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5. Ritos iniciais (introdutórios)
Audiência geral quarta-feira 20.12.2017

A Missa é composta por duas partes, 

que são 

a Liturgia da Palavra 

e a Liturgia eucarística, 

tão estreitamente unidas entre si, a 

ponto de formar um único ato de culto 
(cf. Sacrosanctum concilium, 56; Ordenamento Geral do Missal 

Romano, 28). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html


A Liturgia da Palavra 
e a Liturgia eucarística
Portanto, 

introduzida por alguns ritos preparatórios 

e concluída por outros, 

a celebração é um único corpo e que não se pode 

separar, 

mas para uma melhor compreensão procurarei 

explicar os seus vários momentos, cada um dos quais é 

capaz de tocar e abranger uma dimensão da nossa 

humanidade. 

É necessário conhecer estes santos sinais para viver 

plenamente a Missa e apreciar toda a sua beleza.



ritos iniciais (introdutórios)
os ritos introdutórios, que incluem 

a entrada dos celebrantes ou do celebrante, 

a saudação — “O Senhor esteja convosco”, “A paz esteja 
convosco” —

- o ato penitencial — “Confesso”, no qual nós pedimos - - --
- perdão pelos nossos pecados —

- o Kyrie eleison, 

- o hino do Glória 

- e a oração da coleta: 

chama-se “oração da coleta” não porque ali se faz a 
coleta das ofertas: é a coleta das intenções de oração de 
todos os povos; e aquela coleta da intenção dos povos 
eleva-se ao céu como prece.



sua finalidade
A sua finalidade — destes ritos introdutórios — é fazer com 

«que os fiéis reunidos formem uma comunidade e se 
predisponham a ouvir com fé a palavra de Deus e a 
celebrar dignamente a Eucaristia» (Ordenamento Geral do 
Missal Romano, 46). 

Não é um bom hábito olhar para o relógio e dizer: “Estou a 
tempo, chego depois do sermão e assim cumpro o 
preceito”. 

A Missa começa com o sinal da cruz, com estes ritos 
introdutórios, porque ali começamos a adorar Deus como 
comunidade. 

E por isso é importante procurar não chegar atrasado mas, 
ao contrário, antecipadamente, a fim de preparar o 
coração para este rito, para esta celebração da 
comunidade.



Geralmente, enquanto se executa o cântico 
de entrada, o sacerdote com os outros 
ministros 

chega processionalmente ao presbitério, 

e aqui 

saúda o altar com uma inclinação e, em 
sinal de veneração, beija-o e, quando há 
incenso, incensa-o. 

Porquê? 

Porque o altar é Cristo: 

é figura de Cristo. 

Quando fitamos o altar, olhamos 
precisamente para onde está Cristo. 

O altar é Cristo. 



Estes gestos, que correm o risco de passar 

despercebidos, são muito significativos, porque 

exprimem desde o início que a Missa é um 

encontro de amor com Cristo o qual , 

«oferecendo o seu corpo na cruz [...] se tornou 

altar, vítima e sacerdote» (Prefácio pascal V). 

Com efeito, sendo sinal de Cristo, 

o altar «é o centro da ação de graças que se 
realiza com a Eucaristia» (Ordenamento Geral 

do Missal Romano, 296), e toda a comunidade 

em volta do altar, que é Cristo;

não para olhar na cara, mas para fitar Cristo, 

porque Cristo está no centro da comunidade e 

não longe dela.



sinal da cruz
Depois há o sinal da cruz. 

O sacerdote que preside faz o sinal e de igual modo o fazem 

todos os membros da assembleia, conscientes de que o ato 

litúrgico se realiza «em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo». 

E aqui passo para outro tema muito pequeno. 

Vistes como as crianças fazem o sinal da cruz? 

Não sabem o que fazem: às vezes fazem um desenho, que 

não é o sinal da cruz. 

Por favor: mãe e pai, avós, ensinai às crianças, desde o início 

— desde pequeninos — a fazer bem o sinal da cruz. 

E explicai-lhes que significa ter a cruz de Jesus como 

proteção. 



E a Missa começa com o sinal da cruz. 

A oração inteira move-se, por assim dizer, no 

espaço da Santíssima Trindade 

“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”

que é espaço de comunhão infinita; tem como 

origem e fim o amor de Deus Uno e Trino, 

manifestado e doado a nós na Cruz de Cristo. 

Com efeito, o seu mistério pascal é dom da 

Trindade, e a Eucaristia brota sempre do seu 

Coração trespassado. 

Portanto, fazendo o sinal da cruz, não só 

recordamos o nosso Batismo, mas afirmamos que 

a prece litúrgica é o encontro com Deus em Jesus 

Cristo, que por nós se encarnou, morreu na cruz e 

ressuscitou glorioso.



saudação litúrgica
Em seguida, o sacerdote dirige 

a saudação litúrgica, com a expressão: 

«O Senhor esteja convosco», ou outra 

semelhante — existem diversas — e a 

assembleia responde: 

«E com o teu espírito». 

Estamos em diálogo; estamos no início 

da Missa e temos que pensar no 

significado de todos estes gestos e 

palavras.



Entramos numa “sinfonia”, na qual ressoam 

vários tons de vozes, e inclusive momentos de 

silêncio, em vista de criar o “acordo” entre todos 

os participantes, ou seja, de nos reconhecermos 

animados por um único Espírito e por um mesmo 

fim. 

Com efeito, «a saudação sacerdotal e a 

resposta do povo manifestam o mistério da 

Igreja congregada» (Ordenamento Geral do 

Missal Romano, 50). 

Exprime-se assim a fé comum e o desejo 

recíproco de estar com o Senhor e de viver a 

unidade com a humanidade inteira.



sinfonia orante
Esta é uma sinfonia orante, que se vai criando e 

apresenta imediatamente um momento muito 

comovedor, pois quem preside convida todos 

a reconhecer os próprios pecados. 

Todos somos pecadores. Não sei, talvez algum 

de vós não seja pecador... Se alguém não é 

pecador, levante a mão, por favor, assim todos 

veremos. 

Mas não há mãos levantadas, está bem: 

tendes uma boa fé! Todos somos pecadores; é 

por isso que no início da Missa pedimos perdão. 



6. O Ato penitencial
Audiência geral quarta-feira 3.01.2018

Não se trata apenas de pensar nos pecados 

cometidos, mas muito mais: é o convite a confessar-nos 

pecadores diante de Deus e da comunidade, perante 

os irmãos, com humildade e sinceridade, como o 

publicado no templo. 

Se verdadeiramente a Eucaristia torna presente o 

Mistério pascal, ou seja, a passagem de Cristo da morte 

para a vida, então a primeira coisa que devemos fazer 

é reconhecer quais são as nossas situações de morte 

para poder ressuscitar com Ele para a nova vida. 

Isto leva-nos a compreender como é importante o ato 

penitencial. 



O ato penitencial está no contexto dos ritos de 

introdução, o ato penitencial. 

Na sua sobriedade, ele favorece a atitude 

com a qual se dispor para celebrar 

dignamente os santos mistérios, ou seja, 

reconhecendo diante de Deus e dos irmãos os 

nossos pecados, reconhecendo que somos 

pecadores. 

Com efeito, o convite do sacerdote é dirigido 

a toda a comunidade em oração, porque 

todos somos pecadores. 



O que pode dar o Senhor a quem já tem o coração 

cheio de si, do próprio sucesso? 

Nada, porque o presunçoso é incapaz de receber o 

perdão, satisfeito como está da sua presumível justiça. 

Pensemos na parábola do fariseu e do publicano, onde 

somente o segundo — o publicano — volta para casa 

justificado, ou seja, perdoado (cf. Lc 18, 9-14). 

Quem está ciente das próprias misérias e abaixa o olhar 

com humildade, sente pousar sobre si o olhar 

misericordioso de Deus. 

Sabemos por experiência que só quantos sabem 

reconhecer os erros e pedir desculpa recebem a 

compreensão e o perdão dos outros.



Ouvir em silêncio a voz da consciência permite 

reconhecer que os nossos pensamentos estão distantes 

dos pensamentos divinos, que as nossas palavras e as 

nossas ações são muitas vezes mundanas, isto é, guiadas 

por escolhas contrárias ao Evangelho. 

Por isso, no início da Missa, realizamos comunitariamente 

o ato penitencial mediante uma fórmula de confissão 

geral, pronunciada na primeira pessoa do singular. 

Cada um confessa a Deus e aos irmãos “que pecou 

muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e 

omissões”. 

Sim, também por omissões, ou seja, que deixei de praticar 

o bem que poderia ter feito. Sentimo-nos muitas vezes 

bons porque — dizemos — “não fiz mal a ninguém”. 



Na realidade, não é suficiente não praticar o 
mal contra o próximo, mas é necessário 
escolher fazer o bem aproveitando as ocasiões 
para dar bom testemunho de que somos 
discípulos de Jesus. 

É bom frisar que confessamos tanto a Deus 
como aos irmãos, que somos pecadores: isto 
ajuda-nos a compreender a dimensão do 
pecado que, enquanto nos separa de Deus, 
também nos divide dos nossos irmãos, e vice-
versa. 

O pecado corta: corta a relação com Deus e 
com os irmãos, corta a relação na família, na 
sociedade e na comunidade: o pecado corta 
sempre, separa, divide.



As palavras que proferimos com os lábios são 
acompanhadas pelo gesto de bater no peito, 
reconhecendo que pequei precisamente por minha 
culpa, e não por culpa de outros. 

Com efeito, muitas vezes acontece que, por medo ou 
vergonha, aponto o dedo para acusar o próximo. 

Custa-nos admitir que somos culpados, mas faz-nos bem 
confessá-lo com sinceridade. 

Confessar os próprios pecados. Recordo-me de uma 
história, narrada por um missionário idoso, de uma mulher 
que foi confessar-se e começou a falar dos erros do 
marido; depois, passou a contar os erros da sogra e em 
seguida os pecados dos vizinhos. 

A um certo ponto, o confessor disse-lhe: “Mas senhora, 
diga-me: acabou? — Muito bem: acabou com os 
pecados dos outros. 

Agora comece a dizer os seus”. Dizer os próprios 
pecados!



Depois da confissão do pecado, 

suplicamos a Bem-Aventurada Virgem 

Maria, os Anjos e os Santos para que 

intercedam junto do Senhor por nós. 

Também nisto é preciosa a comunhão 

dos Santos: ou seja, a intercessão destes 

«amigos e modelos de vida» (Prefácio 

de 1 de novembro) sustém-nos no 

caminho rumo à plena comunhão com 

Deus, quando o pecado será aniquilado 

definitivamente.



Além do “Confesso”, podemos fazer o ato 

penitencial com outras fórmulas, por exemplo: 

«Piedade de nós, Senhor / Contra Vós pecamos. / 

Mostrai-nos, Senhor a vossa misericórdia. / E 

concedei-nos a vossa salvação» (cf. Sl 123, 3; 85, 

8; Jr 14, 20). 

Especialmente aos domingos podemos fazer a 

bênção e a aspersão da água em memória do 

Batismo (cf. OGMR, 51), que cancela todos os 

pecados. 

Como parte do ato penitencial, também é 

possível cantar o Kyrie eleison: com esta antiga 
expressão grega, aclamamos o Senhor —

Kyrios — e imploramos a sua misericórdia (ibid., 

52).



A Sagrada Escritura oferece-nos luminosos 

exemplos de figuras “penitentes” que, 

caindo em si mesmas depois de terem 

cometido o pecado, encontram a 

coragem de tirar a máscara e abrir-se à 

graça que renova o coração. 

Pensemos no rei David e nas palavras a ele 

atribuídas no Salmo: «Tende piedade de 

mim, Senhor, segundo a vossa bondade. 

E conforme a imensidade da vossa 

misericórdia, apagai a minha iniquidade» 

(51 [50], 3). 



Pensemos no filho pródigo que regressa ao 
pai; ou na invocação do publicano: «Ó Deus, 
tende piedade de mim, que sou pecador!» 
(Lc 18, 13). 

Pensemos inclusive em São Pedro, em 
Zaqueu, na samaritana. 

Medir-se com a fragilidade do barro com que 
somos amassados é uma experiência que nos 
fortalece: enquanto nos leva a confrontar-
mos com a nossa debilidade, abre-nos o 
coração para invocar a misericórdia divina 
que transforma e converte. 

E é isto que fazemos no ato penitencial, no 
início da Missa.



7. O canto do “Glória”
Audiência geral de quarta-feira 10.01.2018

Precisamente do encontro entre a miséria 
humana e a misericórdia divina adquire vida a 
gratidão expressa no “Glória”, «um hino 
antiquíssimo e venerável com o qual a Igreja, 
congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a 
Deus Pai e ao Cordeiro» (Ordenamento Geral do 
Missal Romano, 53).

O início deste hino — “Glória a Deus nas alturas” 
— retoma o cântico dos Anjos no nascimento de 
Jesus em Belém, anúncio jubiloso do abraço entre 
céu e terra. Este canto inclui-nos também a nós 
reunidos em oração: «Gloria a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens de boa vontade».



“coleta”
a oração adquire forma particular na prece 

denominada “coleta”, por meio da qual se expressa o 

caráter próprio da celebração, que varia de acordo 

com os dias e os tempos do ano (cf. ibid., 54). 

Mediante o convite «oremos», o sacerdote exorta o 

povo a recolher-se com ele num momento de silêncio, 

com a finalidade de tomar consciência de estar na 

presença de Deus e fazer emergir, cada qual no próprio 

coração, as intenções pessoais com as quais participa 

na Missa (cf. ibid., 54). 

O sacerdote diz «oremos»; e depois há um momento de 

silêncio, e cada um pensa naquilo de que precisa, que 

deseja pedir, na oração.



Silêncio

O silêncio não se reduz à ausência 

de palavras, mas consiste em 

predispor-se a ouvir outras vozes: 

- a do nosso coração 

- e, sobretudo, a voz do Espírito 

Santo. 



Na liturgia, a natureza do silêncio sagrado 

depende do momento em que se realiza: 

- «Durante o Ato penitencial 

e após o convite à oração, 

ajuda o recolhimento; 

- depois da leitura ou da homilia, 

é uma exortação a meditar brevemente 

sobre o que se ouviu; 

- após a Comunhão, favorece a prece 

interior de louvor e de súplica» (ibid., 45).



Portanto, antes da oração inicial, o silêncio 

ajuda a recolher-nos em nós mesmos e a 

pensar por que estamos ali. 

Eis, então, a importância de ouvir o nosso 

espírito para o abrir depois ao Senhor. 

Talvez tenhamos vivido dias de cansaço, de 

alegria, de dor, e queremos dizê-lo ao Senhor, 

invocar a sua ajuda, pedir que esteja próximo 

de nós; temos familiares e amigos doentes, ou 

que atravessam provações difíceis; 

desejamos confiar a Deus o destino da Igreja 

e do mundo. 



É para isto que serve o breve silêncio antes que 

o sacerdote, recolhendo as intenções de cada 

um, recite em voz alta a Deus, em nome de 

todos, a oração comum que conclui os ritos de 

introdução, realizando precisamente a “coleta” 

das intenções individuais. 

Recomendo vivamente aos sacerdotes que 

observem este momento de silêncio e não se 

apressem: «oremos», e que se faça silêncio. 

Recomendo isto aos presbíteros. 

Sem este silêncio, corremos o risco de 

descuidar o recolhimento da alma.



O sacerdote recita esta súplica, esta 
oração de coleta, de braços abertos: 

é a atitude do orante, assumida pelos 
cristãos desde os primeiros séculos 

— como testemunham os afrescos das 
catacumbas romanas —

para imitar Cristo de braços abertos no 
madeiro da cruz. 

Ali Cristo é o Orante e, ao mesmo tempo, 
a oração! No Crucificado reconhecemos 
o Sacerdote que oferece a Deus o culto 
que lhe é agradável, ou seja, a 
obediência filial.



No Rito Romano as orações são concisas, 
mas ricas de significado: podem fazer-se 
muitas meditações bonitas sobre estas 
preces. 

Muito belas! 

Voltar a meditar os seus textos, até fora 
da Missa, pode ajudar-nos a aprender 
como dirigir-nos a Deus, o que pedir, que 
palavras usar. 

Possa a liturgia tornar-se para todos nós 
uma verdadeira escola de oração.
•



8. Liturgia da Palavra,
I. Diálogo de Deus e seu povo
Audiência geral de quarta-feira 31.01.2018

é uma parte constitutiva porque nos reunimos 
precisamente para ouvir aquilo que Deus fez e 
ainda tenciona realizar por nós. 

É uma experiência que acontece “diretamente” e 
não por ter ouvido falar, pois «quando na Igreja se 
lê a Sagrada Escritura, 

é o próprio Deus que fala ao seu povo; 

e Cristo, presente na palavra, anuncia o 
Evangelho» (Ordenamento Geral do Missal 
Romano, 29; cf. Const. Sacrosanctum concilium, 7; 
33). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html


E quantas vezes, enquanto se lê a Palavra de Deus, se 
comenta: “Olha aquele..., olha aquela... olha o chapéu que 
ela tem: é ridículo...”. E começa-se a fazer comentários. Não 
é verdade? 

Pode-se falar durante a leitura da Palavra de Deus? 
[respondem: “não!”]. Não, porque se tu tagarelas com as 
pessoas não ouves a Palavra de Deus.

Quando se lê a Palavra de Deus na Bíblia 

a primeira Leitura, 

a segunda, 

o Salmo responsorial

e o Evangelho
devemos ouvir, abrir o coração, pois é o próprio Deus que 
nos fala, e não podemos pensar noutras coisas nem falar de 
outros assuntos. Entendestes?... 

Explicar-vos-ei o que acontece nesta Liturgia da Palavra.



As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito, 

para se tornar Palavra viva, pronunciada por 

Deus. 

É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala 

e nos interpela, a nós que ouvimos com fé. 

O Espírito «que falou por meio dos profetas» 

(Credo), inspirando os autores sagrados, faz com 

que «a Palavra de Deus atue realmente nos 

corações aquilo que faz ressoar aos ouvidos» 
(Lecionário, Introd., 9). 



Mas para ouvir a palavra de Deus é necessário 
ter também o coração aberto para receber a 
palavra no coração. 

Deus fala e nós prestamos-lhe ouvidos, para 
depois pôr em prática quanto ouvimos. 

É muito importante ouvir. 

Às vezes, talvez, não entendemos bem porque 
algumas leituras são um pouco difíceis. 

Mas Deus fala-nos igualmente de outro modo. 

[É preciso estar] em silêncio e ouvir a Palavra de 
Deus. 

Não vos esqueçais disto. 

Na Missa, quando começam as leituras, 
ouçamos a Palavra de Deus.



Temos necessidade de o ouvir! 

Com efeito, é uma questão de vida, como bem 

lembra a expressão incisiva de que «não só de 

pão vive o homem, mas de toda a palavra que 

sai da boca de Deus» (Mt 4, 4). 

A vida que nos dá a Palavra de Deus. Neste 

sentido, falamos da Liturgia da Palavra como da 

“mesa” que o Senhor prepara para alimentar a 

nossa vida espiritual. 

A da liturgia é uma mesa abundante, que haure 

amplamente dos tesouros da Bíblia (cf. SC, 51), 

tanto do Antigo como do Novo Testamento, 

porque neles é anunciado pela Igreja o único e 

idêntico mistério de Cristo (cf. Lecionário, Introd., 

5).

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html


Pensemos na riqueza das leituras bíblicas 
oferecidas pelos três ciclos dominicais 
que, à luz dos Evangelhos Sinóticos, nos 
acompanham ao longo do ano litúrgico: 
uma grande riqueza. 

Aqui desejo recordar também a 
importância do 

Salmo responsorial, cuja função consiste 
em favorecer a meditação do que se 
ouve na leitura que o precede. 

É bom que o Salmo seja valorizado 
através do cântico, pelo menos no refrão 
(cf. OGMR, 61; Lecionário, Introd., 19-22).



A proclamação litúrgica das mesmas leituras, 
com os cânticos tirados da Sagrada Escritura, 
exprime e favorece a comunhão eclesial, 
acompanhando o caminho de todos e de 
cada um. 

Portanto, compreende-se por que são proibidas 
algumas escolhas subjetivas, como a omissão 
de leituras ou a sua substituição com textos não 
bíblicos. 

Ouvi dizer que alguém, quando há uma notícia, 
lê o jornal, porque é a manchete do dia. Não! 

A Palavra de Deus é a Palavra de Deus! 

Depois podemos ler o jornal. Mas ali lê-se a 
Palavra de Deus.



É o Senhor que nos fala. Substituir aquela 
Palavra com outras empobrece e compromete 
o diálogo entre Deus e o seu povo em oração. 

Ao contrário, [exige-se] 

a dignidade do ambão

e o uso do Lecionário, 

a disponibilidade de bons leitores e salmistas. 

Mas é preciso procurar bons leitores, 

que saibam ler, e não aqueles que leem 
[deturpando as palavras] e não se entende 
nada. 

É assim. Bons leitores! Devem preparar-se e 
ensaiar antes da Missa, para ler bem. 

E isto cria um clima de silêncio receptivo.



Sabemos que a palavra do Senhor é uma ajuda 

indispensável para não nos perdermos, como 

oportunamente reconhece o Salmista que, 

dirigindo-se ao Senhor, confessa: 

«A vossa palavra é uma lâmpada que ilumina os 

meus passos, uma luz no meu caminho» (Sl 119 

[118], 105). 

Como poderíamos enfrentar a nossa 

peregrinação terrena, com as suas dificuldades e 

provações, sem ser regularmente alimentados e 

iluminados pela Palavra de Deus que ressoa na 

liturgia?



Sem dúvida, não é suficiente 

escutar com os ouvidos, 

sem acolher no coração a semente da Palavra 

divina, permitindo que ela produza frutos. 

Lembremo-nos da parábola do semeador e dos 

vários resultados alcançados, conformidade 

com os diversos tipos de terreno (cf. Mc 4, 14-20). 

A ação do Espírito, que torna eficaz a resposta, 

tem necessidade de corações que se deixem 

modelar e cultivar, de modo que quanto é 

ouvido na Missa passe para a vida de todos os 

dias, segundo a admoestação do Apóstolo 

Tiago: «Sede cumpridores da Palavra e não 

apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos» 

(Tg 1, 22).



o percurso da Palavra de Deus:

A Palavra de Deus percorre um caminho 
dentro de nós. 

Escutamo-la com os ouvidos e ela passa para 
o coração; não permanece nos ouvidos, mas 
deve chegar ao coração; e do coração às 
mãos, às boas obras. 

Eis o percurso da Palavra de Deus: 

dos ouvidos ao coração e às mãos. 

Aprendamos estas coisas.



aclamação 

«a assembleia dos fiéis acolhe 

e saúda o Senhor que está 

prestes a falar no Evangelho».



II. Evangelho e homilia
Audiência geral de quarta-feira 7.02.2018

O diálogo entre Deus e o seu povo, 

desenvolvido na Liturgia da Palavra da Missa, 

alcança o ápice na proclamação do 

Evangelho.

Do mesmo modo que os mistérios de Cristo 

iluminam toda a revelação bíblica, assim, na 

Liturgia da Palavra, o Evangelho constitui a luz 

para compreender o sentido dos textos bíblicos 

que o precedem, tanto do Antigo como do 

Novo Testamento.



honra e veneração
a liturgia distingue o Evangelho das outras leituras, 

circundando-o de honra e veneração especiais.

Com efeito, a sua leitura é reservada ao ministro 

ordenado, que no final beija o Livro; 

pomo-nos à escuta de pé, traçando um sinal da cruz na 

testa, nos lábios e no peito; 

os círios e o incenso honram Cristo que, mediante a 

leitura evangélica, faz ressoar a sua palavra eficaz. 

Destes sinais a assembleia reconhece a presença de 

Cristo, o qual lhe dirige a “boa notícia” que converte e 

transforma.



Tem lugar um discurso direto, como 

atestam as aclamações com as quais 

se responde à proclamação: «Glória 

a Vós, ó Senhor» e «Louvor a Vós, ó 

Cristo». 

Levantamo-nos para ouvir o 

Evangelho: ali é Cristo quem nos fala. 

É por isso que prestamos atenção, 

porque se trata de um diálogo direto. 

É o Senhor quem nos fala.



• na Missa não lemos o Evangelho para saber o que 
aconteceu, mas ouvimos o Evangelho para tomar 
consciência do que fez e disse Jesus outrora; 

• e aquela Palavra é viva, a Palavra de Jesus que está 
no Evangelho é viva e chega ao meu coração. 

• Por isso, ouvir o Evangelho é muito importante, com o 
coração aberto, porque é Palavra viva. 

• Santo Agostinho escreve que «a boca de Cristo é o 
Evangelho. 

• Ele reina no céu, mas não cessa de falar na terra».[4]

• Se é verdade que na Liturgia «Cristo ainda anuncia o 
Evangelho»,[5] consequentemente, participando na 
Missa, devemos dar-lhe uma resposta. 

• Nós ouvimos o Evangelho e devemos dar uma resposta 
na nossa vida.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180207_udienza-generale.html#_ftn4
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homilia
Para transmitir a sua mensagem, Cristo serve-se 
inclusive da palavra do sacerdote que, após o 
Evangelho, pronuncia a homilia.[6]

Recomendada vivamente pelo Concílio Vaticano II 
come parte da própria Liturgia,[7] a homilia não é 
um discurso de circunstância — nem sequer uma 
catequese, como esta que agora faço — nem 
uma conferência, nem sequer uma lição;

O contexto litúrgico «exige que a pregação oriente 
a assembleia, e também o pregador, para uma 
comunhão com Cristo na Eucaristia, que transforme 
a vida».[9]

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180207_udienza-generale.html#_ftn6
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O que é a homilia?
É «um retomar este diálogo que já está estabelecido entre 

o Senhor e o seu povo»,[8] para que seja posta em prática 

na vida. 

A autêntica exegese do Evangelho é a nossa vida santa! 

A Palavra do Senhor termina a sua corrida fazendo-se 

carne em nós, traduzindo-se em obras, como aconteceu 

em Maria e nos Santos. 

Recordai aquilo que eu disse na última vez, a Palavra do 

Senhor entra pelos ouvidos, chega ao coração e vai às 

mãos, às boas obras. 

E também a homilia segue a Palavra do Senhor, fazendo 

inclusive este percurso para nos ajudar, a fim de que a 

Palavra do Senhor chegue às mãos, passando pelo 

coração.
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Já abordei o tema da homilia na 

Exortação Evangelii gaudium, onde 

recordei que o contexto litúrgico 

“exige que a pregação oriente a 

assembleia, e também o pregador, 

para uma comunhão com Cristo 

na Eucaristia, que transforme a 

vida”. [9]

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180207_udienza-generale.html#_ftn9


• Quem profere a homilia deve cumprir bem o seu 

ministério — aquele que prega, sacerdote, diácono ou 

bispo — oferecendo um serviço real a todos aqueles 

que participam na Missa, 

• mas também quantos o ouvem, devem desempenhar 

a sua parte. 

• Antes de tudo, prestando a devida atenção, ou seja, 

assumindo as justas disposições interiores, sem 

pretensões subjetivas, consciente de que cada 

pregador tem qualidades e limites. Se às vezes há 

motivos para se entediar, porque a homilia é longa, ou 

não está centrada, ou é incompreensível, outras vezes, 

ao contrário, o obstáculo é o preconceito.



• E quem pronuncia a homilia deve estar 
consciente de que não faz algo próprio, mas 
prega dando voz a Jesus, prega a Palavra de 
Jesus. 

• E a homilia deve ser bem preparada, deve ser 
breve, breve! Dizia-me um sacerdote que 
certa vez tinha ido a outra cidade, onde 
moravam os pais, e o pai disse-lhe: “Sabes, 
estou feliz, porque com os meus amigos 
encontramos uma igreja onde se celebra a 
Missa sem homilia!”. 

• E quantas vezes vemos que na homilia alguns 
adormecem, outros conversam, ou saem para 
fumar um cigarro... Por isso, por favor, que a 
homilia seja curta, mas bem preparada.



E como se prepara uma homilia, caros 
sacerdotes, diáconos, bispos? Como se 
prepara? 
Com a oração, 
com o estudo da Palavra de Deus 
e fazendo uma síntese clara e breve, 
não deve superar 10 minutos, 
por favor! 



Concluindo, 

podemos dizer que na Liturgia da Palavra, 
mediante o Evangelho e a homilia, Deus 
dialoga com o seu povo, que o ouve com 
atenção e veneração e, ao mesmo tempo, 
reconhece-o presente e ativo. 

Portanto, se nos pusermos à escuta da “boa 
notícia”, seremos convertidos e 
transformados por ela e, 
consequentemente, capazes de 
transformar a nós mesmos e ao mundo. 
Porquê? Porque a Boa Notícia, a Palavra de 
Deus entra pelos ouvidos, vai ao coração e 
chega às mãos para fazer boas obras.
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