a parte, 
superando tempo e espaço: “Todas as dioceses do mundo fazem parte de 
nossos planos”. (adr, 138)

Oitava do natal – 1ª semana do Saltério
SAnTA MARIA, MãE dE dEuS, solenidade
Liturgia: nm 6,22-27; Sl 66(67); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

Oitava do natal – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98); Jo 1,19-28

01

02

JANEIRO

JANEIRO

Segunda-feira

Terça-feira
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o nome de Jesus foi posto por Maria e José, em obediência à ordem dada 
por deus (lc 1,31 e Mt 1,20). aos Filipenses, paulo recorda “para que, ao 
nome de Jesus, se dobre todo joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos 
que vivem sob a terra, e, para a glória de deus, o pai, toda a língua confesse: 
Jesus é o Senhor” (Fl 2,10-11).
Santo: Genoveva, leiga, França (422-500). Quando Átila marchou contra 
paris, ela persuadiu os habitantes a não fugir, mas rezar e fazer jejum. 
Subitamente os bárbaros mudaram o curso de sua marcha. É invocada nas 
grandes calamidades e especialmente para obter chuva em tempos de seca.
Espiritualidade: deixamo-nos cativar por Jesus e pelo evangelho. 
aprendemos com ele os caminhos que conduzem ao reino e proclamamos 
sua mensagem e seu jeito de ser e de agir, através da presença, da palavra e 
da ação. (adr, 135)
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: São José, protege nossos educandos e educadores durante as férias.

SAnTÍSSIMO nOME dE JESuS 
Oitava do natal – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98); Jo 1,19-2803 JANEIRO

Quarta-feira

Aniversário: 1817 – Fundação do Instituto dos Irmãos Maristas. 1ª CASA 
GERAL dO InSTITuTO. numa casa alugada, em la Valla, perto de Saint-
Chamond, na França, o pe. Marcelino Champagnat, com 27 anos, iniciou a 
Congregação dos pequenos irmãos de Maria ou irmãos Maristas, dedicados 
à evangelização de jovens e crianças, pela educação, sobretudo  destinada aos 
mais desfavorecidos. os jovens Jean-Marie Granjon, de 23 anos, e Jean-baptiste 
audras, de 15 anos, foram seus primeiros discípulos. 1923 – primeira fundação 
Marista em el Salvador, américa Central.
Lembrete: 201 anos da fundação do instituto. Segundo dia do Tríduo pelas 
Vocações. 
Intenção: São Marcelino Champagnat, inspira-nos a viver o Carisma 
Marista entre as crianças e jovens. obrigado, Senhor, pelas vocações na 
tua igreja.
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Santo: Elisabete Ana Bayley Seton, religiosa, estados unidos (1774-
1821). buscou na leitura da palavra e na poesia religiosa a força de deus. 
Fundou escolas paroquiais para atender a minoria católica marginalizada. 
Sua obra está na origem do instituto das irmãs de São José. primeira santa 
dos estados unidos. Ângela de Foligno, viúva e mística, itália (1248-1309). 
aos 37 anos perdeu os filhos, marido e pais. Viveu profunda experiência 
mística, após a qual seguiu o exemplo de São Francisco na pobreza e na 
ajuda aos irmãos. Sua autobiografia é uma das mais preciosas obras místicas 
produzidas na idade Média. 
Espiritualidade: os votos religiosos – castidade, pobreza e obediência 
– expressam o compromisso do irmão de viver o mistério de deus 
juntamente com seus irmãos, sinal e profecia para a comunidade eclesial e 
para o mundo. (iMri, 18)
Intenção: São Marcelino Champagnat, inspira-nos a viver com alegria o 
Carisma Marista entre as crianças e jovens.

Oitava do natal – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Jo 3,7-10; Sl 97(98); Jo 1,35-4204 JANEIRO

Quinta-feira 

Oitava do natal – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Jo 3,11-21; Sl 99(100); Jo 1,43-5105 JANEIRO

Sexta-feira 

Santo: João newmann, bispo, estados unidos (1811-1860). padre 
redentorista e, mais tarde, nomeado bispo de Filadélfia. Construiu igrejas, 
fundou o sistema nacional de escolas paroquiais, estabeleceu congregações 
religiosas e defendeu a fé católica num ambiente hostil.  o conhecimento de 
seis idiomas modernos o tornou particularmente apto para o trabalho na 
sociedade americana, composta de muitas línguas.
Espiritualidade: “Se o desenvolvimento é o novo nome da paz”, o 
subdesenvolvimento latino-americano, com características próprias 
nos diversos países, é uma injusta situação promotora de tensões que 
conspiram contra a paz. (Medellín, 2.1)
Aniversário: 1970 – Fundação Marista na nicarágua, américa Central.
Lembrete: Toda primeira sexta-feira do mês é dedicada ao Sagrado 
Coração de Jesus.
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Intenção:  Jovens que iniciarão o pré-postulantado. presença Marista na 
nicarágua. Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias.

Santo: Anastácio, Jovial, Floro, Floriano, Pedro, Ratite, Tácio e Tilo, 
mártires († século iV). Vítimas da perseguição religiosa no governo de 
diocleciano, considerada a mais severa do império romano. nesse tempo, 
os cristãos já formavam parte significativa da população e expandiam sua 
presença por todo o império.
Espiritualidade: Maria é o elo de união na comunidade nascente de 
irmãos, que a acompanha, na qual está integrada como mãe e irmã: e nessa 
fraternidade orante recebe o espírito. (iMri, 20)
Aniversário: 1814 – Marcelino Champagnat recebe o subdiaconato das 
mãos do Cardeal Fesch, arcebispo de lyon, no dia da Festa da epifania. 
1826 – Marcelino Champagnat, por causa da gravidade da doença, faz um 
testamento, depois revogado, que deixava os bens do instituto aos cuidados 
dos padres Courveille e Verrier. 1960 – início da obra Marista em Sibu, 
Sarawak, Malásia, pelos irmãos da província da China.
Lembrete: Todo primeiro sábado do mês é dedicado ao Coração imaculado 
de Maria. 
Intenção: presença Marista no pacífico e na China. pesquisadores do 
patrimônio espiritual Marista. Maria, primeira discípula, caminhai conosco no 
seguimento de Jesus.

Oitava do natal – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Jo 5,5-13; Sl 147(147B) Mc 1,7-11 ou Lc 3,23-3806 JANEIRO

Sábado

SOLEnIdAdE dA EPIFAnIA dO SEnhOR 
 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 60,1-6; Sl 71(72); Mt 2,1-1207 JANEIRO

domingo 

epifania, em grego, significa manifestação. Jesus se manifesta e se revela aos 
reis magos, que vêm do oriente para adorá-lo e oferecer-lhe ouro, incenso 
e mirra. a estrela indica o menino que vem como luz do mundo e salvação 
para todos os povos. a origem oriental desta solenidade está implícita no seu 
nome: Epifania. os latinos usavam a denominação festividade da declaração 
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o batismo de Jesus nas águas do Jordão é atestado nos quatro evangelhos. a 
narrativa põe em destaque a revelação da ação da Trindade na vida de Jesus: o 
espírito que desce como pomba e a voz dos céus que anuncia: “Tu és o meu Filho 
amado”. esse evento marca também o início do ministério público do Senhor.
Santo: Severino, abade, roma (410-482).  em pleno declínio do império 
romano foi capaz de ler as entranhas dos acontecimentos, vendo nas 
invasões bárbaras o prenúncio de uma nova era, a surgir do decadente 
império. levou a boa-nova do evangelho aos jovens povos bárbaros. Foi 
estimado e respeitado por todos. Vivia na simplicidade, desapego de tudo.
Espiritualidade: a vida em comum nos serve de apoio e nos desafia a ser 
comunidade em missão. nosso ministério, à semelhança do ministério de 
Jesus, manifesta-se na total disponibilidade aos irmãos e irmãs. na verdade, 
somos pão de vida para os outros, como o de Jesus para nós. (adr, 107)
Lembrete: recordar a data do próprio batismo e agradecer. 

BATISMO dO SEnhOR, festa
1ª semana do Tempo Comum  – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 42,1-4.6-7 ou At 10,34-38; Sl 28(29); Mt 3,13-1708 JANEIRO

Segunda-feira

ou aparição com o significado de revelação da divindade de Cristo.
Santo: Raimundo de Peñafort, sacerdote dominicano, espanha (1180-
1275), memória. alcançou fama como professor universitário e foi eleito 
confessor do papa Gregório iX. eleito 3º Superior-Geral da ordem 
dominicana, realizou a revisão e a aprovação das constituições. Bem-
aventurada Lindalva Justo de Oliveira, religiosa, mártir, brasil (1953-1993). 
nascida no rio Grande do norte, entrou para a congregação das Filhas da 
Caridade. Morreu esfaqueada em Salvador, bahia, por um dos internos do 
abrigo no qual trabalhava. Foi beatificada em 2 de dezembro de 2007. 
Espiritualidade: a mensagem de Jesus é simples, mas desafiadora: “amai-
vos uns aos outros como eu vos amei”. Jesus não apenas prega a união, mas, 
vive-a. (adr, 95)
Intenção: a vivência da missa dominical. Vocacionados que se preparam 
para ingressar nas casas de formação.
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Intenção: Vivência e testemunho de nosso batismo. Jovens irmãos que 
renovaram seus compromissos. Missão Marista Ad Gentes. Vivência das 
conclusões do XXii Capítulo Geral. Todos os falecidos da Família Marista 
de Champagnat.

1ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 1,9-20; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; Mc 1,21b-2809 JANEIRO

Terça-feira  

o Tempo Comum começa no dia seguinte à celebração da festa do batismo do 
Senhor e se estende até a terça-feira antes da Quaresma, inclusive. recomeça 
na segunda-feira depois do domingo de pentecostes e termina antes do 1º 
domingo do advento. (nalC, 44)
Santo: André Corsini, religioso carmelita, bispo, itália (1301-1374). 
proveniente de família ilustre de Florença, itália, tornou-se grande 
pregador e depois bispo. enviado pelo papa para resolver disputas entre as 
famílias nobres e a população. É invocado para situações de conflitos civis e 
de desordens sociais.
Espiritualidade: a capacidade de ler os sinais dos tempos para captar, 
através deles, o apelo de deus para trabalhar de acordo com os seus planos, 
para perceber a presença de deus nas pessoas e especialmente nos pobres, é 
fruto do cultivo da contemplação, que nos ajuda a ver as coisas e as pessoas 
como deus as vê. (iMri, 19)
Aniversário: 1863 – pio iX aprova o instituto e as primeiras Constituições 
a título de experiência. os pequenos irmãos de Maria recebem o nome 
de irmãos Maristas das escolas FMS (Fratres Maristae a Scholis). 1902 – 
apresentados ao Vaticano os atos da causa de beatificação de Marcelino. 
1905 – ereção canônica do primeiro noviciado no brasil, em Mendes 
(rJ), assinada pelo Cardeal Ferrata, a pedido do ir. Teofânio (Théophane 
durant), Superior-Geral dos irmãos Maristas. 1957 –  irmãos de São pedro 
Claver, nigéria (África), unidos ao nosso instituto desde 1956, vestem o 
hábito religioso Marista no fim do retiro espiritual. 1999 – Consistório 
papal para aprovar a canonização de Marcelino Champagnat.
Intenção: ação de Graças pelo bem realizado nestes 155 anos da aprovação 
do instituto. noviços do instituto.
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Santo: Beata Ana dos Anjos Monteagudo, religiosa dominicana, peru 
(1602-1686). nascida em arequipa, entrou para o Mosteiro de Santa 
Catarina, contrariando a vontade dos pais. Como priora, promoveu uma 
profunda reforma religiosa na comunidade, baseada nas orientações do 1º 
Concílio de lima.
Espiritualidade: Gostaria de dizer-vos tantas coisas sobre o vosso passado 
missionário e pastoral e prestar homenagem a todos os que traçaram os sulcos 
do evangelho nesses campos tão amplos, tão inacessíveis, tão abertos e difíceis 
ao mesmo tempo para a difusão da fé e para a sincera vitalidade religiosa e 
social. (paulo Vi, discurso de abertura do ii CelaM, Medellín, 1968)
Aniversário: 1838 – Chegada dos primeiros missionários Maristas à nova 
Zelândia, oceania. 1899 – Falecimento do ir. norberto, assistente-Geral, a 
bordo do vapor portugal, quando retornava à França, após visita ao brasil. 
Intenção: obras Maristas na oceania. irmãos, leigas e leigos de 
Champagnat perseguidos e impedidos de anunciar a boa-nova. a proteção 
de São José, patrono do instituto.

1ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm  3,1-10.19-20; Sl 39(40), 2.5.7-8a.8b-9.10; Mc 1,29-3910 JANEIRO

Quarta-feira 

1ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 4,1-11; Sl 43(44),10-11.14-15.24-25; Mc 1,40-4511 JANEIRO

Quinta-feira 

Santo: higino, papa, Grécia/itália (†140). eleito sucessor do papa Telésforo, 
combateu ao lado de São Justino o gnosticismo. reestruturou a igreja e 
instituiu as ordens menores para melhorar o serviço da igreja e a preparação 
do sacerdócio. estabeleceu o costume do padrinho e madrinha no batismo.
Espiritualidade: nosso continente apresenta situações bem diferentes, mas 
que exigem solidariedade. a américa latina deve ser una e múltipla, rica 
em sua variedade e forte em sua unidade. (Medellín, Mensagem final, 1968)
Intenção: nossos padrinhos de batismo. irmãos, leigas e leigos do projeto 
Ad Gentes e Voluntariado internacional. 
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1ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 8,4-7.10-22ª; Sl 88(89),16-17.18-19; Mc 2,1-1212 JANEIRO

Sexta-feira 

Santo: Antônio Maria Pucci, sacerdote servita, itália (1819-1892). 
enviado para o convento de Viareggio, itália, como pároco da igreja de 
Santo andré, dedicou sua vida aos enfermos, aos pobres e aos jovens dessa 
cidade. durante a epidemia de 1854, teve atuação heroica. Foi responsável 
pela fundação da Sociedade da Santa infância.
Espiritualidade: não importa o que os membros de uma comunidade 
estejam fazendo  – reconhecemos em tudo as bênçãos de deus. Somos 
abençoados com o dom da vida e com os maravilhosos companheiros de 
jornada, de vida e de missão. (adr, 104)
Aniversário: 1993 – partida de dois irmãos da província do norte da 
espanha para fundar a primeira comunidade Marista em Koumra, no 
Chade, África.
Intenção: obras Maristas da África. irmãos estudantes do Centro 
internacional Marista de Formação (MiC) em nairóbi, Quênia.

Santo: hilário de Poitiers, bispo e doutor da igreja, França (315-367), 
memória. eleito bispo de sua cidade natal, lutou contra a heresia dos arianos, 
e foi mandado ao exílio pelo imperador Constâncio. autor de importantes 
obras teológicas, entre as quais um tratado sobre a Trindade, promoveu a 
união do pensamento cristão no oriente e no ocidente.
Espiritualidade: a comunidade dos irmãos vive sua missão profética 
contracorrente, pois, por seu estilo de vida segundo o evangelho, se opõe 
ao que o mundo promove. É um lugar de múltiplos compromissos, de 
interdependência mútua, de concórdia e de solidariedade. (iMri, 25)
Intenção: Conselhos provinciais do brasil Marista. Migrantes, refugiados 
e suas famílias.

1ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1ª; Sl 20(21), 2a-3.4-5. 6-7; Mc 2,13-1713 JANEIRO

Sábado 
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Santo: Santa Macrina, leiga, Turquia (século iV). estudou com São Gregório 
Taumaturgo. Foi mãe de São basílio e avó dos Santos: basílio Magno, Gregório 
de nissa, pedro de Sebaste e sua neta, também Macrina. Bem-aventurado 
Pedro donders, sacerdote redentorista, Holanda (1809-1887). Foi missionário 
em paramaribo, Suriname, onde ficou conhecido como “apóstolo” dos leprosos.
Espiritualidade: as famílias e as comunidades cristãs estão unidas em 
Cristo. nele encontramos a união entre nós e com a criação. a unidade com 
os outros fortalece nossa unidade com Cristo. nosso anseio mais profundo é 
o de amar e ser amados. (adr, 93)
Aniversário: 2012 – Falecimento do ir. Charles Howard, em
Campbeltown, austrália, 10º Superior-Geral no período de 1985 a 1993.
Lembrete: dia Mundial do Migrante e do refugiado.
Intenção: Gratidão pela vida, vocação e generalato do ir. Charles Howard.

2º dOMInGO dO TEMPO COMuM – 2ª semana do Saltério
Liturgia (ano B): 1Sm 3,3b-10.19; Sl 39(40); 1Cor 6,13c-15a.17-20; Jo 1,35-4214 JANEIRO

domingo 

2ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 15,16-23;  Sl 49(50); Mc 2,18-2215 JANEIRO

Segunda-feira 

Santo: Arnaldo Janssen, sacerdote, alemanha (1837-1909). professor de física 
e catecismo, renunciou ao cargo para se dedicar à sua paixão: as missões. Fundou 
as congregações missionárias dos padres Missionários do Verbo divino, das 
Missionárias Servas do espírito Santo e das irmãs da adoração perpétua.
Espiritualidade: antes das obras exteriores, a missão do irmão realiza-se 
em tornar Cristo presente no mundo, através do testemunho pessoal. não é, 
portanto, uma questão de tarefa, mas de identidade. (iMri, 28)
Aniversário: 1925 – partida dos irmãos da província do norte da espanha 
para Maracaibo, na Venezuela.
Lembrete: Missa pelos Membros da Família Marista de Champagnat.
Intenção: Membros da Família Marista de Champagnat.
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Santo: Marcelo, papa, mártir, roma (†309). dedicou-se à reorganização da 
igreja romana após a terrível perseguição de diocleciano. por sua posição 
contra os apóstatas, foi exilado pelo imperador Maxêncio. protetor dos que 
cuidam dos animais.
Espiritualidade: a igreja latino americana tem uma mensagem para todos 
os homens que, neste Continente, têm fome e sede de justiça. o mesmo deus 
que cria o homem à sua imagem e semelhança, cria a terra e tudo o que ela 
contém para uso de todos os homens e povos de modo que os bens criados 
devem bastar a todos, com equidade. (Medellín, 1.3)
Lembrete:  Jornada para o aprofundamento e o desenvolvimento do diálogo 
religioso judaico-cristão.
Intenção: Convívio pacífico e tolerante entre pessoas de diferentes religiões.. 
pessoas que pediram nossas orações e aquelas que prometemos rezar.

2ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 16,1-13; Sl 88(89); Mc 2,23-2816 JANEIRO

Terça-feira 

Santo: Antão, abade, egito (251-356), memória. isolado no deserto, era 
procurado por fiéis e filósofos. Sua biografia, escrita por atanásio de alexandria, 
tornou-se clássico da literatura cristã. Tornaram-se igualmente famosas as 
tentações de Santo antão, representadas por muitos artistas.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Silvia Maribel Arriola 
(1981). enfermeira, primeira religiosa mártir em uma frente de combate, 
acompanhando o povo salvadorenho. Ana Maria Castilho, militante cristã, 
mártir da justiça em el Salvador.
Espiritualidade: ao oferecer e receber amor, somos desafiados a combater a 
tendência ao individualismo, ao excessivo cuidado pessoal e à mesquinhez. 
isso exige o desenvolvimento do espírito de família. precisamos estar abertos 
aos outros: atentos às suas necessidades, dispostos a escutar e a colocar o nosso 
tempo à sua disposição. (adr, 108)

2ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 17, 32-33.37.40-51;  Sl 143(144); Mc 3,1-6 ou 
própria da memória: Mt 19,16-2617 JANEIRO

Quarta-feira  
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Aniversário: 1978 – Chegam ao brasil as irmãs Maristas e se instalam em 
Guaramirim, Santa Catarina.
Intenção: Membros de ordens Monásticas e Contemplativas. Mártires 
latino-americanos. irmãs Maristas, suas obras e vocações.

2ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Sl 55(56); Mc 3,7-1218 JANEIRO

Quinta-feira 

Santo: Margarida, leiga e mártir, Turquia (275-290). nascida numa 
florescente cidade da Ásia Menor, filha de sacerdote pagão e mãe cristã. 
educada pela mãe, acabou entregue pelo pai às autoridades locais para ser 
martirizada.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Sérgio Bertén (1982). 
religioso belga e companheiros, mártires da solidariedade com os 
camponeses da Guatemala.
Espiritualidade: esse espírito de família fez surgir uma espiritualidade 
fortemente relacional e afetiva. Hoje, com a presença feminina no ambiente 
marista, as imagens de irmãos e mães enriquecem o jeito marista de se 
relacionar e que influencia o nosso apostolado. nosso relacionamento é 
essencialmente o de irmãs e irmãos. (adr, 31)
Intenção: Cristãos perseguidos e impedidos de viver sua fé. Missionários 
Ad Gentes.

Santo: Odilo, monge, beneditino, França (962-1049). abade no mosteiro 
beneditino de Cluny, ajudou na proclamação da “trégua de deus”, que permitiu 
o desenvolvimento econômico da França. Foi responsável pela renovação dos 
conventos beneditinos e pela implantação da festa de finados.
Espiritualidade: Viver como irmãs e irmãos é um meio esperançoso e 
cuidadoso pelo qual as diferenças enriquecem a comunhão. a fraternidade 
Marista se torna, assim, sinal de esperança para um mundo que precisa cada vez 
mais de tolerância e paz. (adr, 120)
Aniversário: 1959 – primeira fundação Marista em nova Guiné, oceania.

2ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 24,3-21; Sl 56(57); Mc 3,13-1919 JANEIRO

Sexta-feira 
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Santo: Sebastião, leigo, mártir (†288), memória. oficial romano, preferiu a 
fidelidade a Cristo a qualquer honra civil e militar. Foi excluído do exército 
e martirizado na época de diocleciano. a iconografia retrata-o no martírio, 
crivado de flechas. 
Testemunho de vida cristã na América Latina: Padre Octavio Ortiz 
Luna e os Leigos Angel Morales, Jorge Alberto Gomes e mais dois outros 
(1979). assassinados quando participavam de um curso de formação 
cristã, na casa de retiros da arquidiocese de el Salvador.
Espiritualidade: É encorajador constatar que inúmeras pessoas, entre 
elas muitos jovens, ao enfrentarem situações aparentemente sem saída, 
respondem com empenho e paixão. organizados em grupos, trabalham 
em projetos de solidariedade, dedicados a construir um mundo melhor 
para todos. (adr, 126)
Lembrete: dia da fundação da cidade do rio de Janeiro.  
Intenções: devotos de São Sebastião. Habitantes do rio de Janeiro. 
Comunidades internacionais Mistas do projeto la Valla 200.

2ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Sl 79(80);  Mc 3,20-2120 JANEIRO

Sábado 

Intenção: bispos, párocos, conselhos paroquiais e ministérios leigos das 
comunidades eclesiais. Vocações Maristas no pacífico. presença Marista 
na oceania.

3º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Jn 3,1-5.10;  Sl 24(25); 1Cor 7, 29-31; Mc 1,14-2021 JANEIRO

domingo 

Santo: Inês, leiga, mártir, roma (291-304), memória. Martirizada aos 13 anos, 
tornou-se exemplo de fidelidade e fortaleza. Venerada pelas igrejas Católica, 
ortodoxa, anglicana e luterana. É uma das sete mulheres, excetuando a 
Virgem Maria, cujos nomes fazem parte do Cânon romano.
Espiritualidade: a oração em si mesma é o começo, o balbuciar de um diálogo 
que encontrará depois todo o seu esplendor. É a essência e antecipação da 
transcendência. (rueda, p. 23)
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Aniversário: 1952 – início da obra Marista em ruanda, África. 1996 – 
Falecimento do ir. basílio rueda, em Guadalajara, México, 9º Superior-Geral 
no período de 1967 a 1985.
Intenção: obras Maristas em ruanda. ação de graças pela vida, vocação e 
missão do ir. basílio como Superior-Geral do instituto.

Santo: Vicente Pallotti, sacerdote, roma (1795-1850). aberto às questões 
religiosas e sociais do seu tempo, antecipou-se ao Concílio Vaticano ii no 
que diz respeito à presença dos leigos na igreja. Fundou a Família palotina, 
padres, irmãos e irmãs. Bem-aventurado Guilherme José Chaminade, 
sacerdote, França (1761-1850). Fundou os Marianistas, uma instituição 
de leigos, que depois se tornou o primeiro instituto secular da igreja. 
Venerável Ir. Francisco Rivat, religioso, França (1808-1881). primeiro 
sucessor de São Marcelino Champagnat no governo do instituto dos 
irmãos Maristas.
Espiritualidade: Comunidades e famílias inspiradas pela espiritualidade 
Marista tornam-se fermento na massa, transformando nossa sociedade 
com humildade e eficácia. (adr, 154)
Aniversário: 1881 – Falecimento do ir. Francisco, em l’Hermitage, França, 
1º Superior-Geral no período de 1839 a 1860. 1991 – decreto sobre as 
virtudes heroicas do ir. alfano Vaser.
Intenção: Cuidadores da vida, a exemplo do ir. Francisco, nas nossas casas de 
repouso, centros geriátricos, hospitais e enfermarias das obras.

3ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); Mc 3,22-3022 JANEIRO

Segunda-feira

Santo: João Esmoler, bispo, ilha de Chipre (560-616). Contemporâneo 
de Santo anastácio, foi escolhido como patriarca de alexandria, mesmo 
sendo leigo, e, em 606, aclamado bispo. recebeu o nome de esmoler por 
sua generosidade para com os mais pobres. Ildefonso, bispo, doutor da 
igreja, espanha (607-667). natural de Toledo, estudou com Santo isidoro em 

3ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 23(24); Mc 3,31-3523 JANEIRO

Terça-feira  
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3ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 7,4-17; Sl 88(89); Mc 4,1-2024 JANEIRO

Quarta-feira 

Santo: Francisco de Sales, bispo, doutor da igreja, França (1567-1622), 
memória. Famoso por usar de bondade e paciência nas relações com os 
cristãos separados da igreja reformada. Seus livros estão entre as obras 
mais influentes da espiritualidade cristã dos séculos XVi e XVii. Marcelino 
Champagnat tirou daí elementos de sua espiritualidade. 
Espiritualidade: em um mundo multicultural e multirreligioso devemos 
urgentemente desenvolver estruturas interculturais que nos ensinem a viver 
essa realidade de modo construtivo. Comunidades multiculturais nos convidam 
a partilhar a riqueza de outras tradições e crenças, a crescer no respeito e na 
tolerância, a celebrar a generosa presença do amor de deus. (adr, 121)
Aniversário: 1810 – Falecimento, aos 64 anos, de Maria Teresa Chirat, mãe 
de Marcelino Champagnat.
Lembrete: aniversário do ir. emili Turú, 13º Superior Geral no período 
de 2009 a 2017, nascido em barcelona, Catalunha, espanha (1955). nossa 
Senhora da paz. dia nacional dos aposentados. dia da Constituição.
Intenção: Jornalistas e escritores católicos. nosso crescimento na vida 
espiritual e ardor apostólico no anúncio da boa-nova.

Sevilha. exerceu grande influência na idade Média, sobretudo por sua defesa 
da virgindade perpétua de Maria. É considerado o último padre do ocidente.
Espiritualidade: nossa missão pastoral é essencialmente um serviço 
de inspiração e educação das consciências dos fiéis para ajudar-lhes a 
perceberem as exigências e responsabilidades de sua fé, em sua vida pessoal 
e social. (Medellín, 1.6)
Aniversário: 1939 – Fundação Marista em Kutama, Zimbábue, África, 
por cinco irmãos canadenses e um australiano. assumiram a direção 
do Colégio dos padres Jesuítas. 1995 – Fundação Marista em pnon pen, 
Camboja, Ásia, por irmãos australianos.
Lembrete: dia internacional da Medicina integrativa.
Intenção: presença Marista no Camboja e no Zimbábue. as colaboradoras 
domésticas das comunidades religiosas e das famílias.
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Conversão de São Paulo: é relatada três vezes nos atos dos apóstolos (9,1-18; 
22,5-16; 26,9-18) e pelo próprio apóstolo em Gl 1,12-17. de perseguidor da 
igreja passa a ser testemunha da graça de deus e da salvação em Jesus Cristo, 
principalmente entre os pagãos. Fundador de comunidades, usava as cartas 
para estimular os cristãos a viverem fielmente segundo a fé que abraçaram.
Espiritualidade: para garantir uma vida em fraternidade é preciso viver 
um processo permanente de reconciliação. esse processo permite que 
retornemos sempre ao centro da comunidade: Jesus. (adr, 116)
Aniversário: 1923 – Cinco irmãos partem de popayán, Colômbia, para el 
Salvador, américa Central, a fim de dirigir o instituto Católico de Villa São Miguel.
Lembrete: aniversário de fundação da cidade de São paulo (Sp). dia do Carteiro.
Intenção: presença Marista em el Salvador. pais, familiares dos irmãos e 
membros do MChFM. o povo paulistano.

FESTA dA COnVERSãO dE SãO PAuLO
3ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia:  At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-1825 JANEIRO

Quinta-feira 

3ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-926 JANEIRO

Sexta-feira 

Santo: Timóteo e Tito, bispos, mártires (século i), memória. ambos foram 
colaboradores do apóstolo paulo. Timóteo, bispo em Éfeso, é martirizado 
em 97. Tito, bispo da igreja de Creta, sofreu o martírio no ano de 94. nas 
Cartas pastorais, dirigidas a eles, há recomendações para a formação dos 
presbíteros e leigos.
Espiritualidade: deus renova constantemente o dom dos mártires e santos 
Maristas para nos dar a oportunidade de vislumbrar novos horizontes de 
engajamento apaixonado por Jesus Cristo e seu evangelho. (adr, 154)
Intenção: profissionais da aeronáutica e Marinha. Jovens e crianças de nossas 
obras em vulnerabilidade social e os dependentes de drogas ilícitas.
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3ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-4127 JANEIRO

Sábado 

Santo: Ângela de Mérici, leiga, itália (1470-1540). pertenceu à ordem 
Terceira de São Francisco. para atender as famílias, especificamente as 
mulheres, fundou em bréscia a ordem das ursulinas, instituto feminino 
para assistência e formação de meninas pobres.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Miguel Angel nicolau (1977). 
Sacerdote salesiano, mártir da solidariedade e da entrega à juventude argentina.
Espiritualidade: onde quer que os seguidores de Champagnat se 
encontrem, unidos pela missão, é possível reconhecer o “espírito de família” 
como jeito marista de viver em comunidade. Com esse espírito, fazemos a 
experiência de pertença e de união, na missão. (adr, 32) 
Lembrete: dia internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.
Intenção: Jovens, animadores e assessores dos grupos da pJM. Vítimas 
dos conflitos raciais, religiosos, políticos e econômicos.  Fraternidades do 
Movimento Champagnat da Família Marista.

Santo: Tomás de Aquino, sacerdote dominicano, doutor da igreja, 
itália (1225-1274), memória. professor universitário, dedicou sua vida 
ao ensino e pesquisa da filosofia e da teologia. Sua obra, em especial 
a Suma Teológica, tornou-se referência para a teologia católica. É 
padroeiro das universidades católicas.
Espiritualidade: inspiramos os jovens a ser criativos na afirmação 
de sua própria identidade, enfrentando novos desafios na vida e 
aprofundando o conhecimento de si, dos outros, do mundo e de deus. 
(adr, 142)
Aniversário: 1947 – os irmãos Cirilo Manuel e Gregório Gabriel 
partem de recife, brasil, para iniciar a obra Marista em portugal. 
Intenção: presença Marista em portugal. Vivência das Constituições 
do instituto. 

4º dOMInGO dO TEMPO COMuM -  4ª semana do Saltério
Liturgia: dt 18,15-20; Sl 94(95); 1Cor 7,32-3528 JANEIRO

domingo 
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Santo: Sulpício Severo, leigo, França (363-420/25). de família 
aristocrática, era eloquente advogado. após a morte da esposa, dedicou-se 
à vida monástica, por influência de amigos como São paulino de nola e São 
Martinho. Famoso pela qualidade e beleza de seus escritos.
Espiritualidade: as famílias latino-americanas deverão organizar-se 
econômica e culturalmente para que suas legítimas necessidades e inspirações 
sejam levadas em conta. desta maneira assumirão um papel representativo e 
de participação eficaz na vida da comunidade global. (Medellín, 1.8)
Aniversário: 1826 – Marcelino, doente, vai convalescer na casa do padre 
dervieux, pároco de São pedro, em Saint-Chamond.
Lembrete: dia internacional do Hanseniano.
Intenção: pessoas enfermas. os médicos e enfermeiros de nossos hospitais 
e obras.

4ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13ª; Sl 3,2-3.4-5.6-7; Mc 5,1-2029 JANEIRO

Segunda-feira 

4ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3; Sl 85(86); Mc 5,21-4330 JANEIRO

Terça-feira 

Santo: Jacinta de Mariscotti, religiosa franciscana, itália (1585-1640). 
educada em um convento franciscano, usou seus recursos pessoais para 
tornar seus aposentos muito confortáveis. escandalizado, seu confessor a 
advertiu, e ela passou a usar roupas modestas, andar descalça e a fazer as 
tarefas mais humildes do convento.
Testemunho de vida no Mundo: Mahatma Gandhi (1948). profeta da paz 
e mártir da não violência.
Espiritualidade: ninguém se surpreenderá se reafirmarmos firmemente 
nossa fé na fecundidade da paz. este é o nosso ideal cristão. a violência não 
é nem cristã nem evangélica. o cristão é pacífico e não tem vergonha disto. 
não é simplesmente pacifista, porque é capaz de combater. prefere a paz à 
guerra. (Medellín, 2.15)
Aniversário: 1876 – os irmãos Sigismond, papinien e Matthew partem de 
londres para fundar a primeira escola Marista em Wellington, na nova Zelândia.
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Santo: João Bosco, sacerdote, itália (1815-1888), memória. Jovem padre, 
decidiu dedicar a vida em favor dos jovens pobres da cidade de Turim, 
sobretudo por meio da educação. para continuar seu projeto, fundou 
a Família Salesiana, que compreende os Salesianos, as Filhas de Maria 
auxiliadora e os Cooperadores Salesianos.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Gaspar Vivi (1980). leigo 
catequista na aldeia de Chanjul, Guatemala. Vicente Menchu, agricultor, 
indígena e catequista, defensor da comunidade indígena, na Guatemala.
Espiritualidade: Fazemos nossas finalmente as palavras do Santo padre, 
dirigidas aos sacerdotes e diáconos de bogotá, referindo-se a todos os que 
sofrem: “seremos capazes de compreender suas angústias e transformá-las 
não em cólera ou violência, mas sim em energia forte e pacífica para obras 
construtivas”. (Medellín, 2.19)
Aniversário: 1950 – Criação da união Missionária Marcelino Champagnat 
“para a expansão do reino de nosso Senhor”.
Intenção: ação de graças pelo bem realizado ao longo deste mês. Família 
Salesiana. proteção de São José sobre nossas obras educativas e sociais.

4ª semana do Tempo Comum  - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31(32); Mc 6,1-631 JANEIRO

Quarta-feira 

Intenção: presença Marista na nova Zelândia. novos alunos e assistidos de 
nossas escolas e obras Sociais. irmãos nas casas de repouso e recuperação.
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Missão – compromisso, fé e política

Diante do aniquilamento da fé e da descrença da política enquanto 
bem comum – causa coletiva –  somos interpelados a revisitar 
nossas fronteiras espirituais, ou melhor, abrir as janelas existenciais 
para que novos elos sejam firmados. Em quem colocamos nossa 
confiança? Nossas bases estão alicerçadas sobre a rocha? Quem são 
nossos pastores? Diante das inseguranças e marcados pelos medos 
contemporâneos, somos convidados enquanto caminheiros a ir ao 
encontro de Jesus de Nazaré que soube viver com intensidade sua 
missão, regou sua fé e a dos seus amigos e amigas com vivacidade 
e denunciando as injustiças, mazelas e marginalização dos 
empobrecidos fez de sua vida um caminho pelo e para o bem 
comum. Um ato político. Praticou com a própria vida e com a palavra 
anunciada! O nosso Deus não é intervencionista, Ele caminha conosco 
e se fazendo humano se interessa por nossa humanidade. “Juntos, 
rumo a um novo começo” é a invocação de que somos parte de uma 
instituição pulsante, que reconhece sua espiritualidade e enaltece 
o amor como força motriz para o anúncio de um mundo com mais 
esperanças, mais humano e com menos intolerância. Saibamos 
reconhecer o “projeto humanizador do Reino de Deus” no rosto de 
Marcelino Champagnat e de muitos que compartilham arduamente a 
missão, a fé e capacidade de fazer atuações dignificadoras.

Gustavo Cândido ornelas
analista de pastoral
pMbCn
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Santo: Ana Michelotti, religiosa, França/itália (†1888). afastada de 
seu país natal por causa da guerra franco-prussiana, foi para Turim e, 
em 1874, com duas companheiras, deu início às pequenas irmãs Servas 
do Sagrado Coração de Jesus, para o cuidado dos pobres e doentes.
Testemunho de vida cristã na América Latina: daniel Esquivel, mártir 
(1977). operário paraguaio, membro da equipe de pastoral de imigrantes 
paraguaios na argentina.
Espiritualidade: a profundidade da compaixão divina nos desafia a 
ser homens e mulheres de coração sem fronteiras, pois, em sua infinita 
bondade, deus continua a se envolver totalmente com as mulheres e 
homens de hoje, com seus desapontamentos e esperanças. (adr, 127)
Aniversário: 1856 – partida dos primeiros irmãos para a bélgica. 1869 – Visita 
do padre Colin a Saint-Genis-laval, França. Colin, apesar de seus 80 anos e 
quase completa cegueira, visita os irmãos Maristas de Saint-Genis-laval e presta 
homenagem emocionada ao instituto: “Como deus abençoou a obra do pe. 
Champagnat... adeus meus filhos, deixo-vos todos no sagrado coração de Maria”.
Lembrete: primeiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações de irmãos, leigas e leigos Maristas. presença Marista 
na bélgica.

4ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 2,1-4.10-12; Cânt.: 1Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd; Mc 6,7-1301 FEVEREIRO

Quinta-feira 

Conforme o costume judeu, os pais do Menino Jesus o levam 
ao Templo de Jerusalém, para ser oferecido como primogênito. 
destacam-se na cena as figuras anciãs de Simeão e ana, símbolos de 
israel, que acolhem Jesus como salvador. 
Espiritualidade: a igreja, deixando-se guiar pelo exemplo de Jesus, 
bom samaritano (cf. lc 10, 29-37), e sustentada pela sua força, 
sempre esteve em primeira fila nestes confins da caridade: muitos 
dos seus filhos e filhas, especialmente religiosas e religiosos, em 

APRESEnTAçãO dO SEnhOR, festa
4ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ml 3,1-4 ou hb 2,14-18; Sl 23(24),7. 8. 9. 10; 
Lc 2,22-40 mais breve: 2,22-3202 FEVEREIRO

Sexta-feira 



51

formas antigas e novas, consagraram e continuam a consagrar a sua vida a 
deus, dando-a por amor do próximo mais débil e necessitado. (eV, p. 56)
Aniversário: 1822 – ingresso do ir. estanislau no noviciado em la 
Valla. 1934 – Fundação Marista no uruguai, por cinco irmãos da 
província da espanha.
Lembrete: primeira sexta-feira do mês. Segundo dia do Tríduo pelas 
Vocações. dia Mundial da Vida Consagrada. neste dia se celebra no brasil 
nossa Senhora da Candelária, nossa Senhora da luz, nossa Senhora de 
belém, nossa Senhora da Vitória e nossa Senhora dos navegantes.
Intenção: Vocações na igreja. presença Marista no uruguai. irmãos 
noviços. Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias.

Santo: Brás, bispo, mártir, armênia (século iV). Médico e bispo de Sebaste, 
foi torturado e executado na época do imperador licínio. Seu culto se 
espalhou pelo oriente e pelo ocidente. nesse dia se ministra em muitas 
comunidades a bênção da garganta. Oscar, bispo, França/alemanha 
(801/865). Monge beneditino, foi enviado para evangelizar a dinamarca e 
Suécia, onde converteu reis e população, não sem inúmeras contrariedades 
e perseguições. É chamado apóstolo da europa do norte.
Espiritualidade: Sal da terra e luz do mundo, na igreja e na sociedade! os 
cristãos leigos e leigas receberam, pelo batismo e pela Crisma, a graça de 
serem igreja e, por isso, a graça de serem sal da terra e luz do mundo (Mt 
5,13-14). (Cnbb, doc 105, p. 11)
Aniversário: 1874 – Morte do ir. Marie nizier, em londres. ele fez parte do 
primeiro grupo de missionários e foi companheiro do padre pedro Chanel, 
em Futuna, oceania. 1914 – primeira fundação Marista na alemanha.
Lembrete: primeiro sábado do mês. Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações. 
Intenção: Vocações na igreja. a presença Marista na oceania. Maria 
envie vocações Maristas. Maria, primeira discípula, caminhai conosco no 
seguimento de Jesus. Cura dos enfermos da garganta.

4ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119), 9.10.11.12.13.14; Mc 6,30-3403 FEVEREIRO

Sábado 
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Santo: Catarina de Ricci, religiosa dominicana, Florença (1522-1590). 
priora do convento de São Vicente, manteve contato com pessoas influentes, 
entre elas Carlos borromeu, Felipe neri e três futuros papas. É conhecida por 
suas experiências místicas. João de Brito, sacerdote jesuíta, mártir, portugal 
(1647-1693). Missionário em Maduré, Índia, dedicou-se à evangelização, 
procurando se adaptar à cultura indiana. Seu pai, Salvador de brito pereira, 
foi Governador-Geral do brasil, no tempo do infante dom João iV.
Espiritualidade: a humildade, herança de Marcelino e dos primeiros 
irmãos, está no cerne de nossa espiritualidade. ela se manifesta na 
simplicidade de atitudes, especialmente na maneira de nos relacionarmos 
com deus e com os outros. esforçamo-nos por ser pessoas íntegras, 
autênticas, abertas e transparentes em nossos relacionamentos. (adr, 33)
Aniversário: 1911 – Quatro irmãos partem de barcelona para fundar a 
obra Marista no Chile.
Lembrete: dia Mundial do Câncer.
Intenção: presença Marista no Chile. pessoas portadoras de doenças 
graves. Santificação do dia do Senhor.

5º dOMInGO dO TEMPO COMuM  - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146(147),1-2.3-4.5-6; 1Cor 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-3904 FEVEREIRO

domingo

Santo: Ágata ou Águeda, leiga, mártir, Sicília (†250), memória. Jovem de 
origem nobre, por não negar a fé em Cristo, foi martirizada em Catânia, no 
tempo de décio. Seu culto faz parte da igreja universal desde o século iV e 
seu nome consta do Cânon romano.
Espiritualidade: para a comunidade de Marcelino hoje, a mesa da la Valla 
representa um poderoso símbolo de família e de serviço. Fabricada pelo 
próprio Champagnat, essa mesa pode ser considerada a expressão concreta 
de seus esforços para criar uma comunidade dedicada ao Senhor. (adr, 92)
Aniversário: 1872 – Falecimento, em Saint-Genis-laval, do irmão João 
batista Furet, biógrafo de Marcelino Champagnat e dos primeiros irmãos.
Lembrete: Missa pelos falecidos.
Intenção: estudiosos do patrimônio espiritual Marista. Gestores de 
nossas obras. Falecidos da Família Marista de Champagnat.

5ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132), 6-7.8-10; Mc 6,53-5605 FEVEREIRO

Segunda-feira 
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Santo: Paulo Miki e companheiros, religiosos e leigos, mártires, Japão 
(†1597), memória. paulo ingressou na Companhia de Jesus e se tornou 
eloquente pregador. por causa de disputas com a espanha, o imperador 
Hideyoshi expulsou do Japão os cristãos. os que ficaram foram perseguidos. 
paulo, dois jesuítas e outros leigos foram torturados e crucificados.
Espiritualidade: Marcelino acreditava que, ao construir a casa, ele estava 
construindo a comunidade. enquanto vivia o ritmo da comunidade, 
animava e alimentava a vida comunitária com seu exemplo, dedicando-se 
pessoalmente ao trabalho manual e à oração em comunidade. (adr, 100)
Intenção: Membros da Família Marista e a vitalidade do Carisma. 
Mestres de noviços. a igreja do Japão.

5ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83(84); 3.4.5.10.11; Mc 7,1-1306 FEVEREIRO

Terça-feira 

Santo: Egídio Maria de São José, religioso franciscano, itália (1729-
1812). ingressou na ordem dos Frades Menores franciscanos, como irmão. 
Consagrou suas energias ao serviço dos mais pobres e sofredores em 
nápoles, itália, vítimas de fortes tensões sociais e pobreza.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Massacre de Sepé Tiarajú (São 
Sepé) e 1.500 indígenas da república Cristã dos Guaranis, Caiboaté, São Gabriel, rio 
Grande do Sul (1756).  Foram assassinados pelos exércitos da espanha e de portugal.
Espiritualidade: os jovens são atraídos por essa espiritualidade da 
simplicidade. Quanto mais nossa evangelização e nossa catequese forem 
inspirados pela simplicidade marista, mais eficazes serão. (adr, 35)
Aniversário: 1746 – nascimento de Maria Teresa Chirat, mãe de Marcelino 
Champagnat. 1972 – Criação da província de portugal, angola e Moçambique.
Intenção: presença Marista em portugal, angola e Moçambique. Mães vivas 
dos irmãos e Formandos. a defesa dos povos indígenas do nosso país. São José 
inspire a ação formativa e educativa dos educadores Maristas.

5ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 10,1-10; Sl 36(37), 5-6.30-31.39-40; Mc 7,14-2307 FEVEREIRO

Quarta-feira 
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Santo: Josefina Bakhita, religiosa, Sudão (1869-1947). Quando jovem 
foi raptada e sofreu a violência da escravidão. na itália, conheceu as 
canossianas, Congregação das Filhas da Caridade de Santa Madalena de 
Canossa, foi batizada e se consagrou como religiosa. destacou-se pela 
piedade e amor a Cristo e à eucaristia, também pelo serviço social pelos 
pobres e desamparados. o milagre para sua canonização ocorreu com 
a cura de uma mulher de Santos(Sp).  Jerônimo Emiliano, sacerdote, 
itália (1481-1537). dedicou sua vida ao serviço de Cristo na pessoa dos 
homens mais miseráveis, sobretudo dos órfãos e meninos abandonados, 
e fundou a Sociedade dos padres Somascos para continuar esse trabalho.
Espiritualidade: a espiritualidade Marista inspira o nosso entendimento 
de como viver os mandamentos de Jesus e o sonho de Champagnat. 
ela se desenvolve à medida que crescemos no amor, na sinceridade e 
simplicidade, na vivência familiar e comunitária. (adr, 103)
Aniversário: 1851 – Falecimento do irmão lourenço, em l’Hermitage, 
terceiro irmão do instituto e catequista do bessat, distrito na região 
administrativa de ródano-alpes, no departamento de doubs.
Lembrete: a vivência dos documentos aprovados pelo XXii Capítulo Geral.
Intenção: irmãos, leigas, leigos e formandos. Catequistas. Zelo pela 
evangelização das crianças, jovens e adultos. 

5ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 11,4-13; Sl 105(106), 3-4.35-36.37.40; Mc 7, 24-3008 FEVEREIRO

Quinta-feira 

Santo: Miguel Febres Cordero, religioso lassalista, equador (1854-1910). 
Catequista equatoriano, tinha grande zelo na preparação das crianças para 
a primeira eucaristia. destacou-se como escritor e estudioso de gramática e 
filosofia e foi membro da academia de letras. É o primeiro santo equatoriano.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Felipe Balam Tomás (1985). 
religioso, missionário, servidor dos pobres, mártir na Guatemala.
Espiritualidade: deus nos criou pessoas sexuadas, de tal modo que 

5ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 11,29-32; 12,19; Sl 80(81),10-11ab.12-13.14-15; Mc 7,31-3709 FEVEREIRO

Sexta-feira 
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encontramos, nos relacionamentos com as pessoas, a nossa verdadeira 
natureza humana e espiritual. o relacionamento de Jesus com seus discípulos 
e amigos nos indica o jeito cristão, significativo e amadurecido, de intimidade 
e de amizade. (adr, 109)
Intenção: os perseguidos por causa da justiça e da fé. os voluntários em 
projetos Sociais.

Santo: Escolástica, leiga, itália (480-543), memória. irmã de São bento, 
sempre esteve ligada a ele pelo mesmo ideal de consagração a deus. Fundou as 
beneditinas. dócil à ação do espírito Santo adotou para si e sua comunidade a 
espiritualidade baseada na oração e na contemplação.
Espiritualidade: aceitamos as pessoas como elas são e nos aproximamos 
delas com sinceridade e generosidade, procurando sempre saber como se 
sentem conosco. oferecemos com boa vontade nosso perdão incondicional, e 
sempre tomamos a iniciativa da reconciliação. (adr, 37)
Intenção: Conselhos provinciais. Virtudes Mariais da alegria e do Serviço.

5ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 12,26-32; 13,33-34; Sl 105(106),6-7a.19-20.21-22; Mc 8,1-1010 FEVEREIRO

Sábado 

nossa Senhora de Lourdes
na gruta de Massabielle, a Virgem apareceu dezoito vezes à bernadete 
Soubirous, de 14 anos. na última se identificou: “eu sou a imaculada 
Conceição”. Quatro anos antes, pio iX tinha proclamado o dogma da 
Conceição imaculada da Santa Mãe de deus. o Santuário é o principal 
centro de peregrinação da França, para onde acorrem doentes e pessoas 
que buscam maior proximidade com deus.
Espiritualidade: Maria é inspiração para o relacionamento fraterno, 
como o foi para Marcelino e seus primeiros irmãos. nas bodas de Caná, 
ela foi sensível às necessidades das pessoas e, discretamente, interferiu 
para que a situação fosse resolvida. (adr, 113)

6º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Lv 13,1-2.44-46 ou à escolha: 2Reis 5,9-14; Sl 31(32),1-
2.5.11; 1Cor 10,31–11,1; Mc 1,40-4511 FEVEREIRO

domingo 
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Aniversário: 1954 – Fundação da Conferência nacional dos religiosos 
do brasil (Crb), rio de Janeiro (rJ).
Lembrete: dia Mundial do enfermo. a bênção da saúde.
Intenção: irmãos, leigas, leigos e formandos Maristas. enfermos de 
nossas Casas de repouso e das famílias.

6ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 1,1-11; Sl 118(119), 67.68.71.72.75.76; Mc 8,11-1312 FEVEREIRO

Segunda-feira 

Santo: Eulália, jovem mártir, espanha (†304). Foi martirizada aos 14 
anos de idade durante a perseguição movida pelo imperador Maximiano. 
recusando-se a oferecer sacrifícios aos ídolos, foi entregue a terríveis 
suplícios. Segundo São Gregório de Tours, no local de seu sepultamento 
haviam três árvores que no dia da festa de Santa eulália se cobriam de 
flores aromáticas, com poder de cura.
Testemunho de vida cristã na América Latina: dorothy Mae Stang 
(2005), religiosa das irmãs de nossa Senhora de namur, norte-americana 
naturalizada brasileira. assassinada na cidade de anapu, pará, por causa 
da sua luta pelos direitos humanos dos povos amazônicos e por uma 
reforma agrária justa.
Espiritualidade: as palavras irmão e irmã expressam com riqueza o 
estilo Marista de relacionamento. um irmão ou uma irmã é uma pessoa 
disponível, despretensiosa, sincera, gentil e respeitosa. É um jeito de 
relacionar-se que inspira confiança nas pessoas e dá esperança. (adr, 119)
Aniversário: 1867 – partida dos primeiros irmãos para a república da 
África do Sul. 1990 –  Fundação da 2ª Comunidade das irmãs Maristas no 
brasil, Tupi, belo Horizonte (MG).
Intenção: presença Marista na república da África do Sul. os sem-terra 
e para uma justa distribuição da terra nos diferentes países. as irmãs 
Maristas e suas vocações.
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Santo: Martiniano, monge, palestina (século iV). ingressou numa 
comunidade de eremitas, onde se entregou à vida reclusa. Sua fama 
percorreu a palestina e passou a ser procurado pela população para 
orientação espiritual.
Espiritualidade: o mesmo espírito de simplicidade nos encoraja a 
assumir um jeito simples de viver. isso significa evitarmos o consumismo, 
o acúmulo do supérfluo e o desperdício. (adr, 38)
Lembrete:  Carnaval. no brasil, feriado nacional. dia Mundial do rádio.
Intenção: a diversão sadia e geradora de mais vida. Comunicadores.

TEMPO dA QuARESMA
O tempo da Quaresma vai da quarta-feira de Cinzas até a Missa da Ceia 
do Senhor, exclusive. É o tempo para preparar a celebração da páscoa. 
“Tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica esclareça-se melhor a 
dupla índole do tempo quaresmal que, principalmente pela lembrança 
ou preparação do batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem 
com mais frequência a palavra de deus e entregarem-se à oração, os 
dispõe à celebração do mistério pascal” (SC, 109).

CAMPAnhA dA FRATERnIdAdE
a Conferência nacional dos bispos do brasil (Cnbb)  promove este ano, 
durante a Quaresma, a Campanha da Fraternidade, cuja finalidade 
principal é vivenciar e assumir a dimensão comunitária e social da 
Quaresma. a Campanha da Fraternidade ilumina de modo particular os 
gestos fundamentais desse tempo litúrgico: a oração, o jejum e a esmola.
neste ano, o tema da Campanha é “Fraternidade e superação da 
violência” e o lema: “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8). 

6ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 1,12-18; Sl 93(94),12-13a.14-15.18-19; Mc 8,14-2113 FEVEREIRO

Terça-feira 
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QuARTA-FEIRA dE CInZAS
dia de jejum e abstinência - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jl 2,12-18; Sl 50(51),3-4.5-6a.12-13.14.17; 
2Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-1814 FEVEREIRO

Quarta-feira 

Santo: Cirilo, monge (†869) e Metódio, bispo (†885), memória. eram 
irmãos, de Tessalônica, dedicaram-se à evangelização dos eslavos, na 
europa Central. Traduziram a bíblia em língua eslava para que as pessoas 
pudessem entender melhor a mensagem cristã. Junto com São bento 
foram proclamados patronos da europa.
Espiritualidade: Compartilhando a Vida, queremos aumentar o cuidado 
para com o planeta e toda a criação. Juntos, acalentamos a esperança de que 
toda a humanidade venha a reconhecer o mundo como seu lar e a usufruir da 
natureza com delicada harmonia. (adr, 122)
Aniversário: 1823 – perdido na neve, Marcelino Champagnat, com o 
irmão estanislau desmaiado nos braços, reza o “lembrai-vos”. a luz da 
lanterna de um camponês os salva da morte.
Lembrete: Quarta-feira de Cinzas. Jejum e abstinência. início da 
Campanha da Fraternidade.
Tema: Fraternidade e Superação da Violência.
Lema: em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8).
Intenção: lideranças comunitárias. párocos e Vigários paroquiais. 
Vivência da Campanha da Fraternidade.

Santo: Cláudio de la Colombière, sacerdote, jesuíta, França (1641-1682). 
Seu apostolado principal foi o confessionário e a difusão da devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus. Foi confessor de Santa Margarida Maria 
alacoque. Trabalhou na inglaterra e nas colônias inglesas da américa, e 
ajudou muitos exilados e clandestinos.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Camilo Torres (1966). 
Sacerdote, mártir das lutas de libertação do povo, Colômbia. Juan Alonso 
hernández (1981). Sacerdote, missionário do Sagrado Coração, defensor 
dos indígenas, na Guatemala.
Espiritualidade: a espiritualidade Marista, sendo apostólica, precisa 

 4ª semana do Saltério - Quinta-feira depois de cinzas
Liturgia: dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4.6; Sl 39; Lc 9,22-2515 FEVEREIRO

Quinta-feira 
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ser vivida em missão. participamos dessa missão da igreja, quando 
acolhemos o mundo, movidos pela compaixão. (adr,124)
Aniversário: 1947 – desembarcam em lisboa os irmãos Cirilo Manoel e 
Gregório Gabriel para iniciar a obra Marista em portugal.
Lembrete: Missa pelos Membros da Família Marista de Champagnat.
Intenção: presença Marista em portugal. os Gestores das obras 
educativas e Sociais. Membros da Família Marista de Champagnat. 

 4ª semana do Saltério - Sexta-feira depois de cinzas
Liturgia: Is 58,1-9ª; Sl 50(51),3-4.5-6a.18-19; Mt 9,14-1516 FEVEREIRO

Sexta-feira 

Santo: Onésimo, discípulo de paulo (†109). depois de praticar um furto, 
encontrou-se com o apóstolo paulo na prisão, onde foi instruído na fé cristã 
e batizado. a carta de paulo a Filemon narra sua relação com o escravo que 
se tornou Santo. Foi grande testemunha da ressurreição de Cristo.
Espiritualidade: ao olhar a realidade do mundo, enchemo-nos de 
admiração e perplexidade. de um lado, celebramos a maravilhosa 
diversidade da natureza e sua sublime harmonia, assim como a rica 
diversidade cultural da humanidade. de outro, estarrece-nos a violência, 
a insegurança, a pobreza e o desespero. (adr, 125)
Intenção: profissionais da saúde. nosso crescimento em santidade.

4ª semana do Saltério - Sábado depois de cinzas
Liturgia: Is 58,9b-14; Sl 85(86), 1-2.3-4.5-6; Lc 5,27-3217 FEVEREIRO

Sábado 

Santo: Sete Santos Fundadores dos Servitas (Servos de Maria), itália 
(†1310). Comerciantes, abandonaram suas atividades para se dedicar aos 
pobres e buscar a santidade pela imitação de nossa Senhora. Fundaram a 
ordem dos Servidores de Maria, sob a regra de Santo agostinho.
Espiritualidade: Maria foi “depressa” anunciar com júbilo a notícia 
de um deus amoroso e a promessa segura de que o reino de justiça e 
fidelidade estava a caminho. ela ofereceu a isabel o auxílio concreto das 
mãos e a experiência do espírito. (adr, 133)
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Lembrete: nossa Senhora do desterro.
Intenção: devotos de nossa Senhora do desterro e o povo do estado de 
Santa Catarina, brasil.

Santo: Bem-aventurado Frei Angélico, sacerdote dominicano, itália 
(1387-1455). Conhecido como pintor de obras importantes, como os 
afrescos do convento de São Marcos, em Florença. pelas suas qualidades 
humanas e espirituais foi eleito superior-geral do convento de Fiesole. 
patrono dos artistas. Gertrudes Comensoli, religiosa sacramentina, 
itália (1847-1903). preocupada com a situação das jovens, fundou uma 
Congregação das irmãs Sacramentinas, voltada para a educação, com forte 
inspiração eucarística.
Espiritualidade: a espiritualidade dá sentido às experiências humanas 
e nos permite interpretar a vida com os olhos e o coração de deus e 
compreendê-la como um projeto do Senhor. (adr, 129)
Intenção: artistas sacros e estudiosos das artes sacras. a Santificação do 
dia do Senhor. as Sacramentinas.

1º dOMInGO dA QuARESMA - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 9,8-15; Sl 24(25),4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pd 3,18-22; Mc 1,12-1518 FEVEREIRO

domingo 

Santo: Bonifácio de Lausanne, bispo, bélgica (1188-1265). Mestre de 
teologia em paris e bispo de lausanne, renunciou à cátedra episcopal, 
preferindo viver no convento cisterciense de la Cambre. defensor 
dos pobres, especialmente dos doentes de hanseníase e dos deficientes 
visuais, educador e ardoroso pregador contra os vícios e corrupções de 
seu tempo.
Espiritualidade: Todos os Maristas partilham a mesma missão: tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado. Como fizeram os apóstolos, centramos 
apaixonadamente nossa vida em Jesus. (adr, 135)
Aniversário: 1962 – os primeiros irmãos viajam para Costa rica.
Lembrete: dia Mundial da Justiça Social.

1ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19),8.9.10.15; Mt 25,31-4619 FEVEREIRO

Segunda-feira 
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Intenção: irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e amigos 
em vida. presença Marista na Costa rica. aumento do senso de Justiça 
Social em nossos países.

Santo: Bem-aventurados Francisco Marto (1908-1919) e Jacinta Marto 
(1910-1920), videntes de Fátima, portugal, e primos da ir. lúcia de Jesus. 
após as visões, Francisco escolheu rezar na solidão para consolar Jesus 
pelos pecados do mundo e Jacinta optou pelo caminho da penitência e 
sacrifício pela conversão dos pecadores. ambos praticavam mortificações.
Espiritualidade: Jesus vive sua missão através da palavra e do testemunho. 
em seus relacionamentos, Jesus supera as fronteiras da religião e da cultura. 
nos encontros com as pessoas, ele as valoriza e conforta, mas também as 
desafia. (adr, 136)
Lembrete: dia nacional do Migrante italiano.
Intenção: devotos de nossa Senhora de Fátima. o povo português. 
Comunidades internacionais Mistas do projeto la Valla 200

1ª semana da Quaresma  - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 55,10-11; Sl 33(34),4-5.6-7.16-17.18-19; Mt 6,7-15 20 FEVEREIRO

Terça-feira 

Santo: Pedro damião, monge, bispo, doutor da igreja, itália (1007-1072), 
memória. Formado em direito e teologia, dedicou-se à vida monástica, 
ajudando os mosteiros a voltarem à austeridade original. ajudou a 
combater heresias e práticas abusivas nas igrejas, como a simonia. 
escreveu o Ofício da Beata Virgem.
Espiritualidade: desejamos ser a memória visível e permanente do amor 
e da misericórdia de deus em meio às pessoas: “sinais vivos da ternura do 
pai”. apesar de nossas limitações tão evidentes, sua bondade nos torna 
capazes de superá-las. (adr, 137)
Lembrete: nossa Senhora Mãe da eucaristia. dia internacional da 
língua Materna. ernesto Sánchez, 14º Superior Geral, nasceu em 
Guadalajara, México, no dia 21 Fevereiro de 1961.

1ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jn 3,1-10; Sl 50(51),4.12-13.18-19b; Lc 11,29-3221 FEVEREIRO

Quarta-feira 
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Intenção: amor à eucaristia. Gratidão a São José pela constante proteção 
dos nossos educandos.

Festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo. dia em que os romanos faziam 
memória de seus mortos e comiam junto a suas sepulturas, ao redor da 
“cátedra”. a partir do século iV, os cristãos começaram a celebrar essa data 
para honrar a cátedra de pedro, chefe da igreja de roma: “Tu és pedro, e sobre 
esta pedra edificarei a minha igreja” (Mt 16,18).
Espiritualidade: Ser “irmão” significa ter relacionamento simples, 
acolhedor e encorajador, apoiado sempre na compaixão, na alegria e na 
cordialidade. Somos irmãs e irmãos de todos os que vamos encontrando 
vida afora. (adr, 139)
Aniversário: 1957 –  início da obra Marista na bolívia.
Lembrete: o noviciado interprovincial da região américa Sul  em 
Cochabamba, bolívia. 
Intenção: irmãos noviços. presença Marista na bolívia. intenções do 
Santo padre, o papa Francisco.

1ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6; Mt 16,13-1922 FEVEREIRO

Quinta-feira 

Santo: Policarpo, bispo, mártir, Turquia (†155), memória. discípulo 
do evangelista João, foi bispo de esmirna, uma das igrejas citadas no 
apocalipse (2,8-11). de seus escritos restou apenas a Carta de Policarpo 
aos Filipenses, um dos registros mais antigos sobre uma comunidade cristã.
Espiritualidade: acolhemos com entusiasmo os jovens, para que 
mantenham relacionamentos significativos com pessoas em quem possam 
confiar. desse modo, com eles, tornamo-nos semeadores de esperança e lhes 
mostramos como são profundamente amados por deus. (adr, 141)
Aniversário: 1942 – Morre o irmão diógenes Henri decuwe, aos 82 anos, 
em Saint-Genis-laval, França, 6º Superior-Geral, de 1920 a 1942.
Intenção: Superiores-Gerais falecidos. Feliz início das atividades 
escolares e sociais.

1ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 18,21-28; Sl 129(130),1-2.3-4.5-6.7-8; Mt 5,20-2623 FEVEREIRO

Sexta-feira 
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Santo: Sérgio, mártir, Turquia (†305). o relato de seu martírio foi 
conservado em um escrito da época do imperador diocleciano. ao 
se negar a prestar culto em honra a Júpiter, proclamando a todos que 
somente Jesus Cristo era digno de todo louvor e adoração, ele e outros 
cristãos foram decapitados pela autoridade local.
Espiritualidade: buscamos ocasiões e razões para estar com as crianças e 
jovens, e assim poder participar de seu mundo e de sua vida. para muitos 
deles, somos o único evangelho que terão oportunidade de ler. (adr, 142)
Intenção: animadores Vocacionais e animadores da pJM. Fraternidades 
do Movimento Champagnat da Família Marista.

1ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: dt 26,16-19; Sl 118(119),1-2.4-5.7-8; Mt 5,43-4824 FEVEREIRO

Sábado 

Santo: Valburga, monja, inglaterra/alemanha (710-779). enviada 
à alemanha para fundar mosteiros e escolas entre populações recém-
convertidas.  dois milagres ficaram famosos em sua vida: um, o da luz 
sobrenatural que envolveu a sua cela e, o outro, o da cura da filha de um 
barão. atribui-se a ela um fluído aromático que ainda hoje brota do altar 
onde seu corpo foi colocado. o óleo opera inumeráveis milagres, mesmo 
em nossos dias.
Espiritualidade: participando do mundo das crianças e dos jovens, 
defrontamo-nos com injustiças, sofrimento e, frequentemente, com 
maldade. Jesus nos convida a incorporar tais experiências à nossa vida 
como participação no Mistério pascal –  o paradoxo que transforma o 
fracasso em vida, vida nascida do sofrimento. (adr, 143)
Aniversário: 1906 – Cinco irmãos Maristas são assassinados em 
nanchang, China.
Intenção: Crianças, jovens e adultos que farão a primeira eucaristia e 
Crisma neste ano. presença Marista na Ásia

2º dOMInGO dA QuARESMA - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sl 115(116B),10.15.16-17.18-
19; Sl 114; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-1025 FEVEREIRO

domingo 
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Santo: Paula Montal Fornés, religiosa, espanha (1799-1899). dedicou-
se à formação e educação das meninas e jovens. Fundou a Congregação 
de Filhas de Maria, ligada à espiritualidade de São José Calazans. Seu 
lema: “Salvar a família, educar as meninas no santo temor de deus”.
Espiritualidade: para nós, a educação é um meio privilegiado de 
evangelização e promoção humana. o grande alcance de nossas obras 
educativas responde às muitas e novas necessidades dos jovens de todas 
as partes. assumindo essas obras, cada serviço que prestamos revela 
preferência por aqueles que jamais são preferidos. (adr, 146)
Intenção: as religiosas das escolas pias e suas colaboradoras. a 
mortificação dos sentidos para melhor percebermos os sinais de deus 
presentes na realidade.

2ª semana da Quaresma - 2ª semana do Saltério
Liturgia: dn 9,4b-10; Sl 78(79),8.9.11.13; Lc 6,36-3826 FEVEREIRO

Segunda-feira

Santo: Leandro, bispo, espanha (550-600). arcebispo de Sevilha, irmão 
mais velho dos Santos isidoro, Fulgêncio e Florentina, foi reconhecido 
pelo zelo apostólico com o título de “apóstolo dos Godos”. introduziu o 
Credo niceno-constantinopolitano na celebração eucarística.
Espiritualidade: nossa opção de estar com os jovens e de partilhar suas 
condições impele-nos a criar novos modos de educar e evangelizar. os 
Maristas partilham uma diversidade de atividades pastorais com outras 
pessoas empenhadas, oferecendo um rosto à compaixão, mão e voz, à 
promoção da justiça. (adr, 147)
Aniversário: 1911 – Chegada dos irmãos Maristas ao Chile, procedentes 
de barcelona, espanha. em 25 de março iniciam o apostolado em Santa 
rosa de los andes, instituto Chacabuco.
Lembrete: dia nacional do livro didático.
Intenção: doentes de nossas comunidades e famílias. perseguidos por 
causa da justiça e os promotores da paz. Compositores dos livros didáticos. 
Colaboradores da editora FTd.

2ª semana da Quaresma - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 1,10.16-20; Sl 49(50),8-9.16bc-17.21.23; Mt 23,1-227 FEVEREIRO

Terça-feira  
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2ª semana da Quaresma - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 18,18-20; Sl 30(31),5-6.14.15-16; Mt 20,17-2828 FEVEREIRO

Quarta-feira 

Santo: Edwiges, leiga, Hungria (1371-1399). Filha de luís d’anjou, rei da 
Hungria e da polônia. Viúva, tornou-se monja e dedicou-se à caridade. 
Fundou a universidade de Cracóvia, além de hospitais para os pobres. 
Ganhou fama de protetora dos endividados por ajudar detentos sem 
recursos para pagar suas dívidas.
Espiritualidade: o agonizante Jean-baptiste Montagne impeliu Marcelino 
a iniciar o seu projeto de ter irmãos para a educação das crianças menos 
favorecidas da região rural. Quem são os Montagne de hoje? Quem nos 
impele a dar uma resposta apostólica? São questões cruciais no processo 
permanente de discernimento. (adr, 148)
Intenção: ação de graças pelo bem realizado durante o mês. Feliz início 
das atividades educativas e sociais de algumas províncias.
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Laicato Jovem

Para mim, o novo começo do instituto Marista passa por atender, 
com carinho e alegria, aos pequeninos mais necessitados em todas 
as partes. É buscar uma educação baseada em valores humanos e 
que gere pensamento crítico. É fazer o Cristo ser conhecido por seus 
ensinamentos de amor de Deus e de fraternidade, para, dessa forma, 
o tornar amado e seguido. Para mim, se faz “o novo começo Marista” 
por meio da busca contínua pelo Reino de Graças vindas de Deus, 
espelhando-se nas lições de amor e na confiança em Maria, nossa Boa 
Mãe, que Champagnat nos deixou.

alexandre bordin
laicato Jovem de Jaraguá do Sul
pMbCS
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Santo: Venerável Irmão Alfano Vaser, religioso Marista, itália (1873-
1943). primeiro irmão Marista italiano, dedicou a maior parte de sua vida à 
formação, em especial como mestre de noviços. na primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), atuou junto aos soldados, como atesta sua carta ao ir. Teófano: 
“Procuro encorajar nossos soldados com cartas e tento fazer entrar em seus 
corações e em suas almas as motivações religiosas” (1º-10-1917).
Espiritualidade: dirigimo-nos àqueles lugares onde ninguém quer ir, 
para lá partilharmos o sofrimento, como Maria ao pé da cruz e, assim, 
sermos presença fiel e serviço, apesar de todos os riscos. (adr, 149)
Aniversário: 1858 – pio iX recebe em audiência os irmãos Francisco e 
luís Maria. 1943 – Morre o irmão alfano, em Ventimiglia, itália. 1954 – 
primeira fundação em angola. 
Lembrete: primeiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. a bênção de deus e a intercessão de São José 
para as atividades pastorais deste mês. presença Marista em angola.

2ª semana da Quaresma - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4.6; Lc 16,19-3101 MARÇO

Quinta-feira  

Santo: Bem-aventurado henrique Suso, sacerdote dominicano, 
alemanha (1295-1366). discípulo de Mestre eckhart, foi exilado por 
causa das disputas entre o papa e o imperador. após período de fé incerta 
e viver uma experiência mística, na qual, viu um anjo unindo o seu 
coração ao do Cristo, marcou com ferro em brasa o nome de Jesus no lado 
esquerdo do peito.  autor de textos místicos, sua obra foi amplamente 
utilizada em toda a idade Média, em particular Relógio da Sabedoria.
Espiritualidade: a imagem de Marcelino Champagnat que ocupa um dos 
nichos da fachada externa da basílica de São pedro, mostra o Fundador 
carregando um menino sobre os ombros. reconhecemos, nessa 
expressão artística, um símbolo da força inspiradora da espiritualidade 
Marista para o mundo de hoje. (adr, 153)
Lembrete: primeira sexta-feira do mês. Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

2ª semana da Quaresma - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105),16-17.18-19.20-21; 
Mt 21,33-43.45-4602 MARÇO

Sexta-feira 



69

Intenção: Vocações na igreja. Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a 
humildade de coração e atitudes solidárias. Vivência da Quaresma.

Santo: Marino e Astério, leigos, mártires, palestina (†262). Marino, 
acusado, preferiu confessar sua fé em Jesus Cristo, sendo por isso 
decapitado. astério, senador romano, que acompanhava a execução, 
tomou a própria túnica, envolveu-lhe o corpo e o carregou para sepultá-lo 
com dignidade. por esse motivo, foi igualmente executado.
Espiritualidade: nossa missão, fundada na experiência de sermos profundamente 
amados por Jesus, é torná-lo conhecido e amado. (adr, 154)
Aniversário: 1911 – Criação das províncias do Canadá e dos estados unidos. 
1911 – a província de Saint-Genis-laval envia cinco irmãos ao Ceilão, hoje Sri 
lanka, para auxiliar os padres Jesuítas no Colégio de batticaloa, Colombo.
Lembrete: primeiro sábado do mês. Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. Maria, primeira discípula, caminhai conosco 
no seguimento de Jesus. presença Marista no Canadá, nos estados unidos 
e no Sri lanka.

2ª semana da Quaresma - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103),1-2.3-4.9-10.11-12; Lc 15,1-3.11-3203 MARÇO

Sábado

Santo: Casimiro, leigo, polônia/lituânia (1458-1483). Jovem príncipe, 
herdeiro da letônia e lituânia, praticou as virtudes cristãs de modo 
exemplar. Tinha grande zelo pela propagação da fé, forte devoção à sagrada 
eucaristia e a nossa Senhora. patrono da polônia e da lituânia.
Espiritualidade: Sustentados pela fé, a espiritualidade Marista nos impele 
a partir em busca de horizontes inexplorados: como Marcelino, atentos aos 
pobres Montagnes; como Marcelino, assumimos sem hesitação o dom da 
educação; como Marcelino empenhamo-nos ativamente na abertura de 
novos espaços de diálogo intercultural e inter-religioso. (adr, 155)
Aniversário: 1840 – Marcelino Champagnat sofre de fortes dores nos 
rins, que não o deixarão até a morte. era quinta-feira de cinzas.
Intenção: Vivência da Campanha da Fraternidade. igreja da polônia e da lituânia.

3º dOMInGO dA QuARESMA - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 20,1-17 ou abrev. Ex 20,1-3.7-8.12-17; 
Sl 18(19b),8.9.10.11; 1Cor 1,22-25; Jo 2,13-2504 MARÇO

domingo
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Santo: João José da Cruz, religioso, franciscano, itália (1654-1734). 
procurou encarnar em si o exemplo de vida evangélica de São Francisco de 
assis. Tornou-se famoso entre o povo e por sua humildade foi venerado, 
ainda em vida, por causa de sua dedicação aos pobres e doentes.
Espiritualidade: o evangelho da vida está no centro da mensagem 
de Jesus. amorosamente acolhido cada dia pela igreja, há de ser fiel e 
corajosamente anunciado como boa-nova aos homens de todos os 
tempos e culturas. (eV, p. 5)
Lembrete: Missa pelos falecidos.
Intenção: pessoas que vivem a espiritualidade franciscana. por todos os 
falecidos da Família Marista de Champagnat.

3ª semana da Quaresma - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 5,1-15ª; Sl 41(42), 2.3; Sl 42(43), 3.4; Lc 4,24-3005 MARÇO

Segunda-feira 

Santo: Rosa de Viterbo, leiga, itália (1235-1252). pregou contra os 
Cátaros, aliados do imperador Frederico ii da França na luta contra o 
papa, e tomou posição em defesa do pontífice na luta entre Guelfos e 
Gibelinos. Membro da ordem Terceira de São Francisco de assis morreu 
com apenas 23 anos. Sua mensagem continua atual: conversão, mudança 
de vida, fidelidade ao evangelho e à igreja, amor à paz.
Espiritualidade: Mesmo por entre dificuldades e incertezas, todo o 
homem sinceramente aberto à verdade e ao bem pode, pela luz da razão e 
com o secreto influxo da graça, chegar a reconhecer, na lei natural inscrita 
no coração (cf. rm 2,14-15), o valor sagrado da vida humana desde o seu 
início até ao seu termo, e afirmar o direito que todo o ser humano tem de 
ver plenamente respeitado este seu bem primário. (eV, p. 7)
Intenção: Membros dos ramos da Família Marista. diretores e vices dos 
nossos estabelecimentos educativos e sociais. Champagnat, inspire-nos a 
viver com alegria o Carisma Marista.

3ª semana da Quaresma - 3ª semana do Saltério
Liturgia: dn 3, 25.34-43; Sl 24(25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9; Mt 18,21-3506 MARÇO

Terça-feira 
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Santo: Perpétua e Felicidade, mártires, Cartago (†203). Perpétua, 
senhora da nobreza romana, e Felicidade, sua escrava, confessaram 
juntas a verdade de Cristo e foram martirizadas. Seus nomes foram 
incluídos na liturgia da igreja.
Espiritualidade: o evangelho do amor de deus pelo homem, o 
evangelho da dignidade da pessoa e o evangelho da vida são um único e 
indivisível evangelho. (eV, p. 8)
Aniversário: 1851 – Morre em ampuis, rhone, França, o ir. antoine 
Couturier, quarto membro do instituto. 1926 – Morre em Grugliasco, 
itália, aos 83 anos, o ir. Stratonique antoine usclard, 5º Superior-Geral, 
no período de 1907 a 1920.
Intenção: Superiores-Gerais falecidos. intercessão de São José por nossas 
obras e educandos.

3ª semana da Quaresma - 3ª semana do Saltério
Liturgia: dt 4,1.5-9; Sl 147(147B),12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-1907 MARÇO

Quarta-feira

Santo: João de deus, religioso, irmão Hospitaleiro, portugal (1495-
1550). Fundou, em Granada, espanha, a ordem dos Hospitaleiros, 
dedicada ao cuidado dos sofredores. Chegou a instalar mais de oitenta 
hospitais para tratar de pessoas com transtornos mentais e de doentes 
terminais. patrono dos hospitais.
Espiritualidade: “[...] qualquer ameaça à dignidade e à vida do homem não 
pode deixar de se repercutir no próprio coração da igreja, é impossível não a 
tocar no centro da sua fé na encarnação redentora do Filho de deus, não pode 
passar sem a interpelar na sua missão de anunciar o Evangelho da vida pelo 
mundo inteiro a toda a criatura.” (eV, p. 8)
Aniversário: 1891 – o ir. Marie-Candide e cinco outros irmãos viajam para 
a China, a pedido dos padres lazaristas, para abrir uma missão em pequim.
Lembrete: dia internacional da Mulher. 

3ª semana da Quaresma – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 7,23-28; Sl 94(95),1-2.6-7.8-9; Lc 11,14-2308 MARÇO

Quinta-feira 



72

Santo: Gregório de nissa, bispo, Turquia (século iV). estudou filosofia e 
teologia em atenas, Grécia, irmão dos Santos pedro, basílio e Macrina, 
depois de viúvo, dedicou sua vida ao ensino cristão. escolhido bispo de 
nissa participou dos concílios de antioquia e Constantinopla. Francisca 
Romana, leiga e religiosa, roma (1384-1440). ainda como esposa, mãe 
de três filhos, fez de sua casa asilo, hospital e albergue. após a morte do 
marido, fundou as oblatas olivetanas, para servir em hospitais. por sua 
atividade em favor dos pobres, foi chamada “Mãe de roma”.
Espiritualidade: Sendo tão arraigadas em nosso povo certas devoções 
populares, recomenda-se a procura de formas mais convenientes que 
lhes deem conteúdo litúrgico, de modo que sejam veículos de fé e de 
compromisso com deus e com os homens. (Medellín, 9.15)
Aniversário: 1957 – início da obra Marista na bolívia, pela província de 
bética, espanha. 1985 – Fundação Marista no Haiti, Caribe.
Intenção: presença Marista na bolívia e no Haiti.

3ª semana da Quaresma - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Os 14,2-10; Sl 80(81),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 e 17; Mc 12,28b-3409 MARÇO

Sexta-feira 

Intenção: preservação dos direitos das mulheres e respeito de sua 
dignidade. a ordem dos Hospitaleiros. pessoas portadoras de 
transtornos mentais e de doenças terminais. Vivência das conclusões do 
XXii Capítulo Geral.

Santo: João Ogilvie, sacerdote jesuíta, mártir, escócia (1579-1615). 
educado na doutrina Calvinista, iniciou uma crise espiritual, que 
terminou após sua conversão ao Catolicismo. entrou na Companhia de 
Jesus e atuou na escócia protestante de modo clandestino, até ser preso, 
condenado e martirizado.
Espiritualidade: Tudo quanto se opõe à vida... tudo o que viola a 
integridade da pessoa humana... tudo quanto ofende a dignidade da 

3ª semana da Quaresma - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Os 6,1-6; Sl 50(51),3-4.18-19.20-21ab; Lc 18,9-1410 MARÇO

Sábado
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pessoa humana.... todas estas coisas e outras semelhantes são infamantes; 
ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais 
aqueles que assim procedem, do que os que padecem injustamente; e 
ofendem gravemente a honra devida ao Criador. (eV, p. 9-10)
Aniversário: 1908 – decreto da Sagrada Congregação, criando 
nove províncias no instituto Marista, entre elas brasil Central, brasil 
Setentrional e brasil Meridional, que conservaram os nomes dos 
distritos. 1983 – partida dos primeiros irmãos da nigéria para fundar 
uma comunidade Marista em Gana, África. 1987 – Fundação da segunda 
casa dos padres Maristas no brasil, palmas de Monte alto (ba).
Intenção: Conselhos provinciais. presença Marista em Gana. padres 
Maristas no brasil.

4º dOMInGO dA QuARESMA - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cr 36,14-16.19-23; Sl 136(137),1-2.3.4-5.6; Ef 2,4-10; Jo 3,14-2111 MARÇO

domingo

Santo: Eulógio, sacerdote, mártir, espanha (†859). Formado na 
universidade de Córdoba, aí atuou como professor. por sua defesa da fé 
cristã foi condenado pelos Árabes, que dominavam então a península 
ibérica. entre suas obras está a História dos Mártires da espanha.
Espiritualidade: espezinhada no direito fundamental à vida, é hoje uma 
grande multidão de seres humanos débeis e indefesos, como o são, em 
particular, as crianças ainda não nascidas. (eV, p. 13)
Aniversário: 1836 – decreto da Sagrada Congregação para os religiosos 
aprovando o ramo dos padres da Sociedade de Maria, roma. 1891 
– primeira fundação Marista em Máscara, argélia, pela província 
de aubenas, França; no dia 31 abrem uma escola em Setif. 2001 – 
beatificação de Francisco Castelló aléu, ex-aluno Marista espanhol, 
assassinado aos 22 anos de idade, no dia 29 de setembro de 1936, em 
lérida, espanha.
Intenção: Frutos da semente do carisma Marista lançado na argélia 
e ação de graças pelo testemunho e vida doada do ir. Henri Vergès. 
Vivência da Quaresma.
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Santo: Luís Orione, sacerdote, itália (1872-1940). Fundou a pequena 
obra da divina providência, o Cottolengo, os orionitas, além de diversas 
congregações masculinas e femininas, para atendimento dos pobres, 
admitindo inclusive religiosos cegos. instituiu as primeiras colônias 
agrícolas com escola.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Rutilio Grande (1977). 
Sacerdote jesuíta, trabalhou com Comunidades eclesiais de base (Cebs). Foi 
assassinado conjuntamente com Miguel Solorzano e o jovem nelson Rutilio 
Lemos, enquanto se dirigia para celebrar missa em uma capela, em el Salvador.
Espiritualidade: deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos não lhe 
dá nenhuma alegria. porquanto ele criou tudo para a existência. [...] Com 
efeito, Deus criou o homem para a incorruptibilidade, e fê-lo à imagem da 
sua própria natureza. (eV, p. 17)
Aniversário: 1808 – nascimento de Gabriel rivat (irmão Francisco), na 
aldeia de Maisonnette, la Valla, França.
Lembrete: dia do(a) bibliotecário(a).
Intenção: irmãos, Formandos, leigas e leigos de Champagnat. 
bibliotecários(as). descendentes da família rivat. alunos das escolas agrícolas.

4ª semana da Quaresma - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 65,17-21; Sl 29(30), 2.4.5-6.11-12a e 13b; Jo 4,43-5412 MARÇO

Segunda-Feira

Santo: Rodrigo e Salomão, sacerdote e leigo, espanha (†857). Rodrigo 
denunciado por seu irmão mulçumano, foi preso e acusado de apostasia. 
no cárcere conheceu Salomão, também encarcerado por causa da fé 
cristã. ambos foram decapitados em Córdova, espanha. ambos deram 
testemunho de Cristo com as virtudes Cristãs.
Testemunhos de vida cristã na América Latina: José Antonio Echeverría 
(1957). estudante, militante da ação Católica, mártir das lutas de 
libertação do povo cubano contra a ditadura de batista. Marianela 
Garcia (1983). advogada dos pobres, fundadora da Comissão de direitos 
Humanos, mártir da justiça em el Salvador.

4ª semana da Quaresma - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 47,1-9.12; Sl 45(46),2-3.5-6.8-9; Jo 5,1-1613 MARÇO

Terça-feira 
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Espiritualidade: não faltam situações de particular pobreza, angústia 
e exasperação, onde a luta pela sobrevivência, a dor nos limites do 
suportável, as violências sofridas, especialmente aquelas que investem 
as mulheres, tornam por vezes exigentes até ao heroísmo as opções de 
defesa e promoção da vida. (eV, p. 26)
Lembrete: 5º aniversário da eleição do papa Francisco.
Intenção: o papa Francisco. bispos de nossas dioceses. párocos, 
conselhos paroquiais e ministros leigos das comunidades eclesiais.

Santo: Matilde, leiga, alemanha (895-968). Filha de reis, foi coroada rainha 
da alemanha. Viúva, precisou controlar a ambição ao trono de um dos filhos, 
o mais novo. os filhos se voltaram contra a mãe alegando que ela esbanjava os 
bens da coroa com a igreja e os pobres. Tiraram toda sua fortuna e ordenaram 
que deixasse a corte, exilando-a. Ficou conhecida por sua piedade e caridade.
Espiritualidade: por isso, quando declina o sentido de deus, também o 
sentido do homem fica ameaçado e adulterado, como afirma de maneira 
lapidar o Concílio Vaticano ii: “Sem o Criador, a criatura não subsiste. [...] 
antes, se se esquece deus, a própria criatura se obscurece”. (eV, p. 45)
Intenção: São José, olhai, por nossos educadores, educandos e assistidos.

4ª semana da Quaresma - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 49,8-15; Sl 144(145),8-9.13cd-14.17-18; Jo 5,17-3014 MARÇO

Quarta-feira 

Santo: Clemente Maria hofbauer, sacerdote redentorista, 
Checoslováquia (1751-1820). ingressando na Congregação dos 
redentoristas, como sacerdote foi enviado a Varsóvia, polônia, onde 
fundou um asilo e uma escola para as crianças pobres. expulso por 
questões políticas foi para Viena, Áustria, onde ajudou a manter a 
unidade da igreja e a revitalizar a fé cristã.
Espiritualidade: assim, diante da vida que nasce e da vida que morre, 
o homem já não é capaz de se deixar interrogar sobre o sentido mais 

4ª semana da Quaresma - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 32,7-14; Sl 105(106),19-20.21-22.23; Jo 5,31-4715 MARÇO

Quinta-feira



76

autêntico da sua existência, assumindo com verdadeira liberdade estes 
momentos cruciais do próprio “ser”. (eV, p. 46)
Lembrete: Missa pelos Membros da Família Marista de Champagnat. dia 
da escola. dia da liberdade de informação.
Intenção: educadores, educandos e familiares das Comunidades 
educativas públicas e privadas. profissionais dedicados aos meios de 
comunicação.. Membros da Família Marista de Champagnat.

Santo: Luísa de Marillac, leiga e religiosa Vicentina, França (1591-1660). 
após a morte do marido encontrou-se com São Vicente de paulo e 
fundou a Congregação das Filhas da Caridade (Vicentinas), dedicada aos 
doentes, aos pobres e aos rejeitados. patrona dos(as) assistentes Sociais.
Espiritualidade: na realidade, vivendo “como se deus não existisse”, o 
homem perde o sentido não só do mistério de deus, mas também do 
mistério do mundo, e do mistério do seu próprio ser. (eV, p. 47)
Lembrete: primeiro dia do Tríduo em preparação à solenidade de São José.
Intenção: Filhas da Caridade. assistentes Sociais e Conselheiros Tutelares.

4ª semana da Quaresma - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 1a.12-22; Sl 33(34),17-18.19-20.21.23; Jo 7,1-2.10.25-3016 MARÇO

Sexta-feira 

Santo: Patrício, bispo, irlanda (390-461). Quando jovem foi raptado 
por piratas. após a fuga, entregou-se a deus, voltando à irlanda como 
evangelizador. diz-se que utilizava o trevo de três folhas para explicar a 
Trindade, daí seu simbolismo na cultura irlandesa. patrono da irlanda.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Alexandre Vannucchi 
(1973). Jovem líder estudantil e militante cristão, nascido em Sorocaba 
(Sp), morreu por causa da luta em favor da democracia.
Espiritualidade: na perspectiva materialista, as relações interpessoais experimentam 
um grave empobrecimento. e os primeiros a sofrerem os danos são a mulher, a 
criança, o enfermo ou atribulado, o idoso. o critério próprio da dignidade pessoal, 

4ª semana da Quaresma - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12; Jo 7,40-5317 MARÇO

Sábado
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isto é, o do respeito, do altruísmo e do serviço – é substituído pelo critério da 
eficiência, do funcional e da utilidade: o outro é apreciado não por aquilo que “é”, 
mas por aquilo que “tem, faz e rende”. (eV, p. 48)
Aniversário: 1984 – Morre em Mont-Saint-Guibert, bélgica, aos 83 anos, ir. 
Charles raphaël Jean ergen, 8º Superior-Geral no período de 1958 a 1967.
Lembrete: Segundo dia do Tríduo em preparação à solenidade de São José.
Intenção: proteção de São José sobre as obras apostólicas Maristas. os 
desempregados.

Santo: Cirilo de Jerusalém, bispo, doutor da igreja, Jerusalém (315-386). 
Catequista e educador da fé, buscou preparar os cristãos para a compreensão 
dos mistérios da graça de deus. escreveu “Catequeses”, em que expõe a 
doutrina da fé e os ensinamentos da Sagrada escritura. Leonardo Murialdo, 
sacerdote, itália (1828-1890). Criou para os mais pobres, a primeira Casa-
Família, com finalidade educativa. pioneiro do movimento operário, fundou 
a união operária Católica. Todas as obras por ele fundadas foram levadas 
adiante pela Congregação de São José, Josefinos.
Espiritualidade: a consciência moral, tanto do indivíduo como da 
sociedade, está hoje – devido também à influência invasora de muitos 
meios de comunicação social –, exposta a um perigo gravíssimo e mortal: 
o perigo da confusão entre o bem e o mal, precisamente no que se refere ao 
fundamental direito à vida. (eV, p. 49)
Aniversário: 1978 – Fundação Marista nas ilhas de Tonga, polinésia. os 
irmãos permaneceram no país até 2005.
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo em preparação à solenidade de São José.
Intenção: os missionários Ad Gentes e voluntariado internacional. 
pastoral operária

5º dOMInGO dA QuARESMA - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 31,31-34; Sl 50(51),3-4.12-13.14-15; hb 5,7-9; Jo 12,20-3318 MARÇO

domingo
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SãO JOSÉ, PAdROEIRO dA IGREJA unIVERSAL, solenidade 
5ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89),2-3.4-5.27 e 29; 
Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ou Lc 2,41-51a19 MARÇO

Segunda-feira

São José é citado nos evangelhos de Mateus e lucas. Coube a ele zelar pela 
vida da família, escondendo-a no egito, durante a perseguição de Herodes, 
e depois sustentando-a no vilarejo de nazaré. Foi constituído padroeiro da 
igreja universal. Champagnat o quis como patrono do instituto Marista.
Espiritualidade: em um mundo ávido por conexão e pertença, o lar é 
um símbolo poderoso. Famílias e comunidades tornam-se lugares ideais 
para as pessoas crescer, apoiar-se e renovar seu ânimo. (adr, 101)
Aniversário: 1534 – nascimento do bem-aventurado José de anchieta, na 
ilha de Tenerife, arquipélago das Canárias. 1908 – Chegada dos primeiros 
irmãos a basutolândia, atual lesoto, África, sucedendo aos padres oblatos 
de Maria imaculada. permaneceram no país até 1937. 1993 – Criação 
do Secretariado interprovincial Marista (Simar), pelo Colegiado dos 
provinciais, hoje união Marista do brasil (uMbraSil), criada em 2005.
Lembrete: São José, patrono da igreja universal e do instituto Marista.
Intenção: louvor a São José, patrono do instituto Marista. uMbraSil, 
membros e missão. pessoas com nome José.

Santo: João de Parma, sacerdote franciscano, itália (1209-1289). atuou 
como professor nas universidades de paris e bologna. eleito ministro 
geral dos Franciscanos, procurou reestabelecer a unidade, visitando 
todas as comunidades. Foi substituído na direção por São boaventura.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Menche Ruiz (1995). 
Catequista, profeta e poeta popular, missionário das Comunidades 
eclesiais de base de el Salvador.
Espiritualidade: Somos continuamente convidados a nos comprometermos com 
o mundo e a contemplarmos a vida com os olhos e o coração de deus. (adr, 90)
Aniversário: 1924 – exumação e deposição, na capela de l’Hermitage, 
França, dos restos mortais do Venerável irmão Francisco (Gabriel rivat), 
1º Superior-Geral.

5ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: nm 21,4-9; Sl 101(102),2-3.16-18.19-21; Jo 8,21-3020 MARÇO

Terça-feira
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Lembrete:  equinócio da primavera.
Intenção: professores universitários e agentes de saúde. Comunidades 
internacionais Mistas do projeto la Valla 200.

Santo: nicolau de Flue, leigo e eremita, Suíça (1417-1487). em comum 
acordo com sua esposa, com os filhos já criados, retirou-se na solidão, 
para se dedicar exclusivamente a deus. não deixou de interferir 
pacificamente nas dificuldades do país, sendo considerado modelo de 
pacificador e pai da pátria.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Carlos dormiak 
(1975). Sacerdote salesiano, mártir, assassinado por causa da sua linha 
libertadora de educação, na argentina. Luz Marina Valencia (1987). 
religiosa, mártir da justiça entre os camponeses do México.
Espiritualidade: uma parte significativa da sociedade atual revela-se 
tristemente semelhante àquela humanidade que paulo descreve na Carta 
aos romanos. É feita “de homens que sufocam a verdade na injustiça” 
(1,18): “tendo renegado deus e julgando poder construir a cidade terrena 
sem ele...” (eV, p. 49)
Lembrete: dia internacional contra a discriminação racial. dia 
Mundial da Terra. dia Mundial da Síndrome de down.
Intenção: respeito pelo ser humano, independente da raça, opção 
política, religiosa ou classe social. enfermos.

5ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Cânt.: 
dn 3,52.53.54.55.56; Jo 8,31-4221 MARÇO

Quarta-feira 

Santo: Leia, leiga e monja, itália (século iV). Tendo ficado viúva, recusou 
o casamento com alto funcionário romano, para se dedicar ao silêncio e à 
oração. São Gerônimo escreveu: “Quem vai bendizer a bem-aventurada 
leia como ela merece? Trocou suas ricas vestes por saco, e deixou de 
comandar outros, para obedecer a todos”.

5ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 17,3-9; Sl 104(105),4-5.6-7.8-9; Jo 8,51-5922 MARÇO

Quinta-feira
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Espiritualidade: o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que revela a 
grandeza do amor do pai, manifesta também como o homem é precioso 
aos olhos de deus e quão inestimável seja o valor da sua vida. (eV, p. 51)
Aniversário: 1840 – o pe. Champagnat, em seu Testamento, transfere 
para uma sociedade, formada pelos principais irmãos, os bens imóveis 
que havia adquirido. 1903 – partem da província de aubenas, França, os 
quatro primeiros irmãos para belém, pará, brasil. 1988 – Traslado dos 
restos mortais do ir. alfano para a Capela do Colégio São leão Magno, 
roma. 2002 – a Congregação para as Causas dos Santos reconhece a 
validade do processo diocesano relativo ao ir. lycarion, martirizado no 
dia 27 de julho de 1909, em barcelona, espanha.
Lembrete: dia internacional da Água.
Intenção: respeito ao meio ambiente e preservação da qualidade da 
água. província Marista do brasil Centro-norte.

Santo: Turíbio Afonso de Mongrovejo, bispo, espanha/peru (1538-
1606). Chocado com a miséria material e espiritual dos autóctones, 
passou a defendê-los contra os colonizadores. organizou a diocese, 
realizando vários concílios diocesanos. entre os que crismou, estão três 
santos peruanos: rosa de lima, Francisco Solano e Martinho de porres. É 
padroeiro dos bispos da américa latina.
Espiritualidade: o sangue de Cristo revela ao homem que a sua grandeza 
e, consequentemente, a sua vocação consiste no dom sincero de si. 
precisamente porque é derramado como dom de vida, o sangue de Jesus já 
não é sinal de morte, de separação definitiva dos irmãos, mas instrumento 
de uma comunhão que é riqueza de vida para todos. (eV, p. 52)
Aniversário: 1902 – Fundação da editora FTd educação, São paulo, brasil.
Intenção: a FTd e a boa imprensa. Catequistas e agentes de pastoral de 
nossas obras.

5ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 20,10-13; Sl 17(18),2-3a.3bc-4.5-6.7;  Jo 10,31-4223 MARÇO

Sexta-feira 
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Santo: Catarina da Suécia, leiga e religiosa, Suécia (1331-1381). Filha de 
Santa brígida, casou-se, mas logo perdeu o marido. Manteve-se ao lado da 
mãe, seja servindo aos pobres em roma, seja nas longas peregrinações aos 
lugares santos. Tornou-se abadessa no mosteiro fundado por sua mãe.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Bem-Aventurado dom 
Oscar Arnulfo Romero y Gadamez (1980). “São romero da américa”, 
arcebispo de el Salvador, profeta e mártir, assassinado enquanto 
celebrava a eucaristia.
Espiritualidade: Maria inspirou o modo de Marcelino viver a missão. 
na anunciação ela recebeu o espírito Santo e atendeu prontamente à 
necessidade de isabel. demonstrou, assim, que a contemplação e a ação 
são elementos indispensáveis à espiritualidade. (adr, 131)
Lembrete: dia Mundial da Tuberculose.
Intenção: Testemunho alegre e corajoso de nossa fé. perseguidos por 
causa do anúncio do evangelho. Vítimas da Tuberculose.

SEMAnA SAnTA
A Semana Santa, que inclui o Tríduo pascal, visa recordar a Paixão e a 
Ressurreição de Cristo, desde a sua entrada messiânica em Jerusalém. 
(nalC, 31)

5ª semana da Quaresma - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 37,21-28; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13; Jo 11,45-5624 MARÇO

Sábado

Santo: dimas, o bom ladrão (século i). o evangelista lucas fala do ladrão 
crucificado ao lado de Jesus, que reconheceu sua inocência e foi acolhido 
no seu reino (lc 23,39-43). a tradição conservou seu nome e o incluiu 
entre os santos.
Espiritualidade: Maria inspirou o modo de Marcelino viver a missão. 
na anunciação ela recebeu o espírito Santo e atendeu prontamente à 
necessidade de isabel. demonstrou, assim, que a contemplação e a ação 
são elementos indispensáveis à espiritualidade. (adr, 131)

dOMInGO dE RAMOS E dA PAIXãO dO SEnhOR
Semana Santa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 50,4-7; Sl 21(22), 8-9.17-18a.19-20.23-24; Fl 2,6-11; 
Mc 14,1-15,47 ou abrev. Mc 15,1-3925 MARÇO

domingo
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Aniversário: 1841 – primeira tomada de hábito no noviciado de Vauban, 
França, entre os quais ir. Jacinto (Joseph Chatelet), que foi martirizado 
nas ilhas Salomão, em 20 de abril de 1847.
Lembrete: nossa Senhora da anunciação.
Intenção: Crianças que irão nascer no dia de hoje. o sangue dos mártires 
da oceania seja semente de novos cristãos. a confiança em Maria e o 
nosso Sim. irmãos noviços.

Santo: Ludgero, monge beneditino, bispo, Holanda (745-809). impressionado 
pelo martírio de São bonifácio, pediu para ser enviado como missionário 
entre os Frísios e Saxões. Fundou o mosteiro, que se tornou depois a cidade de 
Münster, na alemanha, da qual foi nomeado primeiro bispo.
Espiritualidade: Quem, no sacramento da eucaristia, bebe este sangue e 
permanece em Jesus (cf. Jo 6,56), vê-se associado ao mesmo dinamismo de 
amor e doação de vida d'ele, para levar à plenitude a primordial vocação ao 
amor que é própria de cada homem (cf. Gn 1, 27; 2,18-24). (eV, p. 52)
Intenção: os refugiados e suas famílias. Vivência da Semana Santa.

Semana Santa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 42,1-7; Sl 26(27),1.2.3.13-14; Jo 12,1-1126 MARÇO

Segunda-feira 

Santo: Ruperto (roberto), bispo, Áustria/alemanha (†718). Foi 
evangelizador dos bávaros no vale do danúbio. declarado fundador e 
padroeiro da cidade de Salzburg, que significa cidade de sal, material 
abundante na região, aparece retratado com um vaso de sal na mão.
Espiritualidade: É, enfim, do sangue de Cristo que todos os homens recebem 
a força para se empenharem a favor da vida. precisamente esse sangue é o 
motivo mais forte de esperança, melhor é o fundamento da certeza absoluta 
de que, segundo o desígnio de deus, a vitória será da vida. (eV, p. 53)
Aniversário: 1822 – admissão, em la Valla, de oito postulantes trazidos 
por um ex-lassalista, entre os quais estavam Hilarion e João batista 
Furet, futuro biógrafo do Fundador.

Semana Santa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 49,1-6; Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15.17; Jo 13,21-33.36-3827 MARÇO

Terça-feira 
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Lembrete: 1948 – nascimento do ir. inácio nestor etges, Superior provincial 
da Sul-amazônia, nascido em Santa Cruz do Sul (rS). dia do Teatro.
Intenção: Vivência da Semana Santa. os catequistas e catequizandos de 
nossa comunidade eclesial. ir. inácio etges e a pMbSa.

Santo: Sixto III, papa, roma (†440). eleito pontífice em 432, opôs-se 
energicamente ao nestorianismo e ao pelagianismo, a ponto de Santo 
agostinho lhe pedir moderação. após o Concílio de Éfeso, promoveu 
a ampliação da basílica de Santa Maria Maior. Gisela, leiga, abadessa, 
Hungria (985-1065). Foi coroada e ungida como primeira rainha cristã 
dos húngaros e, com ela, seu marido Santo estevão da Hungria se 
converteu ao Cristianismo por sua influência. Houve grande incremento 
do Cristianismo, que ganhou numerosos templos artisticamente 
ornados. Foi perseguida, teve seus bens confiscados, presa e maltratada.
Espiritualidade: É sobretudo o problema da dor, o que mais pressiona a fé e a 
põe à prova. Como não identificar o gemido universal do homem na meditação 
do livro de Job? o inocente esmagado pelo sofrimento é compreensivelmente 
levado a interrogar-se... Mas, mesmo na escuridão mais densa, a fé encaminha 
para o reconhecimento confiante e adorador do “mistério”: “Sei que podes 
tudo e que nada Te é impossível” (Job 42,2). (eV, p. 63)
Aniversário:  1999 – Fundação da primeira comunidade em esztergom, Hungria.
Intenção: pessoas em crise e por aquelas que estão em luto por causa 
da perda de algum familiar ou amigo. presença Marista na Hungria. 
Vivência da Semana Santa.

Semana Santa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 50,4-9a; Sl 68(69), 8-10.21bcd-22.31 e 33-34; Mt 26,14-2528 MARÇO

Quarta-feira

Semana Santa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sl 88(89), 21-22.25.27; 
Ap 1,5-8; Lc 4,16-2129 MARÇO

Quinta-feira

Santo: Bertoldo do Monte Carmelo, religioso carmelita, França/
palestina (†1195). após os estudos, foi para a Síria e depois estabeleceu-
se no Monte Carmelo. ali construiu uma pequena capela perto da gruta 
de elias, e com o aumento do número de eremitas, reuniu-os em um 
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único mosteiro, vivendo em imitação ao profeta elias. É considerado o 
fundador da ordem Carmelita.
Espiritualidade: o altar, com a eucaristia, é o lugar privilegiado da 
comunhão com o corpo de Cristo: para ser um com todos e aprofundar 
nosso relacionamento, com a presença viva de Jesus em nós. Fonte 
e culminância da vida cristã, a eucaristia nos coloca no centro da 
espiritualidade marista. (adr, 23)
Aniversário: 1825 – Morre o ir. Jean-pierre Martinol, primeiro irmão 
Marista falecido no instituto, enterrado em boulieu, França. 1954 – 
Fundação da primeira missão Marista em Zâmbia.
Lembrete: instituição da eucaristia. Missa da bênção dos Santos Óleos.
Intenção: presença Marista no Continente africano. ação de graças pela 
instituição da eucaristia e Sacerdócio.

TRÍduO PASCAL
o Tríduo pascal da paixão e ressurreição do Senhor começa com a Missa 
vespertina da Ceia do Senhor, possui o seu centro na Vigília pascal e 
encerra-se com as Vésperas do domingo da ressurreição. (nalC, 19)

Santo: João Clímaco, abade, palestina (†649). eremita no monte Sinai, se tornou 
abade dos monges que ali viviam. estudioso da escritura teve sua principal obra 
ascética, Escada da Perfeição, divulgada no oriente e no ocidente.
Espiritualidade: ao pé da Cruz, surpreendemo-nos com um deus que nos 
amou sem reservas. encontramo-nos com um deus que partilha o sofrimento 
físico e psicológico, a traição, o abandono e a violência que atingem a 
humanidade e que transforma, porém, essas experiências. (adr, 22)
Aniversário: 1817 – João Maria Granjon e João batista audras vestem o 
hábito primitivo e adotam o nome de ir. João Maria e ir. luís, respectivamente.
Lembrete: adoração de Jesus na Cruz.
Intenção: Comunhão com o Sacrifício redentor de Jesus na Cruz.

PAIXãO E MORTE dE JESuS
Semana Santa - dia de jejum e abstinência
Liturgia: Is 52,13–53,12; Sl 30(31),2.6.12-13.15-16.17.25; 
hb 4,14-16; 5,7-9; Jo 18,1–19,4230 MARÇO

Sexta-feira
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SÁBAdO SAnTO - Ofício Próprio
Liturgia: Gn 22,1-18 ou mais breve: 22,1-2.9a.10-13.15-18; 
Sl 15(16),5 e 8. 9-10.11; Ex 14,15– 15,1; Cânt.: Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18; Mc 16,1-731 MARÇO

Sábado

Santo: Acácio, bispo, antioquia (†251). Quando décio era imperador 
romano, acácio protagonizou a defesa da fé cristã diante de um tribunal 
pagão. diz-se que o imperador ficou comovido pela leitura das atas de seu 
processo e concedeu a acácio plena liberdade no exercício de sua religião.
Espiritualidade: “nunca mais haverá morte” –  exclama a voz poderosa 
que sai do trono de deus na Jerusalém celeste (ap 21,4). e São paulo 
assegura-nos que a vitória actual sobre o pecado é sinal e antecipação da 
vitória definitiva sobre a morte, quando se cumprirá o que está escrito: 
“a morte foi tragada pela vitória. onde está, ó morte, a tua vitória? onde 
está, ó morte, o teu aguilhão?” – 1 Cor 15,54-55. (eV, p. 53)
Aniversário: 1842 – união dos irmãos de Saint-paul-Trois-Châteaux 
com os irmãos Maristas.
Lembrete: Vigília pascal. Celebração da luz.
Intenção: Comunhão com a igreja que no silêncio medita o luto pela 
morte de Jesus e aguarda ansiosa o anúncio da ressurreição. Celebração 
jubilosa da vigília pascal.
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Jovem e a PJM

Entrei na PJM em 2009 e eu era o tipo de participante que só ia 
para as atividades consideradas divertidas e descontraídas, não me 
comprometendo muito. E, nessa época, a PJM não era vista como 
realmente ela é. Por ter poucos participantes e não ter o incentivo 
suficiente para continuar, eu saí. Em 2013, quando entrei no Ensino 
Médio, fui convidada a voltar para PJM, que na época só tinha 4 
participantes. Como estava numa nova fase da minha vida  resolvi 
voltar à vivência dos grupos. A partir daí, comecei a perceber o real 
sentido da PJM e, com outros jovens, demos início a uma mudança 
dentro do Colégio para mostrar aos que ainda não participavam as 
nossas vivências, a mística da PJM, a nossa caminhada. Assim foram os 
meus anos de ensino médio, de muita perseverança e união. Terminei 
o Ensino Médio, estou na Universidade e continuo a participar da 
PJM no Colégio Marista João Paulo ii, mas agora como assessora 
dos três grupos da PJM do Ensino Médio. Naquela época achávamos 
que era impossível a PJM crescer. Foi a nossa união, testemunho e 
perseverança que nos ajudaram a tornar nosso sonho em realidade. 
Foi um novo começo da PJM. Juntos, construímos um novo começo!

Helena Vasconcelos
ex-aluna e animadora de grupo da pJM
pMbSa
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Santo: hugo de Grenoble, bispo, França (1053-1132). de família de condes, 
foi nomeado por Gregório Vii bispo de Grenoble, para levar avante a reforma 
gregoriana. o culto a São Hugo foi autorizado dois anos após sua morte, pelo 
papa inocente ii, sendo difundido por toda a França e o mundo católico. 
repetiu o milagre de Moisés, fez jorrar Água da rocha.
Espiritualidade: então, a vida divina e eterna é anunciada e comunicada 
em Jesus, “Verbo da vida”. Graças a este anúncio e a este dom, a vida física 
e espiritual do homem, mesmo na sua fase terrena, adquire plenitude de 
valor e significado: com efeito, a vida divina e eterna é o fim, para o qual está 
orientado e chamado o homem que vive neste mundo. (eV, p. 62)
Aniversário: 1939 – Fim da guerra civil na espanha, quando 172 irmãos 
Maristas foram martirizados.
Intenção: Gozo jubiloso e alegre pela ressurreição do Senhor.

TEMPO PASCAL
os cinquenta dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de 
pentecostes sejam celebrados com alegria e exultação, como se fossem um 
só dia de festa, ou melhor, “como um grande domingo” (Sto. atanásio; cf. 
nalC, 22). É muito oportuno que as crianças da catequese recebam sua 
primeira comunhão nestes domingos pascais (oS, 103).
o domingo de pentecostes encerra este tempo sagrado de cinquenta dias 
(nalC, 23). no brasil, celebra-se no 7º domingo da páscoa a solenidade 
da ascensão do Senhor. 
a semana entre a ascensão e pentecostes, caracteriza-se pela preparação da 
vinda do espírito Santo. em sintonia com as outras igrejas cristãs, no brasil, 
realizamos nesta semana a “Semana de oração pela unidade dos Cristãos”.

PÁSCOA - RESSuRREIçãO dE JESuS
Ofício Solene - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 10,34a.37-43; Sl 117(118),1-2.16ab-17.22-23; Cl 3,1-
4 ou 1Cor 5,6b-8; Jo 20,1-9 ou Lc 24,13-3501 ABRIL

domingo

OITAVA dA PÁSCOA - Ofício Solene Próprio
Liturgia: At 2,14.22-32; Sl 15(16),1-2a e 5.7-8.9-10.11; Mt 28,8-1502 ABRIL

Segunda-feira

Santo: Francisco de Paula, eremita, itália (1416-1507). Fundou a ordem 
dos Mínimos, ou eremitas de São Francisco de assis, dedicados à penitência, 
jejum, contemplação e caridade com os mais necessitados. Foi à França 
assistir ao rei luís Xi, gravemente enfermo. lá morreu aos 91 anos.
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Santo: Ricardo de Chichester, bispo, inglaterra (1197-1253). Tornou-se 
doutor em direito e professor na universidade de oxford. Ficou célebre 
por sua piedade e zelo com que administrou a diocese. Tinha vida frugal 
e excluiu da dieta toda carne animal. São ricardo é festejado, tanto pelos 
Católicos como pelos anglicanos, sendo venerado como padroeiro dos 
cavaleiros e dos cocheiros.
Espiritualidade: progressivamente a revelação faz ver, com uma clareza 
cada vez maior, o germe de vida imortal posto pelo Criador no coração dos 
homens: “Todas as coisas que deus fez são boas no seu tempo”.  (eV, p. 64)
Aniversário: 1903 – o prefeito de lyon, França, informa ao ir. Teofânio 
que no dia 1º de abril o Ministro do interior da França rejeitou o pedido de 
autorização do instituto Marista de permanecer no país.
Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. obras Maristas pelo mundo.

OITAVA dA PÁSCOA - Ofício Solene Próprio
Liturgia: At 2,36-41; Sl 32(33),4-5.18-19.20 e 22; Jo 20,11-1803 ABRIL

Terça-feira

Espiritualidade: a experiência do povo da aliança renova-se em todos 
os “pobres”  que encontram Jesus de nazaré. Como deus, “amante da vida” 
(Sab 11,26), já tinha tranquilizado israel no meio dos perigos, assim agora o 
Filho de deus anuncia a quantos se sentem ameaçados e limitados na própria 
existência, que a sua vida é um bem, ao qual o amor do pai dá sentido e valor. 
(eV, p. 64)
Aniversário: 2005 – Morre o Santo padre João paulo ii, que governou a 
igreja de 1978 a 2005.
Lembrete: primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. nossa Senhora do 
desterro. Missa pelos falecidos.
Intenção: por todos os falecidos da Família Marista de Champagnat. 
Vocações na igreja. devotos de nossa Senhora do desterro.
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Santo: Isidoro de Sevilha, bispo, doutor da igreja, espanha (560-636). irmão 
dos Santos leandro, Fulgêncio e Florentina. buscou manter a nação unida e 
promover a fé cristã. presidiu o 4º Concílio de Toledo, que valorizou o estudo 
da escritura e a formação dos sacerdotes e bispos. É considerado o último dos 
padres da igreja latina.
Testemunho de vida cristã na América Latina e no Mundo: Martin Luther 
King (1968). Mártir dos direitos humanos e da luta contra o racismo, 
assassinado em Memphis, estados unidos.
Espiritualidade:  “os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem... a boa-
nova é anunciada aos pobres” (lc 7,22). Com estas palavras do profeta isaías 
(35,5-6; 61,1), Jesus apresenta o significado da sua própria missão: deste 
modo, aqueles que sofrem por causa de uma existência de qualquer modo 
“limitada” ouvem d'ele a boa-nova do interesse que deus nutre por eles e têm 
a confirmação de que também a sua vida é um dom zelosamente guardado 
nas mãos do pai. (eV, p. 65)
Aniversário: 1922 – aprovação das Constituições pelo papa pio Xi, após a 
adequação ao novo Código de direito Canônico (1917).
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. Vivência das Constituições.

OITAVA dA PÁSCOA - Ofício Solene Próprio
Liturgia: At 3,1-10; Sl 10(105),1-2.3-4.6-7.8-9; Lc 24,13-3504 ABRIL

Quarta-feira 

Santo: Vicente Ferrer, sacerdote dominicano, espanha (1350-1419). doutor 
em filosofia e teologia, foi professor de Sagrada escritura e distinguiu-se 
como pregador em vários países da europa. Trabalhou para resolver a crise 
das duas sedes papais, roma e avignon. patrono dos construtores.
Espiritualidade: a tendência a reunir-se em grupos ou comunidades de jovens se 
apresenta cada vez mais forte dentro da dinâmica dos movimentos de juventude na 
américa latina; os jovens recusam as instituições demasiado institucionalizadas, 
as estruturas rígidas e as formas de agrupamentos de massa. (Medellín, 5-6)
Intenção: Construtores. Vivência da alegria pascal.

OITAVA dA PÁSCOA - Ofício Solene Próprio
Liturgia: At 3,11-26; Sl 8,2a e 5.6-7.8-9; Lc 24,35-4805 ABRIL

Quinta-feira 
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Santo: Marcelino, leigo, mártir, Cartago (†412). bom pai de família, cristão 
exemplar, amigo de Santo agostinho, foi definido por este, como homem 
notável, estimado por todos e pela religiosidade. Foi martirizado por causa de 
sua posição contrária ao donatismo (doutrina religiosa fundada por donato, 
bispo de Cartago, que defendia o não perdão dos cristãos que negaram a sua 
fé diante da perseguição do imperador diocleciano).
Espiritualidade: Quem se sente particularmente interpelado pela pregação e 
ação de Jesus, são os “pobres”. as multidões de doentes e marginalizados, que 
o seguem e procuram (cf. Mt 4,23-25), encontram na sua palavra e nos seus 
gestos a revelação do valor imenso da vida deles e de quão fundados sejam os 
seus anseios de salvação. (eV, p. 65)
Aniversário: 1872 – abertura da primeira escola Marista em Sydney, austrália.
Lembrete: primeira Sexta-feira do Mês.
Intenção: Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de coração 
e atitudes solidárias. presença Marista na austrália.

OITAVA dA PÁSCOA - Ofício Solene Próprio
Liturgia: At 4,1-12; Sl 117(118),1-2 e 4.22-24.25-27a; Jo 21,1-1406 ABRIL

Sexta-feira

Santo: João Batista de La Salle, sacerdote, França (1651-1719). Fundou 
o instituto dos irmãos das escolas Cristãs, lassalistas, para a educação e 
formação cristã das crianças e dos jovens, o primeiro instituto religioso 
formado unicamente por religiosos irmãos. Champagnat se inspirou em sua 
pedagogia. patrono dos educadores Católicos.
Espiritualidade: a palavra e os gestos de Jesus e da sua igreja não dizem 
respeito apenas a quem está enfermo, aflito pela provação... Vão mais fundo, 
tocando o próprio sentido da vida de cada homem nas suas dimensões morais 
e espirituais. Só quem reconhece que a própria vida está tocada pelas mazelas 
do pecado, pode reencontrar a verdade e a autenticidade da própria existência 
junto de Jesus Salvador. (eV, p. 66)
Aniversário: 1994 – início do genocídio em ruanda, África, durante o 
qual foram assassinados os irmãos Canisius nyilinkindi, Étienne rwesa, 

OITAVA dA PÁSCOA - Ofício Solene Próprio
Liturgia: At 4,13-21; Sl 117(118),1 e 14-15.16ab-18.19-21; Mc 16,9-1507 ABRIL

Sábado
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Fabien bisengimana, Gaspard Gatali, Joseph rushigajiki e Chris Mannion, 
Conselheiro-Geral.
Lembrete: primeiro Sábado do mês, consagrado ao imaculado Coração de 
Maria. dia Mundial da Saúde.
Intenção: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento de 
Jesus. Valorização da nossa saúde e a do próximo.

Santo: Júlia Billiard, religiosa, França/bélgica (1751-1816). paraplégica aos 13 
anos decidiu dedicar-se à educação dos pobres. Fundou a Congregação das irmãs 
de nossa Senhora de namur. ao lado dos pensionatos pagos, criava escolas para 
os pobres. acreditava na educação, como caminho de plenitude de vida.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Carlos Armando Bustos 
(1977). Sacerdote capuchinho, sequestrado, torturado e morto nos porões das 
instalações do exército, em Campo de Maio, buenos aires, argentina.
Espiritualidade: À maneira de Marcelino, podemos encontrar deus em todas 
as situações. nossa fé não reduz nossa experiência de deus aos momentos de 
oração e aos espaços “sagrados”. nós podemos sentir o amor divino em todos os 
momentos e lugares da vida. nessa perspectiva, o mundo deixa de ser obstáculo, 
e se torna lugar de encontro com deus, de missão de santificação. (adr, 64)
Intenção: irmãos, Formandos, leigas e leigos de Champagnat. os 
perseguidos por causa de sua fé e engajamento social. atitudes de 
misericórdia em nossa vida. Vivência das conclusões do XXii Capítulo Geral.

dOMInGO dA dIVInA MISERICÓRdIA
2º dOMInGO dA PÁSCOA - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 4,32-35; Sl 117(118),2-4.16ab-18.22-24; 1Jo 5,1-6; Jo 20,19-3108 ABRIL

domingo

Santo: hermógenes, Caio, Expedito, Aristônico, Rufo e Gálata, mártires, 
armênia (†303). esses soldados eram cristãos e morreram por não renunciar 
a sua fé. Foram flagelados e decapitados por ordem de Galero, alto dirigente 
das províncias romanas na Ásia Menor. a devoção a Santo expedito é 
bastante difundida no brasil, como santo das causas urgentes e impossíveis.
Espiritualidade: as contradições e riscos da vida são assumidos plenamente 

AnunCIAçãO dO SEnhOR, solenidade 
(transferida do dia 25 de março)
2ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 7,10-14; 8,10; Sl 39(40),7-8a.8b-9.10.11; hb 10,4-10; Lc 1,26-3809 ABRIL

Segunda-feira
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por Jesus: “sendo rico, fez-Se pobre por vós, a fim de vos enriquecer 
pela pobreza” (2 Cor 8,9). esta pobreza, de que fala paulo, não é apenas 
despojamento dos privilégios divinos, mas também partilha das condições 
mais humildes e precárias da vida humana. (eV, p. 67)
Aniversário: 1883 – Morre em Saint-Genis-laval, França, aos 55 anos, o 
ir. nestor (Jean-baptiste Granier), 3º Superior-Geral, no período de 1880 a 
1883. 1939 – 5ª CASA GERAL MARISTA: depois de 36 anos em Grugliasco, 
exatamente numa Sexta-feira Santa, um pouco antes da Segunda Guerra 
Mundial, os irmãos Maristas reinstalam a Casa Geral, em Saint-Genis-laval, 
no prédio recomprado, em 1926.
Lembrete: Missa pelos irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos. Festa de nossa Senhora da penha, no espírito Santo.
Intenção: Superior-Geral e seu Conselho. os ministros ordenados da nossa 
Comunidade. Membros da família Marista de Champagnat. devotos de n. 
Sra. da penha.

Santo: Teresa de Jesus de Los Andes, religiosa carmelita descalça, Chile (1900-
1920). antes de ingressar no Carmelo, já se dedicava às obras de caridade e ao 
ensino do catecismo em sua paróquia. Morreu aos 19 anos, tempo suficiente 
para intensificar sua intimidade com o Senhor. primeira santa da nação chilena.
Espiritualidade: É precisamente na sua morte que Jesus revela toda a 
grandeza e valor da vida, enquanto a sua doação na cruz se torna fonte de 
vida nova para todos os homens  (cf. Jo 12, 32). (eV, p. 67)
Intenção: o crescimento em santidade e busca da vontade de deus em 
nossa vida. igreja chilena. ação de graças pela proteção do anjo da Guarda 
em nossa vida e vida de nossos educandos e assistidos.

2ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 4,32-37; Sl 92(93),1ab.1c-2.5; Jo 3,7b-1510 ABRIL

Terça-feira

Santo: Estanislau, bispo, mártir, polônia (1030-1079). organizou sua 
diocese e teve duas predileções: os pobres e seus padres, a quem visitava 

2ª semana da Páscoa  - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 5,17-26; Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9; Jo 3,16-2111 ABRIL

Quarta-feira 
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todos os anos. por denunciar a crueldade do rei boleslau ii, foi assassinado 
enquanto celebrava a eucaristia. patrono da polônia.
Espiritualidade: a vida é sempre um bem. esta é uma intuição ou até 
um dado de experiência, cuja razão profunda o homem é chamado a 
compreender. (eV, p. 68)
Intenção: proteção de São José sobre educadores, educandos e assistidos 
dos centros sociais.

Santo: Gema Galgani, leiga passionista, itália (1878-1903). pediu 
para ser admitida entre as irmãs passionistas, mas seu pedido não foi 
atendido. emitiu, então, os votos de consagração total a Cristo crucificado, 
permanecendo em casa. Trazia no corpo os estigmas da paixão de Cristo. 
Ida (1040-1113), descendente de Carlos Magno e filha de Godofredo, duque 
de lorraine. empenhou-se em viver a humildade, o desapego e a caridade 
evangélica. indigentes, estrangeiros, doentes, viúvas e órfãos a ela recorriam 
como única valia. restaurou igrejas e santuários e fundou mosteiros.
Espiritualidade: essa ii Conferência Geral recomenda a formação do maior 
número possível de comunidades eclesiais nas paróquias, especialmente 
rurais ou de marginalizados urbanos. estas comunidades devem basear-
se na palavra de deus e realizar-se na celebração eucarística, sempre em 
comunhão e sob a dependência do bispo. (Medellín, 6.13)
Aniversário: 1903 – Chegam a belém, pará, os quatro primeiros irmãos: 
augusto, auxent, ludovico e paulo domingos, vindos de aubenas, França.
Intenção: província Marista brasil Centro norte.

2ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 5,27-33; Sl 33(34),2 e 9.17-18.19-20; Jo 3,31-3612 ABRIL

Quinta-feira

Santo: Martinho I, papa, mártir, itália (†656). Convocou o Concílio de 
latrão, em 649, que condenou o Monotelismo, o qual negava a Cristo uma 
vontade humana livre. em represália, o imperador de Constantinopla 
mandou prendê-lo e conduzi-lo ao exílio, onde faleceu.

2ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 5,34-42; Sl 26(27),1.4.13-14; Jo 6,1-1513 ABRIL

Sexta-feira
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Espiritualidade: nossa disposição em favor da vida, a paixão por deus e a 
compaixão pelo seu povo, constituem a nossa espiritualidade em ação. (adr, 70)
Intenção: enfermos e idosos de nossas comunidades e famílias. Comunhão 
com o sacrifício redentor de Jesus. Jesus da paixão nos ajude a tornar 
redentores também nossos sofrimentos e dores inevitáveis.

Santo: Júlio I, papa (†352). Governou a igreja durante uma das fases mais 
conturbadas da controvérsia ariana. Filho de um romano de nome rustico, 
teve seu pontificado marcado principalmente por sua firme e conscienciosa 
intervenção nas controvérsias arianas, que negavam a divindade de Jesus, 
cujos ensinamentos tinham sido condenados no Concílio de niceia.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Adelaide Molinari (1986). 
religiosa, mártir, assassinada a mando de latifundiários por causa de sua luta 
em favor dos Sem Terra e dos marginalizados em Marabá, pará.
Espiritualidade: Por que motivo a vida é um bem? esta pergunta percorre a 
bíblia inteira, encontrando já nas primeiras páginas uma resposta eficaz e 
admirável. a vida que deus dá ao homem é diversa e original, se comparada 
com a de qualquer outra criatura viva. (eV, p. 68)
Intenção: Maria, inspira-nos atitudes filiais e de gratuidade. Mestres de noviços.

2ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 6,1-7; Sl 32(33),1-2.4-5.18-19; Jo 6,16-2114 ABRIL

Sábado

Santo: Pedro González, religioso dominicano, espanha (1190-1245). ajudou 
a libertar as cidades de Córdoba e Sevilha do domínio dos Muçulmanos. 
depois da vitória usou de todos os meios para que os prisioneiros tivessem 
um tratamento inspirado na caridade cristã e na tolerância. damião de 
Molokai, sacerdote dehoniano, bélgica/Havaí (1840-1889). ainda antes de 
sua ordenação sacerdotal, foi para o Havaí, para trabalhar entre os portadores 
de hanseníase da ilha de Molokai. ele mesmo tornou-se um “leproso”, e é 
conhecido como “o apóstolo dos leprosos de Molokai”.

3º dOMInGO dA PÁSCOA - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 3,13-15.17-19; Sl 4(5),2.4.7.9; 1Jo 2,1-5ª; Lc 24,35-4815 ABRIL

domingo



96

Espiritualidade: a vida do homem provém de deus, é dom seu, é imagem 
e figura d'ele, participação do seu sopro vital. desta vida, portanto, deus é o 
único senhor: o homem não pode dispor dela. (eV,  p. 77)
Aniversário: 1844 – união dos irmãos de Vivièrs com os irmãos Maristas.
Intenção: Champagnat, inspira-nos a viver com alegria o Carisma Marista.

Santo: Bernadete Soubirous, religiosa, França (1844-1879). na gruta de 
Massabielle, em lourdes, foi agraciada com 18 aparições da Virgem Maria, 
que lhe revelou ser a imaculada Conceição. depois entrou para o convento 
das irmãs de nossa Senhora em nevers, onde morreu.
Espiritualidade: Se é verdade que a vida do homem está nas mãos de deus, 
não o é menos que estas são mãos amorosas como as de uma mãe que acolhe, 
nutre e toma conta do seu filho:  “Fico sossegado e tranquilo como criança 
deitada nos braços de sua mãe, como um menino deitado é a minha alma  –  
Sl 131. 130, 2”. (eV, p. 77)
Lembrete: aniversário do papa emérito bento XVi, nascido na baviera, 
alemanha, em 1927, com o nome de Joseph alois ratzinger. nossa Senhora 
dos prazeres ou das alegrias.
Intenção: irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e amigos em vida.

3ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 6,8-15; Sl 118(119),23-24.26-27.29-30; Jo 6,22-2916 ABRIL

Segunda-feira

Santo: Roberto, Alberico e Estêvão, monges cistercienses, França (século Xi-
Xii). Com outros monges, deixaram o Mosteiro de Solesmes, fundaram o novo 
Mosteiro de Citeaux, berço da reforma Cisterciense, que pretendia promover 
uma vida monástica mais simples e evangélica, segundo a regra de São bento.
Espiritualidade: defender e promover, venerar e amar a vida é tarefa que 
deus confia a cada homem, ao chamá-lo enquanto sua imagem viva a 
participar no domínio que ele tem sobre o mundo: abençoando-os, deus 
disse: "Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. dominai sobre os 

3ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 7,51–8,1ª; Sl 30(31),3cd-4.6ab e 7b e 8a.17 e 21ab; Jo 6,30-3517 ABRIL

Terça-feira
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peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem 
na terra" (Gn 1,28). (eV, p. 81)
Lembrete: amanhã, aniversário da canonização do pe. Champagnat. dia 
Mundial da Hemofilia.
Intenção: os hemofílicos e os doadores de sangue.

Santo: Apolônio, roma (+185). Senador romano converteu-se ao 
Cristianismo e trabalhou junto às elites romanas, sobretudo para defender os 
cristãos. Julgado pelo Senado, foi condenado à morte por decapitação. diante 
do Juiz proferiu: "Sou cristão, não só de palavra, mas de fato, e maior desejo não 
nutro, a não ser este, de derramar o meu sangue em testemunho de minha fé".
Espiritualidade: em sentido estrito, a oração é conversar com deus, graças 
à fé, no amor e com amor. aquele que fala com deus fora do amor, não reza. 
Também não reza aquele que não ama. rezar é falar com deus no universo da 
fé e pela força do amor... eis o que é rezar... (So, p. 24)
Aniversário: 1867 – Chegam à cidade do Cabo, África do Sul, os primeiros 
irmãos. 1907 – Morre em Mataró, espanha, aos 83 anos, o ir. Teofânio (Frère 
Théophane durant  –  FTd), 4º Superior- Geral do instituto, no período de 1883 
a 1907, responsável pelo envio dos primeiros irmãos Maristas ao brasil. 1999 – 
Solene canonização de São Marcelino Champagnat, pelo papa São João paulo 
ii, na praça São pedro, Vaticano. 2004 – inauguração oficial do site do instituto: 
<www.champagnat.org>.
Intenção: ação de graças pela canonização de Marcelino Champagnat. 
presença Marista na África do Sul.

3ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 8,1b-8; Sl 65(66),1-3a.4-5.6-7a; Jo 6,35-4018 ABRIL

Quarta-feira

Santo: Leão IX, papa (1002-1054). nascido na alsácia e eleito papa em 1048, 
foi exemplo de piedade, de zelo e de espírito pastoral. Seu primeiro cuidado 
foi reorganizar a disciplina eclesiástica. os Sínodos de latrão, de pávia, reims 
e Mogúncia se dirigiram contra os abusos da simonia, contra a investidura 
laical e o casamento dos clérigos.

3ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 8,26-40; Sl 65(66),8-9.16-17.20; Jo 6,44-5119 ABRIL

Quinta-feira
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Espiritualidade: Conquanto se deva considerar a diversidade de 
situações e recursos nas diferentes nações, não cabe dúvida que existe um 
denominador comum em todas elas: a necessidade de uma promoção 
humana para as populações camponesas e indígenas. esta promoção não 
será viável sem que se leve a cabo uma autêntica e urgente reforma das 
estruturas e da política agrária. (Medellín, 1.14)
Aniversário:  2005 – eleição do papa bento XVi.
Lembrete: dia do Índio.
Intenção: os povos indígenas. respeito e valorização das diferentes culturas. 
ação de graças pelo pontificado de bento XVi.

Santo: Teodoro, religioso, França (†613). desde pequeno demonstrou ter 
realmente vindo ao mundo para a edificação da igreja, terminando seus 
dias como instrumento dos prodígios e graças que brotavam à sua volta. o 
significado de seu nome é "dom de deus".
Espiritualidade: em Jesus Cristo, deus se humanizou a sério... deus se fez 
homem, assumiu a linguagem dos homens, exprimiu-se como homem e 
falou ao pai como homem; em suma, é deus que fala a deus, partindo do 
homem, e é por isso que a oração é a humanização de deus. (So, p. 26)
Aniversário: 1847 – o irmão Jacinto é morto pelos indígenas da ilha de São 
Cristóbal, Melanésia, com os padres Maristas paget e Jaquet. 1955 – Segunda 
exumação dos despojos mortais de Marcelino Champagnat antes de sua 
beatificação, l’Hermitage, França.
Intenção: Mártires do nosso tempo. Missionários. participantes dos grupos 
de pJM. Comunidades internacionais Mistas do projeto la Valla 200.

3ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 9,1-20; Sl 116(117),1.2; Jo 6,52-5920 ABRIL

Sexta-feira

Santo: Anselmo de Cantuária ou de Aosta, bispo, doutor da igreja, itália/
inglaterra (1033-1109). Foi abade beneditino de bec, arcebispo de Cantuária 
e primaz da inglaterra. em defesa da igreja suportou muitas contrariedades, 

3ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 9,31-42; Sl 115(116B),12-13.14-15.16-17; Jo 6,60-6921 ABRIL

Sábado
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inclusive duras perseguições. É famoso seu argumento para a existência de deus.
Espiritualidade: a vida cristã é, essencialmente, mistério de amor, e o amor 
tem duas expressões, ambas necessárias: dizer e fazer; exprimir o que se sente e 
fazer o que se sente, pois há a dimensão de agir e a dimensão de viver. (So, p. 26)
Aniversário: 1951 – o ir. Joche albert é fuzilado em Si-Chiang, China. 1961  
– inauguração de brasília.
Lembrete: no brasil, comemoração de Tiradentes, protomártir da 
independência, feriado nacional.
Intenção: Membros da Família Marista em vida. irmãos, leigas e leigos do 
projeto Ad Gentes.

Santo: Bem-aventurada Maria Gabriela Sagheddu, monja trapista, itália 
(1914-1939). ingressou na Trapa de Grottaferrata em 1935. em contato com o 
movimento pela unidade dos cristãos, liderado pelo padre paul Couturier, sentiu-
se atraída pela causa ecumênica, oferecendo sua vida pela unidade dos cristãos.
Espiritualidade: a época atual se caracteriza pela sede de espiritualidade. Se 
conseguirmos ser testemunhas da vitalidade dessa espiritualidade, em nosso dia 
a dia, as pessoas, especialmente os jovens e as crianças, sentir-se-ão convidadas 
a participarem dela. assim, tornamo-nos rios de água viva. (adr, 43)
Aniversário: 1500 – Chegada oficial dos portugueses ao brasil.
Lembrete: dia internacional da Terra. nossa Senhora da Saúde.
Intenção: povo brasileiro. preservação da terra e sua fecundidade. devotos 
de n. Sra. da Saúde.

4o dOMInGO dA PÁSCOA - 4a  semana do Saltério
Liturgia: At 4,8-12; Sl 117(118),1.8-9.21-23.26.28cd.29; 1Jo 3,1-2; Jo 10,11-1822 ABRIL

domingo

Santo: Jorge, mártir, palestina (século iV). Seu túmulo está situado em lida, 
israel, onde foi decapitado, e é local de peregrinação desde aquela época. a 
lenda do soldado vencedor do dragão, contribuiu para a propagação do culto 
no oriente e no ocidente.

4ª semana da Páscoa - 4ª semana do Saltério
Liturgia: At 11,1-18; Sl 41(42),2.3; 42(43), 3.4; Jo 10,1-1023 ABRIL

Segunda-feira
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Espiritualidade: nas atuais situações concretas, esta ii Conferência Geral 
sente o dever de dar um estímulo especial às organizações que tem como fim 
a promoção humana e a aplicação da justiça. (Medellín, 1.23)
Lembrete: dia Mundial do escotismo.
Intenção: integrantes do Movimento escoteiro. o papa.

Santo: Fidélis de Sigmaringen, sacerdote capuchinho, mártir, alemanha/
Suíça (1577-1622). Formado em direito, era chamado de advogado dos 
pobres, porque prestava serviços gratuitamente, a quem não podia pagar. 
acusado de espionagem pelos Calvinistas da Suíça, sofreu o martírio. 
Maria eufrásia pelletier, religiosa, França (1796-1868). entrou na ordem de 
nossa Senhora da Caridade do refúgio, dedicada à reabilitação de jovens 
e mulheres. Fundou o instituto das irmãs do bom pastor, para a promoção 
social das mulheres marginalizadas, sobretudo as prostituídas.
Espiritualidade: ao longo de nossa existência experimentamos a beleza e o 
desencanto, a certeza e a dúvida. Há momentos em que estamos cheios de ânimo, 
mas outras, em que nos abatemos profundamente. do mesmo modo como nos 
fascina esse maravilhoso mistério, igualmente, ele nos assunta. (adr, 45)
Intenção: pessoas marginalizadas e exploradas de nossa sociedade. instituto 
das irmãs do bom pastor.

4ª semana da Páscoa -  4ª semana do Saltério
Liturgia: At 11,19-26; Sl 86(87),1-3.4-5.6-7; Jo 10,22-3024 ABRIL

Terça-feira

Santo: Marcos, evangelista (i século). Foi discípulo de pedro (at 2,12) e 
acompanhou durante algum tempo o apóstolo paulo (at 12,25). Como o 
texto de Marcos começa apresentando a figura de João batista – “eu sou a voz 
daquele que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor” – costuma 
ser representado com a figura de um leão.
Espiritualidade: e, em primeiro lugar, a oração é expressão. o cristianismo não é 
uma mentalidade, um sistema de pensamento; ele não é, primeiramente, uma moral 
nem um culto; é uma vida interpessoal em unidade: ... Jesus, eu e o pai.  (So, p. 27)

S. MARCOS EVAnGELISTA, festa
4ª semana da Páscoa – 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Pd 5,5b-14; Sl 88(89),2-3.6-7.16-17; Mc 16,15-20 25 ABRIL

Quarta-feira
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Aniversário: 1932 – Quatro irmãos do distrito de el Salvador assumem a 
direção do Colégio de infantes, Guatemala, fundado em 1781.
Intenção: anunciadores da boa-nova. presença Marista na Guatemala.

Santo: Anacleto, papa, roma (†88). Como segundo sucessor à frente da igreja de 
roma, fez construir um pequeno templo na tumba do apóstolo pedro. durante 
seu pontificado, o imperador domiciano desencadeou a segunda perseguição 
contra os cristãos. Morreu mártir e foi sepultado ao lado dessa tumba.
Espiritualidade: É preciso estar atento em colocar na oração o que é a 
verdade da vida ou a verdade do desejo... Se o mundo impressiona nossa 
retina de maneira evangélica, ele encontrará justo lugar. Se não, teremos 
orações de dissociação. (So, p. 27)
Aniversário: 1500 – primeira Missa no brasil. 1862 – Chegam a Sligo, 
irlanda, os cinco primeiros irmãos para abrir a primeira escola Marista.
Lembrete: nossa Senhora do bom Conselho.
Intenção: Confessores. acompanhadores espirituais. psicólogos. presença 
Marista na irlanda.

4ª semana da Páscoa -  4ª semana do Saltério
Liturgia: At 13,13-25; Sl 88(89),2-3.21-22.25 e 27; Jo 13,16-2026 ABRIL

Quinta-feira

Santo: Zita, leiga, itália (1218-1272). Como trabalhadora doméstica, 
procurou santificar-se, fazendo bem suas tarefas. Costumava dizer: "Uma 
pessoa não é santa se não ocupar seu tempo, pois quem é preguiçoso é que tem 
uma religião falsa". padroeira das empregadas domésticas.
Espiritualidade: Ávidos de uma referência que dê sentido à nossa vida, 
empenhamo-nos na busca de uma ideia, de uma pessoa ou de uma atividade 
que integre as diversas dimensões de nossa existência. nessas condições, 
tão genuinamente humanas, encontramos o verdadeiro sentido de todos os 
desejos: deus. (adr, 50)
Lembrete: dia da empregada doméstica.
Intenção: Colaboradoras domésticas das Comunidades e famílias.

4ª semana da Páscoa - 4ª semana do Saltério
Liturgia: At 13,26-33; Sl 2,6-7.8-9.10-11; Jo 14,1-627 ABRIL

Sexta-feira
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Santo: Pedro Luís Maria Chanel, sacerdote Marista, mártir, França/oceania 
(1803-1841). ingressou na Sociedade de Maria e partiu como missionário 
para a oceania. no arquipélago de Tonga, conseguiu agrupar alguns cristãos 
convertidos. por causa disso, foi martirizado. primeiro mártir da oceania. 
Gianna Beretta Molla, leiga, itália (1922-1962). Médica pediatra, preferiu 
levar adiante uma gravidez de risco, a interrompê-la. Gianna faleceu no parto, 
mas sua filha foi salva. os dois milagres que permitiram sua canonização 
foram registrados no brasil: em Grajaú (Ma) e em Franca (Sp).
Testemunho de vida cristã na América Latina: Cleusa Carolina Coelho 
(28-4-1985). Missionária agostiniana recoleta, assassinada por causa de sua 
luta em defesa dos indígenas na prelazia de lábrea, amazonas.
Espiritualidade: o mundo precisa de místicos – pessoas sensíveis ao mistério 
da vida em uma atitude de abertura e disponibilidade. Tendo vivenciado 
o amor de deus, são testemunhas da luz entre os seus companheiros de 
jornada, servindo de inspiração na busca de deus. (adr, 71)
Aniversário: 1841 – São pedro Chanel, padre Marista, foi martirizado pelos 
indígenas, na ilha de Futuna, oceania, enquanto o irmão Marie nizier, longe 
dali, batizava uma criança.
Intenção: padres Maristas, suas vocações e seus missionários. Fraternidades 
do Movimento Champagnat da Família Marista.

4ª semana da Páscoa - 4ª semana do Saltério
Liturgia: At 13,44-52; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4; Jo 14,7-1428 ABRIL

Sábado

Santo: Catarina de Sena, leiga, doutora da igreja, itália (1347-1380). Viveu 
num período de muita turbulência. analfabeta, influenciou a igreja, a política 
e a sociedade. Trabalhou para trazer o papa de avignon para roma e para 
estabelecer a paz nas Cidades-estados italianas. padroeira da itália e da europa.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Enrique Alvear (1982). 
bispo, pastor e profeta da igreja do Chile. Moisés Cisneros Rodríguez (1991). 
religioso irmão Marista, mártir da violência e da impunidade, Guatemala.
Espiritualidade: o leigo comprometido com o mundo recorda ao religioso 

5º dOMInGO dA PÁSCOA - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 9,26-31; Sl 21(22),26b-27.28.30.31-32; 1Jo 3,18-24; Jo 15,1-829 ABRIL

domingo
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irmão que ele não pode ser indiferente à salvação da humanidade nem ao 
progresso da terra. o religioso irmão recorda ao leigo comprometido na 
sociedade secular que o progresso na terra não é o objetivo final. (iMri, 17)
Aniversário: 1836 – aprovação do ramo dos padres da Sociedade de Maria pelo 
papa Gregório XVi. 1937 – primeira fundação Marista na Holanda, em almelo.
Intenção: os padres Maristas. presença Marista na Holanda. 

Santo: José Bento Cottolengo, sacerdote, itália (1786-1842). abriu um 
centro, em Turim, para acolher os pobres e doentes rejeitados. a obra é um 
grande centro social, compreendendo hospitais, asilos, orfanatos, escolas 
e oficinas. está aos cuidados das “irmãs do Cottolengo” e é sustentada 
unicamente pela providência.
Espiritualidade: o espírito Santo desperta nos fiéis numerosos carismas 
para desenvolver a comunhão pelo serviço fraterno. dessa forma, a salvação 
chega aos mais desfavorecidos: para que os cegos vejam, os coxos andem, os 
prisioneiros sejam libertados...e para educar a juventude, cuidar dos doentes, 
atender os idosos... (iMri, 12)
Aniversário: 1965 – início da presença Marista na república dos Camarões, 
África, com o estabelecimento de uma comunidade em bamenda.
Intenção: ação de graças pelos frutos do reino gerados neste mês. presença 
Marista em Camarões.

5ª semana da Páscoa - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 14,5-18; Sl 113B(115),1-2.3-4.15-16; Jo 14,21-2630 ABRIL

Segunda-feira
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Juntos Construímos o Novo Começo:  
Espiritualidade e Mística

Hoje, somos convidados a integrarmos as nossas vozes aos Maristas 
do mundo inteiro, no mesmo sentimento, no mesmo desejo 
desafiador de juntos construírmos o novo começo, aprofundando a 
nossa espiritualidade e revelando-a em nossas vivências cotidianas. 
Precisamos forjar um novo começo porque recebemos um legado do 
nosso Pai Fundador que traz, na sua gênese, a raiz que pede e clama 
pelo novo. O novo, não como novidade ou modismo, mas como 
uma senha para questionar o que está rígido, injusto, imobilizado, 
mofado, sem vida, sem abertura e sensibilidade para entender 
e acolher a força e a vitalidade que pulsa no coração das crianças, 
adolescentes e jovens confiados à instituição Marista, a cada ano, nos 
quatro cantos do mundo, nos mais diversos contextos. Precisamos 
forjar um novo começo porque somos Maristas novos em missão e 
a experiência de outrora nos tornou mais fortes, mais perceptivos, 
mais seguros, mais determinados, engajados com as lutas por justiça e 
vida em abundância, cheios de ousadia na nossa busca permanente de 
evangelizar educando e educar evangelizando! Novos, porque novos 
sonhos surgiram e tivemos coragem de recriar a nossa experiência de 
fé articulada com os clamores de vida nova e verdadeira que ouvimos 
todos os dias nas vozes de nossas crianças, adolescentes e jovens, 
sobretudo os mais necessitados, que habitam lugares, nos quais 
viver é uma luta árdua e incessante, travada a cada amanhecer. Para 
desenharmos esse novo começo precisaremos fazê-lo novo e atual de 
forma radical, todos os dias, incansavelmente!

dilma alves
pMbCn
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Santo: São José Operário – proclamando São José protetor dos trabalhadores, 
a igreja quis demonstrar que está ao lado deles, os mais oprimidos, dando-lhes 
como patrono o mais exemplar dos seres humanos, aquele que aceitou ser o 
pai putativo do filho de deus, feito homem, mesmo sabendo o que poderia 
acontecer à sua família. São José é considerado patrono dos trabalhadores.
a festa foi instituída por pio Xii, em 1955, para propiciar aos trabalhadores 
um modelo e um padroeiro.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Conrado de la Cruz, 
sacerdote de Skeut, Suécia. Missionário vindo das Filipinas, dedicou-
se à comunidade indígena, sequestrado e assassinado com o catequista 
herlindo Cifuentes (1980), Guatemala. Reynaldo Edmundo Lamus 
Preza (1981), da Ceb Guadalupe, em Soyapango, el Salvador, capturado 
com seu amigo Edwin Lainez, por seu compromisso cristão.
Espiritualidade: a vida cristã é, em sua raiz, uma vida na Vida, porque somos 
filhos no Filho, porque o Filho, primogênito de deus, é também o Filho único 
de deus. deus tem só Jesus como Filho; ou somos filhos nele, ou não somos 
filhos em ninguém. (So, p. 28)
Aniversário: 1825 – a comunidade de la Valla se instala na nova casa 
de l’Hermitage, construída pelo Fundador e os primeiros irmãos. 1866 
– Fundação do primeiro juvenato do instituto, em l’Hermitage, sob os 
cuidados do Venerável irmão Francisco.
Lembrete: dia do Trabalho e do(a) Trabalhador(a). Feriado nacional no 
brasil. primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. 
Intenção: Trabalhadores(as) de nosso país. Champagnat, inspira-nos a viver 
em plenitude o Carisma Marista. Vocações na igreja.

5ª semana da Páscoa - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 14,19-28; Sl 144(145),10-11.12-13ab.21; Jo 14,27-31a01 MAIO

Terça-feira

Santo: Atanásio, bispo, doutor da igreja, alexandria (295-373), memória. 
Como bispo, participou do Concílio de niceia. É honrado como um dos 
quatro grandes doutores da igreja oriental e chamado de padre da ortodoxia.

5ª semana da Páscoa - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 15,1-6; Sl 121(122),1-2.3-4a.4b-5; Jo 15,1-802 MAIO

Quarta-feira
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Santo: Filipe e Tiago Menor, apóstolos e mártires, palestina (século i). Felipe, 
nascido em betsaida, foi primeiramente discípulo de João batista e depois 
seguiu a Cristo. Seu chamado é relatado no evangelho de João (2,43-44). Tiago, 
filho de alfeu, foi bispo de Jerusalém e líder da comunidade judaico-cristã, 
sendo um dos pilares de que fala paulo (Gl 2,12). a ele é atribuída uma Carta, 
que insiste no valor da fé que se revela por meio das obras.
Espiritualidade: nossa espiritualidade nos permite “encontrar deus em 
todas as coisas” e em todos os aspectos da vida. a oração é o recurso que 
propicia o aprofundamento das experiências de vida. Jamais substituímos 
oração por trabalho. (adr, 76)
Aniversário: 1840 – Marcelino Champagnat celebra sua última missa em 
l’Hermitage. Festa da Santa Cruz.
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. pessoas que se chamam Felipe e Tiago.

5ª semana da Páscoa - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A),2-3.4-5; Jo 14,6-1403 MAIO

Quinta-feira

Espiritualidade: a igreja deve colaborar com a formação política das elites 
através de seus movimentos e instituições educativas. (Medellín, 7.21d)
Aniversário: 1818 – ingressa, em la Valla, o ir. bartolomeu, quinto membro 
do instituto.
Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. Cultivo das atitudes mariais da escuta orante e 
prontidão em fazer a vontade de deus.

Santo: Gregório, bispo, armênia (†257). a armênia que fora evangelizada, 
segundo a tradição, pelos apóstolos bartolomeu e Tadeu, se tornou a primeira 
nação oficialmente cristã em 301, pela ação do bispo Gregório. É venerado 
também como evangelizador das igrejas Síria e Greco-ortodoxa.

5ª semana da Páscoa - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 15,22-31; Sl 56(57),8-9.10-12; Jo 15,12-1704 MAIO

Sexta-feira
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Santo: hilário, bispo, arles (400-449). Seguindo o exemplo de Santo 
agostinho, ao se tornar bispo de arles, procurou organizar o clero da catedral 
em uma “congregação”, que devotava boa parte de seu tempo para exercícios 
comunitários de ascetismo. Ganhou reputação por sua eloquência e piedade.
Espiritualidade: Converter-nos, nós mesmos, à oração. É preciso ser honesto 
e não estar convidando os outros a fazer aquilo que nós deixamos de fazer. a 
verdadeira oração é existencial. envolve o ser daquele que verdadeiramente 
se entrega a deus. (So, p. 32)
Aniversário: 1873 – Fundação da primeira escola Marista em nova Caledônia, 
oceania, onde os irmãos já atuavam com os padres Maristas desde 1843.
Lembrete: primeiro sábado do mês.
Intenção: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento de 
Jesus. presença Marista em nova Caledônia.

5ª semana da Páscoa - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 16,1-10; Sl 99(100),2.3.5; Jo 15,18-2105 MAIO

Sábado

Santo: domingos Sávio, leigo, itália (1842-1857). Com uma vida muito 
simples, realizou, em poucos anos, a experiência de um caminho de 
santidade, fruto do método educativo de São João bosco. dizia: “Se não me 
tornar santo, não terei realizado nada em minha vida”. Faleceu aos 15 anos.
Espiritualidade: Maria foi surpreendida pela intervenção divina em sua 
vida. inicialmente temerosa, logo se tranquilizou ao sentir o amor de deus 

6ª semana da Páscoa -2ª semana do Saltério
Liturgia: At 10,25-26.34-35.44-48; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4;
1Jo 4,7-10; Jo 15,9-1706 MAIO

domingo

Espiritualidade: na oração, pessoal ou comunitária, encontramos a oportunidade 
de ser modelados por deus, como ele fez com Jesus. a nossa oração é apostólica, 
renovada, aberta à realidade da criação e da história, eco de uma vida solidária com 
os irmãos, sobretudo os pobres e os que sofrem. (adr, 77)
Lembrete: primeira sexta-feira do mês.
Intenção: Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de coração 
e atitudes solidárias. as pessoas com nome Gregório.
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por ela. e mesmo sem ter todas as respostas, assumiu compromisso com 
um deus que lhe inspirou absoluta confiança. (adr, 51)
Aniversário: 1818 – Champagnat recebe, em la Valla, o sexto candidato, 
Gabriel rivat, com dez anos, seu futuro sucessor. 1949 – Chegada dos 
primeiros irmãos a Hong Kong, China.
Intenção: presença Marista na China.

Santo: Flávia domitila, leiga, mártir, roma (século ii). pertencia à 
nobre família dos Flavianos, sendo parente próxima dos imperadores 
Vespasiano, Tito e domiciano. este último mandou desterrar Flávia 
domitila para uma ilha, por ser cristã, onde ela sofreu o martírio.
Espiritualidade: Fazer o possível para despertar a sede de deus, de ver 
seu rosto, de sentir sua vida, de gozar de sua intimidade. Cristo dizia à 
Samaritana: “Se você conhecesse o dom de deus e quem é aquele que 
lhe diz: ‘dê-me de beber’, seria você que pediria e ele lhe teria dado água 
viva” (Jo 4,10). Será preciso fornecer livros capazes de despertar essa sede; 
capazes de apaixonar por esta maravilhosa aventura da experiência de 
deus. (So, p. 32)
Aniversário: 1871 – os irmãos abrem em Samoa, oceania, a primeira 
escola Marista.
Lembrete: Missa pelos falecidos.
Intenção: por todos os falecidos da Família Marista de Champagnat. 
presença Marista na oceania.

6ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 16,11-15; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b; Jo 15,26-16,4a07 MAIO

Segunda-feira

Santo: Vítor, leigo, mártir, Mauritânia (†302). Foi cristão e soldado da 
Guarda pretoriana. Submetido a um interrogatório, confessou sua fé em 
Cristo e foi decapitado em Milão. É um dos santos mais populares de 
Milão, patrono dos exilados.

6ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 16,22-34; Sl 137(138),1-2a.2bc-3.7c-8; Jo 16,5-1108 MAIO

Terça-feira
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Santo: Pacômio, abade, egito (†348). Fundou, junto com palomen, um 
mosteiro, onde acolheu um grupo de monges, que passaram a viver vida 
em comum, com base na oração e no trabalho. outros dez mosteiros foram 
fundados nesse modelo por ele. Considerado o pai do monaquismo cristão.
Espiritualidade: Marcelino Champagnat também enfrentou muito cedo a 
inesperada intervenção de deus em sua vida. o anúncio do padre recrutador 
– “deus assim o quer” – levou-o a rever todo o seu projeto de vida. (adr, 52)
Intenção: ação de graças pelos frutos da vivência da Campanha da 
Fraternidade deste ano. os Monges.

6ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 17,15.22-18,1; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Jo 16,12-1509 MAIO

Quarta-feira

Testemunho de vida cristã na América Latina: Vicente Cañas (1987). 
Missionário jesuíta, assassinado pelos que cobiçavam as terras dos 
indígenas que ele acompanhava; mártir em Mato Grosso.
Espiritualidade: existe o vasto setor dos homens marginalizados da 
cultura, os analfabetos e, especialmente, os analfabetos indígenas, privados 
até do benefício elementar da comunicação por meio de uma língua 
comum. Sua ignorância é uma escravidão desumana. (Medellín, 4.3)
Aniversário: 1994 – o ir. Henri Vergès é morto na argélia.
Lembrete: XXii Capítulo Geral e o tema: Formação conjunta de irmãos, 
leigas e leigos.
Intenção: Mártires Maristas e pessoas perseguidas por causa de sua fé. 

Santo: Antonino, bispo, itália (†1459). entrou na ordem dominicana, 
onde foi modelo de humildade, recolhimento e mortificação. Contra 
vontade, foi nomeado arcebispo de Florença. por sua grande bondade e 
caridade, ganhou o carinho do povo.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Irne García (1985), 
sacerdote e Gustavo Chamorro (1985), militante, mártires da justiça e da 
promoção humana em Guanabanal, Colômbia. Josimo Morais Tavares 

6ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 18,1-8; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4; Jo 16,16-2010 MAIO

Quinta-feira
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(1986), padre, assassinado pelo latifúndio, mártir da pastoral da Terra, em 
imperatriz, Maranhão.
Espiritualidade: as mãos de deus são sempre mãos de pai. ponho tudo isso 
nas mãos de Jesus Cristo, nas mãos do pai, e sinto-me em paz profunda, na 
ação de graças e totalmente ao louvor. Sei que não há mãos melhores que as 
de deus e é nelas que me entreguei. (So, p. 32)
Lembrete: dia da(o) Cozinheira(o).
Intenção: Cozinheiras das comunidades e das famílias. Famílias dos 
irmãos, Formandos e Fraternos do MChFM.

Santo: Inácio de Laconi, irmão franciscano, itália (1701-1781). 
exerceu com alegria os serviços humildes dentro e fora da 
comunidade. por quarenta anos, ia de casa em casa pedir doações 
para o convento. o povo logo reconheceu sua bondade, atenção aos 
doentes e senso de justiça.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Carlos Mugica (1974). 
Sacerdote diocesano, dedicado aos pobres e à construção da fé no 
coração do povo, assassinado na argentina.
Espiritualidade: a educação latino-americana, em uma palavra, é 
chamada a dar uma resposta ao desafio do presente e do futuro para 
o nosso continente. Só assim será capaz de libertar nossos homens 
da servidão cultural, econômica e política que se apõe ao nosso 
desenvolvimento. (Medellín, 4.7)
Aniversário: 1840 – Champagnat recebe a unção dos enfermos e o 
santo viático. Faz aos irmãos as últimas recomendações. 1949 – a 
província da China transfere o noviciado para Macau, território 
português. a maioria dos irmãos é forçada a abandonar os colégios e 
a se instalar em Hong Kong, China.
Intenção: presença Marista na China. Gestores das obras Maristas.

6ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 18,9-18; Sl 46(47),2-3.4-5.6-7; Jo 16,20-23a11 MAIO

Sexta-feira
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Santo: nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires, roma (século iii-iV). nereu 
e aquiles eram da Guarda pretoriana. pancrácio sofreu o martírio em 304. 
Motivados pelos cristãos que morriam, por não abrirem mão de sua fé, 
aderiram a Cristo, sofreram o martírio durante a perseguição de diocleciano.
Espiritualidade: na américa latina os Meios de Comunicação Social são 
um dos fatores que mais tem contribuído e contribuem para despertar a 
consciência de grandes massas sobre suas condições de vida, suscitando 
aspirações e exigências de transformações radicais. Contudo, muitos desses 
meios estão vinculados a grupos econômicos e políticos interessados em 
manter o “status quo” social. (Medellín, 16.2)
Lembrete: dia Mundial das Comunicações Sociais.   Semana de oração 
pela unidade dos Cristãos.  neste ano, o tema é: a tua destra, Senhor, 
esplendorosa de poder (ex 15,6)
Intenção: Maria, ajudai a igreja a construir unidade em torno de Jesus.

6ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 18,23-28; Sl 46(47),2-3.8-9.10; Jo 16,23b-2812 MAIO

Sábado

a Virgem apareceu a três pastorinhos – lúcia, Francisco e Jacinta –, a primeira 
vez em 13 de maio de 1917, na Cova da iria, portugal. apareceu ainda nos cinco 
meses seguintes. em suas mensagens pedia a conversão dos povos e fidelidade 
dos cristãos. essas mensagens podem ser resumidas no convite à oração pela 
conversão das pessoas e pela paz mundial.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Luiz Aredez (1977). 
Médico, mártir da solidariedade entre os pobres da argentina.
Espiritualidade: em nossa tradição, a expressão “recurso Habitual” traduz a 
plena confiança em Maria. o lema: “Tudo a Jesus por Maria; tudo a Maria para 
Jesus”, revela o estreito relacionamento entre filho e mãe, atitude de confiança 
de Champagnat em Maria, atitude que somos convidados a viver. (adr, 25)
Aniversário: 1917 – primeira aparição de nossa Senhora, em Fátima, 
portugal. 2000 – beatificação Francisco e Jacinta Marto, pelo papa João paulo 
ii. 2017 – Canonização de Francisco e Jacinta pelo papa Francisco.

ASCEnSãO dO SEnhOR, solenidade
7ª semana da Páscoa – 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 1,1-11; Sl 46(47),2-3.6-7.8-9; Ef 1,17-23; Mc 16,15-2013 MAIO

domingo
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Lembrete: Semana de oração pela unidade dos Cristãos. em preparação à 
festa de pentecostes, pedimos um dom por dia. no brasil, dia das mães.
Intenção: devotos de nossa Senhora de Fátima. o povo português. unidade 
dos cristãos. dom da Sabedoria.

Santo: Matias, apóstolo, palestina (século i). escolhido para completar o 
grupo dos 12 apóstolos, no lugar deixado por Judas iscariotes, havia seguido 
Jesus durante seu ministério público, do batismo até a ascensão, conforme 
relato dos atos dos apóstolos (1,15-25). Segundo a tradição, foi decapitado. 
Maria domingas Mazzarello, religiosa salesiana, itália (1837-1881). Com 
algumas companheiras, começou a acolher meninas para ensiná-las nos 
ofícios próprios das mulheres. Mais tarde, junto com dom bosco, fundou as 
salesianas, para educar as meninas abandonadas e pobres.
Espiritualidade: a comunicação social é para a igreja o meio de apresentar 
ao Continente uma imagem mais exata e fiel de si mesma, transmitindo 
ao grande público não só as notícias relativas aos acontecimentos da vida 
eclesial e suas atividades, mas também, e sobretudo, interpretando os fatos à 
luz do pensamento cristão. (Medellín, 16.8)
Aniversário: 1864 – o ir. eulógio Chabany é assassinado em Wanganui, 
nova Zelândia, enquanto cuidava dos feridos de um combate.
Lembrete: Semana de oração pela unidade dos Cristãos. 
Intenção: os apóstolos de nossos dias. a família Salesiana. unidade dos 
cristãos. dom do entendimento.

SãO MATIAS, APÓSTOLO, festa 
7ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 1,15-17.20-26; Sl 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8; Jo 15,9-1714 MAIO

Segunda-feira

Santo: Isidoro, leigo, espanha (1080-1130). passou a maior parte de sua 
vida como trabalhador em uma fazenda nos arredores de Madri. protetor 
das colheitas e dos agricultores. Joana de Lestonnac, leiga e religiosa, França 
(1556-1640). Viveu entre pessoas influentes da sociedade de bordeaux. Viúva, 

7ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 20,17-27; Sl 67(68),10-11.20-21; Jo 17,1-11a15 MAIO

Terça-feira
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entrou para o mosteiro cisterciense. Fundou a Companhia de Maria nossa 
Senhora, para a educação das meninas. padroeira das vítimas de abuso.
Espiritualidade: espero que todas as comunidades se esforcem por 
empregar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão 
pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. neste 
momento, não nos serve uma “simples administração”. Constituamo-nos em 
“estado permanente de missão” em todas as regiões da terra. (eG, 25)
Aniversário: 1876 – os irmãos chegam a Wellington, para abrir a primeira 
escola na nova Zelândia.
Lembrete: Semana de oração pela unidade dos Cristãos. Missa pelos 
Membros da Família Marista de Champagnat. dia internacional da Família 
(onu).
Intenção: a obra Marista na nova Zelândia. Membros da Família Marista. 
unidade dos cristãos. dom do Conselho.

Santo: João nepomuceno, sacerdote, mártir, boêmia (1340-1393). pregador 
na Corte de Venceslau iV, em praga, foi confessor e diretor espiritual da 
rainha. Segundo a tradição, foi torturado e morto, e seu corpo foi lançado ao 
rio Moldávia, porque se recusou a violar os segredos de confissão.
Espiritualidade: a obra, como todos sabemos, não está acabada. Mais ainda, 
o trabalho realizado pela Igreja denuncia seus limites, põe em evidência 
as novas necessidades, exige algo de novo e grande. o futuro reclama um 
esforço, uma audácia, um sacrifício que põem na igreja uma angústia 
profunda. achamo-nos num momento de reflexão total. (discurso do papa 
paulo Vi na abertura da ii CelaM, Medellín, 1968)
Lembrete: Semana de oração pela unidade dos Cristãos. 
Intenção: Maria continue a atrair novas vocações para a Sociedade de Maria. 
unidade dos cristãos. dom da Fortaleza.

7ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 20,28-38; Sl 67(68),29-30.33-34.35-36; Jo 17,11b-1916 MAIO

Quarta-feira
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Santo: Pascoal Baylon, irmão franciscano, espanha (1540-1592). por sua origem, 
era pastor, permaneceu sempre em funções mais simples. Mas era procurado por 
pessoas ilustres por sua habilidade para aconselhamento. Conhecido pela defesa 
da eucaristia, é patrono dos Congressos eucarísticos internacionais.
Espiritualidade: deus se revela nas pessoas que encontramos pela vida 
afora. Crianças, jovens e idosos, familiares e companheiros de comunidade, 
refugiados e prisioneiros, enfermos e aqueles que lhes prestam assistência, 
colegas de trabalho e vizinhos, todas as pessoas são espelhos de deus, da vida 
e do amor. (adr, 55)
Lembrete: Semana de oração pela unidade dos Cristãos.
Intenção: os promotores dos Congressos eucarísticos e o amor à eucaristia. 
unidade dos cristãos. dom da Ciência.

7ª semana da Páscoa -  3ª semana do Saltério
Liturgia:  At 22,30;23,6-11; Sl 15(16),1-2a e 5.7-8.9-10.11; Jo 17,20-2617 MAIO

Quinta-feira

Santo: Leonardo Murialdo, sacerdote, itália (1828-1900). dedicou-se à catequese 
das crianças e à criação de vários orfanatos dedicados aos jovens pobres da periferia, 
aos órfãos e abandonados. Fundou a Congregação de São José, para a formação 
cristã, cultural e profissional dos jovens. João  I, papa e mártir (526). defendeu 
perante o imperador católico Justino a causa dos godos do oriente, os quais 
estavam sendo oprimidos. Governou a igreja por três anos e meio, distinguindo-se 
por zelosa atividade administrativa. Morreu na prisão, em ravena, por fome e sede.
Testemunho de vida cristã na América Latina: héctor Gutiérrez e 
Zelmar Michellini (1976). políticos e militantes cristãos, mártires das lutas 
do povo uruguaio.
Espiritualidade: Vamos, sem hesitação, ao encontro dos jovens lá onde eles 
se encontram, anunciando-lhes a fidelidade, a justiça e a misericórdia de 
deus. relacionando-nos com jeito mariano com os jovens, tornamo-nos a 
face de Maria para eles. (adr, 29)
Aniversário: 1840 – Champagnat preside a leitura de seu Testamento 
espiritual na grande sala de reunião de l’Hermitage. 2004 – a comissão 
dos cardeais e teólogos reconhecem o martírio do irmão bernado.

7ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At. 25,13b-21; Sl 102(103),1-2.11-12.19-20ab; Jo 21,15-1918 MAIO

Sexta-feira
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Lembrete: Semana de oração pela unidade dos Cristãos. 
Intenção: Congregação de São José. a vivência do Testamento espiritual 
de Marcelino Champagnat. unidade dos cristãos. dom do Temor 
(respeito) a deus.

Santo: Ivo hélory, sacerdote, França (1253-1303). advogado, colocou sua 
formação a serviço dos mais pobres. instituiu na sua diocese, o serviço de 
justiça gratuita, para quem não podia pagar. não se deixou desviar pela mentira 
ou pelo suborno, comum então entre os advogados. Joaquina de Vedruna y 
Más, religiosa, espanha (1783-1854). Viúva de nobre espanhol, fundou em 
Vich o instituto das Carmelitas da Caridade, devotado à educação e à caridade 
principalmente entre os pobres e as jovens mulheres. João XXiii disse sobre ela: 
“Mãe de nove filhos, converteu-se na mãe de numerosos pobres”.
Espiritualidade: Todas as vezes que nos reunimos para orar e celebrar 
juntos a eucaristia, nossa união com Jesus nos leva à plenitude da comunhão 
conosco mesmos, com deus, com os outros e com a criação. (adr, 118)
Lembrete: Semana de oração pela unidade dos Cristãos. nossa Senhora 
do divino amor.
Intenção: a Família Marista. pessoas que pedem orações e os doentes 
terminais. unidade dos cristãos. dom da piedade. advogados.

7ª semana da Páscoa - 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11),4.5 e 7; Jo 21,20-2519 MAIO

Sábado

Santo: Bernardino de Sena, sacerdote franciscano, itália (1380-1444). 
Vigário-Geral da ordem Franciscana, foi chamado apóstolo da itália, 
por seus esforços durante trinta anos de reviver a fé cristã no país. Suas 
pregações contra os jogos, a sodomia e a usura tornaram-se famosas.
Espiritualidade: a comunidade é um dom do espírito. para nutrir nossa 
vida no espírito, encorajar-nos e apoiar-nos mutuamente, empreendemos 
todos os esforços para tornar nossas comunidades escolas de fé. (adr, 117).
Aniversário: 1789 – nascimento de Marcelino Champagnat na aldeia de 

SOLEnIdAdE dE PEnTECOSTES
7º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 3ª semana do Saltério
Ofício solene próprio
Liturgia: At 2,1-11; Sl 103(104),1ab.24ac.29bc-30-31.34; 1Cor 
12,3b-7.12-13 ou Gl 5,16-25; Jo 20,19-23 ou Jo 15,26-27;16,12-15

20 MAIO

domingo
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rosey, França, paróquia de Marlhes, filho do casal João batista Champagnat 
e Maria Chirat. 1967 – bênção da estátua de São Marcelino Champagnat na 
Colunata da basílica de nossa Senhora de Fátima, portugal.
Intenção: ação de graças pelo dom da vida de Marcelino. Vivência da 
virtude marial do serviço. Comunidades internacionais Mistas do projeto 
la Valla 200.

RECOMEçA O TEMPO COMuM
O Tempo Comum reinicia com a 7ª semana
“a tônica dos domingos do Tempo Comum é dada pela leitura contínua do 
evangelho. Cada texto do evangelho proclamado nos coloca no seguimento 
de Jesus Cristo, desde o chamamento dos discípulos até os ensinamentos a 
respeito dos fins dos tempos. neste tempo, temos também as festas do Senhor 
e a comemoração das testemunhas do mistério pascal (Maria, apóstolos e 
evangelistas, demais Santos e Santas).” (Guia Litúrgico Pastoral, p.13)

Santo: Bem-aventurados Manuel Gomez Gonzáles, sacerdote, espanhol 
(1877-1924), e Adílio daronch, seu coroinha, brasileiro (1908-1924), 
mártires, nonoai, alto uruguai (rS). em período conturbado no sul 
do país, o padre foi, junto com o coroinha, atender uma comunidade de 
agricultores. na volta foram emboscados e executados por anticlericais.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Irene Mc’Cormack, 
missionária, e companheiros (1991). Mártires pela causa da paz no peru.
Espiritualidade: Jesus de nazaré pode ser melhor descrito como verbo 
do que como substantivo. isso significa que não imaginamos deus como 
uma forma estática de pessoa – um pouco como nós, porém mais sábio e 
poderoso – que está lá fora ou lá em cima, mas como um Movimento, um 
abraço, um Fluxo – mais pessoal do que podemos imaginar – que está 
sempre e em todas as partes presente na criação. (MdM, p. 2)
Aniversário: 1789 – Marcelino Champagnat é batizado pelo pe. José 
antônio allirot, pároco de Marlhes, França. Foram padrinhos o tio 

7ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 3,13-18; Sl 18(19B),8.9.10.15; Mc 9,14-2921 MAIO

Segunda-feira
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materno, Marcelino Chirat, e Margarida Chatelard, prima por aliança. era 
solenidade da ascensão do Senhor.
Intenção: ação de graças pelo batismo de Marcelino e o nosso. nossos 
padrinhos de batismo. irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados 
e amigos da Família Marista de Champagnat.

Santo: Rita de Cássia, leiga e religiosa, itália (1381-1457). Viúva, ingressou 
na ordem agostiniana. pediu a graça de participar das dores da paixão 
do Senhor: teve, o resto da vida, a fronte ferida por um espinho, que se 
desprendeu da coroa de Jesus. padroeira dos casos impossíveis.
Espiritualidade: É como se deus fosse uma dança de vida, amor e energia 
que se move pelo mundo, convidando a participar dela. e quantos mais se 
unirem à dança, mais pessoas se sentirão atraídas por ela. (MdM, p. 3)
Lembrete: dia internacional da biodiversidade (onu).
Intenção: Cuidado com a ecologia e a promoção do equilíbrio do meio 
ambiente.

7ª semana do Tempo Comum
3ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 4,1-10; Sl 54(55),7-8.9-10a.10b-11a.23; Mc 9,30-3722 MAIO

Terça-feira

Santo: João Batista Rossi, sacerdote, jesuíta, roma (1698-1764). doutor 
em filosofia e teologia, dedicou-se à formação de jovens universitários. 
Trabalhou sem descanso pelas mulheres desabrigadas, doentes, prisioneiros 
e trabalhadores, além de confessor popular.
Espiritualidade: Sim, assim é deus: amor que se difunde, que livremente cria, 
redime, cura, desafia a criação. um movimento que é um fluir transbordante 
de vida e de amor que não se pode deter. o amor é expansivo por natureza e 
deus é amor. (MdM, p. 3)
Intenção: universitários e seus mestres. intercessão de São José em favor dos 
nossos educadores, assistidos e educandos.

7ª semana do Tempo Comum- 3ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 4,13-17; Sl 48(49),2-3.6-7.8-10.11; Mc 9,38-4023 MAIO

Quarta-feira
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Santo: Bem-aventurado João de Prado, mártir, sacerdote, franciscano, 
espanha/Marrocos (1560-1631). ingressou na ordem dos Franciscanos 
descalços e foi enviado ao Marrocos, em missão, onde foi martirizado, 
junto com dois companheiros, pela autoridade de Marrakesh.
Espiritualidade: o processo vocacional de Marcelino foi marcado por 
questionamentos e dúvidas. Sua peregrinação a la louvesc foi um tempo 
de oração e de discernimento. Marcelino viveu essa busca da identidade e 
do crescimento humano como um período de graça. (adr, 59)
Aniversário: 1961 – 6ª CaSa Geral do inSTiTuTo: a administração 
Geral foi transferida para roma – itália, onde permanece até hoje. a 
inauguração oficial deu-se no dia 4 de novembro.
Lembrete: dia de oração pela China, por determinação de bento XVi. 
nossa Senhora auxiliadora.
Intenção: pelo povo chinês e missionários do seu país. Colaboradores dos 
diferentes serviços da Casa Geral, de roma. devotos de n. Sra. auxiliadora. 
as Congregações Salesianas.

7ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 5,1-6; Sl 48(49),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20; Mc 9,41-5024 MAIO

Quinta-feira

Santo: Gregório VII, papa, itália (1025-1085). Monge beneditino em Cluny, 
grande centro de renovação da vida religiosa da época. eleito papa, engajou-se 
apaixonadamente na tarefa de implantar a reforma, importantíssima para a 
igreja, conhecida como "reforma gregoriana". Maria Madalena Sofia Barat, 
religiosa, França (1779-1865). Fundou a Congregação do Sagrado Coração de 
Jesus, para o ensino gratuito de meninas pobres. Chegou a abrir 122 escolas, 
em 16 países. professora da Senhora de Grandville, cooperadora dos irmãos 
Maristas, no norte da França.
Espiritualidade: deus é missão. não que deus tenha uma missão, mas que 
é missão. e por isso não dizemos que a igreja ou o instituto Marista tenha 
uma missão, mas que a missão tem uma igreja, que a missão tem o instituto 
marista, que a missão tem a mim e a você. a igreja é autenticamente ela 

7ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 5,9-12; Sl 102(103),1-2.3-4.8-9.11-12; Mc 10,1-1225 MAIO

Sexta-feira
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mesma quando se dá conta de que sua missão é a missão de deus: andar pelo 
mundo sendo salvação, cura, presença estimulante de deus. (MdM, p. 4)
Aniversário: 1975 – Morte do irmão leônidas (François Garrigue), aos 
89 anos, em Saint-paul-Trois-Châteaux, França, 7º Superior-Geral do 
instituto, no período de 1946 a 1958. 1990 – Congresso dos teólogos para 
exame das virtudes heroicas do ir. alfano Vaser.
Lembrete: dia internacional das Crianças desaparecidas.
Intenção: pela Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Crianças 
desaparecidas e afastadas do seu meio social.

Santo: Filipe néri, sacerdote, itália (1515-1595), memória. Fundou a 
Congregação do oratório de Vallicella, dedicada à instrução espiritual, ao 
canto e às obras de caridade: “educa-se quando se sabe amar”. Conhecido 
como santo da alegria e protetor dos jovens. Mariana de Parede y Flores, 
leiga, equador (1618-1645). Tinha o dom dos milagres e da profecia. 
Faleceu aos 26 anos, oferecendo sua vida, para que deus livrasse a cidade 
de Quito, da peste e dos terremotos que a abalavam. Conhecida como a 
“açucena de Quito”.
Testemunho de vida cristã na América Latina: henrique Pereira neto (1969). 
Sacerdote diocesano, colaborador de d. Hélder Câmara, assassinado aos 28 anos, 
em recife, brasil. Foi professor no Colégio Marista de recife.
Espiritualidade: a missão precede a igreja. a missão é de deus: dentro e 
fora do mundo por meio do espírito. deus que, na pessoa de Jesus, ensina, 
cura, inclui, sofre. e se expande hoje por meio dos homens e das mulheres 
a quem deus convida para partilhar a missão. pela igreja, chamada a ser 
servidora da missão de deus no mundo. essa é sua razão. por isso, quando 
a igreja não sai de si mesma para evangelizar torna-se autorreferente e 
então adoece. (MdM, p. 4)
Lembrete: nossa Senhora de Caravaggio.
Intenção: devotos de nossa Senhora do Caravaggio. os educadores de 
nossas escolas e obras sociais. Fraternidades do Movimento Champagnat 
da Família Marista.

7ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Tg 5,13-20; Sl 140(141),1-2.3.8; Mc 10,13-1626 MAIO

Sábado
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Santo: Agostinho de Cantuária, bispo, inglaterra/roma (†604). enviado 
pelo papa Gregório, junto com outros monges, para evangelizar os anglo-
saxões. Foi feito bispo de Cantuária, onde também fundou a famosa abadia. 
Sua obra lançou as bases da inglaterra cristã.
Espiritualidade: a espiritualidade marista celebra o mistério da Santíssima 
Trindade que habita em nós e no coração das outras pessoas. ela nos permite 
“sentir junto com” nossos irmãos e irmãs, levando-nos a compartilhar suas 
vidas e criar vínculos de amizade. ela nos ajuda a reconhecer a beleza e a 
bondade dos outros e a abrir-lhes espaço em nossa vida. (adr, 97)
Aniversário: 1903 – aprovação, pelo papa leão Xiii, das Constituições do 
instituto dos irmãos Maristas, que no X Capítulo Geral, realizado em abril do 
mesmo ano, foram aprovadas por voto secreto.
Intenção: Vivência da virtude marial da escuta orante.

SAnTÍSSIMA TRIndAdE, solenidade
Liturgia: dt 4,32-34.39-40; Sl 32(33),4-5.6.9.18-19.20.22; 
Rm 8,14-17; Mt 28,16-2027 MAIO

domingo

Santo: Germano, bispo, França (496-576). nomeado arcebispo de paris 
pelo rei Childebert i. Grande devoto de Maria, fundou a abadia de Saint-
Germain-des-près. destacou-se por sua santidade, amor aos pobres e, por 
isso, a história passou a chamá-lo de “pai dos pobres”.
Espiritualidade: Sentimos o desafio de descobrir e transmitir a “mística” de 
viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar 
nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira 
experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação 
sagrada. (MdM, p. 5)
Lembrete: início da novena a São Marcelino Champagnat. durante a 
novena, propõe-se a vivência de uma "pequena virtude" de Champagnat: “a 
Indulgência, que tudo desculpa, esquece, perdoa”.
Intenção: novena a São Marcelino. a pastoral da comunicação. 

8ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia:1Pd 1,3-9; Sl 110(111),1-2.5-6.9 e 10c; Mc 10-17-2728 MAIO

Segunda-feira
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Santo: Maximino de Trèves, bispo, França (†349). bispo de Trèves, destacou-se 
na luta contra o arianismo. Teve a coragem de acolher Santo atanásio, bispo de 
alexandria, que, por ser antiariano, fora desterrado para Trèves, pelo imperador.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Raimundo Ferreira 
Lima (1980). “Gringo”, lavrador, sindicalista, agente de pastoral, mártir em 
Conceição do araguaia, pará, brasil.
Espiritualidade: Cada vez que nos encontramos com um ser humano no 
amor, ficamos capazes de descobrir algo novo de deus (eG, 272). por isso o 
papa promove tanto a cultura do encontro em um contexto que promove a 
cultura do desencontro, da fragmentação, do descarte. durante a celebração 
da vigília de pentecostes de 2013 ele dizia: precisamos ir ao encontro dos 
outros e criar com nossa fé uma cultura do encontro... (MdM, p. 6)
Aniversário: 1955 – Solene beatificação de Marcelino Champagnat por pio 
Xii, basílica de São pedro, roma, itália.
Lembrete: novena a São Marcelino Champagnat: “a Condescendência que 
leva a pessoa a adaptar-se, facilitando o relacionamento”.
Intenção: novena a São Marcelino. a unidade dos cristãos.

8ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Pd 1,10-16; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4; Mc 10,28-3129 MAIO

Terça-feira

Santo: Joana d’Arc, leiga, mártir, França (1412-1431). dizendo-se inspirada 
por deus, conseguiu motivar seus concidadãos franceses a resistirem à 
ocupação inglesa. Capturada pelos inimigos, foi condenada à fogueira sob 
a acusação de heresia. Considerada heroína nacional e padroeira da França.
Espiritualidade: deus escolhe homens e os chama cada qual pessoalmente, 
para conduzi-los ao deserto e falar-lhes ao coração. aqueles que o escutam, ele 
os põe à parte. Converte-os sem cessar por seu espírito e os faz crescer em seu 
amor para enviá-los em missão. (adr, 60)
Aniversário: 1955 – em roma, fundação da união Mundial dos ex-alunos 
Maristas.

8ª semana do Tempo Comum
4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Pd 1,18-25; Sl 147(147B),12-13.14-15.19-20; Mc 10,32-4530 MAIO

Quarta-feira
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Lembrete: novena a São Marcelino Champagnat: “a Paciência que tudo 
suporta, não se cansa de fazer o bem”. nossa Senhora da Visitação. nossa 
Senhora Medianeira de todas as Graças.
Intenção: novena a São Marcelino. 

Espiritualidade: a eucaristia é o centro de nossa vida. não é apenas ritual 
ou sacramento. Sustentáculo da vida espiritual e do empenho na missão, ela 
exige que vivamos eucaristicamente: amadurecidos e abençoados, disponíveis 
e integrados. (adr, 86)
Aniversário: 1852 – abertura do ii Capítulo Geral, que redigiu as regras 
Comuns, o Guia das escolas e Constituições e regras de Governo.
Lembrete: dia Mundial do Combate ao Fumo. novena a São Marcelino 
Champagnat: “a Compreensão que abre o coração para o diálogo e aceitação do 
outro”. Visitação de Maria a Santa isabel.
Intenção: pedido de uma graça por intercessão de São Marcelino 
Champagnat. ação de graças pelos frutos salvíficos gerados neste mês marial.

SSMO. CORPO E SAnGuE dE CRISTO, solenidade
8ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 14,18-20; Sl 109(110),1.2.3.4; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-1731 MAIO

Quinta-feira
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Nada se começa à toa

Sequer um fortuito sonho numa noite de verão de um tempo qualquer 
nasce a esmo. Há um condicionante que elucubra o processo, 
desencadeia o sonho e fundamenta as sutilezas da sua concretude 
futura. E a isso denominamos Projeto Vital. Do sonho de Marcelino, 
somos fruto. De seu Projeto Vital, artífices. Mas a ocasião de termos 
sobre os ombros a responsabilidade de o atualizarmos em nossos 
tempos-espaços nos cobra o preço do recomeço. A audácia que nos 
propomos, 200 anos depois de Marcelino, praticamente é a mesma 
com a qual ele se deparou quando da fundação da instituição. Se 
tamanha é a distância histórica, nada mudou em relação à necessidade 
de nossa missão no mundo. Nossa resposta ao mundo atual percorre 
as sendas da Espiritualidade, da Comunhão e da Missão. Somos 
chamados a refundar, no coração das pessoas, a certeza de que não 
estamos sozinhos. Caminhamos na presença constante de Deus, em 
seu projeto de salvação: Espiritualidade. Compartilhamos, “Em Torno 
da mesma Mesa”, fraternidade e vida partilhada, o que confirma nosso 
carisma: Comunhão. E, fluindo da tradição de Marcelino, inundamos 
o mundo que nos cerca com nossa forma de ser e de fazer: Missão do 
jeito de Maria. Nada se recomeça à toa. Somos frutos da promessa de 
Deus para o mundo, do jeito de Marcelino.

ir. ronaldo luzzi
pMbCS
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Santo: Justino, mártir, palestina (100-165), memória. Filósofo, procurou 
estabelecer um diálogo entre filosofia grega e pensamento cristão. Suas obras 
são referência para a defesa da fé. pagou com o próprio sangue sua fidelidade 
à igreja. Bem-aventurado João Batista Scalabrini, bispo, itália (1839-1905). 
Fundou as Congregações dos Missionários e das Missionárias de São Carlos 
(escalabrinianos), para a atuação junto aos imigrantes. por seu incentivo à 
catequese, foi definido por pio iX, “apóstolo do catecismo”. 
Espiritualidade: para nós, Jesus é a face humana de deus. nós o encontramos 
de modo especial nos três lugares maristas onde Jesus nos revela deus. (adr, 20)
Lembrete: primeira sexta-feira do mês. aniversário do ir. benito arbués, 
11º Superior-Geral, no período de 1993 a 2001, nascido em Santa eulália 
del Gállego, espanha, em 1939. novena a São Marcelino Champagnat: “a 
Caridosa dissimulação que nos torna sensíveis aos outros ‘fingindo não ver’ 
seus pequenos defeitos”.
Intenção: pedido de uma graça por intercessão de São Marcelino 
Champagnat. Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias. 

8ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Pd 4,7-13; Sl 95(96),10.11-12.13; Mc 11,11-2601 JUNHO

Sexta-feira

Santo: Marcelino e Pedro, mártires, roma (†304), memória. Marcelino, sacerdote, 
e Pedro, exorcista, foram mortos durante a perseguição do imperador diocleciano. 
Conta-se que foram decapitados numa floresta, para que os corpos não fossem 
encontrados, mas duas cristãs os acharam, enterrando-os adequadamente.
Espiritualidade: precisamos de nos exercitar na arte de escutar, que é mais do 
que ouvir. escutar, na comunicação com o outro, é a capacidade do coração 
que torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro 
encontro espiritual. (MdM, p. 7)
Lembrete: primeiro sábado do mês. novena a São Marcelino Champagnat: 
“a Santa Alegria que nos faz participar das alegrias e felicidades dos outros 
distendendo o ambiente”.

8ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jd 17.20b-25; Sl 62(63),2.3-4.5-6; Mc 11,27-3302 JUNHO

Sábado
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Santo: Carlos Lwanga e companheiros, mártires, uganda (†1885), memória. 
o grupo de 22 jovens leigos foi levado diante de Mwanga, um rei cruel. 
este mandou perguntar se eles queriam se manter cristãos. Como todos se 
mantiveram na fé, foram condenados à morte.
Espiritualidade: Como membros que somos da igreja, também nós, maristas, 
existimos única e exclusivamente para participar da missão de deus e não 
para buscar nossa sobrevivência.   por isso somos chamados a participar desse 
dinamismo missionário que nos coloca em posição de partida. (MdM, p. 12)
Aniversário: 1949 – partida de cinco irmãos de Hong Kong, China, para a 
Malásia, para assumir uma escola em Cingapura.
Lembrete: novena a São Marcelino Champagnat: “o Devotamento, que leva a 
preferir o bem da comunidade aos interesses pessoais”.
Intenção: pedido de uma graça por intercessão de São Marcelino 
Champagnat. obra Marista em Cingapura.

9º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 1ª semana do Saltério
Liturgia: dt 5,12-15; Sl 8(81),3-4.56ab.6c-8a.10-11b; 
2Cor 4,6-11; Mc 2,23–3,603 JUNHO

domingo

Intenção: pedido de uma graça por intercessão de São Marcelino 
Champagnat. Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento 
de Jesus.

Santo: Francisco Caracciolo, religioso, sacerdote, itália (†1606). Fundou a 
ordem dos Clérigos regulares Menores, que conserva a tradição da adoração 
perpétua ao Santíssimo Sacramento. Mesmo como superior-geral, manteve o 
hábito de fazer tarefas cotidianas: limpar as celas, preparar as camas, lavar a louça.
Testemunhos de vida cristã na América Latina: José Maria Gran, padre, e 
domingo Batz, sacristão (1980). Mártires em el Quiche, Guatemala.
Espiritualidade: inspirados na experiência de Marcelino, essa vitalidade nos 
tornará ousados, a despeito de nossas limitações. assim, aceitamos os mistérios 
da vida com muita confiança, abertura e generosidade. (adr, 18)

9ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Pe 1.2-7; Sl 90(91),1-2.14-15ab.15c-16; Mc 12,1-1204 JUNHO

Segunda-feira
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Santo: Bonifácio de Mogúncia, bispo, mártir, inglaterra/alemanha (672-
755). Considerado um dos unificadores da europa, atuou na alemanha, 
evangelizando os povos autóctones. ajudou a reformar a igreja, fomentou a 
aliança entre o papado e a família dos Carolíngios.
Testemunho de vida cristã na América Latina: José Maria Grand Cierera 
(1980). Sacerdote missionário do Sagrado Coração, defensor dos indígenas e 
dos mais pobres, assassinado na Guatemala.
Espiritualidade: Marcelino Champagnat, escutando seu coração compassivo, 
soube se arriscar e abandonar a comodidade de sua segurança. assim fez 
toda a sua vida. e assim o instituto marista tentou ser ao longo desses 200 
anos de existência, embora às vezes não tenhamos sido capazes de nos deixar 
interpelar pela realidade dos novos Montagne, e então nos fechamos em nós 
mesmos e nos acomodamos. (MdM, p. 13)
Aniversário: 1948 – partida de quatro irmãos dos estados unidos para as Filipinas.
Lembrete: dia Mundial do Meio ambiente (onu). Segundo dia do Tríduo 
pelas Vocações. novena a São Marcelino Champagnat. “A Igualdade de 
ânimo: equilíbrio frente às situações mais adversas.”
Intenção: Vocações na igreja. pedido de uma graça por intercessão de São 
Marcelino Champagnat.

9ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89(90),2.3-4.10.14 e 16; Mc 12,13-1705 JUNHO

Terça-feira

Lembrete: dia internacional das Crianças Vítimas de agressão (onu).  primeiro 
dia do Tríduo pelas Vocações. novena a São Marcelino Champagnat. “A Polidez: 
respeita a todos, prestando-lhes pequenas gentilezas.” Missa pelos finados.
Intenção: as vocações na igreja. pedido de uma graça por intercessão de São 
Marcelino Champagnat. Falecidos da Família Marista de Champagnat.

Santo: Marcelino José Bento Champagnat, sacerdote, França (1789-
1840). presbítero da Sociedade de Maria e Fundador do instituto dos 
irmãozinhos de Maria, ou irmãos Maristas das escolas (FMS). nasceu no 

SãO MARCELInO ChAMPAGnAT, solenidade
9ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Tm 1,1-3.6-12; Sl 122(123),1-2a.2bcd; Mc 12,18-2706 JUNHO

Quarta-feira
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ano da revolução Francesa, viveu em um tempo conturbado por graves 
conflitos políticos. Sensibilizado pelas necessidades pastorais de seu tempo, 
concebeu o projeto de fundar um instituto de irmãos, que se dedicassem à 
educação e à formação religiosa das crianças e dos jovens. Maria, a quem 
chamava de boa Mãe, foi seu maior modelo no seguimento de Jesus Cristo. 
Canonizado em 18 de abril de 1999, pelo papa João paulo ii.  norberto, 
bispo, alemanha (1080-1134). Com alguns companheiros, fundou a 
ordem premonstratense e organizou os seus primeiros mosteiros.
Espiritualidade: recebemos a espiritualidade de Marcelino Champagnat 
e dos nossos primeiros irmãos como uma preciosa herança; atualizada em 
cada geração que nos precedeu, ela mantem sua dimensão marial e apostólica. 
(adr – apresentação)
Aniversário: 1840 – Morre Marcelino Champagnat em l’Hermitage, França, 
durante a oração da manhã dos irmãos. 1991 – Fundação da missão Marista 
na Tanzânia, África.
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações. Comunhão com todos os 
Maristas de Champagnat.
Intenção: Vocações na igreja. pedido de uma graça por intercessão de São 
Marcelino Champagnat.

Santo: Antonio Maria Gianelli, bispo, itália (1789-1846). preocupou-se com 
a formação dos sacerdotes, com a organização das comunidades paroquiais. 
Fundou duas congregações, para a educação da juventude: Missionários de 
Santo afonso de ligório e as Filhas de Maria.
Espiritualidade: Hoje, quando ainda há tantos jovens que vivem sem a força, 
a luz e o consolo da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé 
que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida, não podemos ficar 
indiferentes. São os novos Montagne de hoje, cuja realidade nos provoca e nos 
convida a ser generosos. (MdM, p. 18)
Intenção: ação de graças pela instituição da eucaristia e pelas missas que 
tivemos a graça de participar.

9ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Tm 2,8-15; Sl 24(25),4-5ab.8-9.10.14; Mc 12,28b-3407 JUNHO

Quinta-feira
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Santo: Efrém, diácono, doutor da igreja, pérsia (306-373). exerceu o 
ofício de diácono, para o qual foi ordenado. Grande devoto de Maria, foi 
denominado “Cítara do espírito Santo” e “Cantor da Virgem”.  Melânia 
Maior, leiga, roma/palestina (342-410). Viúva, tornou-se cristã e deixou 
roma para viver na palestina, onde fundou uma comunidade religiosa no 
Monte das oliveiras. Foi mentora de evágrio pontius, autor da Filocalia. 
reconhecida como Madre da igreja, no período patrístico.
Espiritualidade: a história da espiritualidade marista é de paixão e 
misericórdia: paixão por deus e misericórdia pelas pessoas. (adr, 1)
Aniversário: 1840 – Solenes exéquias de Marcelino Champagnat em 
l’Hermitage, França, com a presença do pe. Colin, padres Maristas e 
sacerdotes dos arredores.
Lembrete: XXii Capítulo Geral proclama a volta às fontes para construir o futuro.
Intenção: os catequistas e evangelizadores em nossas obras. Coração 
Misericordioso de Jesus, aumentai nossa confiança em vós!

SAGRAdO CORAçãO dE JESuS, solenidade
9ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Os 11,1.3-4.8c-9; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6; 
Ef 3,8-12.14-19; Jo 19,31-3708 JUNHO

Sexta-feira

Santo: José de Anchieta, sacerdote jesuíta, espanha/brasil (1534-1597), 
memória. enviado às missões do brasil, dedicou sua vida à evangelização dos 
povos autóctones. escreveu uma Gramática e um Catecismo na língua Tupi. 
recebeu o título de “apóstolo do brasil”.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Juan Moran Samaniego 
(1979). Sacerdote diocesano, dedicado aos indígenas, no México.
Espiritualidade: nossos primeiros irmãos, a exemplo de Maria, “partindo 
apressada em direção a uma cidade na região montanhosa”, todas as semanas 
se dirigiam aos vilarejos, aos arredores da cidade procurando tornar Jesus 
conhecido e amado. davam especial atenção às crianças pobres e acolhiam-
nas em casa. (adr, 5)
Lembrete: imaculado Coração de Maria.

IMACuLAdO CORAçãO dE MARIA, memória
9ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 61,9-11;  Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; Lc 2,41-5109 JUNHO

Sábado
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Intenção: os Jesuítas e suas obras. os evangelizadores em terras distantes. 
a vivência da virtude marial do discernimento da vontade de deus.

Santo: em portugal, festa do Santo Anjo da Guarda de Portugal. a missão 
dos anjos é conhecida pela bíblia: criaturas espirituais, dedicadas ao louvor e 
ao serviço de deus. no país a devoção é muito antiga. Ganhou, porém, novo 
vigor com as aparições do anjo em Fátima.
Espiritualidade: nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. 
nosso medo mais profundo é que somos poderosos sem limite. É nossa luz, 
não nossa escuridão, o que mais nos assusta. nós nos perguntamos: Quem sou 
eu para ser brilhante, precioso, cheio de qualidades, fabuloso? em verdade, 
quem é você para não ser? Você é filho de deus. (MdM, p. 18)
Intenção: Comunidades eclesiais de portugal, Moçambique, angola e Timor leste.

10º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 3,9-15; Sl 129(130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8; 2Cor 4,3-18–5,110 JUNHO

domingo

Santo: Barnabé, apóstolo, Chipre (século i), memória. um dos primeiros 
fiéis de Jerusalém. pregou o evangelho em antioquia e acompanhou São 
paulo, em sua primeira viagem, como relatam os atos dos apóstolos. 
Tomou parte no Concílio de Jerusalém (at 15,2; Gl 2,1). Paula Frassinetti, 
religiosa, itália (1809-1882). dedicada no estudo da filosofia e teologia, logo 
se preocupou com a educação das meninas e jovens. Fundou a Congregação 
das irmãs de Santa doroteia, para a educação cristã da juventude.
Espiritualidade: nascemos para manifestar a glória de deus que está 
dentro de nós. não apenas de alguns, mas dentro de todos e de cada um de 
nós.  e à medida que deixemos brilhar nossa própria luz, inconscientemente 
estamos permitindo que outras pessoas façam o mesmo. Quando nos 
libertamos de nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os 
outros. (Marianne Williamson, citada por MdM, p. 18)
Aniversário: 1887 – abertura, em Gerona, espanha, da primeira escola 
dirigida pelos irmãos Maristas.

S. BARnABÉ, APÓSTOLO, memória 
10ª semana do Tempo Comum  - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 11,21b-26; 13,1-3; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 10,7-1311 JUNHO

Segunda-feira
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Intenção: obras Maristas da espanha. irmãs doroteias. educandos de nossas 
obras. Vivência da unidade a exemplo da Santíssima Trindade.

Santo: Gaspar Bertoni, sacerdote, itália (1777-1853). era excelente 
pregador, chamado por isso de “missionário apostólico”. Considerava suas 
enfermidades como “escola de união com deus”. Fundou a Congregação 
dos Sagrados estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, estigmatinos. Beata 
Mercedes de Jesus, religiosa, equador (1828-1883). após a morte dos pais, 
dedicou-se às crianças abandonadas. Fundou a Congregação das irmãs de 
Santa Maria ana de Jesus, para a educação dos indígenas da Cordilheira 
dos andes. Chamada “rosa de baba e Guayaquil”.
Espiritualidade: o jeito como o grupo dos primeiros irmãos vivia o 
evangelho refletia o caráter, os valores e a espiritualidade de seu líder, 
Marcelino Champagnat: aberto, franco, resoluto, corajoso, entusiasta, 
determinado e justo. (adr, 6)
Aniversário: 1954 – Solene canonização em roma, por pio Xii, de pedro 
Maria Chanel, padre da Sociedade de Maria, missionário protomártir da 
oceania. primeiro Marista canonizado pela igreja.
Lembrete: dia dos namorados. dia Mundial de Combate ao Trabalho infantil.
Intenção: padres Maristas. estigmatinos. os namorados. Crianças fora da 
escola e obrigadas a trabalhos pesados.

10ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8; Mt 5,13-1612 JUNHO

Terça-feira

Santo: Antônio de Pádua (ou de Lisboa), sacerdote franciscano, doutor 
da igreja, portugal/itália (1195-1231), memória. entrou no convento de 
Coimbra. dedicou sua vida à propagação da fé, em especial na França 
e na itália. Conhecido pela riqueza espiritual de seus sermões, pela 
profundidade de seu conhecimento da bíblia.
Espiritualidade: devemos empenhar-nos em cultivar nosso 
relacionamento com deus em tal medida que ele se torne para nós fonte 

10ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 18,20-39; Sl 15(16),1-2a.4.5.8.11; Mt 5,17-1913 JUNHO

Quarta-feira
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diária de renovado dinamismo espiritual e apostólico, como o foi para 
Marcelino. (adr, 17)
Aniversário: 1956 – união dos irmãos de São pedro Claver, nigéria, com o 
instituto dos irmãos Maristas.
Intenção: a Família Franciscana. pessoas engajadas em projetos de 
voluntariado.

Santo: José, o hinógrafo, monge, roma/Grécia (810-886). defendeu a 
arte e a mística dos ícones, contra o movimento iconoclasta. Considerado 
autor de mais de mil hinos litúrgicos em língua grega. Famoso conselheiro, 
padre espiritual e confessor. Francisca de Paula de Jesus, conhecida por nhá 
Chica, beata, brasil (1810-1895).  Filha de escravos ficou órfã aos dez anos. 
Mulher humilde, era fervorosa devota de nossa Senhora da Conceição, e, 
a pedido da mãe, passou a vida inteira a dedicar-se à prática de caridade. 
Foi chamada ainda em vida de “a mãe dos pobres”, sendo respeitada por 
todos os que a procuravam. nhá Chica se tornou a primeira leiga e negra 
brasileira beatificada no dia 4 de maio de 2013.
Espiritualidade: a Sociedade de Maria deve reiniciar uma nova igreja. não 
digo no sentido literal, o que seria uma blasfêmia, mas, em certo sentido, sim, 
devemos reiniciar uma nova igreja. (Jean-Claude Colin, citado em FrT, p. 2)
Lembrete:  dia Mundial do doador de Sangue.
Intenção: estudiosos da música sacra. Cantores e maestros de corais 
religiosos. afrodescendentes. doadores de sangue.

10ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 18,41-46; Sl 64(65),10abcd.10e-11.12-13; Mt 5,20-2614 JUNHO

Quinta-feira

10ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26(27),7a-8.9.13-14; Mt 5,27-3215 JUNHO

Sexta-feira

Santo: Catarina Tekakwitha, leiga, américa do norte (1656-1680). do 
povo indígena pele-vermelha, conheceu o cristianismo através de sua mãe. 
levou à conversão de muitos irmãos da mesma etnia. É, ao lado de São 
Francisco de assis, padroeira do Meio ambiente e da ecologia. primeira 
santa pele-vermelha. Beata Albertina Berkenbrock, leiga, mártir, brasil 
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(1919-1931). natural de imaruí (SC), foi assassinada ao resistir a uma 
tentativa de estupro quando tinha apenas 12 anos de idade. Foi beatificada 
em outubro de 2007.
Espiritualidade: Talvez tenhamos perdido os sonhos ao longo do caminho, 
aos golpes do assim chamado realismo. Mas interiormente, reconhecemos 
que nossos grandes sonhos e ideais de juventude nos enchem de 
entusiasmo e dão um sentido à nossa vida. Quando nos convertemos em 
pessoas razoáveis? (FrT, p. 4)
Aniversário: 1946 – Fundação Marista em Malauí, África. 1961 – os 
irmãos são expulsos da ilha de Cuba e se espalham pela américa Central. 
retornam ao país em 2001.
Lembrete: Missa pelos Membros da Família Marista de Champagnat.
Intenção: a imagem da Cruz de Jesus ajude-nos a carregar nossas cruzes 
diárias. presença Marista em Cuba.  Membros da Família Marista de 
Champagnat.

Santo: João Francisco Régis, sacerdote, jesuíta, França (1597-1640). 
Comunicava o espírito de Jesus Cristo na catequese, nas escolas e ao povo 
em geral. Seu túmulo se encontra em la louvesc, perto de Marlhes, França. 
para lá peregrinaram o jovem Marcelino Champagnat e sua mãe, Maria 
Chirat, a fim de pedir ao santo a graça de seu ingresso no seminário de 
Verrières, França.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Aurora Vivar Vasquez 
(1976). Militante cristã, sindicalista, mártir das lutas operárias no peru.
Espiritualidade: Jesus, que carrega em seu coração o sonho divino de uma 
sociedade em que todas as pessoas possam se desenvolver plenamente como 
filhos e filhas de deus, vive uma forte experiência em contraste com a realidade 
social e religiosa em que se encontra. (FrT, p. 8)
Intenção: Mártires das lutas sociais. Seminaristas e formandos Maristas.

10ª semana do Tempo Comum -  2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 19,19-21; Sl 15(16),1-2a.5.7-8.9-10; Mt 5,33-3716 JUNHO

Sábado
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Santo: Gregório Barbarigo, bispo, doutor da igreja, pádua (1625-1697). 
Foi instruído pelo pai em filosofia e matemática, e pelos preceptores em 
latim e grego. Formou-se em direito, foi ordenado sacerdote. Como bispo, 
reorganizou a diocese e renovou o clero.
Espiritualidade: Jesus, porém, não é um teórico da utopia humana. então, 
a primeira coisa que ele faz depois de seu anúncio da proximidade do reino 
de deus, é criar uma comunidade, reunir um grupo de homens, pessoas 
humildes, pescadores do mar de Galileia (Mt 4,18-22). não os chama para 
viverem para si mesmos ou para se dedicarem à virtude isolando-se do mundo, 
mas a uma missão para a qual se encarrega de prepará-los: trata-se de formar 
um grupo humano que torne visíveis e críveis as relações próprias da nova 
sociedade.  (FrT, p. 9)
Lembrete: dia Mundial contra a desertificação e a Seca (onu).
Intenção: Cuidado com nossa casa comum, o planeta Terra. povos vítimas da 
seca e catástrofes naturais.

11º dOMInGO dO TEMPO COMuM  - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 17,22-24; Sl 91(92),2-3.13-14.15-16; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-3417 JUNHO

domingo

Santo: Juliana Falconieri, leiga, itália (1270-1341). de família nobre, recusou 
as ofertas de casamento para se dedicar à oração e às boas obras. dedicou-se 
aos pobres e doentes, à contemplação e à penitência, a ponto de comprometer 
sua saúde. Fundou a Congregação das Servas de Maria.
Espiritualidade: a maneira normal de viver a fé cristã, portanto, é fazê-lo em 
comunidade. a dimensão comunitária não é apenas um “marco”, um “contexto”, 
mas parte integrante da vida cristã, do testemunho e da evangelização. (FrT, p. 9)
Aniversário: 1900 – partida de três irmãos de beaucamps, França, para bom 
princípio, rS, brasil.
Intenção: a província Marista brasil Sul-amazônia.

11ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7; Mt 5,38-4218 JUNHO

Segunda-feira
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Santo: Romualdo, abade, itália (956-1027). adaptou a regra de São bento à 
vida eremítica e fundou a ordem dos Camaldulenses. interessou-se por todos 
os problemas da igreja em seu tempo: missões na polônia, peregrinações à 
Terra Santa, reforma do clero e dos monges.
Espiritualidade: nós, seguidores de Marcelino e de seus primeiros discípulos, 
vamos, dia após dia, aprofundando o exercício da presença amorosa de deus 
em nós mesmos e nos outros. essa presença de deus se manifesta no sentimento 
profundo de reconhecer-se pessoalmente amado por deus e na convicção de 
que ele nos acompanha, bem de perto, em nossa experiência humana. (adr, 16)
Aniversário: 2004 – abertura oficial do processo de canonização do ir. basílio 
rueda Guzmán, pelo cardeal Juan Sandoval iñiguez, em Guadalajara, México.
Intenção: nossas causas de beatificação e canonização. Missionários Maristas 
perseguidos e ameaçados.

11ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 21,17-29; Sl 50(51),3-4.5-6a.11.16; Mt 5,43-4819 JUNHO

Terça-feira

Santo: Vicente Kaun, leigo, mártir, Coreia/Japão (século XVii). levado ao 
Japão como prisioneiro de guerra, converteu-se ao cristianismo, trabalhando 
por três décadas como catequista no Japão e na China. preso durante a 
perseguição do governo japonês aos cristãos, foi queimado vivo em nagasaki.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Rafael Palacios (1979). padre, 
mártir das comunidades de base salvadorenhas.
Espiritualidade: Creio que hoje a grande maioria dos irmãos entende com 
nossa cabeça – e espero também com o nosso coração – que o laicato marista 
é um dom extraordinário do espírito para nossa família religiosa. (FrT, p. 14)
Aniversário: 1851 – decreto de autorização legal do instituto dos irmãos 
Maristas, pelo governo francês. 1910 – abertura, na diocese de lyon, do 
processo de informação para a causa de canonização do ir. Francisco. 1948 
– os padres oblatos de Maria imaculada entregam aos irmãos Maristas o 
Colégio de Cotabato, Filipinas.
Intenção: presença Marista em Filipinas. ação de graças pelo 
reconhecimento oficial do instituto. devoção a São José, patrono do instituto. 
Comunidades internacionais Mistas do projeto la Valla 200.

11ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31),20.21.24; Mt 6,1-6.16-1820 JUNHO

Quarta-feira
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Santo: Luís Gonzaga, religioso jesuíta, roma (1568-1591), memória. 
renunciou ao principado em favor do seu irmão mais novo e ingressou na 
Companhia de Jesus. durante os estudos de teologia, ocupando-se com o 
serviço dos doentes nos hospitais, contraiu uma doença que o levou à morte. 
padroeiro da juventude.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Sergio Ortiz (1984). 
Seminarista, mártir da perseguição à igreja, na Guatemala.
Espiritualidade: a casa de Champagnat, casa de Maria, converte-se para nós 
na casa da luz. Como sabemos, é assim que se denomina “farol” em inglês: um 
ponto de referência no meio da noite para navegar e poder chegar com êxito a 
um porto seguro. (lCl, p. 2)
Intenção: bispos, párocos, conselhos paroquiais e ministérios leigos das 
comunidades eclesiais. as juventudes.

11ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Eclo 48,1-15 (gr. 1-14); Sl 96(97),1-2.3-4.5-6.7; Mt 6,7-1521 JUNHO

Quinta-feira

Santo: Paulino de nola, bispo, França (355-431). Contemporâneo e amigo 
de Santo agostinho, atuou como político. Viúvo, fundou uma comunidade 
monástica e, mais tarde, foi eleito bispo. Considerado um dos maiores poetas 
latinos do período patrístico. Thomas Morus, leigo, mártir, inglaterra (1478-
1535). Fez seus estudos em oxford e se tornou chanceler do reino inglês, pela 
sua competência e senso de justiça. decapitado, por se recusar a apoiar o rei 
Henrique Viii na anulação de seu casamento e por sua fidelidade à igreja.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Arthur Mc Kinnon 
(1965). Sacerdote da Sociedade Missionária de Scarboro, mártir, dedicado 
à juventude e aos pobres, defensor dos injustiçados, assassinado em Monte 
plata, república dominicana.
Espiritualidade: na casa de la Valla, nossos primeiros irmãos encheram 
de luz seus olhos e seu coração.  deixaram-se invadir por uma luz 
que preencheu de sentido suas vidas e iluminou os caminhos de sua 
peregrinação vital. (lCl, p. 2)

11ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131(132),11.12.13-14.17-18; Mt 6,19-2322 JUNHO

Sexta-feira
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Lembrete: proclamação da maternidade divina de Maria: Santa Maria Mãe de 
deus (Theotokos), no Concílio de Éfeso (431).
Intenção: devoção ao Sagrado Coração de Jesus, modelo de mansidão e 
misericórdia. Magistrados.

11ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cr 24,17-25; Sl 88(89),4-5.29-30.31-32.33-34; Mt 6,24-3423 JUNHO

Sábado

Santo: José Cafasso, sacerdote, Turim (1811-1860). professor de moral e grande 
confessor, atuou na formação dos jovens sacerdotes. Ficou conhecido por sua 
atenção aos encarcerados e condenados à pena capital. Conselheiro espiritual de 
vários santos que viveram em Turim, nessa época.
Espiritualidade: Hoje a casa de la Valla continua sendo a fonte luminosa que 
alimenta nossa espiritualidade.  Mostra-nos o caminho a seguir; indica uma 
rota que cada um de nós é convidado a tomar de um jeito único e original. 
além disso, ao longo desse caminho, somos chamados a nos tornar casas de 
luz para os outros. (lCl, p. 2)
Aniversário: 1815 – os seminaristas Marcelino Champagnat, João Cláudio 
Colin e João Maria Vianney recebem o diaconato em lyon. 1958 – Chegam 
a berbérati, república Centro-africana, os primeiros irmãos procedentes de 
Saint-Genis-laval, França.
Intenção: Veneração de Maria, a Mãe de deus.

o evangelista lucas destaca vários momentos de seu nascimento e infância: o 
anúncio a Zacarias (1,5-25), a visitação (1,39-45), seu nascimento (1,57-58) e 
circuncisão (1,59-79), e a vida oculta (1,80). na profecia de seu pai, sua vocação 
e missão são antecipados: “e tu, menino, serás chamado profeta do altíssimo, 
pois irás à frente do Senhor, para preparar-lhe os caminhos” (lc 1,76).
Espiritualidade: o evangelista João, no famoso discurso de despedida de Jesus 
(Jo 14,17), recorda que ele não nos deixará sós, mas nos dará um protetor, 
um defensor, um acompanhante permanente: o espírito de verdade, que o 
mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. e continua com 

natividade de SãO JOãO BATISTA, solenidade 
12ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 49,1-6; Sl 138(139),1-3.13-14ab.14c-15; At 13,22-26; Lc 1,57-66.8024 JUNHO

domingo
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uma afirmação grandiosa e surpreendente: mas vós o conheceis, porque habita 
convosco, e estará em vós. (lCl, p. 9)
Intenção: as pessoas que tem o nome de João batista. afeto e determinação 
em testemunhar a fé que professamos.

Santo: Guilherme de Montevergine, abade, itália (1085-1142). deu origem 
à construção do Santuário de nossa Senhora de “Monte Vergine”, ainda 
hoje centro de inúmeras romarias. Mais tarde, fundou a Congregação dos 
Monges do Monte Vergine, com a regra de São bento. domingos henares, 
bispo, mártir, espanha (1765-1838). dominicano e missionário no Vietnã, foi 
martirizado com o catequista São Francisco Chien, durante a perseguição do 
imperador nguyen.
Testemunhos de vida cristã na América Latina: Ivan Betancourt, 
colombiano, sacerdote diocesano, Miguel “Casimiro”, padre e sete 
companheiros camponeses (1975). assassinados em Honduras.
Espiritualidade: Se la Valla é a casa da luz, então nós somos chamados a ser 
filhos da luz e do dia. não somos da noite nem das trevas. não durmamos, 
pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos lúcidos (1Ts 5,5-6). Como 
disse muito bem o apóstolo paulo, o primeiro aspecto ao qual devemos prestar 
atenção se quisermos levar a sério nossa vocação de buscadores de deus 
é o convite para nos manter alertas e lúcidos ou, o que significa o mesmo, 
despertar. (lCl, p. 3)
Aniversário: 1993 – inauguração oficial do Centro Marista da Ásia (MaC), 
em Manila, Filipinas, que funciona como escolasticado para os países da Ásia e 
do pacífico. passou a se chamar Centro Marista da Ásia e do pacífico (Mapac).
Lembrete: nossa Senhora rainha da paz.
Intenção: Maria, rainha da paz, inspira às nações em conflito, caminhos de 
paz e convivência fraterna. estudantes do Macap.

12ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59(60),3.4-5.11-12a.12b-13; Mt 7,1-525 JUNHO

Segunda-feira
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Santo: João e Paulo, irmãos mártires, roma (†362). escravos da imperatriz 
Constantina. Quando o imperador Juliano assumiu o poder, deu início a 
uma perseguição violenta contra os cristãos. Como os irmãos se recusaram 
a renegar sua fé, o chefe da guarda os executou em sua própria casa.
Espiritualidade: Você vive ou apenas sobrevive?  uma pergunta que me 
faço também a mim mesmo porque o perigo de viver adormecido ou de 
maneira superficial está sempre à espreita. (lCl, p. 5)
Lembrete: dia internacional da luta contra o abuso e Tráfico de drogas.
Intenção: São Marcelino inspira-nos meios para praticarmos nesta 
semana os valores institucionais Maristas. dependentes químicos.

12ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; 
Sl 47(48),2-3a.3b-4.10-11; Mt 7,6.12-1426 JUNHO

Terça-feira

Santo: Cirilo de Alexandria, bispo, doutor da igreja. Combateu 
energicamente a doutrina de nestório e teve um importante desempenho 
no Concílio de Éfeso, no qual defendeu, com fervor, a maternidade divina de 
Maria. escreveu obras de grande erudição para explicar e defender a fé católica.
Espiritualidade: introduzir silêncio em nossa vida cotidiana é uma condição 
básica para nos humanizar e dar qualidade e profundidade a nossas vidas. 
Sem silêncio, é muito fácil que gastemos nosso tempo em trivialidades; que 
sejamos arrastados pelas circunstâncias da vida ou que tomemos decisões 
de maneira irreflexiva. Sem silêncio, como é possível ocorrer um encontro 
autêntico com os outros ou com o deus vivo? (lCl, p. 8)
Aniversário: 1851 – Consagração do instituto ao Sagrado Coração de Jesus 
e ao imaculado Coração de Maria, pelo ir. Francisco, em agradecimento pelo 
decreto de aprovação legal do instituto, na França, ocorrida no dia 20 de junho.
Lembrete: dia de nossa Senhora do perpétuo Socorro.
Intenção: devoção a São José, patrono do instituto. devotos de n. Sra. do 
perpétuo Socorro.

12ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 22,8-13; 23,1-3; Sl 118(119),33.34.35.36.37.40; Mt 7,15-2027 JUNHO

Quarta-feira
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12ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 24,8-17; Sl 78(79),1-2.3-5.8-9; Mt 7,21-2928 JUNHO

Quinta-feira

Santo: Irineu, bispo, mártir, doutor da igreja, França (130-200), memória. 
discípulo de São policarpo, foi incansável testemunha e mestre da 
tradição apostólica. escreveu diversas obras que ajudam na compreensão 
da escritura e dos mistérios da fé: a Trindade, o Cristo, a eucaristia.
Espiritualidade: Colocar deus fora de nós é algo habitual para muitos 
crentes. Quando mencionam deus, muitas pessoas apontam para cima: deus 
está nos céus, longe e fora, distante e externo de nós. essa imagem é muito 
negativa, pois coloca deus fora do mundo, externamente aos seres humanos; 
distante deles, como observador, vigilante e policial do mundo. (lCl, p. 8)
Intenção: Formandos Maristas e Seminaristas.

Santo: Pedro e Paulo, apóstolos, mártires (século i). a solenidade será 
celebrada no próximo domingo, na liturgia dominical. a solenidade de 
São pedro e de São paulo é uma das mais antigas da igreja, sendo anterior 
até mesmo à comemoração do natal. Já no século iV havia a tradição de, 
neste dia, celebrar três missas: a primeira na basílica de São pedro, no 
Vaticano; a segunda na basílica de São paulo Fora dos Muros e a terceira 
nas Catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram 
escondidas para fugir da profanação nos tempos difíceis.
Espiritualidade: o deus que está dentro e não fora, que abrange 
toda realidade e todo ser, que nos abraça por dentro e por fora, nós o 
denominamos espírito Santo. nunca estamos longe nem fora, mas sempre 
diante dele, nele e com ele. (lCl, p. 9)
Lembrete: dia do papa. o iV Capítulo Geral decidiu que a festa de São 
pedro e São paulo seria celebrada com solenidade, em ação de graças pela 
aprovação do instituto pela Santa Sé, em 1863.
Intenção: pessoas que se chamam pedro e paulo. papa Francisco.

12ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 25,1-12; Sl 136(137),1-2.3.4-5.6; Mt 8,1-429 JUNHO

Sexta-feira
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Santo: Primeiros mártires da Igreja de Roma (século i). na reforma do 
Vaticano ii, os mártires que morreram durante a perseguição de nero, em 
64, foram agrupados nessa data, relacionando-os aos martírios de pedro 
e paulo. na maioria dos casos, não há documentos, mas sua memória é 
celebrada desde os inícios.
Testemunho de vida cristã na América Latina: hermógenes López 
(1978). Vigário, Fundador da ação Católica rural, mártir dos camponeses 
guatemaltecos.
Espiritualidade: À maneira de Maria, no meio dos apóstolos no Cenáculo, 
anunciamos a boa-nova com alegria, simplicidade e humildade através da 
presença e da fé. (adr, 134)
Aniversário: 1858 – Falecimento de Jeanne-Marie Chavoin (Madre Saint-
Joseph), Fundadora das irmãs Maristas, em Jarnosse, França.
Intenção: irmãs Maristas, sua missão e vocações. Testemunho de nossa fé 
no meio de ambientes hostis e agnósticos. Fraternidades do Movimento 
Champagnat da Família Marista.

12ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73,74,1-2.3-4.5-7.20-21; Mt 8,5-1730 JUNHO

Sábado
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Espiritualidade e Mística

São Marcelino Champagnat deixou-nos um legado espiritual que se 
perpetua por meio das gerações. Chama-nos a atenção o fato de 
que, com os 200 anos do instituto Marista, não se perdeu a essência 
da mística vivida por Champagnat e os primeiros irmãos no início 
do instituto. O ir. Emili Turú (2017) nos recorda que “a ‘Maison 
Champagnat’ em La Valla não é apenas a casa de Marcelino e dos 
primeiros irmãos, mas também a casa de Maria porque ali nasceu 
nossa família religiosa, que leva seu nome”. Se Maria tudo fez 
e tudo faz entre nós, não nos deixará esquecer as nossas raízes e, 
principalmente, a nossa mística. As diferentes realidades nas quais 
estamos inseridos, irmãos e Leigos, devem nos remeter ao apelo 
fundacional no encontro de Champagnat com o Jovem Montagne. 
Em 1817, Champagnat se deslocou até a casa do jovem, porém hoje 
são eles que batem à nossa porta. Ser omissos à vulnerabilidade 
social, intelectual e emocional dos jovens do nosso tempo faz-nos 
incoerentes na vivência da Espiritualidade Apostólica e Mariana. 
Pessoalmente, enquanto irmão, sinto-me desafiado diariamente a ser 
místico e profeta da realidade a mim apresentada. O novo para mim 
é ser luz na vida das pessoas, nos pequenos gestos de solidariedade, 
de escuta, diálogo e partilha de vida. A Espiritualidade se fortalece, 
pessoal e institucionalmente, nas relações que estabelecemos com os 
outros e na coerência com que vivemos aquilo que defendemos.

ir. Jader Henz
pMbSa
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esta é uma das mais antigas solenidades do ano litúrgico. Simão, casado, 
pescador, acolheu o convite de Jesus para segui-lo e teve seu nome 
mudado para pedro, como sinal de sua missão à frente da comunidade 
cristã. Foi crucificado em roma, na perseguição promovida por nero, 
em 64. paulo, de perseguidor tornou-se apóstolo, proclamando-se servo 
de Cristo e de todos os que creem. Testemunhou sua fé em 67. por ser 
cidadão romano, foi decapitado.
Santo: Bem-aventurado Junípero Serra, sacerdote franciscano, espanha/
estados unidos (1713-1784). no México e estados unidos, dedicou-se à 
conversão dos autóctones e à construção das missões. ajudou a desenvolver 
a economia local, com a introdução de sementes e a cultura de animais. É 
patrono do Movimento Serra.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Marco Túlio Maruzzo 
Rappo, italiano, sacerdote franciscano, assassinado com o catequista 
Obdulio Arroyo navarro (1981). Guatemala.
Espiritualidade: a profunda transformação que experimentam as 
religiões convida a um retorno à interioridade: à vivência da unidade com 
essa realidade última que nos envolve e denominamos deus. a busca dessa 
unidade é o núcleo de todas as religiões. (lCl, p. 15)
Aniversário: 1899 – partida dos três primeiros irmãos Maristas para o 
México. 1994 – ir. Chris Mannion, Conselheiro-Geral, é morto, com o ir. 
Joseph rushigajiki, em Save, ruanda, África, onde foi para ajudar os irmãos 
que estavam em dificuldades por causa dos confrontos étnicos. 2002 – 
Criação da província do Canadá. 2006 – ordenação do pe. José Maria da 
Silva, SM, Superior distrital dos padres Maristas (2012-2018), no brasil.
Intenção: obras Maristas no México e Canadá. os perseguidos por causa 
da fé. 

 SãO PEdRO E SãO PAuLO APÓSTOLOS, solenidade 
13º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 12,1-11; Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-1901 JULHO

domingo



147

13ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50),16bc-17.18-19.20-21.22-23; Mt 8,18-22

13ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 2,19-22; Sl 116(117),1-2; Jo 20,24-29

02

03

JULHO

JULHO

Segunda-feira

Terça-feira

Espiritualidade: Santo agostinho dizia que a presença de deus era 
mais íntima do que nossa própria intimidade. porém, ao mesmo tempo, 
ressaltava que não podemos, de modo algum, apropriar-nos de deus ou 
aprisioná-lo em nós. e por isso acrescentou que deus era superior ou mais 
transcendente do que tudo o que possuo. (lCl, p. 9)
Lembrete: primeiro dia do Tríduo de orações pelas vocações. Missa pelos 
falecidos.
Intenção: Catequistas e animadores litúrgicos de nossas paróquias. 
Falecidos da Família Marista de Champagnat. as vocações na igreja.

Santo: Tomé, apóstolo e mártir na palestina (72 dC). ao titubeante 
e sofredor Tomé e à sua necessidade de clareza devemos as confortáveis 
palavras de Cristo: “porque me viste, Tomé, creste. Felizes os que não viram 
e creram”. Segundo a tradição, morreu martirizado, ou seja, morreu por 
amor, testemunhando a sua fé.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Tomás Zavaleta (1987). 
Franciscano salvadorenho, mártir da solidariedade centro-americana, nicarágua.
Espiritualidade: Santa Tereza dizia que somos um castelo habitado. e é 
exatamente isso que dizia São João: que somos sua morada. Se deus não 
está fora, mas dentro de nós e abraçando e impregnando amorosamente 
toda a realidade, a oração muda muito. (lCl, p. 9)
Aniversário: 1951 – abertura do processo de Canonização do ir. alfano, 
falecido em Ventimiglia, itália, em 1943. durante muitos anos foi Mestre 
de noviços da província italiana. 1998 – aprovada a cura milagrosa do ir. 
Heriberto Weber, atribuída à intervenção do pe. Champagnat.
Lembrete: Segundo dia do Tríduo de orações pelas vocações. oração pela 
vitalidade do Carisma legado por São Marcelino.
Intenção: Vocações na igreja. ação graças pela canonização de Marcelino.
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Santo: Isabel, rainha de portugal (†1336). Filha dos reis de aragão, ainda 
muito jovem foi dada em casamento ao rei de portugal. em meio aos 
conflitos familiares, procurou a reconciliação, sendo chamada de “anjo da 
paz”. passava grande parte do seu tempo em oração e ajudando os pobres. 
Bem-aventurado Pedro Jorge Frassati, leigo, itália (1901-1925). Viveu 
sua vocação de jovem leigo cristão com grande envolvimento político e 
associativo. ajudou a dar novo impulso a vários movimentos católicos, 
especialmente à ação Católica e aos universitários Católicos italianos.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Alfredo Kelly, Pedro 
duffau, Alfredo Leaden sacerdotes; Salvador Barbeito, Emilio José 
Barletti (1976). Seminaristas, da comunidade palotina de São patrício, 
em buenos aires, assassinados por denunciarem as violências e injustiças 
ocorridas nessa cidade.
Espiritualidade: o padre Champagnat, segundo os testemunhos de nossos 
primeiros irmãos, vivia submerso na presença de deus. Sua profunda atenção à 
presença de deus, que tanto impressionou quem conheceu o padre Marcelino, 
permitia manter-se recolhido e unido a deus tanto nas ruas de paris como nos 
bosques de l’Hermitage. (lCl, p. 9)
Aniversário: 1903 – 4ª CASA GERAL dO InSTITuTO: o governo francês 
anticlerical suprimiu quase todas as Congregações religiosas. É o momento de 
uma diáspora forçada para os irmãos Maristas. Muitos deles deixam a França 
para fundar missões, em outros países. a administração Geral foi também 
banida da França e sediou-se nos arredores de Turim, na cidade de Grugliasco, 
itália.  1968 – decreto da heroicidade das virtudes do ir. Francisco.
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo de orações pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. irmãos e Colaboradores e suas famílias da 
Casa Geral do instituto.

13ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Am 5,14-15.21-24; 
Sl 49(50),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17; Mt 8,28-3404 JULHO

Quarta-feira
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13ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Am 7,10-17; Sl 18(19),8.9.10.11; Mt 9,1-805 JULHO

Quinta-feira

Santo: Antônio Maria Zacaria, sacerdote, itália (1502-1539). Médico 
e filósofo, fundou a Congregação dos Clérigos regulares de São paulo, 
barnabitas, e a Congregação das angélicas de São paulo. promotor da 
devoção à eucaristia e da adoração ao Santíssimo Sacramento.
Espiritualidade: Fazer silêncio e escutar é, portanto, primordial. Trata-
se de cultivar a atenção, que é o contrário da distração. São João da Cruz 
e Simone Weil falavam da atenção amorosa. Quem está amorosamente 
atento ao presente, torna possível o encontro com o mistério da vida, o 
encontro com deus. (lCl, p. 9)
Intenção: a Congregação dos barnabitas. devoção a Jesus presente no 
Santíssimo Sacramento.

Santo: Maria Goretti, leiga, mártir, itália (1890-1902). Sua adolescência 
foi dura, auxiliando a mãe nos cuidados da casa. Foi morta com vários 
golpes de punhal por um jovem que queria seviciá-la, morreu concedendo 
o perdão para o assassino. Bem-aventurada nazaria Ignacia March 
Mesa, religiosa, espanha (1889-1943). nascida na espanha, transferiu-
se com a família para o México. Fundou, na bolívia, o primeiro sindicato 
operário feminino da américa latina. Fundou também a Congregação das 
Missionárias Cruzadas da igreja, para educação da população mais pobre.
Espiritualidade: o padre Champagnat, segundo os testemunhos de nossos 
primeiros irmãos, vivia submerso na presença de deus. Sua profunda atenção à 
presença de deus, que tanto impressionou quem conheceu o padre Marcelino, 
permitia manter-se recolhido e unido a deus tanto nas ruas de paris como nos 
bosques de l’Hermitage. (lCl, p. 9)
Lembrete: primeira sexta-feira do mês.
Intenção: Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias. Jovens molestadas e perseguidas por causa de 
sua opção pelos valores evangélicos.

13ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Am 8,4-6.9-12; Sl 118(119),2.10.20.30.40.131; Mt 9,9-1306 JULHO

Sexta-feira



150

Santo: Bem-aventurada Maria Romero Meneses, religiosa salesiana, nicarágua 
(1902-1977). na Costa rica, iniciou uma série de cursos de qualificação 
profissional para os jovens carentes. Trabalhou para a construção de casas para 
famílias desabrigadas. o governo declarou-a “cidadã honorária da nação”.
Espiritualidade: de acordo com esse jeito simples de se colocar com confiança 
nas mãos de deus, nosso fundador ensinou a seus irmãos a orar sem palavras 
[...]. pela mão do pe. Champagnat, também nós, em meio a um mundo cheio de 
barulho e distrações, somos convidados a potencializar a oração contemplativa, 
centrando nossa atenção no deus que nos habita. (lCl, p. 11)
Lembrete: primeiro sábado do mês. dia internacional das Cooperativas (onu).
Intenção: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento de 
Jesus. as Cooperativas e seus associados.

13ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Am 9,11-15; Sl 84(85),9.11-12.13-14; Mt 9,14-1707 JULHO

Sábado

14º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 2,2-5; Sl 122(123),1-2a.2bcd.3-4; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-608 JULHO

domingo

Santo: Áquila e Priscila, mártires, Turquia (século i). na carta aos romanos, o 
apóstolo paulo escreve: “Saudai priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo 
Jesus, pessoas que, pela minha vida, expuseram a sua cabeça. não sou apenas eu 
a estar-lhes agradecido, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja 
que se reúne em casa dele ”. (rm 16,3-5)
Espiritualidade: Tomara que todos nós, maristas de Champagnat, sejamos 
capazes, neste início do século XXi, de fazer cotidianamente um tempo de 
silêncio em nossas vidas e de cultivar algum tipo de oração contemplativa que nos 
abra à experiência de deus, além dos conceitos e tópicos aprendidos. (lCl, p.11)
Lembrete: repercussão pessoal e comunitária do apelo do XXii Capítulo 
Geral a respeito da vivência da fraternidade. nossa Senhora das Graças. nossa 
Senhora da lapa.
Intenção: os refugiados e por aqueles que os acolhem e encaminham para uma 
nova oportunidade de vida. devotos de nossa Senhora das Graças e da lapa.
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Santo: Paulina do Coração Agonizante de Jesus, religiosa, itália/brasil 
(1865-1942). Migrou com a família para o brasil. Fundou as irmãzinhas 
da imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa feminina 
brasileira, em nova Trento (SC). em São paulo se ocupou de crianças órfãs 
e de ex-escravos abandonados. É considerada a primeira santa brasileira.
Espiritualidade: a eucaristia é um momento privilegiado de oração e 
de comunhão eclesial, pois combina a oração comunitária com a oração 
pessoal e oferece também a possibilidade de escutar e aprofundar a palavra 
de deus. (lCl, p. 12)
Intenção: Com a igreja, celebremos o dia do Senhor. as irmãzinhas da 
imaculada Conceição, suas obras e vocações. bênção de deus para as 
atividades educativas e sociais da semana.

14ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Os 2,16.17b-18.21-22; 
Sl 144(145),2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 9,18-2609 JULHO

Segunda-feira

Santo: Agostinho Zhao Rong e 119 companheiros, mártires, China (†1815). 
agostinho era um soldado chinês que escoltou dom dufresse até pequim e 
o acompanhou na sua execução. impressionado com a serenidade e a força 
espiritual de defresse, pediu-lhe para ser batizado, tornando-se depois 
sacerdote. reconhecido como cristão, também foi decapitado.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Faustino Villanueva (1980). 
Sacerdote missionário do Sagrado Coração, defensor dos indígenas e 
dos mais pobres, mártir em el Quiche, Guatemala, metralhado em seu 
escritório paroquial.
Espiritualidade: a oração pessoal é importantíssima para progredir no 
caminho espiritual. não é de surpreender, pois, que o padre Champagnat 
a denominava o ponto capital e convidava todos os irmãos a dedicar-lhe o 
tempo e os meios necessários. (lCl, p. 12)
Intenção: a igreja na China.

14ª semana do Tempo Comum
2ª semana do Saltério
Liturgia: Os 8,4-7.11-13; Sl 113B(115),3-4.5-6.7ab-8.9-10; Mt 9,32-3810 JULHO

Terça-feira
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14ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Os 10,1-3.7-8.12; Sl 104(105),2-3.4-5.6-7; Mt 10,1-711 JULHO

Quarta-feira

Santo: Bento, abade, itália (480-547), memória. Fundou a ordem dos 
beneditinos, sob o lema “ora et labora”, reza e trabalha. Criou a regra para 
reger a vida da comunidade monástica, que se tornou referência para a vida 
religiosa no ocidente. os mosteiros beneditinos se tornaram referência 
no estudo, na vida litúrgica e nas atividades manuais e agrícolas. É um dos 
padroeiros da europa.
Espiritualidade: entrar por esse caminho experiencial é participar de algo 
que é a um só tempo dom e tarefa. Todas as religiões reconhecem que a pessoa 
não chega a deus como fruto de seu esforço pessoal e, nesse sentido, apenas o 
encontrará como um dom que lhe é oferecido. (lCl, p. 16)
Aniversário: 1920 – decreto sobre a heroicidade das virtudes de Marcelino 
Champagnat. o papa bento XV pronunciou importante discurso sobre o carisma 
do nosso Fundador. (Circulares dos Superiores-Gerais, 266, v. XiV, n.10)
Intenção: beneditinos. ação de graças pelo reconhecimento do carisma de 
Champagnat, pelo papa bento XV.

Santo: João Gualberto, abade, itália (†1083). Fundou em Vallombrosa 
um novo mosteiro, com o propósito de viver radicalmente a regra de 
São bento. os monges trabalhavam a terra, replantando os bosques 
do Vale e plantando o alimento do mosteiro. São considerados 
precursores da agricultura autossustentável.
Espiritualidade: de modo semelhante, todos nós estamos convidados 
a seguir o nosso próprio caminho de crescimento espiritual – que é ao 
mesmo tempo dom e tarefa – até que possamos dizer ao Senhor, como 
Jó, que o que sabemos d’ele não é porque aprendemos ouvindo os 
outros, mas porque experimentamos. (lCl, p. 16)
Intenção: aos que se dedicam a agricultura sustentável e preservação 
do meio ambiente. agricultores.

14ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Os 11,1-4.8c-9; Sl 79(80),2ac.3b.15-16; Mt 10,7-1512 JULHO

Quinta-feira
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Santo: henrique II, leigo, alemanha (973-1024). imperador do Sacro 
império romano-Germânico. Conhecido por seu zelo na propagação da 
fé, senso de justiça e vida de piedade. Sua esposa Cunegundes, após a 
morte do marido, ingressou num mosteiro por ele fundado e também 
se tornou santa. Bem-aventurado Carlos Manuel Rodriguez Santiago, 
leigo, porto rico (1918-1963). Trabalhou como catequista e como 
mestre do coro. pioneiro do movimento litúrgico em porto rico, tinha 
especial apreço pela Vigília pascal. em seu túmulo encontra-se a frase que 
costumava dizer: “Vivemos por esta noite!”.
Espiritualidade: reivindicar o direito ao aborto, ao infanticídio, à eutanásia, 
e reconhecê-lo legalmente, equivale a atribuir à liberdade humana um 
significado perverso e iníquo: o significado de um poder absoluto sobre os outros 
e contra os outros. Mas isto é a morte da verdadeira liberdade. (eV, p. 43)
Lembrete: nossa Senhora rosa Mística.
Intenção: Catequistas e mestres da música sacra. devotos de n. Sra. rosa 
Mística.

14ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Os 14,2-10; Sl 50(51),3-4.8-9.12-13.14.17; Mt 10,16-2313 JULHO

Sexta-feira

14ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 6,1-8; Sl 92(93),1ab.1c-2.5; Mt 10,24-3314 JULHO

Sábado

Santo: Camilo de Lellis, presbítero, itália (1550-1614), memória. após 
uma juventude agitada e conturbada, converteu-se e se consagrou ao 
cuidado dos enfermos. Fundou os Camilianos. padroeiro dos enfermos, 
dos profissionais da área de saúde e dos hospitais.
Espiritualidade: “no dom de ser cristãos, todos se tornam discípulos 
missionários. o discípulo, tocado pelo chamado, aprende, no seguimento, 
o modo de Jesus. na descoberta do viver como ele, torna-se anunciador, 
testemunha.” (Cnbb, doc 105, p. 12)
Lembrete: Tomada da bastilha e as repercussões para os Maristas.
Intenção: provinciais e seus Conselhos do brasil Marista. Trabalhadores 
da saúde.
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Santo: Boaventura, bispo, doutor da igreja, itália (1221-1274), memória. 
professor de filosofia e teologia na universidade de paris. eleito geral da 
ordem Franciscana, depois bispo e cardeal. Foi um dos pensadores mais 
influentes da idade Média.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Rodolfo Lunkenbein, 
alemão, sacerdote missionário salesiano em Mato Grosso, brasil, 
assassinado com o cacique bororo Lourenço Simão Cristino (1976), 
quando 62 fazendeiros armados invadiram a colônia de Meruri.
Espiritualidade: nos bens recebidos do espírito e colocados a serviço da 
edificação da comunidade eclesial e da sociedade, os cristãos leigos, homens 
e mulheres, são chamados à santidade. Santidade, como sujeito eclesial, 
vivendo fielmente sua condição de filho e filha de deus, na fé, “aberto ao 
diálogo, à colaboração a corresponsabilidade com os pastores. Como sujeito 
eclesial assume seus direitos e deveres na igreja”. (Cnbb, doc. 105, n. 119)
Lembrete:  Missa pelos Membros da Família Marista de Champagnat.
Intenção: estudantes de filosofia e teologia. a ordem Franciscana. 
Membros da Família Marista de Champagnat.

15º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Am 7,12-15; Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14; 
Ef 1,3-14 ou abrev. Ef 1,3-10; Mc 6,7-1315 JULHO

domingo

15ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-
55; Mt 12,46-5016 JULHO

Segunda-feira

o escapulário de nossa Senhora do Carmo, dado pela Santíssima 
Virgem a São Simão Stock, no Monte Carmelo, atual israel, é ao mesmo 
tempo privilégio e sinal distintivo da espiritualidade carmelitana. 
o título “do Carmo” recorda a herança espiritual do profeta elias, 
contemplativo e incansável defensor do único deus de israel.
Santo: Maria Madalena Postel, religiosa, França (1756-1846). Fundadora 
das Filhas da Misericórdia, postelianas. inicialmente dedicada à educação, 
a congregação passou, a pedido de roma, a se dedicar à saúde.
Espiritualidade: a tarefa de educação desses nossos irmãos 
marginalizados consiste em capacitá-los para que, eles mesmos, como 
autores de seu próprio progresso, desenvolvam um mundo cultural 
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conforme a sua própria riqueza e que seja fruto de seus próprios 
esforços. (Medellín, 4.3)
Aniversário: 1755 – nascimento de Jean-baptiste Champagnat, pai de 
São Marcelino.
Lembrete: nossa Senhora do Carmo.
Intenção: pais de nossos Formandos, irmãos e Colaboradores. Filhas 
da Misericórdia. 

Santo: Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros, mártires, 
portugal (†1570). inácio entrou na Companhia de Jesus e veio para o 
brasil como missionário. numa de suas viagens foi interceptado pelos 
corsários protestantes e ali sofreu o martírio com outros 39 companheiros. 
Morreu abraçado a uma imagem de nossa Senhora que é conservada na 
Catedral da Sé, em Salvador, bahia.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Bartolomeu de Las 
Casas (1474-1566), frade dominicano, primeiro padre ordenado no 
continente, profeta latino-americano, bispo defensor dos indígenas e dos 
negros. Considerado um dos maiores humanistas e missionários cristãos.
Espiritualidade: Como toda libertação é já uma antecipação da plena 
redenção de Cristo, a educação libertadora é a meta que o desígnio de deus 
estabeleceu para o desenvolvimento do homem, para que “alcancemos 
todos a medida da idade madura da plenitude de Cristo”. (Medellín, 5.9)
Intenção: defensores dos direitos das minorias e marginalizados. 
Companhia de Jesus.

15ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 7,1-9; Sl 47(48),2-3a.3b-4.5-6.7-8; Mt 11,20-2417 JULHO

Terça-feira

Santo: Francisco Solano, sacerdote franciscano, espanha (1549-1610). 
atuou como missionário entre os autóctones de Tucuman, argentina. Com 
sua bondade e suas virtudes musicais atraiu muitos para deus. influenciou 
roque Gonzáles, fundador das reduções guaranis.

15ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 10,5-7.13-16; Sl 93(94),5-6.7-8.9-10.14-15; Mt 11,25-2718 JULHO

Quarta-feira
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Espiritualidade: deus é amor gratuito. ele não te ama porque tu o amas. 
ele não te ama porque tu és digno de ser amado. ele não te ama por teres 
criado em tua vida as condições que te fazem digno desse amor. deus te 
ama porque ele é amor. ponto-final! (So, p. 49)
Aniversário: 1860 – ir. Francisco apresenta a sua demissão da função 
de Superior-Geral, no iii Capítulo Geral. assume a administração do 
instituto o ir. luís Maria.
Intenção: ação de graças pelos 20 anos de governo do ir. Francisco. o 
nosso Superior-Geral.

15ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 26,7-9.12.16-19; Sl 101(102),13-15.16-18.19-21; Mt 11,28-3019 JULHO

Quinta-feira

Santo: Arsênio, sacerdote, eremita, roma (354-450). de família 
de senadores, foi convidado pelo imperador Teodósio para cuidar 
da educação e formação de seus filhos arcádio e Honório, em 
Constantinopla. Mais tarde se retirou para o deserto no egito. 
Considerado um dos “padres do deserto”.
Espiritualidade: Quando João nos diz que deus é amor, diz-nos que 
ele nos ama, que não faz outra coisa a não ser amar-nos e que deus 
não pode senão amar-nos. e essa é a verdade primeira, a verdade 
fundamental. devemos insistir sobre o fato de que o amor de deus é 
gratuito e eterno. (So, p. 49)
Intenção: educadores das nossas obras e colaboradores dos serviços 
gerais e suas famílias.

Santos: Aurélio, bispo, Tunísia (†429). desde diácono se destacava pela 
caridade, zelo, pureza de vida e pelo culto da liturgia. Como bispo de Cartago 
combateu as heresias de seu tempo. Trocou correspondência com Santo 
agostinho. Apolinário, bispo, itália. lutou contra as tentações, permaneceu 
fiel, com coragem sofreu e suportou até mesmo as torturas como confessor e, 
mais tarde, o martírio. edificou a igreja de ravena, a qual tornou-se na itália, 

15ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 38,1-6.21-22.7-8; Cânt. Is 38,10.11.12.16; Mt 12,1-820 JULHO

Sexta-feira
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depois de roma, polo do Cristianismo.
Espiritualidade: o cristianismo não é outra coisa do que o beijo histórico 
que o pai dá à humanidade na pessoa de Jesus e que prolonga, depois, por 
seu espírito. (So, p. 49)
Lembrete: dia internacional da amizade.
Intenção: os amigos. Família Marista. Comunidades internacionais Mistas 
do projeto la Valla 200.

Santo: Lourenço de Bríndisi, sacerdote, doutor da igreja, itália (1559-1619). 
recebido entre os frades capuchinhos, estudou teologia, filosofia, grego, hebraico 
e outras línguas. ensinou teologia e exerceu importantes cargos em sua ordem. 
Como pregador eficaz e conhecedor de línguas, percorreu toda a europa.
Espiritualidade: Jesus de nazaré é a concretização daquilo que nós, 
homens, podemos chegar a ser para deus e do que deus poderá vir a ser 
para os homens. e é, pois, dessa maneira que a palavra de deus, o apelo de 
deus, ressoou através de uma humanidade que é nossa, que é irmã nossa, 
que é, afinal, cada um de nós. (So, p. 51)
Aniversário: 1899 – Chegam a Guadalajara, México, os primeiros irmãos 
para abrir uma escola Marista. 1951 – dois irmãos de Hong Kong vão ao 
Japão para estabelecer, em Kobe, a primeira escola Marista. 
Intenção: presença Marista no México

15ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Mq 2,1-5; Sl 9B(10),1-2.3-5.7-8.14; Mt 12,14-2121 JULHO

Sábado

16º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 23,1-6; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6; Ef 2,13-18; Mc 6,30-3422 JULHO

domingo

Santo: Maria Madalena, discípula de Jesus, palestina (século i), memória. 
Mencionada entre os discípulos de Cristo, esteve ao pé da cruz e foi a primeira 
a ver o ressuscitado na madrugada do domingo de páscoa (Mc 16,9). Seu culto 
difundiu-se na igreja ocidental, sobretudo a partir do século Xii.
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Espiritualidade: o espírito nos é dado com uma dupla finalidade: em 
primeiro lugar, para nos tornar conformes à imagem do Filho, a fim de que 
este seja o “primogênito entre uma multidão de irmãos” (rm 8,29); em 
segundo lugar, para tornar-se a nova lei (Gl 5,18). (So, p. 54)
Aniversário: 1816 – ordenação sacerdotal de Marcelino Champagnat, com 27 
anos, e de 51 diáconos, em lyon, por dom Guilherme dubourg, bispo de nova 
orleans, estados unidos. entre eles estavam os primeiros padres Maristas: 
Courveille, Colin, Janvier, Seyve e Terraillon. 1911 – Quatro irmãos embarcam 
em antuérpia, bélgica, para a primeira fundação Marista na república do 
Congo. 2002 – Criação da província Marista do brasil Centro-Sul.
Intenção: a província Marista brasil Centro-Sul. obras Maristas na 
república democrática do Congo. bispos, párocos, conselhos paroquiais e 
ministérios leigos das comunidades eclesiais.

Santo: Brígida, religiosa, Suécia (1303-1373). princesa sueca, foi esposa e 
mãe de oito filhos. Consagrou sua viuvez à igreja e fundou, em Vadstena, a 
ordem do Santíssimo Salvador. em roma, trabalhou pelo retorno do papa 
de avignon. Santa Catarina da Suécia é uma de suas filhas.
Espiritualidade: na meditação constante do evangelho é que devemos 
achar o melhor retrato possível da Santíssima Virgem. Sem sombra de 
dúvida, é um retrato pintado pelo próprio espírito Santo. (So, 54)
Aniversário: 1816 – doze jovens sacerdotes, entre eles Marcelino 
Champagnat, Colin, déclas e Terraillon, consagram-se ao serviço de 
Maria, no Santuário de nossa Senhora de Fourvière, França. os padres 
Maristas consideram essa data como a da fundação da Sociedade de Maria. 
1938 – Três irmãos de Sydney, austrália, embarcam para as ilhas Salomão 
do Sul, oceania, a fim de fundar uma escola Marista.
Intenção: presença Marista na oceania. a sociedade de Maria.

16ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50),5-6.8-9.16bc-17.21.23; Mt 12,38-4223 JULHO

Segunda-feira
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Santo: Charbel Makhluf, monge, líbano (1828-1898). de família simples, 
modesta e religiosa. abraçou a vida monástica na ordem libanesa 
Maronita. dedicou sua vida à contemplação e ao sacrifício, raramente 
deixando seu eremitério. Símbolo de diálogo entre o oriente e o ocidente.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Ezequiel Ramim (1985). 
Missionário comboniano, mártir da terra, defensor dos posseiros em 
Cacoal, rondônia, brasil. Morreu assassinado.
Espiritualidade: na meditação constante do evangelho é que devemos 
achar o melhor retrato possível da Santíssima Virgem. Sem sombra 
de dúvida, é um retrato pintado pelo próprio espírito Santo. retrato 
inesgotável: todas as gerações contemplaram-no com alegria e descobriram 
algum traço novo nessa sublime simplicidade. (So, p. 55)
Aniversário: 1816 – aos pés de nossa Senhora de Fourvière, Marcelino 
Champagnat decide fundar o instituto dos irmãos Maristas. uma placa 
comemorativa, no altar de igreja antiga, perpetua esse fato.
Intenção: as novas fundações Maristas pelo mundo. Comunidades mistas 
e interprovinciais do instituto.

16ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85),2-4.5-6.7-8; Mt 12,46-5024 JULHO

Terça-feira

SãO TIAGO (MAIOR), APÓSTOLO, festa 
16ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Ofício festivo do Comum dos Apóstolos e próprio
Liturgia: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 20,20-2825 JULHO

Quarta-feira

Santo: Tiago Maior, apóstolo, palestina (século i). nasceu em betsaida. era 
filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João. Com João e pedro acompanhou 
Jesus na transfiguração. Foi morto por Herodes, cerca do ano 42. Venerado com 
grande devoção em Compostela, espanha. Cristóvão, mártir, Síria (século iii). 
Sua devoção é popular tanto no oriente quanto no ocidente. Foi martirizado a 
mando do imperador décio. Segundo a tradição, atravessou um rio caudaloso 
levando o Menino Jesus em seus ombros. patrono dos motoristas.
Testemunho de vida cristã na América Latina: José Othomaro Cáceres 
(1980). Seminarista-diácono, e seus 13 companheiros, mártires em el Salvador.
Espiritualidade: entendemos que, neste momento, a igreja precisa de todos. 
Saber aproveitar o que cada um pode oferecer para o bem comum é a suprema 
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sabedoria de quem dirige servindo e de quem serve dirigindo, na verdade 
e na caridade. dentro desse clima, a Segunda Celam será, de fato, um novo 
pentecostes. (dom avelar brandão, discurso de abertura, Medellín, 1968)
Lembrete: dia do(a) agricultor(a) e do(a) Motorista.
Intenção: os profissionais motoristas e agricultores. os apóstolos que 
anunciam o evangelho em regiões mais abandonadas e de pouca receptividade.

Santo: Joaquim e Ana, pais de Maria, palestina (século i), memória. 
Segundo antiga tradição, já conhecida no século ii, assim eram chamados 
os pais da Santíssima Virgem Maria. o culto a Sant’ana, prestado no oriente 
desde o século Vi, difundiu-se pelo ocidente no século X.
Espiritualidade: na qualidade de irmãos e leigos Maristas, buscamos 
vivenciar um tipo de comunhão que permita lares onde se ajuda os jovens 
a crescer; onde se cuida dos idosos e se manifesta carinho especial para 
com os mais fracos. Verdadeiros lares onde existem, em abundância, o óleo 
do perdão para curar as feridas e o vinho da festa para celebrar tanta vida 
partilhada. (adr, 110)
Lembrete: dia dos avós.
Intenção: nossos avós e pessoas idosas. os migrantes.

16ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132),11.13-14.17-18; Mt 13,16-1726 JULHO

Quinta-feira

16ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 3,14-17; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13; Mt 13,18-2327 JULHO

Sexta-feira

Santo: Clemente de Ochrida, bispo, bulgária (†916). Colaborador dos 
Santos Cirilo e Metódio, na evangelização do leste europeu. de vasta cultura, 
trabalhou na adaptação da liturgia e na simplificação do novo alfabeto búlgaro.
Espiritualidade: a universidade deve estar integrada na vida nacional e 
responder com espírito criador e coragem às exigências do próprio país. 
deverá auscultar as necessidades reais... para estabelecer currículos 
intermédios de capacitação técnica, em vista ao desenvolvimento da 
comunidade, nação e continente. (Medellín, 4.23)
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Aniversário: 1909 – o ir. licarión é assassinado por revolucionários em 
barcelona, espanha. 1958 – Fundação Marista na república Centro-africana.
Intenção: Mártires Maristas de nossos dias. irmãos e leigos integrantes 
do projeto Ad Gentes.

16ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 7,1-11; Sl 83(84),3.4.5-6a.8a.11; Mt 13,24-3028 JULHO

Sábado

Santo: Inocêncio I, papa, roma (†417). realizou consideráveis 
intervenções doutrinais à liturgia sacramental, à reconciliação, à unção 
dos enfermos, ao batismo, à indissolubilidade do matrimônio. durante seu 
pontificado difundiu-se a heresia de pelágio, condenada em 416.
Espiritualidade:  a comunhão apresenta-se, hoje, à igreja, como um 
desafio, especialmente com a urgência do novo milênio, para que ela se 
transforme em casa e escola de comunhão. os irmãos são habitantes ativos 
nesta casa e são, por sua vez, alunos e professores desta escola. (iMri, 7)
Aniversário: 2015 – Constituição da província Marista brasil Sul-amazônia.
Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. 
província Marista brasil Sul-amazônia.

Santo: Marta, leiga, palestina (século i). era discípula do Senhor, junto 
com Maria e lázaro, seus irmãos. Citada por lucas (10,38-42) e por 
João (11,20-27 e 12,1-8). Sua memória é celebrada nas igrejas Católica, 
ortodoxa, luterana e anglicana.
Espiritualidade: É muito atraente a sua personalidade humana. Calma 
e serena, dialoga com deus e com os homens; questiona e responde 
oportunamente. Com abertura de espírito, ela sabe ler os sinais dos tempos, 
e não vacila em aceitar a mudança, a novidade, o inesperado. (So, p. 55)
Aniversário: 2002 – Criação da província de l’Hermitage, França.
Lembrete: nossa Senhora da ajuda ou do amparo.
Intenção: as gestoras leigas dos nossos estabelecimentos. província de 
l’Hermitage. devotos de nossa Senhora da ajuda ou do amparo.

17º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Rs 4,42-44; Sl 144(145),10-11.15-16.17-18; Ef 4,1-6; Jo 6,1-1529 JULHO

domingo
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17ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 13,1-11; Cânt. dt 32,18-19.20.21; Mt 13,31-3530 JULHO

Segunda-feira

Santo: Pedro Crisólogo, bispo, doutor da igreja, itália (406-450). o apelido 
“Crisólogo” significa “palavra de ouro”, recebido por causa da beleza e 
profundidade de suas pregações. Também conhecido como “doutor das 
homilias”, colocava em evidência o amor de deus: “deus prefere ser amado 
a ser temido”. Maria de Jesus Sacramentado Venegas, religiosa, México 
(1868-1959). desde a adolescência cultivou a devoção à eucaristia. Com 
as companheiras, dirigiu em Guadalajara, um pequeno hospital para os 
pobres. onde fundou o instituto das Filhas do Sagrado Coração de Jesus.
Espiritualidade: o olhar de ontem e de hoje nos permitiram descobrir 
nele um Fundador excepcional... Sua força e seu peso se encontram 
exatamente na sua dimensão “doméstica”. Sim, é um homem que foi 
suscitado por deus, conduzido por seu espírito, para fundar, formar, 
desenvolver e consolidar uma família religiosa. era essa a sua missão bem 
específica, e sua personalidade estava à altura dessa missão. (So, p. 58)
Intenção: os enfermos. Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus.

Santo: Inácio de Loyola, sacerdote jesuíta, espanha (1491-1556), 
memória. Converteu-se enquanto se recuperava de um ferimento 
de guerra. Frequentou as universidades de barcelona, alcalá e 
paris. Fundou a Companhia de Jesus, para difundir a fé cristã. Sua 
espiritualidade é conhecida pelo método dos exercícios espirituais.
Espiritualidade: os religiosos irmãos têm ressaltado a dignidade dos serviços 
e ministérios relacionados às várias necessidades do ser humano. eles os vivem 
a partir da unidade de sua consagração, fazendo deles o lugar central de sua 
experiência de deus e realizando-a com qualidade e competência. (iMri, 8)
Aniversário: 1963 – primeira fundação Marista em porto rico, américa 
Central, por irmãos de Cuba que assumem a direção do Colégio de bayamón.
Intenção: presença Marista em porto rico. a Companhia de Jesus. 
ação de graças pelos benefícios recebidos neste mês.

17ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 14,17-22; Sl 78(79),8.9.11.13; Mt 13,36-4331 JULHO

Terça-feira
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Um novo começo

É fascinante viver e experimentar como a instituição Marista resiste ao 
tempo e se deixa indagar pelas novas práticas ao longo de sua história 
evangelizadora e educacional. A temática que envolve “novo começo 
institucional” cerca sempre essa realidade carismática da instituição, 
promovendo experiências novas e inspiradoras por um lado, e abrindo 
brechas para reflexões desafiantes por outro. Mas o que significa um 
“Novo Começo”, para nós, Maristas de Champagnat, nos dias de 
hoje? Num primeiro momento, pensar esse novo, em seus 200 anos 
de fundação, somos convidados a entrar em contato com a tradição 
Marista. Porém, não se trata de fazer história repetida, já realizada com 
muita assertividade por outras pessoas. Mas, desde a lupa do “Novo 
Começo”, dar destaque a seus traços fundamentais. Situando-nos no 
momento em que vivemos, cheio de abundantes e, ao mesmo tempo, 
desafiantes realidades sociais e tecnológicas, tem-se uma abertura 
privilegiada para fazer uma leitura crítica positiva da instituição Marista 
ao longo da história. É perceptível como os Maristas sempre estiveram 
se adaptando e dando respostas audazes aos desafios educacionais e 
evangelizadores. Os novos começos foram sempre inspiração! Não 
temos dúvidas de que foi também para Marcelino. Um novo começo 
sim, plantando mais uma vez, o sentido profundo do seguimento 
de Jesus, anunciado com toda força para as crianças, adolescentes 
e jovens a nós confiados. O Carisma de nosso Fundador em nossos 
irmãos e Leigos(as) torna perene nossa instituição, abrindo novos 
espaços de esperança e criatividade. Estes formam o fermento ideal 
para fazermos brotar as respostas necessárias ao espaço temporal em 
que vivemos rumo ao novo começo! Que venham mais duzentos anos!

ir. renato augusto da Silva
pMbCn
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Santo: Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da igreja, itália (†1787), 
memória. abandonou a carreira de advogado para se tornar sacerdote. 
Fundou os redentoristas, para ensinar e pregar nos bairros pobres. escritor 
prolífico, combateu a rigidez moral e incentivou a devoção a nossa Senhora.
Espiritualidade: a Catequese renovada deve manifestar a unidade 
entre a história da salvação e a história humana; entre a igreja, povo de 
deus, e as comunidades temporais; entre a ação reveladora de deus e 
a experiência do homem; entre os dons e carismas sobrenaturais e os 
valores humanos. (Medellín, 8.4)
Lembrete: primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. Mês das vocações.
Aniversário: 1987 – primeira profissão do padre José Maria da Silva, 
SM, Superior distrital dos padres Maristas (2012-2018), no brasil.
Intenção: Vocações na igreja.

17ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59),2-3.4-5a.10-11.17.18; Mt 13,44-4601 AGOSTO

Quarta-feira

Santo: Eusébio de Vercelli, bispo, itália (300-371). instaurou nova forma 
de vida em comum com os sacerdotes, animando-os no espírito de 
fraternidade. Com Santo atanásio afirmou a divindade de Jesus, contra 
os arianos, sendo por isso exilado. Pedro Julião Eymard, sacerdote, 
França (1811-1868). inicialmente sacerdote secular, depois se tornou 
religioso entre os padres Maristas. Fundou a Congregação dos Sacerdotes 
do Santíssimo Sacramento, para a promoção do culto à eucaristia, com o 
apoio de São João Maria Vianney.
Espiritualidade: na igreja, todos são chamados à santidade, tanto os 
que pertencem à hierarquia como os leigos e religiosos, santidade que se 
realiza mediante a imitação do Senhor por amor. (Medellín, 12.1)
Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações. nossa Senhora dos anjos.
Aniversário: 1900 – Chegam a bom princípio, rS, brasil, os irmãos Weitbert, 
Marie berthaire e Jean dominici, da província de beaucamps, França.
Intenção: Vocações na igreja. devotos de n. Sra. dos anjos.

17ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 18,1-6; Sl 145(146),1-2.3-4.5-6; Mt 13,47-5302 AGOSTO

Quinta-feira
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17ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 26,1-9; Sl 68(69),5.8-10.14; Mt 13,54-5803 AGOSTO

Sexta-feira

Santo: Lídia, Turquia (século i). era vendedora de púrpura em Tiatira, 
atual ak-Hissar. Convertida por São paulo, conforme atos (16,14-15), 
acolheu em sua casa os missionários paulo, Silas, Timóteo e lucas. Modelo 
de todas as mulheres, que cultivam em seus lares, a fé em Jesus Cristo.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Ti Jan (1999), padre 
comprometido com a causa dos pobres, assassinado em porto príncipe, Haiti.
Espiritualidade: o religioso irmão é presença de deus nas realidades 
seculares com outros cristãos. a partir dali ele busca e sinaliza deus nas 
realidades seculares da cultura, da ciência, da saúde humana, do mundo do 
trabalho, importando-se com os fracos e desfavorecidos. (iMri, 10)
Lembrete: primeira sexta-feira do mês. Terceiro dia do Tríduo pelas 
Vocações.
Aniversário: 1847 – Falece o ir. luís audras (louis Marie), primeiro 
irmão do instituto Marista.
Intenção: Vocações na igreja. Sagrado Coração de Jesus, infundi em 
nós a humildade de coração e atitudes solidárias.

Santo: João Maria Vianney, Cura d’ars, sacerdote, França (1786-
1859), memória. exerceu o ministério sacerdotal durante toda a vida 
no vilarejo de ars. Sua fama de confessor atraía peregrinos de toda 
a França. Companheiro de Marcelino Champagnat no seminário, em 
lyon, tornou-se, posteriormente, membro da ordem Terceira Marista. 
É patrono dos párocos.
Testemunho de vida cristã na América Latina: dom Enrique Angel 
Angelelli (1976). bispo de la rioja, defensor dos pequenos e humildes, 
martirizado na argentina. Alírio napoleón Macías, (1979). padre 
mártir em el Salvador, metralhado sobre o altar.
Espiritualidade: no exercício da caridade pastoral que une o sacerdote 
intimamente com a comunidade, encontrar-se-á o equilíbrio da 

17ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 26,11-16.24; Sl 68(69),15-16.30-31.33-34; Mt 14,1-1204 AGOSTO

Sábado
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18º dOMInGO dO TEMPO COMuM -  2ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 16,2-4.12-15; Sl 77(78),3.4bc.23-24.25.54; 
Ef 4,17.20-24; Jo 6,24-3505 AGOSTO

domingo

basílica de Santa Maria Maior. primeiro templo mariano construído 
em roma, no século iV, foi consagrado pelo papa Sisto iii, em 15 de 
agosto, pouco depois do Concílio de Éfeso (431), no qual foi definido 
o dogma da maternidade divina de Maria. Conhecida também como 
nossa Senhora das neves, porque se atribui a ela o milagre de ter caído 
neve em pleno verão, indicando o local da construção da igreja.
Espiritualidade: o sacerdote deve esforçar-se, pela palavra e ação 
apostólica sua e da comunidade eclesial, para que toda a atividade 
temporal adquira seu pleno sentido de liturgia espiritual, incorporando-a 
vitalmente na celebração da eucaristia. (Medellín, 11.17)
Aniversário: 1830 – Marcelino Champagnat instituiu o canto da Salve-
regina no início da oração da manhã: “não vos inquieteis, temos Maria por 
nossa defensora, nestes tempos difíceis da França”.
Lembrete: nossa Senhora das neves. dia nacional da Saúde. dia do 
padre. lembrar o nome do pároco e rezar por ele.
Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com deus. 
Vocações para os ministérios ordenados. ação de graças pela definição 
do dogma da Maternidade divina de Maria.

a Transfiguração é descrita nos evangelhos sinóticos (Mt 17,1-9; Mc 9,2-
10; lc 9,28-36) e relembrada na Segunda Carta de pedro (1,16-18). a festa, 

TRAnSFIGuRAçãO dO SEnhOR, festa 18ª semana do 
Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97),1-2.5-6.9; Mc 9,2-1006 AGOSTO

Segunda-feira

personalidade humana, feita para o amor e se descobrirão as grandes 
riquezas contidas no carisma do celibato em toda sua visão cristológica, 
eclesiológica, escatológica e pastoral. (Medellín, 11.21)
Lembrete: primeiro sábado do mês.
Intenções: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento 
de Jesus.
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celebrada desde o século V, se estendeu para toda a cristandade, em 1457, 
por determinação do papa Calisto iii. Com os discípulos, somos convidados 
a olhar para o Filho de deus e reconhecer nele a palavra do pai: "este é meu 
filho amado, escutai-o".
Santo: Bem-aventurada Maria Francisca Rubatto, religiosa, itália (1844-
1904). Veio com a família para o uruguai. Fundou as irmãs Capuchinhas 
de Madre rubatto, com a finalidade de dar assistência aos enfermos, 
especialmente a domicílio, e proporcionar a educação cristã a juventude.
Espiritualidade: apoiando-se na experiência central de sua vocação, a de 
sentir-se como Jesus, filho amado do pai, o irmão vive o mandamento novo 
do Senhor como eixo central de sua vida e como compromisso primeiro de 
sua consagração religiosa. (iMri, 10)
Aniversário: 1858 – 3ª CASA GERAL dO InSTITuTO: o Superior-Geral, 
irmão Francisco, com seu Conselho, devido ao rápido crescimento de irmãos, 
casas e escolas do instituto, transferiu a administração geral para uma casa 
especialmente construída para isso, em Saint-Genis-laval, na região sudoeste 
de lyon. Saint-Genis-laval tornou-se a casa geral e passou-se a considerar 
l’Hermitage como a casa-mãe do instituto. dia 18 de julho de 1860 o irmão 
Francisco pede demissão e é substituído pelo irmão luís Maria como segundo 
Superior-Geral. 2003 – Criação da província Mediterrânea.
Lembrete: Missa pelos falecidos. dia internacional dos povos indígenas.
Intenção: Falecidos da Família Marista de Champagnat. povos indígenas.

18ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102),16-18.19-21.29.22-23; Mt 14,22-3607 AGOSTO

Terça-feira

Santo: Sixto II, papa, e companheiros mártires (†258). preso pelos 
soldados romanos, quando celebrava a sagrada liturgia, na catacumba 
de Calixto, em virtude do edito do imperador Valeriano, executado 
com outros diáconos. Caetano Teatino, presbítero, itália (1480-1547). 
advogado, trabalhou como secretário do papa Júlio ii. depois de ter 
sido ordenado sacerdote, fundou em roma a Congregação dos Clérigos 
regulares, Teatinos, para reformar a vida sacerdotal e religiosa.
Espiritualidade: É necessário estabelecer uma ação pastoral que 
ajude a família latino-americana a conservar e adquirir os valores 
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Santo: domingos de Guzmán, sacerdote, espanha (1170-1221), memória. 
Quando estudante ficou conhecido por sua caridade com os pobres. 
Fundou os dominicanos, para atuar como pregadores nas cidades e nas 
universidades. atribui-se a ele a divulgação da devoção ao rosário.
Espiritualidade: a família na américa latina, como em outras partes do 
mundo, sofre a influência de quatro fenômenos sociais fundamentais: a) 
passagem de uma sociedade rural a uma sociedade urbana; b) o processo 
de desenvolvimento; c) o rápido crescimento demográfico e d) o processo 
de socialização. (Medellín, 3.2)
Lembrete: XXii Capítulo Geral promove as vocações maristas de irmãos, 
leigos e leigas.
Intenção: Vocação para a vida em família. a fecundidade do carisma 
Marista. o cultivo da oração do Terço. os divulgadores da oração do terço 
entre o povo. Vivência dos frutos do XXii Capítulo Geral.

18ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 31,1-7; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13; Mt 15,21-2808 AGOSTO

Quarta-feira

Santo: Teresa Benedita da Cruz (edith Stein), religiosa carmelita, mártir, 
alemanha (1891-1942). Judia, aluna do filósofo Heidegger, converteu-se ao 
cristianismo e escolheu a vida contemplativa. presa pelo regime nazista foi mandada 
para o campo de concentração de auschwitz, onde morreu na câmara de gás.
Espiritualidade: Sabemos que muitas famílias na américa latina foram 
incapazes de ser educadoras na fé. por isso sentimos a necessidade de dotar 

18ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 31,31-34; Sl 50(51),12-13.14-15.18-19; Mt 16,13-2309 AGOSTO

Quinta-feira

fundamentais que a capacitem para cumprir sua missão. entre eles, 
queremos destacar três especialmente: a família formadora de pessoas, 
educadora na fé, promotora do desenvolvimento. (Medellín, 3.4)
Aniversário: 1790 – nascimento do pe. Cláudio Colin, fundador dos 
padres Maristas.
Intenção: Vocação para a vida em família. Vitalidade do carisma 
Marista. padres Maristas.
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18ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112),1-2.5-6.7-8.9; Jo 12,24-2610 AGOSTO

Sexta-feira

Santo: Lourenço, diácono, mártir (†258). responsável pela 
administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados. 
Foi assassinado durante a perseguição do imperador Valeriano. diz-se 
que, perguntado sobre os tesouros da igreja, apresentou ao magistrado 
os pobres que a comunidade atendia.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Tito de Alencar (1974). 
religioso dominicano, dedicado à juventude e aos movimentos 
sociais, preso no período da repressão militar no brasil, foi torturado 
e “banido” do país, exilado no Chile, itália e França, onde faleceu em 
consequência das torturas. Mártir da justiça.
Espiritualidade: a família é a primeira escola de virtudes sociais de 
que precisam todas as sociedades.  aí é que os filhos fazem a primeira 
experiência de uma sociedade humana sadia. pela família eles são 
gradualmente introduzidos no consórcio civil dos homens e no povo 
de deus. (Medellín, 3.7)
Aniversário: 1873 – Falecimento da ir. Maria Francisca perroton, 
fundadora das irmãs Maristas Missionárias da Sociedade de Maria  
(SMSM). 1886 – a pedido dos padres dominicanos, os irmãos Maristas 
se estabeleceram em livingston, estados unidos. 2003 – Criação da 
província Cruz del Sur.
Intenção: Vocação para a vida em família. irmãs Missionárias Maristas. 
presença Marista nos estados unidos. a província Cruz del Sur.

a família atual de elementos que lhe restituam a capacidade evangelizadora, 
de acordo com a doutrina da igreja. (Medellín, 3.6)
Aniversário: 1896 – introdução do processo de Canonização de Marcelino 
Champagnat.
Intenção: Vocação para a vida em família. pela fidelidade às promessas 
batismais em meio a hostilidade e perseguição religiosa. os cristãos 
perseguidos.
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Santo: Clara de Assis, religiosa, itália (1193-1253), memória. imitando 
o exemplo de Francisco, deixou seus projetos na nobreza e seguiu o 
caminho da pobreza. Fundou a ordem das damas pobres, as irmãs 
Clarissas. Sua vida foi rica em obras de caridade e de piedade. patrona 
da comunicação televisiva.
Espiritualidade: É dever dos pais na família disporem os filhos, desde 
a meninice, a conhecerem o amor de deus para com os homens todos; 
ensinar-lhe pouco a pouco, sobretudo pelo exemplo, a solicitude pelas 
necessidades materiais e espirituais do próximo. (Medellín, 3.7)
Lembrete: dia do estudante.
Intenção: Vocação para a vida em família. educandos de nossos 
estabelecimentos. Conselhos provinciais. irmãs Clarissas.

18ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: hab 1,12–2,4; Sl 9A(9),8-9.10-11.12-13; Mt 17,14-2011 AGOSTO

Sábado

19º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 19,4-8; Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9; Ef 4,30–5,2; Jo 6,41-5112 AGOSTO

domingo

Santo: hilária, leiga, e companheiros mártires, alemanha (†304). 
hilária, mãe de afra, mártir. Querendo rezar no túmulo da filha santa, 
ela se fez acompanhar por três empregados domésticos, quando foram 
capturados por pagãos, que os ataram a postes, queimando-os vivos. Joana 
Francisca de Chantal, religiosa, França (1572-1641). diante do chamado 
de Cristo, tornou-se fundadora das irmãs da Visitação de nossa Senhora. 
Seguindo o exemplo de Maria, fez um grande bem à sociedade e à toda 
igreja. a longa vida religiosa da Senhora de Chantal foi cheia de trabalhos, 
sofrimentos e consolações. na época de seu falecimento, já existiam na 
França noventa casas da sua ordem.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Margarida Maria Alves 
(1983). presidente do Sindicato rural de alagoa Grande, paraíba, brasil, 
mártir da luta pela terra, assassinada.
Espiritualidade: na família, a presença e influência dos modelos distintos 
e complementares do pai e da mãe (masculino e feminino), o vínculo 
do mútuo afeto, o clima de confiança, intimidade, respeito e liberdade, 
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Santo: Bem-aventurada Irmã dulce, religiosa, brasil (1914-1992). religiosa 
da Congregação das irmãs Missionárias da imaculada Conceição da Mãe 
de deus. descobriu-se chamada ao serviço dos mais pobres das periferias 
de Salvador, fundando muitas obras de assistência social e promoção dos 
empobrecidos. ainda em vida foi chamada de “dulce dos pobres” e “anjo 
bom da bahia”. Ponciano, papa, hipólito, sacerdote, mártires, roma (235). 
hipólito foi um dos escritores mais destacados da igreja de roma dos 
primeiros séculos. presbítero da igreja de roma, entrou em conflito com o 
papa Calixto, dizendo que o novo papa não considerava a legislação sobre 
o casamento e a penitência e estava abandonando a tradição apostólica. 
Ponciano foi o primeiro papa a ser deportado. era um fato novo para a igreja, 
que ele administrou com sabedoria e sagacidade e muita humildade. para que 
seu rebanho não ficasse sem pastor, renunciou ao Trono de pedro, tornando-
se também o primeiro papa da igreja a usar este recurso extremo.
Espiritualidade: recomendamos que todas as famílias tenham uma 
generosa abertura para as outras famílias, inclusive de confissões cristãs 
diferentes e, sobretudo, para as famílias marginalizadas ou em processo de 
desintegração. (Medellín, 3.20)
Aniversário: 1816 – Champagnat chega a la Valla, França, seu campo de 
apostolado. 1825 – padre dervieux, pároco de Saint-Chamond, França, 
benze a capela de l’Hermitage, França.

19ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Mt 17,22-2713 AGOSTO

Segunda-feira

o quadro da vida social com uma hierarquia natural, mas matizada por 
este clima, tudo converge para que a família se torne capaz de plasmar 
personalidades fortes e equilibradas para a sociedade. (Medellín, 3.5)
Aniversário: 1816 – padre Champagnat é nomeado coadjutor da paróquia 
de la Valla, cujo pároco é padre rebod.
Lembrete: dia dos pais. início do tríduo em preparação à festa da assunção. dia 
internacional da Juventude (onu). nossa Senhora dos prazeres.
Intenção: Vocação para a vida em família. os sacerdotes vigários 
paroquiais de nossas comunidades eclesiais. os jovens. 
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Lembrete: 1963 – nascimento do ir. ataíde José de lima, Superior 
provincial da província brasil Centro-norte. Segundo dia do tríduo em 
preparação à festa da assunção.
Intenção: Vocação para a vida em família: os pais, irmãos, Formandos, 
leigas e leigos de Champagnat.

19ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 2,8–3,4; Sl 118(119),14.24.72.103. 111.131; Mt 18,1-5.10.12-1414 AGOSTO

Terça-feira

Santo: Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote franciscano conventual, mártir, 
polônia (1894-1941). entrou na ordem dos Frades Menores Conventuais. 
devoto da Virgem Maria, fundou “a Milícia de Maria imaculada”. preso pelo 
exército nazista ofereceu sua vida em troca, da vida de um pai de família.
Espiritualidade:  para os religiosos de vida ativa, não se pode considerar a 
ação apostólica como algo secundário, antes “pertence ela à própria natureza 
da vida religiosa; toda a vida religiosa dos membros deve estar impregnada do 
espírito apostólico, e toda a ação apostólica informada pelo espírito religioso”. 
(pC 6 – Medellín, 12.10)
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo em preparação à festa da assunção.
Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. 

ASSunçãO dE MARIA, festa patronal do Instituto e dia do Marista 
19ª semana do Tempo Comum
3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 9,1-7; 10,18-22; Sl 112(113),1-2.3-4.5-6; Mt 18,15-2015 AGOSTO

Quarta-feira

em 1950, o papa pio Xii definiu como verdade de fé que a Virgem Maria 
"tendo completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida, de corpo 
e alma, na glória celeste". a definição da assunção de Maria remonta 
provavelmente aos séculos iii e iV, e fazem parte da tradição das igrejas 
orientais. a referência à mulher em ap 12 é usada como inspiração bíblica.
Celebra-se hoje o “dia do Marista”, quando a igreja recorda o privilégio da 
assunção de nossa Senhora ao Céu. É também o dia da festa patronal do 
instituto. entende-se por “festa patronal” o dia em que se celebra o santo 
(ou a santa) escolhido como padroeiro(a) da instituição. nossa Senhora é a 
patrona (padroeira) da instituição Marista. 
Santo: Tarcísio, mártir, itália (263-275). durante perseguições aos cristãos 
decretadas por Valeriano, não havendo diáconos disponíveis, incumbiram 
Tarcísio, de levar a comunhão aos prisioneiros. alguns pagãos tentaram 
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profaná-la, mas o jovem coroinha preferiu o martírio a entregar a eles o 
Corpo de Cristo. É o patrono dos coroinhas e acólitos.
Espiritualidade: Cremos que o carisma de Marcelino é uma graça concedida 
à igreja e ao mundo, graça que somos convidados a viver e a desenvolver, à 
medida que aprofundarmos nossa participação no mesmo carisma.  (adr, 13)
Aniversário: 1816 – Champagnat toma posse como coadjutor padre rebod, pároco 
de la Valla. 1818 – João Cláudio audras e antônio Couturier vestem o hábito 
primitivo dos irmãos Maristas e recebem o nome de ir. lourenço e ir. antônio, 
respectivamente. 1825 – 2ª CASA GERAL dO InSTITuTO: São Marcelino 
transfere sua comunidade e a sede para uma nova propriedade, em construção 
erguida por ele mesmo com seus irmãos. essa casa, denominada nossa Senhora de 
l’Hermitage, foi abençoada pelo padre dervieux, pároco de Saint-Chamond, em 
nome do arcebispo.  está localizada perto de Saint-Chamond. 1885 – Seis irmãos 
de l’Hermitage embarcam, em Havre, alta normandia, França, com destino ao 
Canadá. Chegam à nova iorque no dia 24 e, no dia 25, chegam a iberville, para 
inaugurar a primeira escola, no dia 2 de setembro. 1905 – Tomada de hábito dos 
primeiros noviços brasileiros, em Mendes, rJ. 1998 – publicação do documento 
“Missão educativa Marista”. 2002 – Criação da província Santa Maria de los andes.
Lembrete: Festa patronal do instituto. dia do Marista. nossa Senhora da 
assunção, da Glória, da abadia, da boa Viagem, de esperança. dia do 
religioso Consagrado. Semana nacional da Família. Missa pelos Membros 
da Família Marista de Champagnat.
Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. Membros da Família Marista 
de Champagnat. Valorização da vocação à vida Consagrada.

19ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 12,1-12; Sl 77(78),56-57.58-59.61-62; Mt 18,21-19,116 AGOSTO

Quinta-feira

Santo: Estêvão, leigo, Hungria (970-1038). rei da Hungria, foi governante 
justo, pacífico e piedoso. Consagrou seu reino à proteção da Mãe de deus, 
se referia ao estado húngaro como “a família de Santa Maria”. Chamou 
eruditos monges para ajudar na educação do povo.
Espiritualidade: essa Conferência Geral reafirma esta atitude de serviço 
educacional e incentiva os educadores católicos e congregações docentes 
a prosseguirem, incansavelmente, em sua abnegada função apostólica. 
(Medellín, 4.17)
Intenção: Vocações para a Vida Consagrada.
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Santo: Jacinto, sacerdote, polônia (†1257). Foi recebido na ordem dos 
pregadores (dominicanos) pelo seu próprio fundador, São domingos de 
Gusmão. Fundou a província polonesa da ordem e pregou na rússia e na 
prússia. Considerado o apóstolo da polônia.
Espiritualidade: a escola católica deverá:  partir da escola para chegar à 
comunidade, transformando a mesma escola em centro cultural, social e 
espiritual da comunidade; partir dos filhos para chegar aos pais e à família; 
partir da educação escolar, para chegar aos demais meios de educação. 
(Medellín, 4.18)
Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. o povo polonês. a Família Marista.

19ª semana do Tempo Comum -3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50(51),12-13.14-15.18-19; Mt 19,13-1517 AGOSTO

Sexta-feira

Santo: helena, imperatriz, roma (século lV). Mãe do imperador 
Constantino, converteu-se ao cristianismo e dedicou-se as obras de 
caridade. promoveu a construção de igrejas em roma e na Terra Santa. 
atribui-se a ela a descoberta da Santa Cruz.
Espiritualidade: o religioso deverá ter uma perfeita disponibilidade para 
seguir o ritmo da igreja e do mundo atual, dentro dos limites que lhe indica 
a obediência religiosa. os costumes, os horários, a disciplina... devem 
facilitar as tarefas apostólicas. (Medellín, 12.8)
Aniversário: 1969 – primeira fundação Marista na Costa do Marfim.
Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. Sementes do Carisma 
Maristas semeadas na Costa do Marfim.

19ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50(51),12-13.14-15.18-19; Mt 19,13-1518 AGOSTO

Sábado

20º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Pr 9,1-6; Sl 33(34),2-3.10-11.12-13.14-15; Ef 5,15-20; Jo 6,51-5819 AGOSTO

domingo

Santo: João Eudes, sacerdote, França (1601-1680). iniciador e apóstolo 
do culto litúrgico ao Sagrado Coração de Jesus. Fundou a Congregação 
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de Jesus e de Maria, os eudistas, para a direção espiritual dos seminários, 
especialmente para as missões junto ao povo.
Espiritualidade: o religioso deve encarnar-se no mundo real de hoje com 
maior audácia que em outros tempos: não pode considerar-se alheio aos 
problemas sociais, ao sentido democrático, à mentalidade pluralista dos 
homens que vivem em torno dele. (Medellín, 12.3)
Aniversário: 1903 – os primeiros irmãos embarcam em Santander, 
espanha, em direção a Cuba. Com a revolução Comunista, em 1961, são 
expulsos e retornaram em 2001.
Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. a presença Marista em Cuba.

20ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia:  Ez 24,15-24; Cânt.: dt 32,18-19.20.21; Mt 19,16-2220 AGOSTO

Segunda-feira

Santo: Bernardo, abade, doutor da igreja, França (1090-1153), memória. 
exerceu notável influência na formação espiritual dos seus irmãos religiosos 
na abadia cisterciense de Claraval. percorreu a europa para restabelecer a 
paz e a unidade. escreveu importantes obras de teologia e ascética.
Espiritualidade: Se é verdade que o religioso se coloca a certa distância das 
realidades do mundo presente, não o faz por desprezo pelo mundo, mas pelo 
propósito de lembrar seu caráter transitório e relativo. (Medellín, 12.3)
Intenção: Vocações para a Vida Consagrada: religiosos(as) e consagrados(as) 
leigos(as). Comunidades internacionais Mistas do projeto la Valla 200.

em 1950, o papa pio Xii definiu como verdade de fé que a Virgem Maria 
"tendo completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida, de corpo 
e alma, na glória celeste". a definição da assunção de Maria remonta 
provavelmente aos séculos iii e iV, e fazem parte da tradição das igrejas 
orientais. a referência à mulher em ap 12 é usada como inspiração bíblica.
Santo: Pio X, papa, itália (1835-1914), memória. durante seu pontificado 
foram promulgados o Código de direito Canônico e o Catecismo. promoveu 

20ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 28,1-10; Cânt. dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab; Mt 19,23-3021 AGOSTO

Terça-feira
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nOSSA SEnhORA RAInhA, memória 
20ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 9,1-6; Sl 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8; Lc 1,26-38

20ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 10,17–11,2; Sl 148,1-2.11-13a.13c-14; Mt 13,44-46

22

23

AGOSTO

AGOSTO

Quarta-feira

Quinta-feira

Maria é rainha porque é Mãe de Cristo, o rei, e porque excede a todas 
as criaturas em santidade: “ela encerra toda a bondade das criaturas”, diz 
dante na divina Comédia. esse título foi instituído em 1955, por pio Xii, 
após a proclamação do dogma da assunção ao Céu.
Espiritualidade: para que a renovação catequética seja eficaz, necessita-
se de um trabalho de reflexão, orientação e avaliação. Multipliquem-se os 
institutos Catequéticos, as equipes de trabalho[...] a fim de propor formas 
novas de palavra e ação, de elaborar o material pedagógico correspondente 
e de verificar e avaliar a sua validade. essas equipes sejam dotadas de meios 
de trabalho adequados e da indispensável liberdade de ação. (Medellín, 8.16)
Lembrete: nossa Senhora rainha da paz.
Intenção: Ministérios leigos na igreja. Maria rainha da paz, olhe para nós, 
seus filhos, em todas as nossas necessidades.

Santo: Rosa de Lima, leiga, peru (1586-1617). Famosa por sua beleza, 
costumava levar doentes e pobres para seu quarto, a fim de cuidar deles. 
Terciária dominicana, fez grandes progressos no caminho da penitência 
e da contemplação mística. primeira santa do continente americano e 
padroeira da américa latina e das Filipinas.

um governo pastoral, incentivando a devoção à eucaristia e a nossa Senhora.
Espiritualidade: Compete aos cristãos estar presentes em todas as possíveis 
iniciativas do campo da educação e da cultura e informá-las, para que a 
todos chegue o plano divino da salvação. (Medellín, 427)
Aniversário: 1892 – em Marselha, França, três irmãos embarcam para 
Áden, no iêmen, situado na península arábica, e fundam a primeira escola 
Marista. Ficam até 1948. 1958 – os irmãos da província de levis, Canadá, 
se estabelecem em Mákua, Congo, na África, onde ficam até 1966.
Intenção: Ministérios leigos na igreja. Membros da Família Marista de 
Champagnat, em vida.
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Espiritualidade: na hora atual de nossa américa latina, como em todos 
os tempos, a celebração litúrgica coroa e comporta um compromisso 
com a realidade humana, com o desenvolvimento e com a promoção, 
precisamente porque toda a criação está inserida no desígnio salvador que 
abrange a totalidade do homem. (Medellín, 9.4)
Aniversário: 1936 – os irmãos de Sydney, austrália, abrem uma escola em 
Marau, província de Guadalcanal, ilhas Salomão.
Intenção: Ministérios leigos na igreja. proteção de Maria para jovens e 
crianças em situação de vulnerabilidade. presença Marista na polinésia.

Santo: São Bartolomeu, apóstolo. Também chamado de natanael, nasceu 
em Caná. Foi levado a Jesus pelo apóstolo Filipe. de início, duvidou, mas 
depois reconheceu ser ele o Filho de deus (Jo 1,45-51). uma antiga tradição 
da armênia afirma que ele foi para a Índia, onde anunciou o evangelho de 
São Mateus. depois passou para a armênia, onde sofreu o martírio.
Espiritualidade: Com o fim de se conseguir uma escola católica, aberta 
e democrática, esta Conferência episcopal apoia o direito que os pais e 
alunos tem de escolher sua própria escola e de obter os meios econômicos 
necessários, dentro das exigências do bem comum. (Medellín, 4.20)
Intenção: Ministérios leigos na igreja. anunciadores do evangelho em 
nossos dias. as Servas do Santíssimo Sacramento.

SãO BARTOLOMEu, APÓSTOLO, festa 
20ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 21,9b-14; Sl 144(145),10-11.12-13ab.17-18; Jo 1,45-5124 AGOSTO

Sexta-feira

20ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 43,1-7ª; Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14; Mt 23,1-1225 AGOSTO

Sábado

Santo: Luís IX, rei da França (1214-1270), memória facultativa. pai para 
o seu povo, juiz para os ímpios e defensor da fé contra os muçulmanos. 
durante o seu reinado, dedicou-se aos pobres, criou hospitais e favoreceu 
as ordens mendicantes. José de Calazans, sacerdote, espanha (1556-1648), 
memória facultativa. expandiu a ação educativa cristã por meio de escolas, 
fundando os “escolápios”, religiosos das escolas pias. padroeiro das escolas 
de crianças, escolas para pobres e estudantes pobres.
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21º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Js 24,1-2a.15-17.18b; 
Sl 33(34),2-3.16-17.18-19.20-21.22-23; Ef 5,21-32; Jo 6,60-6926 AGOSTO

domingo

Santo: Teresa de Jesus Jornet-e-Ibars, religiosa, espanha (1843-1897). 
nasceu de uma família de agricultores. Consagrou-se inicialmente 
ao ensino, e depois fundou o instituto das irmãzinhas dos idosos 
abandonados, que logo se espalhou pela espanha e outros países.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Felipe de Jesus Chacón 
(1977). lavrador, catequista, assassinado pelas forças de Segurança em el 
Salvador.
Espiritualidade:  Vivendo “nas ocupações e condições ordinárias da vida 
familiar e social, pelas quais sua existência é como que tecida”, são os leigos 
chamados por deus ali “para que exercendo seu próprio ofício guiados pelo 
espírito evangélico, a modo de fermento, contribuam para a santificação do 
mundo”. (Medellín, 10.11)
Lembrete: nossa Senhora de Czestochowa.
Intenção: Ministérios leigos na igreja. proteção de nossa Senhora de 
Czestochowa para a igreja na polônia.

Espiritualidade: os leigos, como todos os membros da igreja, participam 
da tríplice função profética, sacerdotal e real de Cristo em vista da 
realização de sua missão eclesial. (Medellín, 10.8)
Aniversário: 1885 – Chegam a auckland, nova Zelândia, o ir. Job, 
provincial, e quatro irmãos para abrir, no dia 7 de setembro, a primeira 
escola Marista.
Lembrete: no brasil, dia do Soldado.
Intenção: Ministérios leigos na igreja. Jovens que servem sob as Três 
armas. religiosos das escolas pias. presença Marista na nova Zelândia. 
Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista.
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Santo: Mônica, leiga, argélia (331-387), memória. nasceu em Tagaste, 
atual argélia, no continente africano, e morreu em Óstia, itália. ainda 
jovem, casou-se com patrício, com quem teve vários filhos, entre os quais 
Santo agostinho, por cuja conversão rezou e a quem acompanhou depois. 
Testemunho de vida cristã na América Latina: Falecimento de d. hélder 
Câmara (1999), irmão dos pobres, profeta da paz e da esperança.
Espiritualidade: ao apresentar sua Mensagem renovada, a catequese deve 
manifestar a unidade do plano de deus. Manifestar sempre a unidade 
profunda que existe entre o plano salvífico de deus, realizado em Cristo, e 
as aspirações do homem. (Medellín, 8.4)
Intenção: Que o testemunho e coragem de dom Helder animem muitos 
cristãos e consagrados na missão. Ministérios leigos na igreja.

21ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Ts 1,1-5.11b-12; Sl 95(96),1-2a.2b-3.4-5; Mt 23,13-2227 AGOSTO

Segunda-feira

21ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 2Ts 2,1-3a.14-17; Sl 95(96),10.11-12a.12b-13; Mt 23,23-2628 AGOSTO

Terça-feira

Santo: Agostinho, bispo, doutor da igreja, argélia (354-430), memória. 
Filósofo e retórico, converteu-se e foi batizado por Santo ambrósio. 
bispo de Hipona, atuou em favor do povo e promoveu a vida monacal. 
Considerado o mais importante padre da igreja latina e um dos mais 
influentes filósofos, autor de vasta obra.
Espiritualidade: os leigos realizam, porém, especialmente essa sua missão 
eclesial no âmbito temporal, em vista da construção da história, “exercendo 
funções temporais e ordenando-as segundo deus”. (Medellín, 10.8)
Lembrete: dia de oração pelos agentes de pastoral. dia nacional do 
Catequista.
Intenção: os Filósofos. os estudiosos de Teologia. Ministérios leigos na igreja.



182

MARTÍRIO dE SãO JOãO BATISTA, memória 
21ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 1,17-19; Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17; Mc 6,17-2929 AGOSTO

Quarta-feira

pela sua vida e missão, João batista foi chamado por Jesus como o último 
e maior dos profetas: “em verdade eu vos digo, dentre os que nasceram 
de mulher, não surgiu ninguém maior que João, o batista” (Mt 11,11-14). 
de grande virtude e rigorosa penitência, anunciou o advento do Cristo e 
denunciou vícios e injustiças. Foi decapitado por ordem do rei Herodes 
(Mc 6,14-29).
Espiritualidade: Que se fomente uma genuína espiritualidade dos leigos a 
partir de sua própria experiência de compromisso com o mundo, ajudando-
os a se entregarem a seu deus no serviço aos homens e ensinando-lhes a 
descobrir o sentido da oração e da liturgia como expressão dessa dupla e 
recíproca entrega. (Medellín, 10.17)
Aniversário: 1786 – nascimento de Jeanne-Marie Chavoin, em Coutouvre, 
França, Fundadora das irmãs Maristas, em parceria com o padre Colin. 
1970 – Quatro irmãos da província do México Central se estabelecem na 
Coreia do Sul.
Intenção: Ministérios leigos na igreja. as pessoas que se chamam João. as 
irmãs Maristas. presença Marista na Coreia do Sul.

Santo: Bem-aventurado Eustáquio van Lieshout, sacerdote, Holanda/brasil 
(1890-1943). ingressou na Congregação dos padres dos Sagrados Corações e em 
1925 foi enviado como missionário ao brasil. Trabalhou em Minas Gerais e São 
paulo. Visitava os doentes, distribuía roupas e alimentos aos necessitados, acudia 
aos problemas familiares. reabriu escolas rurais e pregou missões populares.
Espiritualidade: a catequese se encontra diante de um fenômeno que está 
influindo profundamente nos valores, nas atitudes e na própria vida dos 
homens: os meios de comunicação social. É este um sinal dos tempos que a 
igreja não pode ignorar. (Medellín, 8.12)
Intenção: educadores e crianças das escolas infantis. os colaboradores dos 
serviços gerais de nossas obras.

21ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 1,1-9; Sl 144(145),2-3.4-5.6-7; Mt 24,42-5130 AGOSTO

Quinta-feira
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21ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 1,17-25; Sl 32(33),1-2.4-5. 10ab.11; Mt 25,1-1331 AGOSTO

Sexta-feira

Santo: Raimundo nonato, religioso mercedário, espanha (1200-1240). 
dedicou-se à libertação e evangelização dos escravos da espanha, ocupada 
pelos mouros. na argélia tornou-se escravo entre os escravos, para manter 
a chama da fé com a palavra e com o exemplo.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Falecimento de d. Leônidas 
Proaño (1988). bispo dos indígenas, riobamba, equador.
Espiritualidade: a exemplo de Cristo, que exerceu a profissão de operário, 
alegrem-se antes os cristãos porque podem desempenhar todas as 
suas atividades terrestres, unindo os esforços humanos, domésticos, 
profissionais, científicos ou técnicos, em síntese vital com os valores 
religiosos, sob cuja soberana direção todas as coisas são coordenadas para a 
glória de deus (GS, 43). (Medellín, 10.17)
Lembrete: dia internacional da Solidariedade (onu).
Intenção: ação de graças pelos benefícios recebidos e bem realizado durante 
o mês de agosto. Ministérios leigos na igreja. a vitalidade do Carisma.
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O novo começo

Novo é tudo o que nasceu ou apareceu recentemente. Já por 
começo, entendemos o ato de dar início, ou iniciar uma experiência. 
Assim, somando o adjetivo novo ao substantivo começo temos o 
que podemos definir como o nascimento ou início de uma nova 
experiência. Neste sentido, entendo que o “novo começo”, 
propagado pelo instituto, significa a aurora de um novo tempo, o 
nascimento de uma nova experiência que evoca irmãos, leigas e leigos 
para juntos viverem em fraternidade o carisma Marista na mesma 
espiritualidade, na mesma comunhão e na mesma missão, partilhando 
fé, pão e vida. Um novo começo significa que irmãos, Leigas e Leigos 
devem olhar para o horizonte do terceiro centenário do instituto, 
buscando fortalecer os laços de espiritualidade que os une em torno 
do ideal da vida Marista, tendo em vista a perenidade do carisma. Um 
novo começo descortina uma vivência comunitária mais fraterna e 
profunda do Evangelho, que leve irmãos, Leigas e Leigos a se inspirar 
em Maria e São Marcelino Champagnat como modelos de vida, jeito 
de ser e atuar Maristas, onde a espiritualidade se torna uma força que 
dá sentido à vida, potencializa a missão e harmoniza cada vez mais a 
comunhão.

ernesto Sienna
analista do SVCl
pMbCS
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Santo: Beatriz da Silva e Menezes, religiosa, portugal (1424-1490). 
Fundadora das irmãs Concepcionistas Franciscanas deixou como herança 
espiritual à sua ordem, a devoção à Maria imaculada, à paixão de Jesus 
Cristo e à eucaristia. Bem-aventurado Josep Samsó Elias, sacerdote, mártir, 
espanha (1887-1936). aluno dos irmãos Maristas em Mataró, tornou-se 
um pároco devotado ao ministério paroquial, destacando-se na caridade e 
na catequese. Foi martirizado durante a perseguição religiosa na espanha.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Jesus Jiménez (1979). 
Camponês, Ministro da palavra, mártir da boa-nova aos pobres em el 
Salvador, morreu assassinado.
Espiritualidade: irmãos, atentai para o fato de que o fundamento teológico 
de nossa justificação e de nossa vida cristã não é o esforço gigantesco que 
alguém pode fazer para tornar-se bom, santo, para amar a deus, para 
responder a deus. (So, p. 61)
Aniversário: 1898 – partem de Marselha, França, para o Cairo, egito, 
três irmãos Maristas. em 1919, os irmãos se retiram. 1937 – partida dos 
primeiros irmãos para o Zimbábue. 1965 – os irmãos de Mákua, Congo, 
obrigados a sair por causa da revolução, dirigem-se a bamenda, para fundar 
o distrito da república de Camarões. 2000 – abertura da obra Marista no 
Timor leste, em baucau, pelos irmãos australianos.
Lembrete: primeiro sábado do mês. Mês da bíblia.
Intenção: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento de 
Jesus. Criação do hábito da leitura orante da bíblia.

21ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 1,26-31; Sl 32(33),12-13.18-19.20-21; Mt 25,14-3001 SETEMBRO

Sábado

22º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 2ª semana do Saltério
Liturgia: dt 4,1-2.6-8; Sl 14(15),2-3ab.3cd-4ab.5; 
Tg 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-2302 SETEMBRO

domingo

Santo: Justo e Viator, bispo e monge, França (século iV). Com Santo 
ambrósio, Justo ajudou a combater o arianismo. partiu para o egito, levando 
consigo o diácono Viator, para ali viverem como monges. depois de mortos, 
a pedido do povo, seus corpos foram trazidos novamente para lyon.
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22ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 2,1-5; Sl 118(119),97.98.99.100.101.102; Lc 4,16-3003 SETEMBRO

Segunda-feira

Santo: Gregório Magno, papa, doutor da igreja (540-604), memória. 
Como monge dedicou-se à contemplação dos mistérios de deus na 
Francisco, bula de leitura da bíblia. Como papa ajudou a dar novo ânimo à 
ação missionária da igreja. Favoreceu a renovação da liturgia romana e foi 
responsável pelo desenvolvimento do canto gregoriano.
Espiritualidade: a atitude da igreja no campo da educação não pode 
ser a de se contrapor à escola confessional ou não confessional, a escola 
particular à oficial, mas a de colaboração aberta e franca entre as escolas. 
(Medellín, 4.29)
Aniversário: 1903 – primeira fundação Marista na argentina. 1936 – o ir. 
aquilino baró e seus três companheiros são assassinados em les avellanes, 
espanha.
Lembrete: primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. Missa pelos falecidos.
Intenção: Falecidos da Família Marista de Champagnat. Vocações na igreja. 
a difusão da palavra de deus. a celebração comunitária da eucaristia.

Espiritualidade: a ordem específica do Senhor de evangelizar os pobres 
deve levar-nos a uma distribuição tal dos esforços e do pessoal apostólico 
que se dê preferência efetiva aos setores mais pobres, necessitados e 
segregados. (Medellín, 14.9)
Aniversário: 1885 – inauguração da primeira escola Marista em iberville, 
Canadá.
Intenção: leitura orante da bíblia. presença Marista no Canadá.

Santo: Bonifácio I, papa, roma (†422). estimado por sua caridade, 
conhecimentos e bom caráter. eleito papa, teve que enfrentar um 
antipapa, eulálio, consagrado no mesmo dia. ajudou a combater o 

22ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 2,10b-16; Sl 144(145),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14; Lc 4,31-3704 SETEMBRO

Terça-feira
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22ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33),12-13.14-15.20-21; Lc 4,38-4405 SETEMBRO

Quarta-feira

Santo: Madre Teresa de Calcutá, religiosa, albânia/Índia (1910-1997). 
Missionária na Índia, em 1946, recebeu o chamado de deus para servi-lo 
nos “mais pobres dos pobres”. para ajudá-la no serviço aos pobres, fundou 
a Congregação das irmãs Missionárias da Caridade.
Espiritualidade: a pobreza da igreja e de seus membros na américa 
latina deve ser sinal e compromisso. Sinal de valor inestimável do pobre 
aos olhos de deus; compromisso de solidariedade com os que sofrem. 
(Medellín, 14.7)
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações. dia da amazônia.
Intenção: Vocações na igreja. intercessão de São José em favor dos 
educadores, educandos e assistidos.

arianismo e pediu para Santo agostinho escrever sobre o assunto.
Testemunho de vida cristã na América Latina: André Jarlán (1984). padre, 
morto por uma arma disparada por policiais quando lia a bíblia no bairro 
la Victória, em Santiago do Chile.
Espiritualidade: a pobreza espiritual é a atitude de abertura para deus, 
a disponibilidade de quem tudo espera do Senhor. ainda que valorize os 
bens deste mundo não se apega a eles e reconhece o valor superior dos 
bens do reino. (Medellín, 14.4a)
Aniversário: 1892 – Quatro irmãos da província de Saint-Genis-laval, 
França, embarcam para fundar um estabelecimento em Constantinopla, 
atual istambul, Turquia. 1908 – Quatro irmãos da província da espanha 
partem de barcelona para o peru, para dirigir um Colégio no Centro da 
Juventude Católica de Calhau, lima, peru.
Lembrete: nossa Senhora da Consolação. Segundo dia do Tríduo pelas 
Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. Maria da Consolação console os aflitos e 
desesperançados. presença Marista no peru.
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Santo: Onesíforo, mártir, Capadócia (século i). de acordo com a tradição 
ortodoxa foi um dos setenta discípulos escolhidos por Jesus. É citado na 
Segunda Carta a Timóteo, junto com sua família. Foi bispo de Colofon e 
em Corinto. Foi morto em parium, na costa de Helesponto.
Espiritualidade: a promoção humana será a linha da igreja na américa 
latina em sua ação em favor do pobre, respeitando sua dignidade pessoal 
e ensinando-lhe a ajudar-se a si mesmo. (Medellín, 14.11)
Aniversário: 1826 – primeira profissão das irmãs Maristas em belley, 
França.
Intenção: Vocações de irmãos, leigas e leigos Maristas. entusiasmo e 
ousadia na vivência e anúncio do carisma Marista.

22ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 3,18-23; Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6; Lc 5,1-1106 SETEMBRO

Quinta-feira

Santo: Clodoaldo, monge, sacerdote, França (522-560). neto do 
primeiro rei da França, Clovis, converteu-se ao cristianismo pela sua 
santa esposa Clotilde. renunciou às pretensões ao trono e tornou-se 
eremita. de volta a paris, foi ordenado bispo a pedido do povo, a quem 
serviu com dedicação.
Espiritualidade: a pastoral popular deverá adotar exigências cada vez 
maiores para conseguir personalização e vida comunitária respeitando as 
diversas etapas no caminho para deus. respeito que não significa aceitação 
do imobilismo, mas convite a uma vivência mais plena do evangelho e a 
uma reiterada conversão. (Medellín, 6.15)
Aniversário: 1822 – independência do brasil. 1888 – primeira fundação 
Marista nas ilhas Fiji, em Suva. 1895 – Voltam os irmãos a antoura, 
líbano, depois de 20 anos de interrupção.
Lembrete: primeira sexta-feira do mês. Feriado no brasil, dia da pátria. 
realização do Grito dos(as) excluídos(as).

22ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 4,1-5; Sl 36(37),3-4.5-6.27-28.39-40; Lc 5,33-3907 SETEMBRO

Sexta-feira
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nATIVIdAdE dE MARIA, festa 
22ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71),6; Sl 12(13),6; Mt 1,1-
16.18-23 ou mais breve 1,18-2308 SETEMBRO

Sábado

Intenção: Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias. o povo brasileiro e seus governantes. a 
Cnbb. presença Marista em Fiji e líbano.

a natividade de Maria é celebrada pelos cristãos do oriente desde o 
início do cristianismo.  Já no ocidente, ela passou a constar do calendário 
litúrgico a partir do século Vii. de acordo com a tradição, Maria nasceu 
de pais já velhos e estéreis, chamados Joaquim e ana, como resposta às 
suas preces. a paciência e a resignação com que sofriam a esterilidade 
levaram-lhes ao prêmio de ter por filha aquela que havia de ser a Mãe de 
Jesus. eram residentes em Jerusalém, ao lado da piscina de betesda, onde 
hoje se ergue a basílica de Santa ana; e aí, num sábado, 8 de setembro 
do ano 20 a.C., nasceu-lhes uma filha que recebeu o nome de Miriam, 
que em hebraico significa "Senhora da luz", passado para o latim como 
Maria. Maria foi oferecida ao Templo de Jerusalém aos três anos, tendo lá 
permanecido até os doze anos.
Espiritualidade: o fundamento de nossa fé não é o fato de sermos bons, 
mas porque deus é bom; não é o fato de amarmos, mas porque somos 
amados por amor eficaz e infalível. (basílio rueda, Sobre a oração, 2016)
Aniversário: 1819 – em la Valla, Gabriel rivat veste o hábito primitivo 
e recebe o nome de irmão Francisco. 1823 – dom devie, bispo de belley, 
autoriza Jeanne-Marie Chavoin e Marie Jotillon a viverem em comunidade, 
em Cerdon, sob a direção do pe. Colin, e começar a Congregação das irmãs 
Maristas. 1852 – promulgação das regras Comuns do instituto, durante 
o ii Capítulo Geral. 2002 – nova partida de três irmãos para a argélia, 
África, depois dos acontecimentos trágicos de 1994.
Lembrete: Memória das conclusões do XXii Capítulo Geral de 2017. dia 
Mundial da alfabetização.
Intenção: o irmão Superior-Geral e seu Conselho. os excluídos da 
cultura e do saber pelo analfabetismo e miséria. irmãs Maristas. Frutos 
do XXii Capítulo Geral. educadoras(es) alfabetizadoras(es).
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Santo: Pedro Claver, sacerdote jesuíta, espanha (1580-1654). enviado à 
bogotá, Colômbia, trabalhou como porteiro, cozinheiro, enfermeiro e 
sacristão na casa dos jesuítas. ordenado sacerdote dedicou-se totalmente 
a cuidar dos escravos. Considerado apóstolo dos negros na Colômbia. 
Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, leigo, itália (1813-1853). 
Grande figura do laicato católico do século XiX. apóstolo da caridade 
tornou-se um precursor do papel dos leigos no seio da igreja. Fundou a 
Sociedade de São Vicente de paulo, Vicentinos, organização de leigos a 
serviço dos mais pobres.
Espiritualidade: Quando o amor de deus irrompe numa vida, ele 
desencadeia um tipo de amor que faz esquecer a medida razoável. o Tu de 
deus e do próximo predomina em tudo. a morte prematura é o destino de 
um amor que se condensa no tempo. o amor quer doar-se, queimar sua 
vida. (So, p. 61)
Intenção: Vicentinos. pessoas que se dedicam às obras de caridade e 
auxílio aos necessitados.

23º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 35,4-7ª; Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10; Tg 2,1-5; Mc 7,31-3709 SETEMBRO

domingo

23ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 5,1-8; Sl 5,5-6.7.12; Lc 6,6-1110 SETEMBRO

Segunda-feira

Santo: nicolau de Tolentino, bispo, itália (1245-1305). Monge agostiniano 
ganhou reputação como pregador e confessor. Como bispo, procurou 
atender principalmente os pobres e os condenados. Também ficou 
conhecido por seus muitos milagres em favor do povo.
Espiritualidade: em nossa missão pastoral confiaremos antes de mais 
nada na força da palavra de deus. Quando tivermos que empregar meios 
técnicos, procuraremos os mais adequados ao ambiente em que são 
usados e os colocaremos a serviço da comunidade. (Medellín, 14.14)
Aniversário: 1966 – dois irmãos do Ceilão, atual Sri lanka, e dois da 
austrália fundam a primeira escola em peshawar, paquistão, Ásia.
Intenção: irmãos, Formandos, leigas e leigos de Champagnat. presença 
Marista no paquistão.
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Santo: Pulquéria, imperatriz, Constantinopla (399-453). recebeu do 
Senado romano o título de augusta. dedicou-se à educação de seu 
irmão Teodósio, e à reforma da vida moral do império. Cooperou para a 
realização do Concílio de Éfeso.
Espiritualidade: em nosso continente, milhões de homens se encontram 
marginalizados da sociedade e impedidos de alcançar a plena dimensão 
de seu destino, seja pela vigência de estruturas inadequadas e injustas, 
seja por outros fatores, como o egoísmo e a insensibilidade. (Medellín, 
15.1)
Intenção: estudiosos da bíblia e pesquisadores da história das religiões.

23ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 6,1-11; Sl 149,1-2.3-4.5-6a.9b; Lc 6,12-1911 SETEMBRO

Terça-feira

Celebra-se hoje a Festa patronal da Sociedade de Maria. a festa do “nome 
de Maria” teve sua origem na espanha desde 1513. a partir da vitória dos 
exércitos cristãos sobre os turcos, em Viena, em 12 de setembro de 1683, 
inocêncio Xi a estendeu a toda a igreja. Com a reforma litúrgica, após 
o Vaticano ii, tinha sido supressa, mas foi restabelecida pelo papa João 
paulo ii, em 2000.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Alfonso Acevedo (1982). 
Catequista, mártir da fé e do serviço aos desabrigados de el Salvador.
Espiritualidade: Hoje, continuamos convencidos de que seguir Jesus 
do jeito de Maria, é um modo privilegiado de viver em plenitude o 
cristianismo. de coração compassivo, partilhamos com as crianças e os 
jovens essa experiência e convicção e ajudamo-los a viver a face maternal 
da igreja. (adr, 28)
Intenção: a invocação do nome de Maria livre-nos dos males e das 
guerras. Cuidadores de migrantes e refugiados. padres Maristas.

SAnTÍSSIMO nOME dE MARIA, memória 
23ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 7,25-31; Sl 44(45),11-12.14-15.16-17; Lc 6,20-2612 SETEMBRO

Quarta-feira
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23ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138(139),1-3.13-14ab.23-24; 
Lc 6,27-3813 SETEMBRO

Quinta-feira

Santo: João Crisóstomo, bispo, doutor da igreja, Turquia (347-407), 
memória. o cognome Crisóstomo, “boca de ouro”, vem de sua capacidade 
oratória e pela fama de suas homilias. Seus escritos influenciaram o 
pensamento teológico, em especial a dogmática e a liturgia.
Espiritualidade: a ação pastoral da comunidade eclesial, destinada a levar 
o homem todo e todos os homens à plena comunhão de vida com deus na 
comunidade visível da igreja, deve ser necessariamente global, orgânica 
e articulada. disso, por sua vez se infere que as estruturas eclesiais devem 
ser periodicamente revistas e reajustadas. (Medellín, 15.9)
Aniversário: 1971 – Fundação Marista na Coreia do Sul pelos irmãos do 
México Central.
Intenção: presença Marista na Coreia do Sul. os anunciadores da boa-
nova do evangelho.

Segundo a tradição, Santa Helena descobriu a Santa Cruz e, no lugar, fez 
construir a basílica do Santo Sepulcro para guardar as relíquias. Mais 
tarde as relíquias foram levadas para roma. por que venerá-la? a cruz é 
fruto da liberdade e do amor de Jesus. embora não fosse necessária, nem 
Jesus a tenha procurado, ele quis nos mostrar sua solidariedade com a 
dor humana. a cruz é sinal de nossa redenção.
Espiritualidade: um dia descobri que deus nos tornara tangível seu 
amor na pessoa de seu Filho, e que Jesus Cristo é o beijo de amor e de 
ternura que o pai nos dá. [...] naquele dia eu senti que Jesus vinha a mim 
de maneira bem particular para fazer-me experimentar a excelência do 
evangelho. (So, p. 62)
Intenção: Cultivo do primeiro lugar junto à cruz de Jesus, para dele 
aprendermos a humildade e o sentido da dor em nossa vida.

 EXALTAçãO dA SAnTA CRuZ, festa 
23ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78),1-2.34-35.36-37.38; 
Jo 3,13-1714 SETEMBRO

Sexta-feira
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os evangelhos mostram Maria junto à cruz no momento da morte de seu 
filho Jesus. ela participa desse sofrimento e se une a toda dor humana. 
por essa razão, essa representação iconográfica é muito popular e move o 
coração de muitos crentes. pio Vii introduziu na liturgia a celebração das 
dores de Maria.
Santo: Catarina de Gênova, leiga, itália (1447-1510). desde muito jovem 
decidiu dedicar-se ao Senhor. obrigada a se casar, acabou se desiludindo 
e se entregando a uma vida dissoluta. Mais tarde se converteu, e também 
o marido, e passou a cultivar a oração e a se dedicar às obras de caridade.
Espiritualidade: a profecia tem sua origem em deus como fonte e se 
transmite ao homem quando este vive na sua intimidade. essa relação se 
cria, sobretudo, na oração que desperta no homem a paixão pelo reino. 
(So, p. 63)
Aniversário: 1907 – instalação dos primeiros irmãos no liceu leonino 
de atenas, Grécia. 1937 – os irmãos de Kempten, alemanha, abrem um 
Colégio em Vaduz, principado do liechtenstein, onde permanecem até 1991.
Lembrete: Missa pelos Membros da Família Marista de Champagnat. 
nossa Senhora das dores. nossa Senhora da piedade.
Intenção: presença Marista na Grécia. Membros da Família Marista de 
Champagnat. animadores vocacionais.

nOSSA SEnhORA dAS dORES, memória 
23ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: hb 5,7-9; Sl 30(31),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20;
 Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-3515 SETEMBRO

Sábado

24º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 50,5-9ª; Sl 114(115),1-2.3-4.5-6.8-9; Tg 2,14-18; Mc 8,27-3516 SETEMBRO

domingo

Santo: Cornélio, papa, roma (†253), e Cipriano de Cartago, bispo, 
Tunísia (200-258), mártires, memória. Cornélio, foi eleito papa num 
período de conturbação dentro e fora da igreja. Cipriano, foi ordenado 
bispo por aclamação popular e atuou em favor de seu rebanho. ambos 
foram mortos durante a perseguição de Valeriano.
Espiritualidade: o profeta sente queimar em seu coração a paixão pela 
glória de deus e, uma vez que ele acolheu sua palavra, proclama-a por 
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sua boca, por suas ações, por seu pensamento, por suas palavras, por seu 
contato com os outros, numa transparência que manifesta a autenticidade 
dos grandes ideais em favor do reino, num heroico engajamento com 
todos. (So, p. 64)
Intenção: apreço pelo culto dominical. pessoas em sofrimento. os 
desenganados, vítimas de doenças incuráveis.

Santo: Roberto Belarmino, bispo, doutor da igreja, itália (1542-1621). 
entrou para a Companhia de Jesus e ensinou teologia em louvain, 
bélgica e no Colégio romano, roma. Como cardeal foi um dos mais 
importantes atores da Contrarreforma, atuando na defesa da Sé romana.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Alírio, Carlos e Fabián 
Buitrago, Giraldo Ramírez e Marcos Marin (1982). lavradores, 
catequistas da paróquia de Cocorná, Colômbia, assassinados.
Espiritualidade: os membros líderes ou dirigentes das comunidades 
eclesiais de base “vivendo conforme a vocação a que foram chamados, 
exerçam as funções que deus lhes confiou, sacerdotal, profética e real”, 
e façam assim, de suas comunidades “um sinal da presença de deus no 
mundo”. (Medellín, 15.11)
Aniversário: 1990 – irmãos Maristas retornam à Hungria, após a saída 
em 1950. Três irmãos fundam uma comunidade em Györ. dias depois, 
mais quatro irmãos se unem aos primeiros.
Intenção: presença Marista na Hungria. Vocacionados Maristas. irmãos, 
formandos, familiares, benfeitores, afiliados e amigos.

24ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 11,17-26.33; Sl 39(40),7-8a.8b-9.10.17; Lc 7,1-1017 SETEMBRO

Segunda-feira

Santo: José de Cupertino, sacerdote franciscano, itália (1602-1663). 
destacou-se por uma equilibrada espiritualidade e caridade para com os 
pobres. edificou a todos com sua simplicidade, humildade e obediência. 

24ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 12,12-14.27-31ª; Sl 99(100),2.3.4.5; Lc 7,11-1718 SETEMBRO

Terça-feira
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24ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 12,31–13,1-13; Sl 32(33),2-3.4-5.12.22; Lc 7,31-3519 SETEMBRO

Quarta-feira

Santo: Januário, bispo, mártir, itália (270-305). Martirizado em nápoles, 
foi declarado padroeiro da cidade. lá estão guardadas suas relíquias, 
especialmente seu sangue, que se liquefaz milagrosamente duas vezes por 
ano, nos meses de maio e setembro.
Espiritualidade: a fraternidade é a pérola que os religiosos irmãos 
cultivam com cuidado todo especial. (iMri, 11)
Lembrete: nossa Senhora da Salete.
Intenção: devotos de nossa Senhora da Salete. diretores de nossas obras. 
os peregrinos dos Caminhos de Champagnat(rute Champagnat).

Santo: André Kin Taegón, presbítero, Paulo Chóng hasang, leigo, 
e companheiros, mártires, Coreia (século XiX), memória. a fé cristã, 
introduzida em terras da Coreia no século XViii, conheceu os primeiros 
mártires nas perseguições de 1839, 1846 e 1866, entre os quais o primeiro 
sacerdote coreano andré Kin Taegón e o apóstolo leigo paulo Chóng 
Hasang.

24ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Cor 15,1-11; Sl 117(118),1-2.16ab-17.28; Lc 7,36-5020 SETEMBRO

Quinta-feira

João Macias, irmão dominicano, espanha (1585-1645). emigrado para 
a américa latina tornou-se dominicano. Foi porteiro durante 22 anos 
e exerceu uma enorme obra de beneficência material e espiritual com 
as esmolas, os conselhos e o seu rosário. Foi amigo de São Martinho de 
porres e de Santa rosa de lima.
Espiritualidade: Compreendo que a fidelidade consiste essencialmente 
em permanecer na casa do pai e no lugar onde a igreja me colocou, 
apesar de tudo e apesar de meu pecado. a fidelidade é também procurar 
responder com todo o amor possível e com a veemência mais autêntica 
à solidariedade fraternal e à herança que o passado me legou. (So, p. 66)
Intenção: Ministras(os) leigas(os) das comunidades.
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Santo: Mateus, apóstolo e evangelista, palestina (século i). nasceu em 
Cafarnaum, e exercia a profissão de cobrador de impostos quando Jesus 
o chamou. a ele se atribui o primeiro evangelho, escrito na Síria, onde ele 
teria exercido seu apostolado. É o evangelho da “igreja” fundada sobre a 
rocha que é pedro, e do seu ministério.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Gerardo Poblete Fernández 
(1973). Salesiano chileno, assassinado em iquique, Chile, pela ditadura.
Espiritualidade: em sentido estrito, a oração é conversar com deus, 
graças à fé, no amor e com amor. aquele que fala com deus fora do amor, 
não reza. não reza também aquele que não ama. rezar é falar com deus 
no universo da fé e pela força do amor... eis o que é rezar... (So, p. 66)
Lembrete: dia da Árvore. respeito à natureza. dia internacional da paz.
Intenção: apreço pelos evangelhos e demais escritos da bíblia. 
Crescimento da consciência ecológica e pela promoção da qualidade de 
vida humana e do meio ambiente.

SãO MATEuS, APÓSTOLO, festa 
24ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19),2-3.4-5; Mt 9,9-1321 SETEMBRO

Sexta-feira

Espiritualidade: ao vivermos nossa espiritualidade, nossa sede é saciada. 
ao mesmo tempo, tornamo-nos “agua viva para os outros”. (adr, 13)
Aniversário: 1936 – assassinato, em barcelona, do irmão eusébio e outros 58 
irmãos. 2000 – bênção da imagem de São Marcelino Champagnat, no nicho 
exterior da basílica de São pedro, no Vaticano, pelo papa São João paulo ii.
Intenção: ação de graças pela santidade de Marcelino e sua contínua 
intercessão junto de deus por toda a Família Marista. Comunidades 
internacionais Mistas do projeto la Valla 200.

24ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19),2-3.4-5; Mt 9,9-1322 SETEMBRO

Sábado

Santo: Tomás de Villanova, bispo, espanha (1488-1555). Filho de moleiro, 
distinguiu-se pela caridade para com os pobres. organizou várias formas 
de assistência dos recém-nascidos e anciãos. Criou ambulatório infantil 
para atender crianças abandonadas.
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Santo: Lino, papa, mártir, roma (†76). antes de morrer mártir, São 
pedro julgou-o digno de suceder-lhe no governo da igreja. Governou 
a igreja de 64 a 76. Sua memória é celebrada no Cânon romano. Pio 
de Pietrelcina, sacerdote capuchinho, itália (1887-1968). recebeu os 
estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo em suas mãos, pés e no costado 
esquerdo, tornando-se o primeiro sacerdote estigmatizado. atendia 
em confissão grande número de fiéis de distintos países.
Espiritualidade: o verdadeiro caminho é este: deus, acima de nós, é 
amor que se dá a mim em forma de mistério, que se dá a mim como 
tarefa, que é primeiramente descoberta, depois paixão de amor, depois 
realização. posso recusar-me a essa vontade de deus, mas se a procurar, 
encontrá-la-ei com certeza... deus se dá a nós como dom e como graça, 
e aguarda nossa resposta. (So, p. 66)
Aniversário: 1968 – partida dos primeiros irmãos para o paraguai.
Intenção: presença Marista no paraguai e em toda a província de Cruz 
del Sur.

25º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 2,12.17-20; Sl 53(54),3-4.5.6.8; Tg 3,16–4,3; Mc 9,30-3723 SETEMBRO

domingo

Espiritualidade: participamos da maternidade espiritual de Maria 
ao assumirmos a nossa responsabilidade em levar os valores cristãos 
às pessoas com quem partilhamos nossa vida. Contribuímos para o 
crescimento da comunidade cristã, cuja comunhão fortalecemos pela 
oração fervorosa e pelo generoso serviço ao próximo. (adr, 26)
Aniversário: 1948 – partem de lisboa os irmãos Cláudio e rolando, da 
província do brasil norte, para Moçambique, na África; pouco depois, 
juntam-se a eles os irmãos Moisés e Fábio, do brasil Meridional. 1991 – 
Chegada dos primeiros irmãos a Monrovia, na libéria.
Intenção: presença Marista em Moçambique e na libéria.
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25ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Pr 3,27-34; Sl 14(15), 2-3ab.3cd-4ab.5; Lc 8,16-1824 SETEMBRO

Segunda-feira

Santo: Geraldo Sagredo, monge, itália/Hungria (†1046). nasceu em 
Veneza, mas dedicou-se ao trabalho apostólico na Hungria a pedido 
do santo rei estêvão. Combateu a idolatria e ajudou a consolidar a fé. 
recomendava a todos a devoção à Maria.
Espiritualidade: a juventude é um símbolo da igreja chamada a 
uma constante renovação de si mesma ou seja, a um incessante 
rejuvenescimento. (Medellín, 5.12)
Aniversário: 1807 – nascimento de Jean-baptiste Furet, biógrafo de São 
Marcelino Champagnat. 1836 – profissão religiosa do pe. Champagnat 
e dos primeiros padres Maristas, em belley, França.
Lembrete: nossa Senhora das Mercês e nossa Senhora da Guia.
Intenção: devotos de nossa Senhora das Mercês e da Guia. os irmãos 
noviços que se preparam para sua primeira profissão.

25ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118(119),1.27.30.34.35.44; Lc 8,19-2125 SETEMBRO

Terça-feira

Santo: Sérgio, abade, rússia (1314-1392). Conhecido por sua ajuda 
espiritual, começou a atrair muitos seguidores. Fundou o famoso 
Mosteiro da Santíssima Trindade, e ajudou a restaurar a tradição 
monástica do país. padroeiro da rússia. Alberto, patriarca de Jerusalém 
(†1214), ajudou na fundação da ordem dos Carmelitas e escreveu a 
regra do Carmo, conhecida como regra albertina. Convidado a 
participar no Quarto Concílio de latrão, foi assassinado em São João 
de acre, israel.
Espiritualidade: através da história, a igreja, serva da humanidade, 
preocupou-se com a educação do homem, não só catequética, mas 
integral. (Medellín, 4.17)
Aniversário: 1866 – Falecimento do pe. João Cláudio Courveille, em 
Solesmes, França. 1897 – Três irmãos das províncias de lacabane e três 
de Varennes embarcam em Marselha, França, para o brasil, a pedido de 
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dom Silvério Gomes pimenta, para a diocese de Mariana (MG). 1903 – 
Fundação Marista em buenos aires.
Lembrete: dia nacional do Trânsito.
Intenção: presença Marista no brasil e argentina. irmãos de Votos 
Temporários.

Santo: Cosme e damião, mártires, Síria (séculos iii e iV). Gêmeos, 
estudaram medicina e exerceram a profissão na Síria, Grécia e Ásia 
Menor, sem receber pagamento em troca, fazendo tudo em nome de 
Jesus. perseguidos por diocleciano, foram martirizados na Síria.
Espiritualidade: enquanto um setor da juventude aceita passivamente 
as formas burguesas da sociedade, outro setor recusa com marcado 
radicalismo, o mundo que seus antepassados plasmaram, por 
considerar tal estilo de vida falto de autenticidade. recusa, igualmente, 
uma sociedade de consumo que massifica e desumaniza o homem. 
(Medellín, 5.3)
Aniversário: 1889 – Seis irmãos de Saint-paul-Trois-Châteaux, França, 
partem para a Colômbia, américa do Sul. 1980 – ir. basílio rueda 
participa do Sínodo sobre a Família, no Vaticano.
Intenção: presença Marista na Colômbia e seus animadores.

25ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Pr 30,5-9; Sl 118(119),29.72.89.101.104.163; Lc 9,1-626 SETEMBRO

Quarta-feira

25ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ecl 1,2-11; Sl 89(90),3-4.5-6.12-13.14.17; Lc 9,7-927 SETEMBRO

Quinta-feira

Santo: Vicente de Paulo, sacerdote, França (1581-1660), memória. 
para acabar com a mendicância nos arredores de paris, fundou, com a 
colaboração de luísa Marillac, as Filhas da Caridade, irmãs Vicentinas. 
Fundou também os lazaristas. Conhecido como padroeiro das 
instituições beneficentes que se dedicam aos pobres.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Irmã Agustina Rivas 
(1990). religiosa do bom pastor de angers, mártir em la Florida, peru.
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Espiritualidade: as comunidades religiosas, por especial vocação, 
devem dar testemunho da pobreza de Cristo. recebam nosso estímulo 
as que se sentem chamadas para formar pequenas comunidades 
encarnadas realmente nos ambientes pobres. Será um chamado 
contínuo à pobreza evangélica dirigido a todo o povo de deus. 
(Medellín, 14.16)
Aniversário: 1980 – Fundação da 1ª Comunidade das irmãs Maristas 
no brasil, em Guaramirim, Santa Catarina.
Lembrete: dia nacional da bíblia. dia internacional dos idosos.
Intenção: apreço pela leitura da bíblia e a vivência de seus 
ensinamentos. os idosos de nossas comunidades e famílias.

Santo: Venceslau, leigo, mártir (907-935), rei da polônia, governou 
com tanta justiça e brandura que conquistou o coração do povo. Foi 
protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados e dos órfãos e 
viúvas, verdadeiro pai. padroeiro principal da boêmia. Lourenço Ruiz 
e companheiros, mártires, Japão (1633-1637). o grupo, da ordem 
de São domingos ou a ela associados, é constituído por presbíteros, 
religiosos e leigos, entre os quais se conta lourenço ruiz, natural das 
Filipinas. Foram martirizados no século XVii, em nagasaki.
Espiritualidade: a evangelização dos batizados tem um objetivo 
concreto: levá-los a um compromisso pessoal com Cristo e a uma 
entrega consciente à obediência da fé... purificando assim a face da 
igreja perante o mundo. (Medellín, 8.9)
Aniversário: 1991 – primeiros irmãos mexicanos partem para a 
Tanzânia.
Intenção: o florescimento do cristianismo no Japão. Missão Marista na 
Tanzânia.

25ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ecl 3,1-11; Sl 143(144),1a.2abc.3-4; Lc 9,18-2228 SETEMBRO

Sexta-feira



202

ARCAnJOS MIGuEL, GABRIEL E RAFAEL, festa 
25ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12ª; 
Sl137(138),1-2a.2bc -3.4-5; Jo 1,47-5129 SETEMBRO

Sábado

os três arcanjos são lembrados na bíblia. em ap 12,7-9, Miguel (quem 
como deus?) lidera os exércitos contra Satã. rafael (deus cura) é o anjo 
que acompanha Tobias até a terra de sua noiva (Tb 12,15). Gabriel é o 
anjo que anuncia a gravidez de Maria e a chegada do Salvador, o Filho 
de deus (lc 1,32). São símbolos da presença ativa e bondosa de deus 
no meio do mundo.
Santo: Bem-aventurado Francisco de Castelló, leigo, espanha (1914-
1936). ex-aluno Marista, formou-se em Química. Condenado, ouviu o 
veredito com um sorriso. o fiscal o convidou a defender-se, mas sereno 
e com o rosto transfigurado, testemunhou: "não é necessário, nem 
útil. Se é um delito confessar-me católico, aceito de boa vontade ser 
considerado um delinquente".
Espiritualidade: interiorizar a palavra de deus Fundamentalmente 
trata-se de deixar que algo, que não é nosso, venha a nós, entre em nós, 
nos invada progressiva e totalmente, nos transforme e nos assimile a 
um grau tal que chegue a tornar-se, não apenas nova vida, mas a vida 
única e, se necessário, a vida para a qual estamos dispostos a entregar 
nossa primeira vida. (So, p. 66)
Aniversário: 1963 – dois irmãos da província da China Continental se 
estabeleceram em Taiwan.
Intenção: ação de graças pela proteção dos arcanjos em nossa vida. 
presença Marista na China. Fraternidades do Movimento Champagnat 
da Família Marista.
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Santo: Jerônimo, sacerdote, doutor da igreja, Croácia (342-420), 
memória. abraçou a vida ascética e partiu para o oriente, onde se 
dedicou ao estudo da bíblia nas línguas originais. Foi secretário do 
papa dâmaso e responsável pela edição Vulgata da bíblia.
Testemunho de vida cristã na América Latina: José Luiz Cerrón (1991). 
universitário, mártir da solidariedade entre os jovens e os pobres de 
Huancayo, peru.
Espiritualidade: atualmente, algumas práticas continuam essenciais 
para alimentar a nossa vida de fé como Maristas: a “lectio divina” 
ou meditação da palavra de deus, a oração pessoal, a revisão do dia, 
a oração em comunidade, a partilha da fé, o acompanhamento, a 
celebração eucarística e a reconciliação. (adr, 79-87)
Lembrete: dia da(o) Secretária(o).
Intenção: Secretárias e Secretários de nossas obras. ação de graças pelos 
benefícios recebidos e dons partilhados ao longo do mês que finda.

26º dOMInGO dO TEMPO COMuM -  2ª semana do Saltério
Liturgia: nm 11,25-29; Sl 18(19),8.10.12-13.14; Tg 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-4830 SETEMBRO

domingo
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Compromisso, Fé e Política –  Avós são sempre Mães

Há alguns anos, integrava uma comunidade que atendia e 
acompanhava uma obra social, no sul do país. Comunidade e 
obra vivas e atuantes. As famílias eram como o epicentro de toda 
iniciativa que tomávamos. Havia algo interessante na comunidade do 
bairro. O número de avós que faziam às vezes de mãe, assumindo a 
responsabilidade dos netos, era excepcional. Algo que não escapava 
nem mesmo a um olhar mais distraído. idade avançada, saúde 
fragilizada e poucos recursos não eram motivos para que essas avós 
não se desdobrassem para atender às necessidades de seus netos. 
Elas os alimentavam, os acompanhavam no desempenho escolar 
e na participação nos projetos ofertados por nossa obra social. 
Certa feita, uma dessas avós dedicadas, após participar da reunião 
de pais, tomou, como saída, a direção dos fundos da obra social. 
Desorientada, foi encontrada perdida dentro da propriedade, sem 
ideia do que estava fazendo ali. Contudo, estava convencida de que 
precisava ir à reunião para acompanhar o desenvolvimento do neto. 
Outra avó, que participava assiduamente de todas as atividades da 
obra social, exigia cuidados especiais. As visitas a sua casa assumiram 
um caráter de acompanhamento de sua saúde. Mesmo extenuada 
de cansaço, assumiu o cuidado de seus três netos. Algo singular 
marcou uma das últimas visitas que fizemos a essa senhora. Feliz 
por haver conseguido colocar sob o acompanhamento da unidade 
social todos os seus netos, desabafou emocionada: “Agora sinto 
que posso descansar em paz”. De fato, dias depois da visita, faleceu 
repentinamente. Esta e outras experiências vividas naquele ano 
ajudaram-nos a entender uma verdade simples e desconcertante: 
avós são sempre mães.

ir. ivonir imperatori
pMbSa
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Santo: Teresinha do Menino Jesus, religiosa carmelita, doutora da igreja, 
França (1873-1897), memória. ingressou no Carmelo de lisieux, 
onde passou nove anos. por seu amor aos missionários e entrega de 
seus sofrimentos por eles, foi proclamada padroeira das Missões e dos 
missionários.
Espiritualidade: Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, 
testemunhar amor à igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no 
seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do espírito Santo 
e ter coragem, criatividade e ousadia, para dar testemunho de Cristo. 
(Cnnb, doc. 105, n. 119)
Aniversário: 1891 – primeira fundação Marista na Suíça. 1910 – Chegam 
a Grugliasco, itália, os primeiros juvenistas para a obra Missionária 
São Francisco Xavier.
Lembrete: primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. dia internacional do 
idoso. Missa pelos falecidos.
Intenção: Falecidos da Família Marista de Champagnat. Vocações 
na igreja. Missionários(as), Missão Ad Gentes, Voluntariado 
internacional.

26ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jó 1,6-22; Sl 16(17),1.2-3.6-7;Lc 9,46-5001 OUTUBRO

Segunda-feira

Santo: Anjos da Guarda. a igreja sempre acreditou na existência de anjos, 
cuja missão é proteger as pessoas. São mencionados mais de 300 vezes na 
bíblia. a natureza desses espíritos puros estimula nossa admiração. eles são 
antes de tudo os mediadores das mensagens da verdade divina e iluminam 
nosso espírito com a luz interior da palavra.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Jesús Emilio Jaramillo 
(1989). bispo de arauca, Colômbia, mártir da paz e do serviço.
Espiritualidade: os “ministérios confiados aos leigos e outros serviços 
pastorais, como ministros da palavra, animadores de assembleia e de 
pequenas comunidades, entre elas as comunidades eclesiais de base, 

26ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 23,20-23; Sl 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11; Mt 18,1-5.1002 OUTUBRO

Terça-feira



207

os movimentos eclesiais e um grande número de pastorais específicas” 
(dap, n. 99c), indicam a criatividade do espírito e a vida da igreja. 
(Cnbb, doc. 105, p. 13)
Aniversário: 1986 – primeira fundação Marista na libéria, África.
Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. presença Marista no Continente africano.

26ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jó 9,1-12.14-16; Sl 87(88),10bc-11.12-13.14-15;  Lc 9,57-6203 OUTUBRO

Quarta-feira

Santo: dionísio Areopagita, bispo (†séc. i). Convertido por São paulo no 
areópago de atenas, tornou-se o primeiro bispo desta cidade.
Espiritualidade: a participação eclesial dos leigos e leigas estende-se à 
participação, com as pessoas de boa vontade, na vida social. São interpelados a 
assumir ativamente a vocação de serem sal da terra e luz do mundo (Mt 5, 14-
14), ajudando na transformação da sociedade. (Cnbb, doc. 105, p. 13).
Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.
Intenção: Vocações na igreja. os ministros extraordinários da eucaristia.

Santo: Francisco de Assis, religioso franciscano, diácono, itália (1182-
1226), memória. numa época de crise na sociedade e na igreja, Francisco 
abriu o caminho para a espiritualidade da pobreza, do acolhimento, do 
amor pela Criação. Fundou a Família Franciscana e inspirou centenas de 
congregações religiosas com sua espiritualidade.
Espiritualidade: no exercício da vocação e missão, os leigos “são 
interpelados a viver a santidade no mundo. para isso, são instados pelo 
espírito Santo a cultivar com solicitude a vida interior e a relação pessoal 
com Cristo, de modo que, iluminados pelo espírito Santo, em todas as 
circunstâncias, tudo façam para a glória de deus, a salvação do mundo e 
bem de todos. (Cnbb, doc. 105, p. 14)

26ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jó 19,21-27; Sl 26(27),7-8a.8b-9abc.13-14; Lc 10,1-1204 OUTUBRO

Quinta-feira
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Santo: Benedito, religioso franciscano, itália (1526-1589). Filho de 
escravos vindos da etiópia, fez-se eremita franciscano na itália. Chegou a 
exercer o cargo de Superior, mesmo não sendo sacerdote. Seu culto logo se 
espalhou pela itália, espanha, portugal, México e brasil.
Espiritualidade: Temos uma participação extraordinária dos leigos na igreja. 
Mulheres e homens que constroem o reino da verdade e da graça, do amor e 
da paz; que assumem serviços e ministérios que tornam a igreja consoladora, 
samaritana, profética, serviçal, maternal. (Cnbb, doc. 105, p. 14)
Aniversário: 1925 – Cinco irmãos de anzuola, espanha, abrem em 
Maracaibo, a primeira escola Marista na Venezuela.
Lembrete: primeira sexta-feira do mês.
Intenção: Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias. presença Marista na da Venezuela.

26ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jó 38,1.12-21; 40,3-5; 
Sl 138(139),1-3.7-8.9-10.13-14ab; Lc 10,13-1605 OUTUBRO

Sexta-feira

26ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jó 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); 
Sl 118(119),66.71.75.91.125.130; Lc 10,17-2406 OUTUBRO

Sábado

Santo: Bruno, religioso, alemanha (1032-1101). nascido em Colônia, 
estudou em reims e em paris. Fundou a ordem religiosa dos Cartuxos, que 
une o rigor da vida de eremita com as exigências da comunidade religiosa.
Espiritualidade: a vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as 
coisas temporais, em busca do reino de deus. Vivem, pois, no mundo, isto é, 
em todas as profissões e trabalhos, nas condições comuns da vida familiar e 
social, que constituem a trama da existência. (Cnbb, doc. 105, n. 5)
Aniversário: 1934 – Martírio do bem-aventurado ir. bernardo, em barruelo, 
espanha.

Lembrete: dia da natureza.
Intenção: Família Franciscana. Formadores dos futuros irmãos.
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Lembrete: primeiro sábado do mês.
Intenção: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento de Jesus.

era chamada Festa do Santíssimo rosário antes da reforma do calendário, 
em 1969. a celebração fora instituída por São pio V para recordar a vitória 
obtida pela frota cristã em 1571, nas águas de lepanto, num desigual 
encontro com a poderosa armada turca. o piedoso pontífice, dominicano, 
foi advertido miraculosamente do feliz resultado enquanto estava absorto 
na recitação do santo rosário.
a recitação do rosário, já apoiada pelo santo pontífice pio V, foi estendida 
à igreja universal em 1716, porque ela compreendia, em certo sentido, 
todas as festas da Virgem e a vida do redentor, ao qual Maria foi associada 
como Co-redentora. nos 20 mistérios são propostos aos cristãos outros 
tantos temas de meditação sobre a vida de Jesus e de Maria. o rosário foi 
chamado também “o breviário do povo de deus”, que deve ser recitado 
preferivelmente à noite por toda a família reunida, animada de um único 
espírito de oração.
Espiritualidade: a ação dos cristãos leigos e leigas não se limita à suplência 
em situação de emergência e de necessidades crônicas da pastoral e da vida 
da igreja. É uma ação específica da “responsabilidade laical que nasce do 
batismo e da Confirmação”. (Cnbb, doc. 105, n. 8)
Aniversário: 1986 – nova aprovação das Constituições do instituto dos 
irmãos Maristas pela Sé apostólica.
Lembrete: nossa Senhora do rosário.
Intenção: a vivência das Constituições. os devotos de nossa Senhora do rosário.

nOSSA SEnhORA dO ROSÁRIO, memória 
27º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 2,18-24; Sl 127(128),1-2.3.4-5.6; hb 2,9-11; 
Mc 10,2-16 ou abrev. Mc 10,2-1207 OUTUBRO

domingo
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27ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 1,6-12; Sl 110(111),1-2.7-8.9.10c; Lc 10,25-3708 OUTUBRO

Segunda-feira

Santo: João Calábria, sacerdote, itália (1873-1954). Fundador da 
Congregação dos pobres Servos da divina providência. Seu carisma 
nasce da confiança ilimitada na divina providência: “deus é pai e cuida 
de nós”. destinou sua vida ao cuidado de crianças órfãs e abandonadas 
e ao cultivo das vocações sacerdotais na igreja. Foi declarado santo no 
mesmo dia da canonização de São Marcelino Champagnat.
Espiritualidade: Como cristãos, somos chamados a viver como 
discípulos de Jesus Cristo em nosso dia a dia. a partir da sua vocação 
específica os cristãos leigos e leigas vivem o seguimento de Jesus na 
família, na comunidade eclesial, no trabalho profissional, na multiforme 
participação na sociedade civil, colaborando assim na construção de 
uma sociedade justa, solidária e pacífica, que seja sinal do reino de deus 
inaugurado por Jesus de nazaré. (Cnbb, doc. 105, n. 11)
Aniversário: 1868 – a pedido dos Jesuítas da Síria, os irmãos vão 
colaborar nos colégios de beirute e de Ghazir. 1936 – Martírio dos bem-
aventurados laurentino, Virgílio e 44 companheiros. irmãos Maristas, 
em barcelona, espanha.
Lembrete: o XXii Capítulo Geral e a missão do instituto junto aos 
vulneráveis.
Intenção: a presença Marista na Síria: Maristas azuis. pobres Servos da 
divina providência.

Santo: João Leonardo, sacerdote, itália (1550-1609). assistente de 
farmacista, tornou-se padre e começou a se dedicar a hospitais e prisões. 
interessado nas reformas proposta pelo Concílio de Trento, propôs uma 
nova congregação de padres seculares e fundou a ordem dos Clérigos 
regulares da Mãe de deus.
Espiritualidade: “Sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14), assim Jesus 
definiu seus discípulos e a missão que a eles conferiu. as imagens evangélicas 

27ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 1,13-24; Sl 138(139),1-3.13-14ab.14c-15; Lc 10,38-4209 OUTUBRO

Terça-feira
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do sal e da luz, embora se refiram indistintamente a todos os discípulos de 
Jesus, são particularmente significativas se aplicadas aos cristãos leigos e 
leigas. (Cnbb, doc. 105, n. 13)
Intenção: devotos de nossa Senhora de nazaré. a igreja da Colômbia.

Santo: daniel Comboni, bispo, itália (1831-1881). elaborou um projeto 
de evangelização da África que tinha como lema "Salvar a África por meio 
da África". primeiro bispo da África Central fundou os Missionários e as 
Missionárias Combonianos, para continuar seu projeto.
Espiritualidade: nem o sal, nem a luz, nem a igreja e nenhum cristão 
vive para si mesmo. Sua missão é sair de si, iluminar, se doar, dar sabor e 
se dissolver. os cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade, devem ter 
olhares luminosos e corações sábios, para gerar luz, sabedoria e sabor, como 
Jesus Cristo e seu evangelho. (Cnbb, doc. 105, n. 13)
Aniversário: 1836 – primeira emissão pública de votos perpétuos de 24 
irmãos e de votos temporários de outros 46 irmãos, em l’Hermitage, França.
Intenção: irmãos que professam os votos temporários. a Congregação dos 
Combonianos.

27ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 2,1-2.7-14; Sl 116(117),1.2; Lc 11,1-410 OUTUBRO

Quarta-feira

27ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 3,1-5; Cânt. Lc 1,69-70.71-72.73-75; Lc 11,5-1311 OUTUBRO

Quinta-feira

Santo: João XXIII, papa, itália (1881-1963). Trabalhou como 
núncio apostólico em paris antes de ser eleito pontífice em 1958. 
Considerado papa de transição, surpreendeu o mundo ao convocar o 
Concílio Vaticano ii, que renovou a vida litúrgica e pastoral da igreja. 
afetivamente chamado “o papa bom”.
Espiritualidade: “eu sou a videira verdadeira [...] e vós, os ramos” (Jo 15,1-
8). a vitalidade dos ramos depende de sua ligação à videira, que é Jesus 
Cristo: “quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem 
mim não podeis fazer nada” (Jo 15,5). daí, a necessidade de pertença a uma 



212

a pequena imagem da Virgem foi encontrada por três pescadores, em 1717. 
no dia 8 de setembro de 1904, procedeu-se à solene coroação da imagem, 
há tempo carinhosamente chamada de aparecida. em 1908, o papa elevou 
o Santuário de aparecida à dignidade de basílica. em 1930, acolhendo 
favoravelmente o pedido dos bispos do brasil, pio Xi proclamou-a 
solenemente padroeira do brasil.
Testemunho de vida cristã na América Latina: João Bosco Penido 
Burnier (1976). Sacerdote jesuíta, missionário entre os indígenas na 
prelazia de diamantino (MT), martirizado em ribeirão bonito, por 
interceder por pessoas torturadas pela polícia local.
Espiritualidade: a renovação eclesiológica conciliar compreendeu o 
cristão leigo plenamente como membro efetivo da igreja e não como um fiel 
de pertença menor ou inferior, a quem faltasse algo da comum dignidade 
cristã. (Cnbb, doc. 105, n. 17)
Aniversário: 1839 – eleição, em l’Hermitage, do ir. Francisco como 
sucessor de Marcelino Champagnat. dos 92 irmãos eleitores, 87 lhe deram 
o voto. irmãos luís Maria e João batista foram seus assistentes. 1899 – 
primeira exumação e reconhecimento dos despojos mortais de Marcelino 
Champagnat.
Lembrete: a padroeira do brasil. nossa Senhora do pilar. Feriado nacional. 
dia do descobrimento da américa. dia da Criança.
Intenção: Maria da Conceição aparecida inspira senso de justiça em nossos 
governantes e protege o povo, em especial as crianças. a proteção de nossa 
Senhora de Guadalupe para toda américa.

n. SRA. dA COnCEIçãO APARECIdA, 
PAdROEIRA dO BRASIL, solenidade 
27ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44(45),11-12a.12b-13.
14-15a.15b-16; Ap 12,1.5.13a.15-16a.; Jo 2,1-11

12 OUTUBRO

Sexta-feira

comunidade de fé, na qual se alimenta da palavra de deus, dos sacramentos 
e da vida comunitária. (Cnbb, doc. 105, n. 14)
Aniversário: 1873 – primeira fundação Marista em nova Caledônia, 
oceania.
Intenção: presença Marista na oceania.
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27ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 3,22-29; Sl 104(105),2-3.4-5.6-7; Lc 11,27-28

28º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 7,7-11; Sl 89(90),12-13.14-15.16-17; hb 4,12-13; 
Mc 10,17-30 ou abrev. Mc 10,17-27

13

14

OUTUBRO

OUTUBRO

Sábado

domingo

Santo: Bem-aventurados Irmãos Crisanto, Aquilino, Cipriano José e 
65 companheiros, religiosos e leigos Maristas, mártires, espanha (†1936 
a 1939). Foram assassinados por causa da própria fé cristã, na espanha, 
durante a guerra civil que se abateu sobre o país. reconhecidos como 
mártires da fé, tornaram-se o segundo grupo de Maristas a ser beatificado.
Espiritualidade: assim com a alma está no corpo, assim os cristãos estão 
no mundo. a alma está espalhada por todas as partes do corpo; os cristãos, 
por todas as partes do mundo. a alma habita no corpo, mas não procede 
do corpo; os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. 
(Cnbb, doc. 105, n. 22)
Aniversário: 1917 – Última aparição de nossa Senhora de Fátima aos três 
pastorinhos: lúcia, Jacinta e Francisco, na Cova da iria, Fátima, portugal. 1947 
– inauguração da primeira escola Marista em lisboa, portugal.
Intenção: Conselhos provinciais. povo português e devotos de nossa 
Senhora de Fátima.

Santo: Calisto I, papa, mártir (†222). escravo e, alcançando a liberdade, 
foi ordenado diácono pelo papa Zeferino, a quem mais tarde sucedeu na 
Cátedra de pedro. organizou os cemitérios cristãos, que ficavam nas 
catacumbas romanas.
Espiritualidade: Vale recordar a frase de Santo agostinho, que, reconhecendo 
o peso do ministério pastoral, alegra-se com a companhia dos seus fiéis. 
“atemoriza-me o que sou para vós; consola-me o que sou convosco. pois para 
vós sou bispo; convosco, sou cristão. aquele é nome do ofício recebido; este, 
da graça; aquele, do perigo; este, da salvação. (Cnbb, doc. 105, n. 51)
Lembrete: Festa do Círio de nossa Senhora de nazaré.
Intenção: pessoas que pediram nossas orações. enfermos que conhecemos. 
devotos do Círio de nossa Senhora de nazaré.
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Santo: Teresa de Jesus, religiosa carmelita, doutora da igreja, espanha 
(1515-1582), memória. promoveu, junto com São João da Cruz, a reforma 
da ordem Carmelita. Teve papel importante na igreja da época, sendo 
consultada por cardeais e pelo papa. André de Soveral e Ambrósio 
Francisco Ferro, sacerdotes, Mateus Moreira e 27 companheiros, leigos, 
brasil (1645). Foram cruelmente assassinados por ordem dos holandeses 
calvinistas nas localidades de Cunhaú e em uruaçu (rn). São considerados 
“protomártires do brasil”. Mateus Moreira foi proclamado pela Cnbb 
patrono dos Ministros extraordinários da Sagrada eucaristia.
Espiritualidade: Com seu peculiar modo de agir (os cristãos leigos), levam 
o evangelho para dentro das estruturas do mundo e agindo em toda parte 
santamente, consagram a deus o próprio mundo. (Cnbb, doc. 105, n. 65)
Aniversário: 1897 – Chegam ao rio de Janeiro os seis primeiros irmãos 
Maristas, em atenção ao pedido de dom Silvério Gomes pimenta, bispo 
de Mariana (MG), para assumir a primeira obra Marista no brasil, 
em Congonhas (MG). 2005 – Fundação da união Marista do brasil 
(uMbraSil), em brasília (dF).
Lembrete: no brasil, dia dos(as) professores(as). Missa pelos membros da 
Família Marista de Champagnat.
Intenção: Cristãos impedidos de celebrar a eucaristia em suas 
comunidades. Membros da Família Marista de Champagnat.

28ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; 
Sl 112(113),1-2.3-4.5a e 6-7; Lc 11,29-3215 OUTUBRO

Segunda-feira

28ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 5,1-6; Sl 118(119),41.43.44.45.47.48; Lc 11,37-4116 OUTUBRO

Terça-feira

Santo: Margarida Maria Alacoque, religiosa visitandina, França (1647-
1690). Teve visões do Sagrado Coração de Jesus, tornando-se grande 
difusora dessa devoção.
Espiritualidade: a igreja necessita de cristãos leigos que assumam cargos 
de dirigentes formados e fundamentados nos princípios e valores da 
doutrina Social da igreja e na teologia do laicato. (Cnbb, doc. 105, n. 65)
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28ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 5,18-25; Sl 1,1-2.3.4.6; Lc 11,42-4617 OUTUBRO

Quarta-feira

Santo: Inácio de Antioquia, bispo, mártir (50-107), memória. Sucessor 
de pedro no governo da igreja de antioquia, escreveu sete cartas a várias 
igrejas, nas quais trata de temas; sobre Cristo, a organização da igreja e 
princípios fundamentais da vida cristã.
Espiritualidade: Vivendo neste mundo, o cristão que não tem a consciência 
de ser sujeito corre o risco da alienação, da acomodação e da indiferença... o 
cristão, sujeito na igreja e no mundo, vence a indiferença à luz do evangelho, 
do reino de deus e da doutrina Social da igreja. (Cnbb, doc. 105, n. 71)
Lembrete: dia internacional da erradicação da pobreza.
Intenção: a igreja na antioquia. domésticas de nossas comunidades.

Santo: Lucas, evangelista, Turquia (século i). nasceu em antioquia e exerceu a 
profissão de médico (Cl 4,14). acompanhou o apóstolo paulo em suas viagens 
apostólicas. a ele são atribuídos o terceiro evangelho e atos dos apóstolos. o 
evangelho de lucas destaca o amor aos pobres, a oração e a misericórdia. São 
dele também as melhores imagens que temos de Maria. o livro dos atos relata 
os primeiros passos da vida da igreja.
Espiritualidade: Viver na igreja significa aprender perfeitamente a seguir 
o caminho e a verdade do evangelho dentro das condições concretas do 
mundo. (Cnbb, doc. 105, n. 80)
Lembrete: dia Mundial das Missões e da obra pontifícia da infância 
Missionária. dia do Médico.
Intenção: região américa Sul. os médicos que nos assistem.

SãO LuCAS, EVAnGELISTA, festa
28ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145),10-11.12-13ab.17-18; Lc 10,1-918 OUTUBRO

Quinta-feira

Intenção: Falecidos de nossas famílias e de nossas relações de amizades. 
presença Marista no oriente Médio.
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Santo: Paulo da Cruz, sacerdote, itália (1694-1775). após um período 
de vida eremítica, dedicou-se à pregação popular em missão centrada na 
paixão de Jesus Cristo. Fundou a Congregação dos Clérigos descalços da 
Santa Cruz (passionistas). João de Brébeuf e Isaac Jogues, sacerdotes, e 
seus companheiros mártires (século XVii), Canadá. Foram ao todo oito 
mártires canadenses da Companhia de Jesus mortos, depois de muito 
sofrimento, pelos indígenas hurões e iroqueses, quando evangelizavam 
na região dos grandes lagos canadenses.
Testemunho de vida cristã na América Latina: digna Ochoa (2001). 
advogada mexicana, assassinada em consequência do seu trabalho na defesa 
dos direitos humanos no México.
Espiritualidade: a igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade 
missionária e de aprendizagem em seu modo de ser, organizar e agir como 
seguidora de Jesus Cristo. Viver e atuar neste mundo globalizado implica 
mudança de mentalidade e de estruturas. (Cnbb, doc. 105, n. 84)
Intenção: passionistas. nosso crescimento no respeito aos direitos Humanos. 
ramos da Família Marista.

28ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 1,11-14; Sl 32(33),1-2.4-5.12-13; Lc 12,1-719 OUTUBRO

Sexta-feira

28ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 1,15-23; Sl 8,2-3a.4-5.6-7; Lc 12,8-1220 OUTUBRO

Sábado

Santo: Bem-aventurada Maria Teresa de Soubiran, religiosa, França 
(1834-1889). Fundou o instituto de Maria auxiliadora, com o intuito da 
contemplação e da ajuda às jovens necessitadas. Foi expulsa, acusada de má 
gestão, mas reabilitada um ano depois de sua morte. agraciada por deus 
com dons místicos.
Espiritualidade: o papa emérito bento XVi bem alertou: a 
corresponsabilidade exige uma mudança de mentalidade, relativa, em 
particular, ao papel dos leigos na igreja, que devem ser considerados não 
como colaboradores do clero, mas como pessoas realmente corresponsáveis 
do ser e do agir da igreja. (Cnbb, doc. 105, n. 87)
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Aniversário: 1957 – Quatro irmãos da província de león, espanha, 
embarcam, em barcelona, para iniciar a obra Marista em Catacocha, equador.
Intenção: presença Marista no equador. ação de graças pelo dom da vida. 
os atingidos pelas secas e acidentes naturais. Comunidades internacionais 
Mistas do projeto la Valla 200.

Santo: hilarião, abade, Chipre (291-372). nascido na palestina, estudou em 
alexandria, onde conheceu o cristianismo e se fez batizar. Fixou morada na 
ilha de Chipre, vivendo intensamente sua consagração a Cristo na oração. 
iniciador da vida eremítica na palestina.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Gerardo Pobrete (1973). 
padre salesiano, torturado e morto, mártir da paz e da justiça no Chile.
Espiritualidade: o testemunho da unidade em meio à diversidade 
é um sinal eloquente da saúde comunitária, ágil em sua resposta às 
necessidades, ao mesmo tempo em que é comprometida e perseverante. 
“aos cristãos de todas as comunidades do mundo, quero pedir-lhes de 
modo especial um testemunho de comunhão fraterna, que se torne 
fascinante e resplandecente” – papa Francisco. (Cnbb, doc. 105, n. 89)
Lembrete: dia do ecumenismo.
Intenção: Crianças assistidas pelas obras pontifícias pela infância. 
Superiores provinciais, vices e animadores das comunidades religiosas. 
Fortalecimento do ecumenismo.

dIA MundIAL dAS MISSÕES E dA OBRA 
POnTIFÍCIA dA InFÂnCIA MISSIOnÁRIA
29º dOMInGO dO TEMPO COMuM
1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 53,10-11; Sl 32(33),4-5.18-19.20.22; hb 4,14-16; 
Mc 10,35-45 ou abrev. Mc 10,42-4521 OUTUBRO

domingo

Santo: João Paulo II, papa, polônia/Vaticano (1920-2005). eleito em 
outubro de 1978, escolheu como lema pessoal uma expressão latina: 
“Totus tuus” (Todo teu). Visitou 129 países, muitas vezes comunicando-

29ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 2,12-22; Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14; Lc 12,35-3822 OUTUBRO

Segunda-feira
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se na língua local. Trabalhou pela promoção da paz e da unidade. 
reconhecido como um dos principais líderes do século XX. Teve um dos 
pontificados mais longos da história, instituiu as Jornadas Mundiais da 
Juventude e destacou por sua dedicação ao tema família.
Espiritualidade: Jesus é o modelo para todo cristão, de decisões e de um 
amor incondicional. Suas atitudes convidam a uma nova maneira de ser, 
que brota do coração transformado, não da lei. (Cnbb, doc. 105, n. 91)
Intenção: Vocações de irmãos, leigas e leigos Maristas. os vocacionados 
e animadores vocacionais.

29ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6; Lc 12,39-4823 OUTUBRO

Terça-feira

Santo: João de Capistrano, sacerdote franciscano, itália (1386-1456). 
estudou direito e exerceu a profissão de juiz. entrou na ordem dos Frades 
Menores e foi ordenado sacerdote. desenvolveu atividade apostólica em 
toda a europa, trabalhando na reforma dos costumes entre os cristãos e 
na luta contra as heresias.
Espiritualidade: no seguimento de Jesus, como seus discípulos, todos 
somos sujeitos de nossa vida e da nossa missão, conscientes de nossa 
dignidade, livres de qualquer escravidão e capazes de doar-nos ao serviço 
do reino de deus, da comunhão eclesial e do amor ao próximo. (Cnbb, 
doc. 105, n. 91)
Intenção: as obras Maristas em áreas missionárias na África, Ásia, 
oceania e amazônia.

Santo: Antônio Maria Claret, bispo, espanha (1807-1870). Fundou a 
Congregação dos Missionários Filhos do Coração imaculado de Maria, 
Claretianos. nomeado bispo de Havana, Cuba, trabalhou pela salvação 
dos fiéis. depois regressou à espanha onde empreendeu vários trabalhos 
em favor da igreja.

29ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6; Lc 12,39-4824 OUTUBRO

Quarta-feira
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Espiritualidade:  a igreja é o povo santo de deus, peregrino e 
evangelizados, é o corpo de Cristo presente e atuante na história dos seres 
humanos, é o templo do espírito Santo. pelos sacramentos da iniciação 
cristã, sobretudo pelo batismo, todos nos tornamos membros vivos 
do povo de deus. nessa igualdade comum se funda a identidade e a 
dignidade da vocação dos cristãos leigos e leigas, expressa no sacerdócio 
comum, no sensus fidei, no perfil mariano da igreja e na vocação universal 
à santidade. (Cnbb, doc. 105, n. 92)
Aniversário: 1897 – inauguração da 1ª Sessão do Segundo noviciado de 
seis meses, na Casa de retiro Santa Maria, Saint-Genis-laval, França. 
1959 – decreto da Congregação para os religiosos autoriza a união dos 
irmãos de São Francisco régis com nossa Congregação.
Lembrete: dia da organização das nações unidas (onu).
Intenção: a onu e sua missão no planeta. países ameaçados pelo 
terrorismo e a intolerância religiosa.

29ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 3,14-21; Sl 32(33),1-2.4-5.11-12.18-19; Lc 12,49-5325 OUTUBRO

Quinta-feira

Santo: Antônio de Sant’Ana Galvão (Frei Galvão), sacerdote franciscano, 
brasil (1739-1822). de família abastada, deixou tudo para se tornar 
religioso. Fundou em São paulo o Convento nossa Senhora da luz, 
seguindo as visões místicas da irmã Helena do espírito Santo. Já em 
vida tinha fama de realizar curas milagrosas. Canonizado em 2007, é o 
primeiro santo brasileiro.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Alejandro Rey e Jacinto 
Quiroga (1988). agentes de pastoral, mártires da fé, Colômbia.
Espiritualidade: a unidade da igreja se realiza na diversidade de rostos, 
carismas, funções e ministérios. É importante dar-nos conta deste grande 
dom da diversidade, que potencializa a missão da igreja realizada por 
todos os seus membros, em liberdade, responsabilidade e criativa. 
(Cnbb, doc. 105, n. 93)
Lembrete: dia nacional da Juventude (dnJ).
Intenção: a Juventude Marista (pJM).
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Santo: Frumêncio, bispo, etiópia (†380). Chamado pelos etíopes de “abba 
salama”, portador da luz, foi o primeiro bispo missionário da etiópia. 
Conseguiu fazer com que o rei ezana, assim como a maior parte dos seus 
súditos, aderissem ao evangelho.
Espiritualidade: Ser povo de deus é ser “fermento de deus no meio da 
humanidade”, é “anunciar e levar a salvação de deus a este nosso mundo”, 
é ser “lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam se sentir 
acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa 
do evangelho”. (Cnbb, doc. 105, n. 101)
Intenção: a igreja na etiópia. Marginalizados e subempregados. 
Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista.

29ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 4,7-16; Sl 121(122), 1-2.3-4a.4b-5; Lc 13,1-927 OUTUBRO

Sábado

Santo: Simão e Judas Tadeu, apóstolos, palestina (século i). Simão nasceu 
em Caná e aparece com o denominativo de “zelote”, provavelmente 
porque pertencia a um grupo judeu que fazia oposição aos romanos, 

SAnTOS SIMãO E JudAS TAdEu, APÓSTOLOS, festa 
30º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 31,7-9; Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6; hb 5,1-6; Mc 10,46-5228 OUTUBRO

domingo

Santo: Evaristo, papa, mártir, roma (século i). Sucessor de São Clemente i. 
Grego de origem, nasceu na antioquia. Sofreu o martírio durante o reinado 
do imperador Trajano. Foi sepultado no Vaticano, com o apóstolo pedro.
Espiritualidade: o povo de deus tem a Cristo por cabeça. Sua condição é a 
dignidade e a liberdade dos filhos de deus. Sua lei é o mandamento novo de 
amar como Cristo amou (Jo 13,10). Sua meta é o reino de deus a ser estendido 
mais e mais até a consumação pelo próprio Cristo. (Cnbb, doc. 105, n. 97)
Intenção: Vida saudável para todos. Gestores para que sirvam com 
generosidade e justiça.

29ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 4,1-6; Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6; Lc 12,54-5926 OUTUBRO

Sexta-feira
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Santo: narciso, bispo, Jerusalém (†222). eleito patriarca de Jerusalém 
em idade avançada, presidiu um Concílio em que se decidiu fixar a 
festividade da páscoa no domingo, diferenciando-se da páscoa judaica.
Espiritualidade: o documento ecclesia in america afirma: “na igreja, 
povo de deus, é comum a dignidade dos filhos de deus batizados, 
no seguimento de Jesus, na comunhão recíproca, no mandamento 
missionário”. É nessa igual e comum dignidade que se funda a 
“diversidade de membros e funções” na igreja. por isso, antes de sermos 
diferentes somos todos iguais. Compreender e viver a igreja como 
diversidade na unidade é fundamental para entender e valorizar a 
vocação, a identidade, a espiritualidade e a missão dos cristãos leigos e 
leigas. (Cnbb, doc. 105, n. 105)

30ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 4,32–5,8; Sl 1,1-2.3.4.6; Lc 13,10-1729 OUTUBRO

Segunda-feira

usando muitas vezes de violência. Segundo a tradição, viajou pelo 
norte da África, evangelizando-a. Judas Tadeu, também conhecido 
como irmão de Tiago Menor e parente de Jesus, fez parte do grupo dos 
apóstolos. de acordo com a tradição, evangelizou o oriente Médio. É tido 
como o autor da carta no novo Testamento que traz o seu nome.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Maurício Maragio (1986). 
padre missionário italiano, mártir da luta pela terra, na diocese de 
Coroatá, paróquia de São Mateus, Maranhão.
Espiritualidade: a imagem do Corpo de Cristo implica num forte 
compromisso ético de cuidado e solidariedade dos membros uns para 
com os outros, especialmente para com os mais fracos (1Cor 12, 12-27).  
(Cnbb, doc. 105, n. 103)
Aniversário: 1816 – Champagnat, recém-ordenado, prepara à morte o 
jovem João batista Montagne, de 17 anos. nesse dia decide dar início 
à fundação do instituto. 2007 – beatificação dos 47 irmãos Maristas 
Mártires espanhóis, em roma.
Lembrete: nosso anúncio da palavra do Senhor por palavras e obras.
Intenção: a vivência do dia do Senhor.
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Aniversário: 1888 – a Sé apostólica aprova a Congregação das irmãs 
Maristas, fundada por Jeanne-Marie Chavoin (Madre Saint-Joseph), 
com o apoio do pe. Jean-Claude Colin.
Lembrete: dia nacional do livro.
Intenção: as irmãs Maristas. a pastoral da boa leitura.

30ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 5,21-33; Sl 127(128),1-2.3.4-5; Lc 13,18-2130 OUTUBRO

Terça-feira

Santo: Wolfgang de Ratisbone, bispo, alemanha (924-994). nomeado 
bispo, dedicou-se à sua vasta diocese montanhosa, pregando com 
simplicidade. Muitos o seguiam nas suas viagens só para ouvi-lo falar. 
distinguiu-se pela vasta cultura e pela caridade para com os pobres.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Santo dias da Silva (1979). 
leigo, operário e ministro da eucaristia, participante das Comunidades 
eclesiais de base e atuante nas lutas do povo trabalhador, assassinado em 
São paulo, brasil.
Espiritualidade: a iniciação à Vida Cristã há de caracterizar toda a catequese, 
de modo que todos os membros da igreja e os que nela se inserem, ou a ela 
retornam, encontrem o Cristo ressuscitado, façam verdadeira experiência do 
amor de deus e se tornem autênticos discípulos missionários do evangelho de 
Cristo. (Cnbb, doc. 105, n. 107)
Intenção: a força evangelizadora das Comunidades de base. a uMbraSil 
e seus projetos.
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30ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 6,1-9; Sl 144(145),10-11.12-13ab.13cd-14; Lc 13,22-3031 OUTUBRO

Quarta-feira

Santo: Afonso Rodríguez, irmão Jesuíta, espanha (1531-1617). Casado, 
em pouco tempo perdeu os dois filhos e a esposa. após crise espiritual, 
tornou-se religioso, levando vida simples e exemplar, como porteiro. 
adotou a regra: “agradar somente a deus, cumprir sempre e em toda a parte 
a vontade divina”. patrono dos irmãos Jesuítas.
Espiritualidade: os cristãos leigos e leigas são igreja e não apenas 
pertencem à igreja. Já pio Xii afirmava: “os fiéis leigos estão na linha mais 
avançada da vida da igreja: por eles, a igreja é o princípio vital da sociedade”. 
(Cnbb, doc. 105, n. 109)
Aniversário: 1996 – os irmãos Servando Mayor García, Julio rodríguez 
Jorge, Miguel Ángel isla lucio e Fernando de la Fuente, são mortos no 
campo de refugiados em bugobe, república democrática do Congo.
Intenção: ação de graças pelo testemunho e doação da vida dos mártires de 
bugobe. ação de graças pelos frutos de salvação gerados neste mês.
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Juntos construímos o novo começo

A pertença genuína ao grupo formado pelos Maristas de Champagnat 
pode ser compreendida como um caminho de discipulado cristão. 
isso, descobrimos quando vamos às origens do instituto dos 
irmãos Maristas, vistas sob os pilares espiritualidade, comunidade e 
missão. Esses pilares são o fundamento sob os quais o próprio Jesus 
estabelece o itinerário cristão. Seguindo os passos de Marcelino e 
os primeiros Maristas, a autenticidade e vitalidade do carisma e da 
missão Maristas seguirá sendo proporcional à intensidade com que 
os Maristas de Champagnat aprofundarem sua vivência com Jesus, 
fizerem comunidade em torno d’Ele e se sentirem enviados por Ele. É 
no centro dessa experiência que brotará o sincero desejo de “tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado, principalmente entre as crianças e 
jovens pobres”. Essa pertença e esse caminho que fazemos é místico 
e não mítico, é comunitário e não solitário. Por isso, existe e persiste 
em nós a ousadia de avançarmos juntos, pois reside e resiste em 
nós a essência que nos impele ao novo. Um novo que não significa 
modismo, mas um novo encharcado e permeado pelos valores que 
estão em nossas origens Maristas. Um novo que nos afirma como 
construtores do Reino, sendo dom de Deus à igreja. Sim, nós, os 
Maristas de Champagnat, somos dom, somos mistério, somos um. 
E, em nós a centelha do amor Divino transborda e dá vida ao sonho 
de Marcelino e dos primeiros Maristas. Se, às vezes, arrefecemos 
ao longo do caminho, prontamente somos envolvidos pela ternura, 
misericórdia criadora, que engendram em nós nova esperança. E, 
assim, seguimos a jornada dos construtores da história e buscadores 
da utopia. Marchamos, na companhia dos que nos precederam 
e ousaram seguir o Nazareno. Marchamos, pois desejamos juntos 
construir o novo começo!

ir. José augusto Junior
pMbCn
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Santo: Todos os Santos. a igreja universal celebra a festa daqueles 
que se comprometeram com deus pai, com o seu reino de bondade, de 
justiça e de amor e, em nome de Jesus, se comprometeram de maneira 
radical também com os seus semelhantes. a festa de hoje é também a 
festa dos santos de nossos dias, cujo testemunho vivo é fonte perene de 
renovação para a igreja.  

Espiritualidade: Cada época necessita de seus profetas. Vários são 
os serviços proféticos que os religiosos irmãos oferecem à sociedade 
e à igreja de hoje: a profecia da hospitalidade, do sentido da vida, da 
afirmação dos valores femininos, do cuidado e da defesa da vida e do 
sábio uso das novas tecnologias. (iMri, 37)

Aniversário: 1805 – Marcelino Champagnat, aos 16 anos, é recebido 
no Seminário Menor de Verrières, França. 1813 – João Cláudio Colin, 
João Maria Vianney e Marcelino Champagnat ingressam no Seminário 
Maior de lyon, França. 1968 – Fundação Marista no paraguai.

Lembrete: primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. nossa Senhora do 
bom Sucesso.

Intenção: nosso crescimento em santidade. Vocações na igreja. a 
intercessão de todos os Santos pela igreja e pelos seus pastores.

30ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ef 6,10-20; Sl 143(144),1.2.9-10; Lc 13,31-3501 NOVEMBRO

Quinta-feira

COMEMORAçãO dOS FIÉIS FALECIdOS 
30ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: à escolha no Lecionário (v. I, p. 1050 ss.) ou no Ritual 
das Exéquias02 NOVEMBRO

Sexta-feira

a celebração do dia de hoje é um ato de gratidão e caridade, em que nós 
nos lembramos dos que já estão na presença de deus. o fundamento 
da fé cristã é a proclamação alegre de que o Senhor ressuscitou e de que 
nós também participaremos de sua glória. para aqueles que visitam o 
cemitério e rezam pelos mortos, a igreja concede indulgência plenária.
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Santo: Martinho de Lima, religioso, irmão dominicano, peru (1579-1639), 
memória facultativa. Filho de nobre espanhol e de panamenha, negra 
alforriada. ingressou no convento dominicano de lima. Como irmão leigo, 
era encarregado da enfermaria do convento e auxiliava a todos, irmãos da 
comunidade e pessoas da cidade.

Espiritualidade: Jesus de nazaré é a concretização daquilo que nós, 
homens, podemos chegar a ser para deus e do que deus poderá vir a 
ser para os homens. e é, pois, dessa maneira que a palavra de deus, o 
apelo de deus, ressoou através de uma humanidade que é nossa, que é 
irmã nossa, que é, afinal, cada um de nós. (So, p. 66)

 Aniversário: 1938 – Chegam a Montevidéu, o irmão José Vérius e uns 
20 irmãos da alemanha, para reforçar o distrito do uruguai.

Lembrete: primeiro sábado do mês. Terceiro dia do Tríduo pelas 
Vocações.

Intenção: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento 
de Jesus. Vocações na igreja.

30ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Fl 1,18b-26; Sl 41(42),2.3.5bcd; Lc 14,1.7-1103 NOVEMBRO

Sábado

Espiritualidade: o homem é chamado a uma plenitude de vida que 
se estende muito para além das dimensões da sua existência terrena, 
porque consiste na participação da própria vida de deus. (eV, p. 6)

Aniversário: 1816 – primeiro encontro de Marcelino Champagnat 
com o jovem João batista audras, futuro irmão luís. 1853 – ir. 
estanislau morre em l’Hermitage, França.

Lembrete: primeira sexta-feira do mês. no brasil, feriado nacional. 
Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias.  Vocações na igreja. Falecidos.
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Celebra-se hoje todos os santos, que empenharam sua vida no 
seguimento de Cristo, vivendo a santidade de modo extraordinário. 
Testemunharam a união profunda com deus e o serviço aos irmãos e 
irmãs, principalmente os mais pobres e necessitados. É também a festa 
dos santos de nossos dias, de todos aqueles cujo testemunho vivo é 
fonte de renovação para a igreja. São paulo afirma: “esta é a vontade de 
deus, a vossa santificação”.
Santo: Carlos Borromeu, bispo, itália (1538-1584), memória. 
Seguindo o Concílio de Trento, foi o primeiro bispo a fundar 
seminários para a formação dos futuros padres. promoveu sínodos 
diocesanos, impulsionou a catequese para crianças e jovens, e ajudou 
na evangelização da europa.
Espiritualidade: a alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira 
daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele 
são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com 
Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. (eG, 1)
Intenção: bispos de nossas dioceses, párocos e vigários paroquiais de 
nossas comunidades eclesiais.

TOdOS OS SAnTOS, solenidade
31º domingo do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6; 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a04 NOVEMBRO

domingo

31ª semana do Tempo comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Fl 2,1-4; Sl 130(131),1.2.3; Lc 14,12-1405 NOVEMBRO

Segunda-feira

Santo: Zacarias e Isabel, pais de João batista: “ambos eram justos diante 
de deus, e caminhavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e 
ordens do Senhor” (lc 1,6). Guido M. Conforti, bispo, itália (1865-
1931). Fundou o instituto dos Missionários Xaverianos. Como 
arcebispo em ravena e parma promoveu a catequese, realizou sínodos 
e fundou associações de advogados para ajudar os pobres. Bem-
aventurado Mariano de La Matta, religioso agostiniano, espanha/brasil 
(1905-1983). Chegou a São paulo em 1931. o atendimento aos doentes 
era o centro de seu ministério pastoral.



229

Testemunho de vida cristã na América Latina: Fanny Abanto (1980). 
professora, líder de sua categoria, animadora de comunidades cristãs 
de lima, peru, ligada às lutas populares, testemunha da fé.
Espiritualidade: Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação 
que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com 
Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar 
por ele, de o procurar dia a dia sem cessar. não há motivo para alguém 
poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que “da alegria 
trazida pelo Senhor ninguém é excluído” (eG, 3).
Lembrete: Missa pelos falecidos.
Intenção: Falecidos da Família Marista de Champagnat.

Santo: nuno de Santa Maria, irmão carmelita, portugal (1360-1431). 
defensor do reino aos 25 anos, manifestou seu gênio militar em diversas 
batalhas. Tomava conta dos mutilados e doentes, mesmo os inimigos. 
Bem-aventurados Bernardo, Laurentino, Virgílio e 44 companheiros, 
irmãos Maristas, mártires, espanha (século XX). São, depois do Fundador, 
os primeiros frutos de santidade Marista reconhecidos pela igreja.
Testemunho de vida cristã na América Latina: José Ecelino Forero (1988). 
agente de pastoral, mártir da fé e do serviço ao evangelho, Colômbia.
Espiritualidade: Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma 
Quaresma sem páscoa. reconheço, porém, que a alegria não se vive 
da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por 
vezes muito duras. adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece 
pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não 
obstante o contrário, sermos infinitamente amados. (eG, 6)
Lembrete: Memória dos mártires da espanha, entre os quais estão 115 
irmãos Maristas.
Intenção: Vocações de irmãos, leigas e leigos Maristas. oração 
pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino. o sangue dos 
Mártires Maristas gere novos cristãos em toda a europa.

31ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Fl 2,5-11; Sl 21(22),26b-27.28-30a.31-32; Lc 14,15-2406 NOVEMBRO

Terça-feira
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31ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Fl 2,5-11; Sl 21(22),26b-27.28-30a.31-32; Lc 14,15-2407 NOVEMBRO

Quarta-feira

Santo: Ernesto, abade (†1147). depois de participar da Segunda 
Cruzada, em defesa dos lugares santos, e da qual poucos voltaram, 
tornou-se monge. Mais tarde, deixou seu posto num mosteiro da 
alemanha, para participar da Terceira Cruzada. desapareceu numa 
batalha em 1147.
Espiritualidade: Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual 
é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a 
aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de 
alcançar todas as periferias que precisam da luz do evangelho. (eG, 20)
Intenção: Colaboradores da Casa Geral e das Sedes das províncias e 
distritos.

Santo: Bem-aventurado João duns Scotus, religioso franciscano, 
escócia (1265-1308). estudou em paris e ensinou filosofia e teologia em 
Cambridge, oxford, paris e Colônia. Foi exilado por não assinar uma 
apelação antipapal. Chamado "doutor Sutil", seu ensino sobre Maria 
está nas raízes do dogma da imaculada Conceição.
Espiritualidade: a igreja – povo de deus – prestará sua ajuda aos 
desvalidos de qualquer tipo e meio social, para que conheçam seus 
próprios direitos e saibam fazer uso deles. para tanto utilizará sua 
força moral e buscará a colaboração de profissionais e instituições 
competentes. (Medellín, 120)
Aniversário: 1837 – o pe. pedro Chanel e o ir. Marie nizier chegam a 
Futuna, oceania.
Lembrete: o XXii Capítulo Geral incentiva a formação conjunta de 
irmãos, leigas e leigos.
Intenção: presença Marista na oceania. Órfãos e mutilados de guerra.

31ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Fl 2,12-18; Sl 26(27),1.4.13-14; Lc 14,25-3308 NOVEMBRO

Quinta-feira
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São João de Latrão foi a primeira catedral do ocidente construída pelo 
imperador Constantino. É chamada mãe e cabeça de todas as igrejas 
urbi et orbi, e como sinal de amor e unidade para com a Cátedra de 
pedro que, como escreveu Santo inácio de antioquia, “preside a 
assembleia universal da caridade”.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Justo Mejía (1977). 
Sindicalista, camponês e catequista, mártir da fé, el Salvador.
Espiritualidade: a pastoral em chave missionária exige o abandono 
deste cômodo critério pastoral: “fez-se sempre assim”. Convido todos 
a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as 
estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas 
comunidades. (eG, 33)
Intenção: Vocações de irmãos, leigas e leigos Maristas. líderes 
sindicais e gestores de cooperativas populares.

dEdICAçãO dA BASÍLICA dE LATRãO, festa
31ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; 
Sl 45(46),2-3.5-6.8-9; Jo 2,13-22

09 NOVEMBRO

Sexta-feira

31ª semana do Tempo Comum - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Fl 4,10-19; Sl 111(112), 1-2.5-6.8a.9; Lc 16,9-1510 NOVEMBRO

Sábado

Santo: Leão Magno, papa, doutor da igreja, itália (†461), memória. 
preservou a integridade da fé e a unidade da igreja em tempos difíceis. 
durante o Concílio da Calcedônia, sua carta sobre as duas naturezas 
de Cristo, humana e divina, foi aplaudida pelos bispos reunidos, que 
afirmaram: “pedro falou pela boca de leão”.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Alvaro Alcué Chocué 
(1984). padre indígena páez, assassinado em Santander, Colômbia.
Espiritualidade: a igreja “em saída” é uma igreja com as portas 
abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas 
não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes 
é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos 
olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou 
caído à beira do caminho. (eG, 46)
Intenção: os povos indígenas. respeito à dignidade das pessoas.
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Santo: Martinho de Tours, bispo, França (316-397), memória. 
abandonou o exército romano para seguir Santo Hilário de poitiers. 
eleito bispo, se tornou evangelizador da França. Fundou mosteiros, 
instruiu o clero, defendeu a causa dos oprimidos. preferiu viver num 
quartinho ao lado da igreja, ao invés do palácio episcopal.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Guillermo Woods 
(1976). padre missionário, ex-combatente norte-americano no Vietnã, 
mártir e servidor do povo da Guatemala.
Espiritualidade: os irmãos podem ser assediados pela tentação do 
ativismo. rapidamente ele os esvazia das motivações evangélicas 
e os impede de contemplar a obra de deus que se realiza em sua ação 
apostólica. levados pelo ativismo, eles acabam substituindo a busca de 
deus e de sua vontade pela busca de si mesmos. (iMri, 40)
Lembrete: nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, padroeira do 
estado do rio Grande do Sul.
Intenção: de Maria aprendamos a atenção às manifestações de deus e a 
prontidão em responder aos seus apelos.

32º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 17,10-16; Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10; hb 9,24-28; Mc 
12,38-44 ou abrev. Mc 12,41-4411 NOVEMBRO

domingo

Santo: São Josafá, bispo, mártir, ucrânia (1580-1623), memória. 
bispo de polotsk, rússia, além de promover, com o seu testemunho, 
a caridade para com os pobres, trabalhou na promoção da unidade da 
igreja bizantina com a romana. apóstolo do ecumenismo. Agostinha 
Lívia Pietrantoni, religiosa, mártir, itália (1864-1894). religiosa das 
irmãs da Caridade de Santa Joana antida Thouret, foi assassinada em 
roma no Hospital do espírito Santo. paulo Vi definiu sua breve vida 
como “simples, límpida, pura, amorosa e, no final, dolorosa e trágica, 
aliás, simbólica”.

32ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Tt 1,1-9; Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6; Lc 17,1-612 NOVEMBRO

Segunda-feira
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Testemunho de vida cristã na América Latina: nicolas Tum Quistán 
(1980). Catequista, ministro da eucaristia, mártir da solidariedade, 
Guatemala.
Espiritualidade: São também responsáveis pela injustiça todos os que não 
atuam em favor da justiça. a justiça, e, por conseguinte a paz, conquista-
se por uma ação dinâmica de conscientização e organização dos setores 
populares, capaz de urgir os poderes públicos. (Medellín, 2.18)
Lembrete: dia do(a) diretor(a) de escola.
Intenção: diretores e diretoras de nossas escolas. o pároco da 
comunidade eclesial que frequentamos.

32ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Tt 2,1-8,11-14; Sl 36(37),3-4.18.23.27.29; Lc 17,7-1013 NOVEMBRO

Terça-feira

Santo: Estanislau Kostka, noviço jesuíta, polônia (1550-1568). 
decidido a ser padre jesuíta, precisou fugir do pai. Foi recebido por 
São pedro Canísio, que o enviou a roma. Como noviço, ficou famoso 
por sua piedade, estudo e trabalho. Morreu no dia da assunção, como 
tinha previsto.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Indalécio Oliveira 
da Rosa (1969). padre, aos 33 anos, mártir dos movimentos para a 
libertação do povo uruguaio.
Espiritualidade: Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de 
Jesus Cristo! repito aqui, para toda a igreja, aquilo que muitas vezes 
disse aos sacerdotes e aos leigos de buenos aires: prefiro uma igreja 
acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma 
igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às 
próprias seguranças. (eG, 49)
Intenção: nossos falecidos. Gestores de nossas unidades administrativas 
e obras. louvor e gratidão ao nosso anjo da Guarda.
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Santo: Leopoldo, leigo, Áustria (†1136). assumiu a responsabilidade 
do reino da Áustria. Favoreceu o início da devoção a nossa Senhora de 
Mariazell, maior centro mariano da Áustria. Foi chamado pelo povo de 
“rei piedoso e pai dos pobres”. É patrono da Áustria.
Espiritualidade: evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores 
que se abrem sem medo à ação do espírito Santo. no pentecostes, o espírito 
faz os apóstolos saírem de si mesmos e transforma-os em anunciadores 
das maravilhas de deus, que cada um começa a entender na própria língua. 
além disso, o espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do 
evangelho com ousadia (parresia), em voz alta e em todo o tempo e lugar, 
mesmo contra-corrente. (eG, 259)
Aniversário: 1934 – em roma, introdução da causa de beatificação do 
ir. Francisco (Gabriel rivat).
Intenção: nossas causas de canonização. São José, protege nossos 
educandos.

32ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Tt 3,1-7; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6; Lc 17,11-1914 NOVEMBRO

Quarta-feira

Santo: Alberto Magno, bispo, doutor da igreja, alemanha (1200-1280). 
professor de São Tomás de aquino, escreveu obras de filosofia e teologia. 
Como bispo dedicou-se à restauração da paz entre grupos e nações. 
Venerável João Cláudio Colin (Jean-Claude Colin), sacerdote, França 
(1790-1875). participou, junto com padre Champagnat, do grupo de 
Fourvière, que se comprometeu a fundar a Sociedade de Maria. Consolidou 
a Congregação dos padres Maristas. desejou que seus religiosos, a exemplo 
de Maria, vivessem no mundo “desconhecidos e ocultos”.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Fernando Vélez (1987). 
advogado militante, mártir dos direitos humanos na Colômbia.
Espiritualidade: a missão no coração do povo não é uma parte 
da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado; não é um 
apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo 
que não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. eu sou 
uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. É preciso 

32ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Fm 7-20; Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10; Lc 17,20-2515 NOVEMBRO

Quinta-feira
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considerarmo-nos como que marcados a fogo por esta missão de 
iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. (eG, 273)
Aniversário: 1845 – Quatro irmãos Maristas embarcam no porto de 
Havre, França, rumo às missões da oceania. Francisca perroton, amiga 
de pauline Jaricot, também embarca e será a fundadora das irmãs 
Maristas Missionárias. 1875 – Falecimento do pe. Jean-Claude Colin, 
fundador dos padres Maristas e cofundador das irmãs Maristas, em 
neylière. 1886 – o ir. Marie urbain e três outros irmãos chegam à roma 
para fundar uma escola tendo como patrono São leão Magno.
Lembrete: proclamação da república Federativa do brasil. Feriado 
nacional. 
Intenção: povo brasileiro. os marginalizados e excluídos de nossa 
sociedade. ramos da Família Marista.

Santo: Margarida da Escócia, leiga, Hungria/escócia (1045-1093). 
Casada com o rei Malcolm iii, com quem teve oito filhos. Servia, 
diariamente, a mais de cem pobres, lavando-lhes os pés. Vendeu 
as próprias joias para socorrer os necessitados. ajudou na reforma 
dos costumes e na formação do clero. Gertrudes de helfta, monja, 
beneditina, alemanha (1256-1301). encontrou na celebração da 
liturgia e na meditação da Sagrada escritura os fundamentos de intensa 
vida contemplativa. Teve várias experiências místicas. Suas obras 
contribuíram para a difusão do culto ao Coração de Jesus.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Ignácio Ellacuría, 
sacerdote, companheiros jesuítas e suas duas trabalhadoras 
domésticas (1889). assassinados em sua residência, em el Salvador.
Espiritualidade: diante das tensões que conspiram contra a 
paz, chegando inclusive a insinuar a tentação da violência e, 
frente à concepção cristã da paz que ficou descrita acima, cremos 
que o episcopado latino-americano não se pode eximir de 
responsabilidades bem concretas. Criar uma ordem social justa, sem 
a qual a paz é ilusória, é tarefa eminentemente cristã. (Medellín, 2.20)
Intenção: amor a Jesus na eucaristia. Família Jesuíta.

32ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Jo 4-9; Sl 118(119),1.2.10.11.17.18; Lc 17,26-3716 NOVEMBRO

Sexta-feira
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32ª semana do Tempo Comum - 4ª semana do Saltério
Liturgia: 3Jo 5-8; Sl 111(112),1-2.3-4.5-6; Lc 18,1-817 NOVEMBRO

Sábado

Santo: Isabel da hungria, leiga e religiosa (1207-1231), memória. 
dedicou-se à meditação e à caridade. depois da morte de seu marido, 
luís iV, renunciou aos seus títulos e bens e ingressou na ordem Terceira 
de São Francisco. Construiu um hospital, onde ela própria servia os 
enfermos. É chamada de servidora dos pobres.
Espiritualidade: Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da 
igreja. porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na 
força revolucionária da ternura e do afeto. n’ela, vemos que a humildade 
e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam 
de maltratar os outros para se sentir importantes. (eG, 288)
Aniversário: 1889 – beatificação do padre pedro Chanel, Marista, 
martirizado na ilha de Futuna, oceania.
Intenção: presença Marista na oceania. os ramos da Grande Família 
Marista.

Construídas pelos papas Silvestre e Siríaco, no século iV, ambas são 
uma homenagem aos apóstolos pedro e paulo que confessaram a sua 
fé, entregando suas vidas pela dilatação do evangelho. assim, neste 
dia se veneram os dois principais apóstolos de Cristo, colunas do 
cristianismo.
Espiritualidade: Queremos reafirmar nossa certeza na autenticidade 
e na vitalidade de nossa igreja, una, santa, católica e apostólica, com o 
propósito de conformar cada vez mais sua fé, sua espiritualidade, sua 
aptidão para abordar e salvar a humanidade, sua caridade que abraça 
tudo e tudo suporta, com a missão salvadora que Cristo lhe confiou. 
(paulo Vi, discurso de abertura da ii Celam, Medellín, 1968)
Intenção: pessoas que levam o nome de pedro e paulo. pessoas 
portadoras de deficiência.

dEdICAçãO dAS BASÍLICAS dE SãO PEdRO E SãO PAuLO, festa 
33º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 1ª semana do Saltério
Liturgia: dn 12,1-3; Sl 15(16),5.8.9-10.11; hb 10,11-14.1818 NOVEMBRO

domingo
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Santo: Roque Gonzales de Santa Cruz, João de Castillo e Afonso 
Rodrigues, sacerdotes Jesuítas, Mártires, paraguai (1576-1628). São os 
fundadores das reduções Jesuíticas dos Sete povos das Missões. Roque 
e Afonso foram mortos pelos indígenas em Caaró e João de Castilho, 
em assunção do ijuí.
Espiritualidade: Marcelino nos mostra como devemos formar 
comunidades de missão e viver nelas. o próprio nome que escolheu 
para o seu instituto – irmãozinhos de Maria – sintetiza os elementos 
fundamentais da identidade de sua comunidade: a virtude evangélica 
da simplicidade, o apelo à fraternidade e a contemplação da pessoa de 
Maria. (adr, 98)
Lembrete: dia da bandeira brasileira, símbolo nacional. Missa pelos 
membros da Família Marista de Champagnat.
Intenção: professores de ensino religioso e agentes da pastoral 
escolar. Membros da Família Marista de Champagnat.

33ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 1,1-4; 2,1-5; Sl 1,1-2.3.4. 6; Lc 18,35-4319 NOVEMBRO

Segunda-feira

33ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 3,1-6.14-22; Sl 14(15),2-3ab.3cd-4ab.5; Lc 19,1-1020 NOVEMBRO

Terça-feira

Testemunho de vida cristã na América Latina: Zumbi dos Palmares 
(1695). Mártir do povo negro, que liderou a organização do Quilombo 
dos palmares durante muitos anos, assassinado.
Espiritualidade:  o nosso desejo de estar em comunhão com a natureza 
manifesta-se de diversas maneiras.  a tradição marista valoriza de modo 
particular o trabalho manual, pois ele nos coloca em contato direto com 
a criação, com os outros seres vivos e com todas as coisas. (adr, 39)
Aniversário: 1939 – em Waterville, estados unidos, cura de câncer 
da senhora Grondin, primeiro milagre reconhecido para a causa de 
beatificação de Marcelino Champagnat.
Lembrete: dia da Consciência negra.
Intenção: ação de graças pelo milagre realizado por Champagnat. 
Santificação do dia do Senhor. Comunidades Quilombolas. 
Comunidades internacionais Mistas do projeto la Valla 200.



238

embora não se encontre em nenhum dos evangelhos, está no apócrifo 
protoevangelho de Tiago. Trata-se de tradição antiga na igreja, recolhida 
por São João damasceno, segundo a qual os pais da Santíssima Virgem 
a ofereceram ao Templo para ser educada entre as virgens. em 543 foi 
dedicado a ela uma basílica: Virgem Maria, a nova. essa festa lembra, 
de certa forma, a entrega de Maria ao Senhor, que iria culminar na sua 
maternidade.
Espiritualidade: Queremos que nossa igreja latino-americana esteja livre 
de amarras temporais, conveniências e prestígio ambíguo, “livre de espírito 
com relação aos vínculos da riqueza”, mais transparente e forte sua missão 
de serviço. esteja presente na vida e tarefas temporais, refletindo a luz de 
Cristo, presente na construção do mundo. (Medellín, 14.18)
Aniversário: 1959 – união dos irmãos de São Francisco régis com o 
instituto Marista.
Lembrete: nossa Senhora da apresentação.
Intenção: Formandos e vocacionados Maristas. Crianças da Catequese 
de primeira Comunhão e Crisma. os Catequistas.

APRESEnTAçãO dE MARIA, memória 
33ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55;  Mt 12,46-5021 NOVEMBRO

Quarta-feira

Santo: Cecília, leiga, mártir, itália (século iii), memória. Morreu 
decapitada, por ter sobrevivido à morte por asfixia no caldário. entrou 
para o grupo dos santos “auxiliadores” e, por um erro de transcrição 
da passio (“cantava em seu coração”), tornou-se patrona da música, 
representada com uma arpa nos braços.
Espiritualidade: Merecem alento todos os empresários que, 
individualmente ou através de suas organizações, fazem esforços 
para integrar suas empresas nas orientações do magistério social 
da igreja. disto tudo dependerá fundamentalmente a mudança 

33ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 5,1-10; Sl 149,1-2.3-4.5-6a.9b; Lc 19,41-4422 NOVEMBRO

Quinta-feira
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social e econômica da américa latina, até atingir uma economia 
verdadeiramente humana. (Medellín, 1.10)
Lembrete: dia do Músico.
Intenção: animadores do canto e membros de corais de música sacra. 
pastoral da música.

33ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 10,8-11; Sl 118(119),14.24.72.103.111.131; Lc 19,45-4823 NOVEMBRO

Sexta-feira

Santo: Clemente I, papa, mártir (século i). depois de pedro, lino e 
Cleto, Clemente foi o quarto a governar a igreja, em roma, em fins do 
século i. Suas cartas são ainda hoje uma fonte importante para conhecer 
a igreja em seus inícios.
Espiritualidade: o comunicador cristão tem como primeiro objetivo 
anunciar Jesus Cristo e seu reino, colaborar com o bem comum, com 
a comunidade em suas necessidades e com a superação dos problemas 
sociais, éticos e religiosos. (Cnbb, doc. 105, n. 271)
Intenção: ação de Graças pelo bem realizado ao longo deste ano. a aneC.

Santo: André dung-Lac e companheiros, mártires, Vietnã (século 
XVi), memória. Com o padre andré dung-lac, havia missionários 
espanhóis, franceses e vietnamitas. destes, 8 eram bispos, 50 sacerdotes 
e 59 leigos, na maioria pais e mães de família, catequistas, seminaristas 
e militares, martirizados sob a acusação de introduzirem no país uma 
religião estranha.
Espiritualidade: não podemos eximir-nos à prática de uma intensa 
vida interior. não podemos anunciar a palavra de deus sem tê-la 
meditado no silêncio da alma. não podemos dedicar-nos ao apostolado 
se não sabemos corroborá-lo com o exemplo das virtudes cristãs. 
(paulo Vi, discurso de abertura da ii Celam, Medellín, 1968)

33ª semana do Tempo Comum - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 11,4-12; Sl 143(144),1.2.9-10; Lc 20,27-4024 NOVEMBRO

Sábado
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essa celebração fecha o ano litúrgico, em que meditamos os mistérios 
da vida, da pregação e da paixão, morte e ressurreição de Jesus. 
lembramos, em contraste com os governos deste mundo, um rei que se 
mostra como servidor. no evangelho de João, Jesus diz qual é seu reino: 
"Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus 
súditos teriam combatido para que não fosse entregue aos judeus. Mas 
meu reino não é daqui". (Jo 18,36)
Santo: Catarina de Alexandria, leiga, mártir, alexandria (†307). de 
acordo com antigo relato, era jovem de grande beleza. Censurou o 
imperador Maximino pela injusta perseguição aos cristãos e recusou-
lhe um pedido de casamento. Foi torturada e decapitada.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Marçal de Sousa 
(1983). Tupã’i, mártir da luta pela terra, que falara com João paulo ii em 
Manaus, em 1980, assassinado na amazônia.
Espiritualidade: Sim, nossa força está no amor: o egoísmo, o cálculo 
administrativo separado do contexto das finalidades religiosas e 
caritativas, a avareza, a ânsia de posse como fim em si mesma, o bem-
estar supérfluo, são obstáculos ao amor, são no fundo uma fraqueza. 
(paulo Vi, discurso de abertura da ii Celam, Medellín, 1968)
Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família 
Marista. preservação da dignidade e direitos dos povos indígenas. 
pessoas da pastoral indigenista.

CRISTO REI dO unIVERSO, solenidade 
34º dOMInGO dO TEMPO COMuM - 2ª semana do Saltério
Liturgia: dn 7,13-14; Sl 92(93),1ab.1c-2.5; Ap 1,5-8; Jo 18,33b-3725 NOVEMBRO

domingo

Aniversário: 1945 – Fundação, no rio de Janeiro, da associação de 
educação Católica (aeC), extinta em 2008 com a criação da associação 
nacional de educação Católica (aneC).
Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família 
Marista. Vivência da virtude marial do silêncio orante. a aneC.
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34ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 14,1-3.4b-5; Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6; Lc 21,1-426 NOVEMBRO

Segunda-feira

Santo: Bem-aventurado Tiago Alberione, sacerdote, itália (1884-
1971). depois de uma experiência mística, decidiu anunciar o evangelho 
utilizando-se dos meios de comunicação social. para isso, fundou a 
Família paulina, com dez instituições. afirmava que o púlpito dos 
paulinos eram os microfones, as câmeras e as livrarias.
Espiritualidade: uma vez que não vivemos ainda na plenitude do 
reino, toda celebração litúrgica está essencialmente marcada pela 
tensão entre o que já é uma realidade e o que ainda não se verifica 
plenamente. (Medellín, 9.2)
Lembrete: aniversário do ir. Seán d. Sammon, 12º Superior-Geral, no 
período de 2001 a 2009, nascido em nova iorque, estados unidos da 
américa, em 1947.
Intenção: ir. Seán Sammon. por nossa igreja diocesana e seu pastor.

Santo: Virgílio, bispo, irlanda (†784). emigrou como missionário 
no continente europeu e veio a tornar-se bispo de Salzburgo, Áustria. 
destacou-se como uma das pessoas mais letradas de seu tempo. por sua 
preocupação missionária com o leste europeu, é chamado de apóstolo 
da eslovênia.
Espiritualidade: Quanto aos educadores, deve-se, antes de tudo, 
valorizar sua missão decisiva na transformação da sociedade e chegar 
a uma decisão consciente e firme na preparação, seleção e promoção do 
professorado. (Medellín, 4.14)
Lembrete: nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa.
Intenção: devotos de nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Maria nos 
conceda as graças necessárias para bem educar.

34ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 14,14-19; Sl 95(96),10.11-12.13; Lc 21,5-1127 NOVEMBRO

Terça-feira
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34ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 15,1-4; Sl 97(98),1.2-3ab.7-8.9; Lc 21,12-19

34ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9ª; Sl 99(100),2.3.4.5; Lc 21,20-28

28

29

NOVEMBRO

NOVEMBRO

Quarta-feira

Quinta-feira

Santo: Catarina Labouré, leiga, França (1806-1876). Grande devota 
de nossa Senhora, somente na morte foi reconhecida como vidente 
das revelações da Medalha Milagrosa. Cultivou alto grau de união com 
deus pela oração e pelo espírito de fé. Fundou a associação das Filhas de 
Maria.
Espiritualidade: reunimo-nos movidos não só por um passado 
pastoral, nem pela inquietude deste presente que nos interroga, mas 
principalmente pela esperança de um futuro melhor para nossos 
irmãos, os homens. (Cardeal landazuri, discurso de abertura do ii 
Celam, Medellín, 1968)
Intenção: Colaboradores que se dedicam à pastoral da Saúde e o 
cuidado dos nossos doentes e idosos.

Santo: Saturnino, bispo, mártir, França (†300). Santo bastante popular 
na França e na espanha. recusou-se a sacrificar um touro sobre o altar 
de Júpiter e, por isso, foi amarrado ao pescoço do animal que fugiu 
enraivecido, arrastando o bispo.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Ernesto Barra (1978). 
“neto”, padre, operário, mártir das Cebs salvadorenhas.
Espiritualidade: o mundo nos acompanha. Com humildade e 
circunspecção, com audácia e moderação lancemos mão do arado 
e, olhando para o alto e para a frente, sulquemos os campos para o 
lançamento das sementes que amanhã serão flores e frutos. (dom avelar 
brandão, discurso de abertura do ii Celam, Medellín, 1968)
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Santo: André, apóstolo, palestina (século i). nascido em betsaida, 
foi primeiramente discípulo de João batista. depois, seguiu a Cristo 
e levou, à presença deste, seu irmão pedro. Com Filipe, apresentou a 
Cristo os pagãos e indicou o rapaz que levava pães e peixes (Jo 6,5-7). 
narra-se que, depois de pentecostes, pregou o evangelho em muitas 
regiões e foi crucificado na acaia.
Espiritualidade: não basta refletir, obter maior clareza e falar. É preciso 
agir. esta não deixou de ser a hora da palavra, mas tornou-se, com 
dramática urgência, a hora da ação. (introdução às Conclusões da ii 
Celam, Medellín, 1968, 3)
Aniversário: 1857 – Fundação das irmãs Maristas Missionárias, na 
oceania. 1871 – Quatro irmãos embarcam em londres para Sydney, 
austrália. 1941 – dois irmãos da Síria vão a Madagáscar, África, fundar 
a primeira escola Marista, em betafo.
Lembrete: Segundo dia da novena preparatória à festa da imaculada. 
Intenção: irmãs Missionárias Maristas. presença Marista na austrália e 
Madagáscar. anúncio do evangelho como Santo andré. ação de graças 
pelo mês que hoje se encerra.

SAnTO AndRÉ, APÓSTOLO, festa
34ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 10,9-18; Sl 18(19),2-3.4-5; Mt 4,18-2230 NOVEMBRO

Sexta-feira

Lembrete: dia nacional de ação de Graças. primeiro dia da novena 
preparatória à festa da imaculada Conceição.
Intenção: ação de graças pelo ano litúrgico que finda. igrejas 
particulares que sofrem perseguição e ameaças.
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Vislumbrar o Mundo com o Olhar da Criança

Falar e pensar em um “novo começo” dá a ideia de começar do zero (ou 
do nada). Mas não é esse sentido a que somos convidados a vivenciar os 
200 anos de fundação do instituto Marista. O convite é para prosseguir e 
nunca parar ou desanimar. O “novo começo” quer nos impulsionar a olhar 
a vida, a realidade, o mundo com um coração renovado, simples e cheio de 
esperança, como o de uma criança. Tudo começa a partir de nós mesmos 
e por uma transformação que vem de dentro, de nosso coração. Somos 
convocados a começar sempre com novo ardor, com ousadia, com otimismo, 
com criatividade... e se (por acaso) cairmos, levantemos... deixemos de lado 
as indiferenças, o que faz separar, o que não constrói. Busquemos aprender 
com o outro e com ele trilhar os caminhos da sabedoria, do bem querer e do 
amor incondicional. irmãos, Leigos e Leigas não podemos e nem devemos 
negar nossa história pessoal e nem nossa vocação (própria), que é dom de 
Deus. Mas como filhos e filhas desse Deus que nos ama, juntos podemos 
iniciar uma nova história: continuar colaborando na construção do Reino e 
assim tornar Jesus mais conhecido, amado e seguido. O “novo começo” se 
dá na caminhada, no movimento, na dinâmica, no encontro e na abertura 
de coração. Maria foi ao encontro de isabel: “Feliz és tu porque acreditaste 
Maria!”. Champagnat saiu ao encontro do jovem Montagne: “Não posso 
ver uma criança sem sentir o desejo de lhe dizer o quanto Jesus a ama!”. 
Jesus moveu-se, caminhou com os discípulos de Emaús: “Não nos ardia o 
coração enquanto Ele nos falava pelo caminho?”. Que a comunhão nos faça 
mover, nos ponha em atitude de saída, para ir ao encontro das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens onde quer que estejam e com a certeza que ali 
estará nosso coração. Deixemos que o Espírito Santo continue nos buscando, 
nos encontrando, atuando, iluminando e nos santificando para que nossas 
vidas reflitam a vontade do Pai... e permaneçamos assim como Champagnat 
queria, nos sagrados corações de Jesus e de Maria, lugares de paz!

ir. Marcondes bachmann
pMbCS
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Santo: Bem-aventurado Carlos de Foucauld, sacerdote, França 
(1858-1916). retirou-se para Tamanrasset, no centro do Saara, a fim 
de compartilhar em tudo a vida dos tuaregueses. dez congregações 
religiosas e oito associações de vida espiritual surgiram de seu carisma. 
Bem-aventurada Maria Clementina Anuarite nengapeta, leiga, 
mártir, Congo (1939-1964). religiosa da Sagrada Família, foi martirizada 
por se recusar a satisfazer os caprichos do coronel olombe. Tornou-se a 
primeira mulher “banto” a ser elevada aos altares da igreja católica.
Espiritualidade: estamos no umbral de uma nova época da história de 
nosso continente. Época plena de um desejo de emancipação total, de 
libertação de qualquer servidão, de maturidade pessoal e integração 
coletiva. notamos aqui os prenúncios do parto doloroso de uma nova 
civilização. (introdução às Conclusões da ii Celam, Medellin, 1968, 4)
Aniversário: 1920 – Transladação dos despojos mortais de Marcelino 
Champagnat, da casa do irmão Francisco (Maisonettes) para a Capela 
de notre dame de l’Hermitage. estavam ocultos desde a expulsão dos 
irmãos da França, em 1903.
Lembrete: amanhã começa o novo ano litúrgico, com o primeiro 
domingo do advento. primeiro sábado do mês. dia Mundial de 
Solidariedade para com as Vítimas da aids. Terceiro dia da novena 
preparatória à festa da imaculada.
Intenção: Maria, primeira discípula, caminhai conosco no seguimento 
de Jesus. pessoas afetadas pelo vírus do HiV e doenças incuráveis. as 
bênçãos do Menino deus para as atividades do mês de sua natividade.

TEMPO dO AdVEnTO
o tempo do advento possui dupla característica: sendo um tempo de 
preparação para as solenidades do natal, em que se comemora a primeira 
vinda do Filho de deus entre os homens, é também um tempo em que, 
por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da 
segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. por este duplo motivo, o 
tempo do advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre 
expectativa. (nalC, nº 39)

34ª semana do Tempo Comum - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ap 22,1-7; Sl 94(95),1-2.3-5.6-7; Lc 21,34-3601 DEZEMBRO

Sábado
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1º dOMInGO dO AdVEnTO - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 33,14-16; Sl 24(25),4bc-5ab.8-9.10.14; 
1Ts 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-3602 DEZEMBRO

domingo

Santo: Viviana, leiga, mártir, roma (século ii). Martirizada durante a 
última perseguição de Juliano, o apóstata. Sobre a sepultura da mártir, 
o papa Simplício mandou construir uma basílica. o escultor bernini a 
representou com os instrumentos do martírio – a coluna, os açoites e a 
coroa do martírio – e um sorriso no rosto.
Espiritualidade: É preciso escutar o mundo porque nele, nos homens 
e nos acontecimentos, apesar das falhas humanas, está o Senhor Jesus, 
fonte e finalidade de toda existência e acontecimento. no mundo e em 
sua trama está o único pastor esperando de nós a atitude do precursor: 
É o Senhor. (Cardeal landazuri, discurso de abertura do ii Celam, 
Medellín, 1968)
Lembrete: Quarto dia da novena preparatória à festa da imaculada.
Intenção: Maria, ensina-nos a servir com todo nosso ser como tu.

Santo: Francisco Xavier, sacerdote jesuíta, espanha (1506-1552), 
memória. em paris, foi companheiro de Santo inácio. em 1541 partiu 
para o oriente e trabalhou na evangelização da Índia e do Japão. Seu 
desejo era evangelizar também na China, mas morreu na orla do mar. 
padroeiro das missões Ad Gentes.
Espiritualidade: diante das culturas que mostram sinais de velhice e 
caducidade, a juventude é chamada a trazer uma revitalização; a manter 
uma “fé na vida”, a conservar sua “faculdade de se alegrar com o que 
começa”. (Medellín, 5.11)
Aniversário: 1956 – o irmão pedro lacunza embarca em barcelona 
com outros irmãos para fundar a obra Marista em roboré, bolívia.

1ª semana do Advento - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 2,1-5; Sl 121(122),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9; Mt 8,5-1103 DEZEMBRO

Segunda-feira
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1ª semana do Advento - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 11,1-10; Sl 71(72),1-2.7-8.12-13.17; Lc 10,21-2404 DEZEMBRO

Terça-feira

Santo: João Calábria, sacerdote, itália (1873-1954). Seu carisma nasce 
da confiança ilimitada na divina providência: “deus é pai e cuida de 
nós”. destinou sua vida ao cuidado de crianças órfãs e abandonadas 
e ao cultivo das vocações sacerdotais na igreja. Foi declarado santo 
no mesmo dia de São Marcelino Champagnat. João damasceno, 
sacerdote, doutor da igreja, Síria (676-753). nasceu em damasco, de 
família Cristã. ordenado sacerdote pelo bispo de Jerusalém, dedicou-
se a recolher em seus escritos o pensamento dos padres da igreja. 
reagiu contra as pretensões dos “iconoclastas”, que queriam destruir as 
imagens sagradas.
Espiritualidade: a igreja convida os jovens “a submergir nas 
claridades da fé” e, assim, introduzir a fé no mundo para vencer as 
formas espirituais da morte, isto é, as filosofias do egoísmo, do prazer, 
do desespero e do nada. (Medellín, 5.12)
Aniversário: 1889 – abertura da primeira escola Marista em popayán, 
Colômbia.
Lembrete: Sexto dia da novena preparatória à festa da imaculada. 
Segundo dia do Tríduo pelas Vocações: nossos noviços.
Intenção: Vocações na igreja. nossa preparação para acolher o Menino 
Jesus neste natal. nossa preparação à festa da imaculada.

Lembrete: Quinto dia da novena preparatória à festa da imaculada. 
primeiro dia do Tríduo pelas Vocações: nossos pré-postulantes e 
postulantes. dia internacional do deficiente Físico. Missa pelos falecidos.
Intenção: Vivência do advento como preparação ao natal do Senhor. 
Falecidos da Família Marista de Champagnat. Vocações na igreja. nossa 
preparação à festa da imaculada Conceição. presença Marista na bolívia.
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Santo: Sabas, monge, palestina (439-532). Fixou seu eremitério em uma 
gruta no vale do Cedrom, em Jerusalém. para entrar e sair, precisava de 
uma escada feita com laços. outros monges fizeram o mesmo, formando 
uma comunidade no local. Fundou outros mosteiros e foi um dos mais 
influentes do anacoretismo do oriente.
Espiritualidade: os jovens são mais sensíveis que os adultos aos valores 
positivos do processo de secularização. esforçam-se por construir um 
mundo mais comunitário que, talvez, vislumbrem com mais clareza que 
os antepassados. estão mais abertos a uma sociedade pluralista e a uma 
dimensão universal da fraternidade. (Medellín, 5.4)
Lembrete: Sétimo dia da novena preparatória à festa da imaculada. 
Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações: jovens irmãos.
Intenção: Vocações na igreja. 

1ª semana do Advento - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 25,6-10ª; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6; Mt 15,29-37; 
8.12-13.17; Lc 10,21-2405 DEZEMBRO

Quarta-feira

Santo: nicolau, bispo, Turquia (†350). Tinha a fama de fazer muitos 
milagres. Seu culto difundiu-se na europa, quando suas relíquias foram 
trazidas para bari, itália, onde foi construída uma basílica. no norte 
europeu é identificado como papai noel.
Espiritualidade: nossa solicitude pastoral recai sobre três setores: a 
promoção do homem e dos povos para os valores de justiça, paz, educação 
e família; a necessidade de uma adaptada evangelização e maturação da 
fé dos povos e das elites, através da catequese e liturgia e a de intensificar a 
unidade e ação pastoral através de estruturas visíveis, também adaptadas às 
novas condições do Continente. (introdução às Conclusões da ii Celam, 
Medellín,1968, 8)
Lembrete: oitavo dia da novena preparatória à festa da imaculada. 
Intenção: Vocações de irmãos, leigas e leigos Maristas. 

1ª semana do Advento - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 26,1-6; Sl 117(118),1.8-9.19-21.25-27ª; Mt 7,21.24-2706 DEZEMBRO

Quinta-feira
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1ª semana do Advento - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 29,17-24; Sl 26(27),1.4.13-14; Mt 9,27-3107 DEZEMBRO

Sexta-feira

Santo: Ambrósio, bispo, doutor da igreja, itália (339-397), memória. eleito 
bispo de Milão, foi pai dos pobres e benfeitor dos oprimidos, defendendo-
os diante das forças políticas. Chegou a vender vasos sagrados para libertar 
escravos. É um dos quatro grandes doutores do ocidente.
Espiritualidade: É imprescindível a ação educadora de igreja com 
o objetivo de que os cristãos considerem sua participação na vida 
política da nação como um dever de consciência e como o exercício da 
caridade, em seu sentido mais nobre e eficaz para a vida da comunidade. 
(Medellín, 1.16)
Lembrete: primeira sexta-feira do mês. nono dia da novena 
preparatória à festa da imaculada.
Intenção: Sagrado Coração de Jesus, infundi em nós a humildade de 
coração e atitudes solidárias.

a solenidade da imaculada Conceição, celebrada em 8 de dezembro 
de 1854, quando o pio iX proclamava, pela Carta apostólica ineffabilis 
deus, o dogma da imaculada Conceição de Maria, ou seja, afirmava que 
Maria, Mãe de Jesus, “foi isenta do pecado original, desde o primeiro 
momento de sua existência, no ventre de sua Mãe”. a festa, porém, já era 
celebrada desde o século Viii e defendida por padres da igreja, como 
irineu de lyon e ambrósio.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Alice dumont, 
argentina (1977). primeira religiosa a morar em uma favela de buenos 
aires, sequestrada, foi martirizada pela polícia por causa da sua 
solidariedade para com as famílias dos desaparecidos políticos.
Espiritualidade: o valor da pessoa, desde a sua concepção, é celebrado 
ainda melhor no encontro da Virgem Maria e isabel e entre as duas crianças, 

IMACuLAdA COnCEIçãO dE MARIA, solenidade
1ª semana do Advento - 1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-3808 DEZEMBRO

Sábado
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que trazem no seio. São precisamente eles, os meninos, a revelarem a 
chegada da era messiânica: no seu encontro, começa a agir a força redentora 
da presença do Filho de deus no meio dos homens. (eV, p .89)
Aniversário: 1984 – Fundação Marista no Quênia. 2003 – Constituição 
da província Marista do brasil Centro-norte. 2015 – Criação da província 
Marista brasil Sul-amazônia.
Lembrete: o XXii Capítulo Geral coloca como modelo “aquela que tudo 
fez entre nós”. dia da Família.
Intenção: louvor à imaculada Conceição. província Marista brasil 
Centro-norte. província Marista brasil Sul-amazônia. irmãos do MiC, 
nairóbi, Quênia. Frutos do XXii Capítulo Geral.

2º dOMInGO dO AdVEnTO - 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Br 5,1-9; Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6; Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-609 DEZEMBRO

domingo

Santo: Leocádia de Toledo, leiga, mártir, espanha (século iV). durante as 
perseguições de diocleciano, a jovem foi levada ao tribunal do governador. 
doce, forte e enamorada do Senhor, resiste às propostas para renegar sua fé. 
Foi colocada no cárcere e aí morreu, devido às condições desumanas.
Espiritualidade: os jovens nos seguirão. os pobres aceitarão de bom 
grado a boa-nova. É de esperar-se que os economistas e os políticos, que 
já anteveem o caminho justo, não serão um freio e sim um estímulo, na 
vanguarda. (paulo Vi, discurso de abertura da ii Celam, Medellín, 1968)
Aniversário: 1879 – Falecimento do ir. luís Maria, alexis labrosse, em 
Saint-Genis-laval, França, aos 70 anos de idade, 2º Superior-Geral, no 
período de 1860 a 1879.
Intenção: Superior-Geral, Conselho Geral, provinciais e Conselheiros 
provinciais.
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2ª semana do Advento - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 35,1-10; Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14; Lc 5,17-2610 DEZEMBRO

Segunda-feira

Santo: Melquíades, papa, África (312). Trabalhou para recuperar os bens 
da igreja, que haviam sido confiscados pela perseguição do estado romano. 
Santo agostinho o chamou de “filho da paz e pai dos cristãos”.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Leonie duquet (1977). 
religiosa missionária francesa, trabalhou na argentina com os mais 
necessitados na defesa de seus direitos. Foi sequestrada pela polícia em sua 
casa. Sabe-se que morreu torturada e seu corpo “desapareceu”.
Espiritualidade: dentro da comunidade educacional, esta Conferência 
Geral recomenda a formação de movimentos juvenis que realizem toda 
espécie de atividades [...] para que se formem líderes. (Medellín, 4.15)
Lembrete: dia da declaração universal dos direitos Humanos pela onu. 
primeira fundação no Quênia.
Intenção:  Garantia dos direitos Humanos para todos. presença Marista 
no Quênia.

Santo: dâmaso I, papa, portugal/itália (305-384). durante seu 
pontificado houve uma explosão de ritos, orações, pregações, com novas 
instituições litúrgicas e catequéticas que ajudaram a alimentar a vida cristã. 
encarregou seu secretário, São Jerônimo, da nova tradução da bíblia em 
latim, conhecida como Vulgata. era irmão de Santa irene.
Espiritualidade: o evangelho de lucas oferece ao religioso irmão um ícone 
em que pode “espelhar-se”. Trata-se do bom samaritano (lc 10,30-37). o 
homem compassivo da Samaria que se faz próximo do irmão que está caído é 
sinal do amor misericordioso do pai. (iMri, 30)
Aniversário: 1974 – padre José Maria da Silva, SM, Superior distrital dos 
padres Maristas (2012-2018), brasil.
Intenção: Vivência do advento em preparação do Santo natal. padres Maristas.

2ª semana do Advento - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 40,1-11; Sl 95(96),1-2.3 e 10ac.11-12.13; Mt 18,12-1411 DEZEMBRO

Terça-feira
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nOSSA SEnhORA dE GuAdALuPE, 
PAdROEIRA dA AMÉRICA LATInA
2ª semana do Advento - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Gl 4,4-7; Sl 95(96),1-2a.2b-3.10;Lc 1,39-4712 DEZEMBRO

Quarta-feira

em 1523, no México, a Virgem apareceu a Juan diego, um piedoso indígena 
asteca. Como sinal, sua imagem ficou estampada na roupa de Juan diego. 
a aparição de nossa Senhora tem um significado especial: a Virgem Maria 
está do lado dos humildes e dos marginalizados e tem nas roupas alguns 
símbolos típicos da cultura indígena.
Santo: Juan diego, indígena, México (1474-1548). primeiro santo 
americano de origem indígena. a ele é atribuído o milagre de ter salvado a 
vida de um rapaz de 19 anos, em 1990, que teve a cabeça fraturada.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Prudencio Mendoza, 
“Tencho” (1983). Seminarista, mártir, Huehuetenango, Guatemala.
Espiritualidade: para reparar erros do passado e para curar enfermidades 
atuais não precisamos cometer novas faltas, porque seriam contra o 
evangelho, contra o espírito da igreja, contra os próprios interesse do 
povo, contra o sinal feliz da hora presente que é o da justiça, em caminho 
rumo à fraternidade e à paz. (paulo Vi, discurso de abertura da ii Celam, 
Medellín, 1968)
Intenção: proteção de nossa Senhora de Guadalupe sobre o Continente 
americano e povo Mexicano.

2ª semana do Advento - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 41,13-20; Sl 144(145),1 e 9.10-11.12-13ab; Mt 11,11-1513 DEZEMBRO

Quinta-feira

Santo: Luzia, leiga, mártir, itália (século iV), memória. Jovem nascida em 
família rica, doou seus bens para seguir o caminho de Cristo. Seu noivo a 
denunciou e ela foi decapitada. em Siracusa, descobertas arqueológicas 
confirmaram a existência do seu culto desde o início do século V: são 
inscrições junto a seu túmulo, nas catacumbas da cidade.
Espiritualidade: os cristãos leigos e leigas são portadores da graça 
batismal, participantes do sacerdócio comum, fundado no único 
sacerdócio de Cristo. nesse sacerdócio se baseia a fraternidade, a 
irmandade, a dignidade de todos na igreja enquanto única família de deus, 
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recebem, pois, o caráter sacramental que os diferencia dos não batizados. 
(Cnbb, doc. 105, n. 110)
Intenção: educandos que concluem o ano letivo neste mês. educadoras 
da educação infantil. Jovens ameaçados por sua opção pelos valores 
evangélicos. deficientes visuais.

Santo: João da Cruz, sacerdote, doutor da igreja, espanha (1542-
1591), memória. Compartilhou com Santa Teresa o projeto da reforma 
carmelitana. Sofreu dolorosas incompreensões, percorrendo seu caminho 
de cruz no qual teve altas iluminações místicas. autor de obras-primas da 
literatura e da espiritualidade cristã.
Espiritualidade: o sacerdócio batismal concede direitos na igreja. dentre 
outros, lembramos alguns: associar-se em movimentos de espiritualidade 
e de apostolado, conhecer a fé, participar dos sacramentos, manifestar-
se e ser ouvidos em questões de fé, cooperar na edificação do povo de 
deus, educar os filhos na fé cristã. aos direitos acrescentam-se os deveres: 
participar do múnus profético, sacerdotal e real-pastoral de Cristo, 
colaborar com os pastores na ação evangelizadora, dar testemunho do 
evangelho em todos os ambientes. (Cnbb, doc. 105, n. 111)
Intenção: a vivência da mística em nossa vida cotidiana. as congregações 
contemplativas.

2ª semana do Advento - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 48,17-19; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Mt 11,16-1914 DEZEMBRO

Sexta-feira

2ª semana do Advento - 2ª semana do Saltério
Liturgia: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80),2ac e 3b.15-16.18-19; Mt 17,10-1315 DEZEMBRO

Sábado

Santo: Maria Crucificada de Rosa, religiosa, itália (1813-1855). 
entregou-se de corpo e alma aos cuidados das vítimas da peste que assolou 
sua cidade. preocupada com o problema social, fundou a Congregação das 
Servas da Caridade.
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Testemunho de vida cristã na América Latina: daniel Bomsbara 
(1975). Membro da Juventude universitária Católica (JuC), mártir dos 
universitários comprometidos com os pobres na argentina.
Espiritualidade: para compreendermos em toda a sua grandeza e dignidade 
a natureza e missão dos cristãos leigos e leigas, podemos dirigir o nosso olhar 
para Maria. nela encontramos a máxima realização da existência cristã. 
por sua fé e obediência à vontade de deus e por sua constante meditação e 
prática da palavra, ela é a discípula mais perfeita do Senhor. Mulher livre, 
forte e discípula de Jesus, Maria foi verdadeiro sujeito na comunidade cristã. 
(Cnbb, doc. 105, n. 113)
Aniversário: 1949 – Viagem dos primeiros irmãos da inglaterra e da 
irlanda para o Sul da nigéria, África.
Lembrete: Missa pelos membros da Família Marista de Champagnat. dia 
da economia Solidária.
Intenção: presença Marista na nigéria. Membros da Família Marista de 
Champagnat. desenvolver a solidariedade com os mais necessitados.

Santo: Adelaide, leiga, França (932-999). Viúva de oto iii, tornou-se 
imperatriz num momento de grandes turbulências. Mulher de elevados 
dons intelectuais, ajudou com generosidade muitas igrejas e mosteiros 
e colaborou ativamente com o movimento de reforma eclesiástica do 
mosteiro de Cluny.
Espiritualidade: os cristãos leigos e leigas se santificam de forma peculiar 
na sua inserção nas realidades temporais, na sua participação nas atividades 
terrenas. Santificam-se no cotidiano, na vida familiar, profissional e social. 
os santos movem o mundo. o horizonte para que deve tender todo o 
caminho pastoral é a santidade. (Cnbb, doc. 105, n. 118)
Aniversário: 1845 – Falecimento do Monsenhor epalle, na ilha de San 
Cristóbal, oceania.

3º dOMInGO dO AdVEnTO - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Sf 3,14-18a; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6; Fl 4,4-7; Lc 3,10-1816 DEZEMBRO

domingo
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Santo: Lázaro, discípulo do Senhor, palestina (século i). irmão de Marta 
e Maria e amigo de Jesus. Vendo Jesus chorar a sua morte, os judeus 
exclamaram: “Vede quanto o amava”. Seu reavivamento é símbolo e 
profecia da ressurreição de Cristo.
Espiritualidade: Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, 
testemunhar amor à igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no 
seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do espírito Santo 
e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo. 
(Cnbb, doc. 105, n. 119)
Lembrete: aniversário do papa Francisco, 1936, buenos aires. preparação 
próxima do natal, de 17 a 24 de dezembro. 2º dia da novena.
Intenção: irmãos, leigas e leigos em retiro. 

3ª semana do Advento - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72),1-2.3-4ab.7-8.17; Mt 1,1-1717 DEZEMBRO

Segunda-feira

3ª semana do Advento - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 23,5-8; Sl 71(72),1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-2418 DEZEMBRO

Terça-feira

Santo: Rufo e Zózimo, mártires, roma (século ii). São policarpo 
escreveu à comunidade de Filipo: "exorto todos a obedecer e exercitar 
sua paciência, que viram com seus próprios olhos, não só nos bem-
aventurados inácio, rufo e Zózimo, mas também entre outros cidadãos, 
o próprio paulo e outros apóstolos". Segundo a tradição, foram os 
fundadores da igreja entre os judeus e os gregos.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Manuel Campo Ruiz 
(1992). Marianista, vítima da corrupção da polícia do rio de Janeiro, 
brasil, assassinado por guardas da prisão, para roubá-lo, quando visitava 
um preso.

Lembrete: início da novena de natal.
Intenção: Missionários Ad Gentes. nosso crescimento em Santidade. 
nossa preparação ao natal. 
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Espiritualidade: “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1). 
Criatura nova, o cristão é livre da escravidão, do pecado e da morte. 
Cada pessoa se revela sujeito ao assumir essa liberdade, essa autonomia 
e essa relacionalidade. o sujeito eclesial é livre quando toma consciência 
da nova criatura que se tornou livre em Cristo e da realidade na qual 
está inserido; é autônomo, quando é capaz de decidir por si mesmo; é 
relacional, quando se abre aos outros e ao mundo. dessa maneira, 
descobre-se responsável por si e pelos outros. (Cnbb, doc. 105, n. 123)
Aniversário: 1830 – Monsenhor Cattet nomeia o pe. Champagnat como 
Superior diocesano da Sociedade de Maria.
Lembrete: 3º dia da novena de natal. dia internacional do Migrante.
Intenção: nossa preparação ao natal. enfermos em fase terminal.

Santo: urbano V, papa (1309-1370). de nobre família da França, 
estudou ciências jurídicas e lecionou jurisprudência em Montpellier e 
avignon. Trocou a toga de magistrado pelo humilde hábito beneditino e, 
logo depois, foi escolhido sucessor do papa inocêncio iV. dirigiu a igreja 
com sabedoria e coragem.
Espiritualidade: o cristão leigo é verdadeiro sujeito na medida em que 
cresce na consciência de sua dignidade de batizado, assume de maneira 
pessoal e livre as interpelações da sua fé, abre-se de maneira integrada às 
relações fundamentais (com deus, com o mundo, consigo mesmo e com 
os outros) e contribui efetivamente na humanização do mundo, rumo a 
um futuro em que deus seja tudo em todos. (Cnbb, doc. 105, n. 124)
Aniversário: 1886 – Chegada dos quatro primeiros irmãos Maristas em 
Gerona, espanha. 
Lembrete: 4º dia da novena de natal.
Intenção: nossa preparação ao natal. presença Marista na espanha.

3ª semana do Advento - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71),3-4a.5-6ab.16-17; Lc 1,5-2519 DEZEMBRO

Quarta-feira
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3ª semana do Advento - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 7,10-14; Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6; Lc 1,26-3820 DEZEMBRO

Quinta-feira

Santo: domingos de Silos, abade, espanha (1000-1073). de família 
pobre, era pastor de ovelhas. ingressou na ordem de São bento e se tornou 
abade. reformou a abadia e começou uma biblioteca que se tornou famosa 
em toda a região. Sobretudo, destacou-se na vida de oração, na disciplina e 
no culto litúrgico.
Espiritualidade:  o processo de autonomia de ação e organização 
do laicato se realiza no interior da comunidade eclesial e, portanto, na 
comunhão com os demais membros e seus pastores. a propósito, o 
documento de Santo domingo recomenda: “promover os Conselhos 
de leigos, em plena comunhão com os pastores e adequada autonomia, 
como lugares de encontro, diálogo e serviço, que contribuam para o 
fortalecimento da unidade, da espiritualidade e organização do laicato”. 
(Cnbb, doc. 105, n. 127)
Lembrete: 5º dia da novena de natal.
Intenção: nossa preparação ao natal. a ordem beneditina. Comunidades 
internacionais Mistas do projeto la Valla 200.

3ª semana do Advento - 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33),2-3.11-12.20-21; Lc 1,39-4521 DEZEMBRO

Sexta-feira

Santo: Pedro Canísio, sacerdote, doutor da igreja, Suíça (1521-1597). 
Fez seus estudos em Colônia e ingressou na Companhia de Jesus. 
Trabalhou durante muitos anos pela pregação e, pelos escritos, na defesa 
e fortalecimento da fé católica. publicou muitas obras, entre as quais se 
destaca o seu Catecismo.
Espiritualidade: o cristão, sujeito na igreja e no mundo, é discípulo 
missionário, seguidor e testemunha de Jesus Cristo. É o cristão maduro na fé, 
que experimentou o encontro pessoal com Jesus Cristo e se dispôs a segui-lo 
com todas as consequências dessa escolha. (Cnbb, doc. 105, n. 132)
Aniversário: 1981 – Chegam ao brasil os primeiros padres Maristas e se 
estabelecem em São paulo.
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Lembrete: 6º dia da novena de natal.
Intenção: nossa preparação ao natal. padres Maristas no brasil. os 
membros da onG FMSi.

Santo: Francisca Xavier Cabrini, religiosa, itália (1850-1917). Fundou 
um instituto religioso para socorrer os milhares de imigrantes italianos 
nas américas, sobretudo na américa do norte. em 30 anos de atividades 
fundou 67 casas na itália, na França, nos estados unidos e no brasil. 
“Senhor, fazei meu coração grande como o mundo”, era a sua súplica.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Francisco “Chico” 
Mendes, 44 anos (1988). líder ecologista em Xapuri, acre, brasil. 
assassinado pelos latifundiários. Massacre em acteal, Chiapas, México 
(1997). paramilitares matam 46 indígenas zotziles pacifistas, reunidos 
em oração.
Espiritualidade: os cristãos não devem se isolar no que é considerado 
“sagrado”. ao contrário, devem aprender a integrar e relacionar todos os 
espaços da vida, descobrindo aí os sinais do reino. (Cnbb, doc. 105, n. 133)
Lembrete: 7º dia da novena de natal.
Intenção: nossa preparação ao natal. bispos, párocos, conselhos 
paroquiais e ministérios leigos das comunidades eclesiais.

3ª semana do Advento - 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; Lc 1,46-5622 DEZEMBRO

Sábado

4º dOMInGO dO AdVEnTO - 4ª semana do Saltério
Liturgia: Mq 5,1-4ª; Sl 79(80),2ac.3b.15-16.18-19; hb 10,5-10; Lc 1,39-45

23 DEZEMBRO

domingo

Santo: João Câncio, sacerdote, polônia (1390-1473). nasceu na cidade de 
Kenty, diocese de Cracóvia. depois de ordenado, exerceu o magistério na 
universidade de Cracóvia e foi pároco de ilkus. uniu piedade e caridade 
para com o próximo, tornando-se modelo para os colegas e discípulos.
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Testemunho de vida cristã na América Latina: Gabriel Maire (1989). 
padre francês, assassinado em Vitória, espírito Santo, por causa de sua 
pastoral em favor dos pobres.
Espiritualidade: o papa Francisco questiona esta postura, denunciando: 
“apesar de se notar uma participação de muitos nos ministérios laicais, 
este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no 
mundo social, político e econômico; limita-se muitas vezes às tarefas no 
seio da igreja, sem um empenhamento real pela aplicação do evangelho 
na transformação da sociedade”. (Cnbb, doc. 105, n. 134)
Lembrete: 8º dia da novena de natal.
Intenção: nossa preparação ao natal. educadores sociais e internos dos 
sistemas prisionais para adolescentes e jovens.

Santo: Paula Isabel Cerioli, leiga e religiosa, itália (1816-1865). após a 
morte do esposo, o nobre e rico Caetano busecchi e pela morte dos quatro 
filhos; três logo após o nascimento e o outro, Carlos, com dezesseis anos, 
começou a receber em seu castelo meninos e meninas abandonados. para 
cuidar deles, fundou a Congregação da Sagrada Família de bérgamo.
Espiritualidade: o motivo imediato que faz irradiar esta “grande alegria” 
é, sem dúvida, o nascimento do Salvador; mas, no natal, manifesta-se 
também o sentido pleno de todo o nascimento humano, pelo que a alegria 
messiânica se revela fundamento e plenitude da alegria por cada criança 
que nasce (cf. Jo 16, 21). (eV,  p. 5)
Aniversário: 1817 – ingresso do irmão lourenço, terceiro membro do 
instituto, em la Valla, França. 1836 – no porto de Havre, embarca o 
primeiro grupo de Missionários Maristas em direção à oceania: o bispo 
pompallier, os padres Chanel, bataillon, bret, Servant e os irmãos Marie-
nizier, Michel e José Xavier.
Lembrete: 9º dia da novena de natal.
Intenção: Vigília de natal. Missões Maristas na oceania.

4ª semana do Advento - 4ª semana do Saltério
Ofício do dia de semana do Tempo do Advento
Liturgia: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89),2-3.4-5.27 e 29; Lc 1,67-7924 DEZEMBRO

Segunda-feira
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TEMPO dO nATAL
o Tempo do natal se estende desde as i Vésperas do natal do Senhor até 
o domingo após o dia 6 de janeiro (nalC, n. 33). “É a comemoração do 
nascimento do Senhor, em que celebramos a ‘troca de dons entre o céu 
e a terra’, pedindo que possamos ‘participar da divindade daquele que 
uniu ao pai a nossa humanidade’ (oração sobre as oferendas, Missa da 
noite de natal). na epifania, celebramos a manifestação de Jesus Cristo, 
Filho de deus, ‘luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação’ 
(prefácio da epifania)” (Guia litúrgico pastoral, p. 12).
um documento de 354, chamado Cronógrafo, confirma a existência em 
roma dessa solenidade, que correspondia à celebração pagã do solstício 
de inverno, chamado "natalis solis invicti", isto é, o nascimento do novo 
sol que, depois da noite mais longa do ano, retoma novo vigor. os cristãos 
desde cedo entenderam que esse sol é Cristo, nascido na manjedoura, para 
trazer a todos a luz da vida plena: "para que todos tenham vida". (Jo 10,10)

nASCIMEnTO dE JESuS, nATAL, solenidade
Liturgia: Is 52,7-10; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4.5-6; 
hb 1,1-6; Jo 1,1-18 ou abrev. 1,1-5.9-1425 DEZEMBRO

Terça-feira

Espiritualidade: no presépio, encontramos a inocência, a 
simplicidade, a ternura e, mesmo, a fragilidade de um deus que toca os 
corações mais insensíveis. não há lugar para medo de um deus que se 
tornou criança. (adr, 21)
Intenção: ação de graças pela encarnação do Filho de deus. as crianças 
que nascem hoje.

Santo: Estêvão, primeiro mártir. Chamado pela Sagrada escritura de 
“homem cheio de fé e do espírito Santo”, foi o primeiro que derramou seu 
sangue em testemunho da fé em Jesus Cristo. Sua morte é narrada nos 
atos dos apóstolos (7,1-60). ali se encontrava também paulo, então um 

SAnTO ESTÊVãO, PRIMEIRO MÁRTIR, festa
Ofício festivo próprio
Oitava do Tempo de natal
Liturgia: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30(31),3cd-4.6 e 8ab.16bc e 17; Mt 10,17-2226 DEZEMBRO

Quarta-feira
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nascido na palestina (século i). Filho de Zebedeu e Salomé, era primo de 
Jesus e pescador do mar da Galileia. Jesus os convidou a segui-lo. João, 
pedro e Tiago formam a tríade privilegiada que Jesus levava consigo nos 
momentos solenes, como na ressurreição da filha de Jairo, no Tabor e no 
Getsêmani. a ele é atribuída a autoria do quarto evangelho, de três cartas 
e do apocalipse.
Espiritualidade: [...] a missão específica dos pais, há que acrescentar: a 
obrigação de acolher e servir a vida compete a todos e deve manifestar-se 
sobretudo a favor da vida em condições de maior fragilidade. (eV, p. 86)
Intenção: amor pelas Sagradas escrituras. São João inspire nossas 
atividades pastorais e formativas.

SãO JOãO, APÓSTOLO E EVAnGELISTA, festa
Ofício festivo próprio 
Oitava do Tempo de natal
Liturgia: 1Jo 1,1-4; Sl 96(97),1-2.5-6.11-12; Jo 20,2-827 DEZEMBRO

Quinta-feira

SAnTOS InOCEnTES MÁRTIRES, festa
Oitava do Tempo de natal
Liturgia: 1Jo 1,5-2, 2; Sl 123(124); Mt 2,13-1828 DEZEMBRO

Sexta-feira

Santos Inocentes,  celebração cristã em homenagem aos Santos inocentes, 
os meninos assassinados no evento bíblico que ficou conhecido como 
Massacre dos inocentes, relatado em Mateus (2,16-18). a festa aos Santos 
inocentes acontece desde o século iV. o culto foi confirmado pelo papa 
pio V, agora santo, para marcar o cumprimento de uma das mais antigas 
profecias, revelada pelo profeta Jeremias: a de que "raquel choraria a morte 
de seus filhos" quando o Messias chegasse.

dos perseguidores da igreja. essa circunstância fez com que recebesse o 
título de “protomártir”.
Espiritualidade: o homem e a mulher, unidos pelo matrimônio, estão 
associados a uma obra divina: por meio do ato da geração, o dom de deus é 
acolhido, e uma nova vida se abre ao futuro. (eV, p. 86)
Intenção: Fidelidade ao nosso batismo. a coragem de professar a nossa 
fé como estêvão.
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Oitava do Tempo de natal
Liturgia: 1Jo 2,3-11; Sl 95(96),1-2a.2b-3.5b-6; Lc 2,22-3529 DEZEMBRO

Sábado

Santo: Tomás Becket, bispo e mártir, inglaterra (1118-1171). nasceu em 
londres. pertencia ao clero de Cantuária e foi chanceler do reino. defendeu 
os direitos da igreja contra o rei Henrique ii, o que lhe acarretou exílio de 
seis anos na Gália. de volta à pátria, sofreu muito até ser assassinado por 
guardas do rei.
Espiritualidade: os movimentos eclesiais, as associações de fiéis e as 
novas comunidades são dons do espírito para a igreja. os cristãos leigos 
e leigas têm liberdade associativa que é um direito próprio e não uma 
concessão da autoridade. os movimentos eclesiais e as associações de fiéis 
são um sinal da providência de deus para a igreja de hoje. (Cnbb, doc. 
105, n. 148)
Intenção: educadores, educandos e pais em viagens de férias. 
Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista.

Espiritualidade: a vida humana atravessa situações de grande 
fragilidade, quer ao entrar no mundo, quer quando sai do tempo para 
ir ancorar-se na eternidade... Se faltam apelos diretos e explícitos para 
salvaguardar a vida humana nas suas origens, especialmente a vida 
ainda não nascida, ou então a vida próxima do seu termo, isso explica-se 
facilmente pelo fato de que a mera possibilidade de ofender, agredir ou 
mesmo negar a vida em tais condições estava fora do horizonte religioso e 
cultural do povo de deus. (eV, p. 86)
Intenção: Crianças vítimas de abusos e de tráfico. Crianças órfãs.



264

Santo: Silvestre I, papa, roma (†335). Governou a igreja de 314 a 335. 
estabeleceu as bases doutrinais e disciplinares necessárias no momento em 
que o cristianismo se tornava religião oficial do império romano. realizou 
o Concílio de niceia, em 325, no qual se definiu a divindade de Cristo. É um 
dos primeiros santos não mártires cultuados pela igreja.
Espiritualidade: a vida sacramental, sobretudo como caminho para uma 
progressiva maturação humana e cristã do matrimônio, é um direito e, 
ainda mais, um dever, e cabe a nós pastores facilitar esse caminho aos casais 
cristãos. (Medellín, 3.11c)
Aniversário: 1852 – Três irmãos Maristas, de beaucamps, vão a londres 
dirigir uma escola, a primeira na europa, fora da França.
Lembrete: dia da esperança e da reconciliação. Concede-se 
indulgência plenária a todas as pessoas que em comunidade, nas igrejas 
ou oratórios, rezarem ou cantarem o “Te deum” em ação de graças.
Intenção: ação de graças pelo bem realizado e dons recebidos ao longo do 
ano. a reconciliação em família, comunidades e nações.

Oitava do Tempo de nATAL
Liturgia: 1Jo 2,18-21; Sl 95(96),1-2.11-12.13; Jo 1,1-1831 DEZEMBRO

Segunda-feira

Espiritualidade: ao modo de nossas primeiras comunidades, espelhamo-
nos na família de nazaré para desenvolver as atitudes que tornam realidade 
o espírito de família: amor e perdão, entreajuda e apoio, esquecimento de si, 
abertura aos outros e alegria. (adr, 30)
Intenção: irmãs Maristas Missionárias. pessoas em depressão e 
desenganadas. nossas Famílias.

SAGRAdA FAMÍLIA: JESuS, MARIA E JOSÉ, solenidade
Liturgia: Eclo 3,3-7.14-17ª; Sl 127(128),1-2.3.4-5; Cl 3,12-21; Lc 2,41-5230 DEZEMBRO

domingo
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Siglas

i assembleia internacional da Missão Marista, Mendes, rJ
Água da rocha
associação de educação Católica
associação nacional de educação Católica do brasil
Constituições dos irmãos Maristas
Comunidades eclesiais de base 
Conferência episcopal latino-americana e Caribenha 
Centro de estudos Maristas
Campanha da Fraternidade
Capítulo Geral 
Conselho indigenista Missionário
Conferência nacional dos bispos do brasil
Conferência dos religiosos do brasil
documento de aparecida - V Conferência do CelaM
distrito Marista da amazônia
dia nacional da Juventude
espiritualidade apostólica Marista
em torno da mesma mesa 
evangelium Gaudium (papa Francisco)
evangelium Vitae (papa João paulo ii)
Fratres Maristæ Scholarum (irmãos Maristas das escolas)
Fundação internacional Marista de Solidariedade
Fourvière, a revolução da Ternura (ir. emili Turú)
instituições de educação Superior
identidade e Missão do religioso irmão na igreja
Jornada Mundial da Juventude
Juventude universitária Católica

AiMM

AdR

AEC 

ANEC 

C 

CEB 

CELAM 

CEM 

CF 

CG 

CiMi 

CNBB 

CRB 

DAp  

DMA 

DNJ 

EAM 

EMM 

EG 

EV 

FMS

FMSi  

FRT 

iES 

iMRi 

JMJ 

JUC 
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La Valla, Casa de Luz (Ir. Emili Turú)
Lumen Gentium
Centro Marista da Ásia 
Centro Internacional Marista de Nairóbi, Quênia
Centro Marista da Ásia e do P
Movimento Champagnat da Família Marista
Montagne, a Dança da Missão (Ir. Emili Turú)
Memória Facultativa

Organização das Nações Unidas
Perfectae Caritatis 
Pastoral Juvenil Marista
Província Marista do Brasil Centro-Norte 
Província Marista do Brasil Centro-Sul
 Província Marista do Brasil Sul-Amazônia
Post scriptum
Sacrosanctum Concilium
Secretariado Interprovincial Marista
Irmãs Maristas Missionárias da Sociedade de Maria
Sobre a Oração – 2016 (Basílio Rueda)
União do Apostolado Católico
União Marista do Brasil
Tempo Comum

LCL 

LG 

MAC 

MI   C

MAPAC 

MChFM 

MDM 

MFac 

  CLAN

ONU 

PC 

PJM 

PMBCN 

PMBCS 

PMBSA 

PS

  CS

SIMAR

SMSM 

SO 

UAC 

UMBRASIL 

TC

Normas sobre o Ano Litúrgico e o Calendário
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