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TEMPO COMUM

Cor litúrgica 

VERDE - símbolo 
da esperança

Mt 4,18-22

Mc 1,16-20

Lc 5,1-11



Em cada semana, no dia que ela chamou domingo,
comemora a ressurreição do Senhor, como a celebra
também uma vez por ano unida à memória da sua
paixão na Páscoa, a maior das solenidades. Revela
todo o mistério de Cristo no decorrer do ano desde a
encarnação e nascimento até a Ascenção ao
Pentecostes a expectativa da feliz Esperança e da
vinda do Senhor.

Com esta recordação dos mistérios da Redenção, a
igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e
merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar
como que presentes a todo o tempo para que os fiéis
sejam postos em contato com eles e sejam repletos
da graça e da salvação. SC 102



33 ou 34 semanas do tempo comum

Não se celebram aspectos particulares da vida de
Cristo, omemora-se nelas o próprio mistério de
Cristo é venerado em sua globalidade,
especialmente nos domingos. Esse tempo foi
chamado de tempo per annum ou comum.



Quando começa e quando termina o tempo
comum?

2ª feira depois do batismo do Senhor e pausa no
dia anterior a 4ª feira de cinzas.

2ª feira depois de Pentecostes e termina na 1ª
vésperas do primeiro domingo do advento.



Festa de Cristo Rei é uma das festas mais importantes no
calendário litúrgico, nela celebramos Cristo que é o Rei do
universo. O seu Reino é o Reino da verdade e da vida, da
santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz.

O ano litúrgico termina com esta que salienta a importância
de Cristo como centro da história universal. É o alfa e o
ômega, o princípio e o fim. Cristo reina nas pessoas com a
mensagem de amor, justiça e serviço. O Reino de Cristo é
eterno e universal, quer dizer, para sempre e para todos os
homens.

A celebração da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo, fecha o Ano Litúrgico onde meditamos,
sobretudo no mistério de sua vida, sua pregação e o anúncio
do Reino de Deus. Concluindo o ano litúrgico com esta
solenidade, somos transladados para um novo ano litúrgico.





As Sagradas Escrituras e o ano litúrgico

A liturgia é, antes de tudo, culto santificante,
todavia contém rica instrução ao povo de 

Deus para a qual é importantíssima leitura da 
Sagrada Escritura, por isso o Concílio 

Vaticano II, estabeleceu que houvesse nas 
celebrações litúrgicas uma mais abundante, 

mais variada e mais adequada leitura da 
Bíblia. A recuperação da leitura da maior 

parte dos livros da escritura acontece durante 
o tempo comum. SC 24, ,35



As leituras neste tempo litúrgico

Neste longo período do ano litúrgico, devemos prestar
especial atenção ao lecionário tanto dominical como
ferial (semanal) é o tempo em que a comunidade
celebra o mistério Pascal e sublinha as exigências
morais da vida nova.





A leitura semi-contínua do
evangelho ocupa o centro da
espiritualidade cristã, porque
nos propõem a própria vida, as
palavras de Jesus, não apenas
nas celebrações dos seus
grandes mistérios, mas também
na normalidade evangélica da
palavra de Jesus, de seus gestos
e de seus ensinamentos.
Assumir esse mistério de Cristo
no tempo durante o ano
significa levar a sério o fato de
sermos discípulos, escutarmos
e seguirmos o Mestre na vida
quotidiana...



Uma escuta que nos ajuda a 

nos avaliar enquanto discípulos 



Evangelhos

Depois da Epifania são lidos o início da
pregação do Senhor, o convite que faz
para que o sigam, VEM E SEGUE-ME!
inícios que se relaciona muito bem com o
batismo no Jordão e com as primeiras
manifestações.

O término do ano litúrgico desemboca
naturalmente no tema escatológico,
característico dos últimos domingos; este
tema, de fato, aflora, às vezes mais às
vezes menos acentuadamente, nos
capítulos dos evangelhos que precedem a
narração da paixão.



No ANO B, são inseridos depois de do 15º domingo, 5
leituras tiradas do capítulo 6 de São João (discurso sobre o
pão da vida) é uma inserção natural não forçada, porque a
multiplicação dos pães narrada pelo evangelho de João,
substitui a passagem paralela de Marcos e o completa por
ser um evangelho menor.

.





Cada Ano Litúrgico dominical é dedicado a um evangelista
sinótico (original seria a mesma visão, parecido), Mateus
(a), Marcos (b) ou Lucas (c) e João aparece nos dias de festa
e solenidades, e, principalmente no Tempo Pascal. Para que
a cada ano tenhamos a experiência de acompanhar o ponto
de vista de cada evangelista a respeito do conhecimento
que tinham de Jesus.

O ano B é dedicado ao Evangelho de Marcos. O centro do
Evangelho de São Marcos é o segredo messiânico, ou seja,
Marcos quer revelar aos seus leitores a identidade do
Messias. Ao mesmo tempo humano e divino, Jesus Cristo
vem instaurar um reino de amor e de paz para a
humanidade. Marcos ao longo do seu Evangelho nos revela
aos poucos quem é esse Messias e o que é o Reino que veio
instaurar. Grande pergunta neste evangelho: QUEM É ESSE?



1ª LEITURA A.T                                         EVANGELHO

Leituras do antigo testamento

Foram escolhidas de modo a terem uma desejada
referência com as respectivas passagens dos
evangelhos, para evitar muita diversidade entre as
leituras de cada missa e especialmente para
demonstrar a unidade dos dois testamentos.

O texto do A.T é determinado pelo Evangelho 
ANÚNCIO E REALIZAÇÃO EM CRISTO



Todavia o Tesouro da palavra de Deus ficará de
tal modo aberto que os participantes da Santa
Missa dominical, poderão conhecer quase todas
as páginas mais importantes do Antigo
Testamento.



6º DOMINGO T.C., ANO B



Epistolas

É feita a leitura semicontínua das epístolas de
Paulo e de Tiago (as de Pedro e João são lidas no
tempo Pascal e no tempo natalino). A primeira
carta aos Coríntios porque é longa e por causa da
diversidade dos argumentos nela tratados foi
distribuído nos três anos, no começo do tempo
comum. Assim também foi julgado oportuno a
Carta aos Hebreus em duas partes: uma para o
ano B e outra para o ano C.



As leituras do 34º quarto domingo que é o 
último

Referem-se a Cristo rei do universo que,
tipologicamente prenunciado no rei Davi e
proclamado entre as humilhações da Cruz,
agora reina na Igreja e voltará no fim dos
tempos. Neste domingo de fato celebra-se a
solenidade do senhor Jesus Cristo rei do
universo.





LEITURAS FERIAIS

Evangelhos

Ordenamento adotado prevê que se leia
primeiramente Marcos das semanas 1 a 9, depois
Mateus da semanas 10 a 21, em seguida Lucas
das semanas 22 a 34. Os capítulos de 1 a 12 de
MarcoS são lidos por inteiro; ficam de fora
apenas 2 perícopes do capítulo 6, que são lidas
nas férias de outros tempos.



Primeira leitura

O ordenamento da primeira leitura, como está
pré-disposto, permite ler ora o antigo, ora NO
novo testamento, em períodos alternados de
algumas semanas, conforme o tamanho dos
vários livros.

1 – novo testamento. são lidas partes amplas de
cada uma das epístolas, de tal modo que se possa
captar o seu conteúdo essencial.



Antigo Testamento

Deu-se preferência aos trechos que ressaltam
melhor a característica própria de cada livro. A
escolha dos textos históricos foi feita uma espécie
de compêndio da salvação antes da encarnação
do Senhor. Não se pretendia trazer ações muito
longas e, por isso, foi feita uma escolha de
versículos, de modo que a leitura se tornasse ágil.
Além disso, para ilustrar o significado religioso de
certos acontecimentos históricos, de vez em
quando foram trazidos algum texto dos livros
sapienciais e colocados no lecionário como
introdução ou conclusão da série histórica.



Fim do ano litúrgico

São lindos os livros de conteúdo escatológico,
isto é, Daniel e Apocalipse, correspondendo
com a característica própria deste último
período.





Espiritualidade do tempo litúrgico

Neste período do tempo comum, deve ser
lembrado e cultivado o sentido do domingo,
como Páscoa semanal e dia da assembleia. A
leitura semicontínua dos evangelhos sinóticos,
permite através da ação de Jesus, inspirar os fiéis
para uma vida nova. A medida que ouvem o
anúncio da salvação, recebem esta salvação, vai
se formando no cristão um novo ser aos moldes
de Cristo.



A Palavra de Deus na Sagrada Liturgia 

Inspira os fiéis para uma vida nova – Até que Cristo 
seja formado em vós.

Ouvem o anúncio da salvação

Recebem e experimentam a salvação que se realiza no 
agora da sagrada liturgia 

Vivem como salvos – Parecidos com Jesus 

Anunciam o que experimentam 


