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Ciclo do Natal

• O Ano Litúrgico da Igreja não coincide com o ano civil.

Ele tem início com o Advento, período de alegre espera, de esperança, de
preparação para a chegada de Cristo que vem no Natal e de seu eminente
retorno.

Após as quatro semanas do Advento celebramos o mistério da encarnação e
do nascimento humano do Verbo divino no Natal. O Verbo se faz carne e vem
habitar entre nós.

• Na semana seguinte ao Natal celebramos a Epifania, onde Jesus se
manifesta às nações como o Filho de Deus.

• O ciclo do Natal se encerra com a celebração do Batismo do Senhor, que
marca o início da missão de Jesus que culminará com a Páscoa.



Ciclo do natal



Advento: “Vinde, Senhor Jesus”

• É um tempo de grande esperança que leva à reflexão sobre a origem de

vida, onde se aguarda com grande convicção a vinda do Salvador que

mudará as trevas em luz e fará transparecer o rosto do Pai aqui na terra.



Duas finalidades:

a)Refletir sobre a 2ª vinda de Cristo (nos dois primeiros domingos)

b)Preparação do Natal de Jesus (preparação próxima do Natal)

• Característica principal: tempo de alegre expectativa, vivenciado na

sobriedade.

• Personagens:

Isaías – profeta e intercessor para que venha o justo;

João Batista – profeta, preparar os caminhos, batizador;

Maria – aceita o plano divino e se engravida de Deus;

José – o justo que aceita a vontade divina pela fé



LITURGIA DO ADVENTO

a)Palavra de Deus

1° Domingo - Vigilante espera do Senhor

(2a vinda)

2° Domingo - Preparai os caminhos do

Senhor (2a vinda – ir ao encontro do

Senhor)

3° Domingo - Alegria! O Senhor está

próximo

4° Domingo - Encarnação do Verbo



O Avento Tem duas características, marcadas por dois momentos.

O primeiro vai do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro.

Neste primeiro momento, a liturgia fala-nos da segunda vinda do Senhor no

fim dos tempos, a chamada escatologia cristã.

Já o segundo momento vai do dia 17 ao dia 24 de dezembro. É como que a

"semana santa" do Natal. Neste período, a liturgia vai nos falar mais

diretamente da primeira vinda do Senhor, no Natal.

No Advento temos quatro domingos, o terceiro chamado "Gaudete", isto é,

domingo da alegria.



Podemos dizer que os quatro domingos do Advento simbolizam os

quatro grandes períodos em que Deus preparou a humanidade, de

maneira progressiva, para a grande obra da redenção em Cristo.

Esses quatro períodos são:

1º) O tempo que vai de Adão a Noé

2º) O tempo de Noé a Abraão

3º) O tempo de Abraão a Moisés

4º) O tempo que vai de Moisés a Cristo. Com Abraão começa,

historicamente, a caminhada da salvação (Cf. Gn 12).



Os quatro domingos simbolizam também as quatro estações do ano

solar e as quatro semanas do mês lunar. Aqui pode-se ver a harmonia

entre tempo histórico e tempo cósmico.

Também a coroa do Advento, em sua forma circular, com suas quatro velas,

quer chamar nossa atenção, já no início do Ano Litúrgico, para o mistério de

Deus que nele vamos celebrar. A cor verde dos ramos da coroa (pinheiro,

principalmente), fala do mistério cristão, que nunca perde o seu verdor, e

simboliza então a esperança e a vida eterna.

Não é tempo penitencial, no sentido próprio e litúrgico, mas tempo de

expectativa, de moderação e de esperança.



Solenidade do Natal: A Luz Resplandeceu e o Verbo Chegou!

O tempo do Natal envolve praticamente duas semanas, tem início na noite

do dia 24 de dezembro e termina no Domingo da solenidade da Epifania do

Senhor.

A celebração do Natal do Senhor prolonga-se por oito dias denominados

“Oitava do Natal” (como se fosse um único dia).

Dentro deste tempo celebramos algumas festas e solenidades, como: a

festa da Sagrada Família, que nos recorda a pessoa de José, de Maria e

do Menino Jesus, quando recordamos muitas circunstâncias de nossa vida

tomando como exemplo o nosso núcleo familiar contraposto ao modelo da

Família de Nazaré.



O Natal é a celebração principal de todo o ciclo natalino.

Cristo nasce em Belém da Judéia, numa noite fria (inverno), mas traz do céu

o calor vitalizante da santidade de Deus, em mensagem de paz dirigida

sobretudo aos pobres, com quem se identifica mais plenamente,

cumulando-os das riquezas do Reino.

Sua "noite feliz" sinaliza para a "noite fulgurante" da Sagrada Vigília Pascal

do Sábado Santo, onde as trevas são dissipadas, definitivamente, pela luz

do Cristo Ressuscitado.

No Natal dá-se a união hipostática, ou seja, a natureza divina une-se à

natureza humana, numa só pessoa, a pessoa do Verbo Encarnado (Cf. Jo

1,14), mistério que transcende a compreensão humana. É pura humildade

de Deus e pura gratuidade do amor divino



Como o Advento, tem também o Tempo do Natal dois momentos.

Um, imediato: é a Oitava do Natal, que prolonga a solenidade natalina por

oito dias, encerrando-se no dia primeiro de janeiro.

O segundo momento vai de 2 de janeiro até a Festa do Batismo do Senhor,

quando então se encerra o ciclo natalino.



Presépio afirma a divindade e humanidade de Jesus

Kronos e Kairós

O Menino em Cruz

A Virgem e São José ajoelhados e 

em Pé



Os animais:

Boi

Jumento



Os animais:

Galo



ESTRELA

Ressurreição

deuses adoram o 

Verdadeiro Deus



Reis adoram o rei maior;

 Idolatras e pagãos;

Conversão dos povos.

Ouro

incenso

Mirra



Pastores: Os pastores são 

homens do campo, que 

simbolizam a simplicidade 

do povo, já que Deus acolhe 

a todos sem se importar 

com sua condição social. 

Representam ainda o povo 

hebreu.



Séc. IV 

Bispo de Myra = atual Turquia

Memória– 06 dez São Nicolau e Ário = Concílio de Niceia



Séc. VIII

São Bonifácio – Missionário 

inglês que evangelizou o 

território germânico – enviado 

pelo papa Gregório Magno 

nomeou-o “Missionário 

Apostólico”

Memoria: 06 de jun



Festas e solenidades do ciclo do Natal
No Advento (além dos quatro domingos)

• Solenidade da Imaculada Conceição - em 8 de dezembro

No Natal

• Solenidade principal do ciclo natalino, com vigília e três missas

No Tempo do Natal

São duas as solenidades e duas também as festas celebradas no Tempo

do Natal, além, é claro, da solenidade principal de 25 de Dezembro.

03/01 Ss. Nome de Jesus – memória – IHS – São Bernardino de Sena

Séc. XIV / Memoria



A solenidade da Santa Maria Mãe de Deus

Esta solenidade é celebrada no 1º de janeiro, com a

qual se encerra, como vimos, a Oitava do Natal.

Recorda-nos a sua maternidade e virgindade como algo

salvífico para a humanidade, pois, por meio dela,

recebemos o Autor da vida.

Nesta mesma solenidade destacamos o início do Ano Civil e o Dia

Mundial da Paz, onde colocamos o nosso “ano novo” sob o Senhorio de

Cristo e pedimos a Paz para o nosso novo ano.
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A solenidade da Epifania do Senhor(Dia de Reis)

Epifania é um termo de origem grega que significa ‘manifestação’.

Esta manifestação apresenta Jesus à humanidade como o Messias que

trará a salvação oferecida a todos os povos, sendo Ele a Luz do Universo

que irá iluminar e guiar os passos da humanidade.



Festa da Sagrada Família

Esta festa é celebrada no domingo entre os dias 26 e 31 de Dezembro. Se

não houver domingo neste período, então a Festa da Sagrada família é

celebrada no dia 30 de Dezembro, em qualquer dia da semana.

Festa do Batismo do Senhor

Com a Festa do Batismo do Senhor encerra-se o ciclo do Natal. A data de

sua celebração depende da Solenidade da Epifania. Se a Epifania for

celebrada até o dia 6 de janeiro, então o Batismo do Senhor celebra-se no

domingo seguinte. Se a Epifania for celebrada no dia 7 ou 8 de janeiro, então

a Festa do Batismo do Senhor será celebrada no dia seguinte, isto é, na

segunda-feira. A Festa do Batismo do Senhor marca o início da vida pública e

missionária de Cristo.



Três celebrações natalinas ainda existem, mas são comemoradas fora do

ciclo do Natal:

A festa da Apresentação do Senhor, no dia 2 de fevereiro (Dia da Senhora

das Candeias/ ou Senhora da Luz / Dia do Consagrado), no Tempo Comum

portanto;

A solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem, no dia 19 de

março;

A solenidade da Anunciação do Senhor, no dia 25 de março, estas duas

últimas na Quaresma, sendo que, com referência à Anunciação, esta também

pode coincidir, eventualmente, na Semana Santa. Nesta última hipótese, tal

solenidade é transferida para depois da Oitava da Páscoa, uma vez que na

Semana Santa não se pode fazer nenhuma comemoração que não seja a da

sua própria liturgia.



Dentro ainda da Oitava do Natal, três festas do "Santoral" são celebradas,

mas com Vésperas da Oitava.

São elas: Santo Estêvão, diácono e protomártir (= primeiro mártir cristão),

dia 26 de dezembro;

São João, Apóstolo e Evangelista, Dia 27 de dezembro;

Santos Inocentes, dia 28 de dezembro.



Presépios

Coroa das sete alegrias da 

Virgem Maria

Coroinha e Oficio 

do menino Jesus

Práticas devocionais



A festa do Natal do Senhor tem uma profunda e importante ligação com a

Páscoa, podendo até dizer que as duas são inseparáveis. Neste pequeno

tempo litúrgico se celebra o nascimento de Jesus, sua entrega total até a

morte na cruz e sua vitória sobre o mal. Com o Natal, damos início ao 

ciclo da nossa fé cristã, onde celebramos o nascimento do Senhor e

recordamos a sua paixão, morte e ressurreição. Neste dia se celebra a

encarnação do Verbo de Deus.



Primeira Parte do Tempo Comum

Após celebrarmos o Batismo do Senhor iniciamos o chamado Tempo

Comum, que se inicia na segunda-feira e se estende até a terça-feira

anterior à Quarta-Feira de Cinzas.

É um tempo destinado ao acolhimento da Boa Nova do Reino de Deus

anunciado por Jesus.

Todo o Tempo Comum é constituído por 33 ou 34 semanas sendo que

celebramos nessa primeira parte entre cinco a nove semanas, variando a

cada ano.

https://image.slideserve.com/231483/primeira-parte-do-tempo-comum-l.jpg


O TC é chamado desta forma porque não é constituído por um

determinado e específico elemento do mistério de Cristo, mas de sua

totalidade a cada Domingo.

Aliás, o Domingo é o Dia por excelência durante este tempo. Nele os

temas de cada domingo são independentes, apesar de seguir uma

determinada leitura da Sagra Escritura: contínua ou semicontínua, mas

nada que obrigue esta estrutura, pois, o que se quer é manifestar o

mistério de Cristo durante sua caminha e suas obras na terra, seu dia a

dia, seus ensinamentos nas mais diversas realidades e culturas das

pessoas, os sinais que demonstravam a presença do Reino no mundo.

Isso tudo também presente na vida da Igreja pelo anúncio do Evangelho.

https://image.slideserve.com/231483/slide34-l.jpg


Ciclo da Páscoa

O ciclo da Páscoa começa com a

celebração da Quarta-Feira de

Cinzas.

https://image.slideserve.com/231483/ciclo-da-p-scoa-l.jpg




• Quaresma

Chamado, liturgicamente, de tempo de preparação penitencial para a

Páscoa, a Quaresma, a exemplo também do Advento, tem dois momentos

distintos:

o primeiro vai da Quarta-Feira de Cinzas até ao Domingo de Ramos;

O segundo, como preparação imediata, vai do Domingo de Ramos até a

tarde de Quinta-Feira Santa, quando se encerra então o tempo penitencial.



O tempo da Quaresma é tempo privilegiado na vida da Igreja.

É o chamado tempo forte, de conversão e de mudança de vida. Sua

palavra-chave é: "metanóia", ou seja, conversão.

Nesse tempo registam-se os grandes exercícios quaresmais: a prática da

caridade e as obras de misericórdia.

O jejum, a esmola e a oração são exercícios bíblicos até hoje

recomendáveis, na imitação da espiritualidade judaica.



Seis são os domingos da Quaresma, sendo o sexto já o Domingo de

Ramos. Como se viu no Advento, tem também a Quaresma o seu domingo

da alegria, o 4º domingo, chamado "Laetare".

A palavra "Quaresma" vem do latim "quadragésima", isto é,

"quarenta", e está ligada a acontecimentos bíblicos, que dizem

respeito à história da salvação: jejum de Moisés no Monte Sinai,

caminhada de Elias para o Monte Horeb, caminhada do povo de Israel ao

longo de 40 anos pelo deserto, 40 dias e 40 noites que Jesus passa no

deserto antes de iniciar a Sua vida pública, etc..



• Tríduo Pascal

O Tríduo Pascal é o centro não só da Páscoa, mas também de toda a

vida da Igreja. Na liturgia ocupa o primeiro lugar em ordem de grandeza,

não havendo, pois, nenhuma outra celebração que se possa colocar a seu

nível.

É portanto o cume da liturgia e de todo o acontecimento da redenção. Por

isso, deveria estar mais presente, como tema, em toda catequese e ser

objeto de interiorização nos encontros eclesiais.



Começa o Tríduo Pascal na Quinta-Feira Santa, na missa vespertina,

chamada "Ceia do Senhor". Tem o seu centro na Vigília Pascal do Sábado

Santo e encerra-se com a missa vespertina do Domingo da Páscoa.

O Tríduo Pascal não é - diga-se - um tríduo que nos prepara para o

Domingo de Páscoa, mas um tríduo celebrativo do Mistério Pascal de

Cristo, que culmina no domingo, "Dia do Senhor". Trata-se, pois, de uma

única celebração, em três momentos distintos.



É tão fundamental o Tríduo Pascal que, sem ele, não existiria a

liturgia, e o que teríamos era então uma Igreja sem sacramentos e sem

a missionaridade redentora.

Por que se diz isto? Porque, sem a ressurreição de Cristo - ensina-nos

São Paulo (Cf. 1Cor 15,14) - "Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a

nossa pregação, e vã é também a vossa fé". Estaríamos ainda

acorrentados aos "Egípcios" do mundo e presos aos grilhões do pecado

e da morte.



Aplica-se sobretudo ao Domingo de Páscoa tudo o que se disse sobre

o domingo, como fundamento do Ano Litúrgico. E mais: o Domingo de

Páscoa deve ser visto, celebrado e vivido como o "domingo dos

domingos", dia, pois, sagrado por excelência. Se todos os

domingos do ano já têm primazia fundamental sobre todos os outros

dias, o Domingo da Páscoa destaca-se ainda mais pela sua

notoriedade cristã, dada a sua relação teológica com o Cristo Kyrios

(Senhor).



Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propõe a cada ano

durante o período da Quaresma um período de vivência concreta de

gestos de fraternidade em torno de um tema comum. É a chamada

Campanha da Fraternidade. Assim a quaresma se reveste de um

significado atual dentro de um convite à reflexão e a prática do amor

fraterno.



Quaresma

•

A Igreja, Povo de Deus a caminho, caminha com Jesus Cristo para sua

Páscoa

• Como mãe e mestra a Igreja prega a conversão e a fidelidade ao projeto

de Deus

• A Igreja vai ao deserto com Cristo para ouvir a Palavra e dedicar-se mais à

oração.



Vejamos uma síntese da liturgia dos domingos segundo Pablo Argárate:

• Primeiro domingo: teremos as alianças originais (a queda, a aliança com

Noé, a profissão de fé do povo eleito) - tentação de Jesus

• Segundo domingo: centrado em Abraão (a vocação de Abraão, o

sacrifício de Isaac, a aliança de Deus com Abraão) - transfiguração de

Jesus

• Terceiro domingo: centrado em Moisés (Moisés golpeia a rocha, a Lei

dada a Moisés, Deus revela seu nome a Moisés)



Quarto domingo: centrado no povo de Deus que vive na terra santa (Davi, o

exílio, e o retorno, a Páscoa da terra prometida) – (A) cura do cego de

nascença (B) encontro de Jesus com Nicodemos: Deus enviou seu Filho ao

mundo para que o mundo seja salvo por ele; (C) o Pai espera a volta do

filho.

• Quinto domingo: centrado nos profetas (Ezequiel, Jeremias e Isaías) – (A)

Ressurreição de Lázaro; (B) se o grão de trigo cair na terra e morrer,

produzirá muitos frutos; (C) Quem não tiver pecado atire a primeira pedra.



Os evangelhos nos convidam à conversão, ao

revelar a misericórdia de Deus.

• É importante observar que o Lecionário nos

propõe três itinerários: uma quaresma batismal

(ano A); uma quaresma cristo Centrica (ano B);

uma quaresma penitencial (ano C).



Práticas devocionais

Via Sacra

Coroa Sete dores 

de Maria
Coroa das chagas de 

Nosso Senhor



Procissões

Práticas devocionais



Domingo de Páscoa

• Desde o início a Igreja considerou este dia

como o oitavo dia da criação. Ele abre os

cinquenta dias do tempo pascal, que serão

encerrados com a festa de Pentecostes,

quando celebramos a efusão do Espírito

Santo sobre a Igreja, por causa disso os

Padres da Igreja chamavam este tempo de

“Beata Pentecostes”.

• O clima é de alegria e festa, não sendo

aconselhável pela igreja neste tempo a

pratica de jejum e penitência



Tempo Pascal

Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, somente duas celebrações

hoje na Igreja têm "oitava", isto é, um prolongamento festivo por oito dias,

durante o qual a liturgia se volta para a solenidade principal.

Estas duas celebrações são Natal e Páscoa.

A Oitava da Páscoa vai, assim, do Domingo de Páscoa ao domingo

seguinte.

Está voltando uma prática da oitava de Corpus Christi,

iniciando no dia da festa encerrando na solenidade do

Sagrado Coração de Jesus. Pratica impulsionada sobretudo

pelo Papa João Paulo II



Os domingos do Tempo Pascal são chamados de "Domingos da

Páscoa", com a identificação de 1º, 2º etc.. São sete domingos, e, no

sétimo celebra-se a Solenidade da Ascensão do Senhor. Como se vê, o

prolongamento mais extenso da Páscoa dá-se então até a Solenidade

de Pentecostes. Segundo Santo Atanásio, o Tempo Pascal deve ser

celebrado como um "grande domingo", ou seja, um domingo com

duração de 50 dias.



Nestes cinquentas dias se incluem a

oitava da páscoa que é como se fosse

um prolongamento do Domingo de

Páscoa e que tem um sentido especial

como tempo de mistagogia,

recordando as aparições do

Ressuscitado e a iniciação cristã; e

entre eles estão a festa da Ascensão

de Jesus ao céu e a festa da descida

do Espírito Santo que encerra o tempo

pascal.



Solenidades do Tempo Pascal

Como já ficou evidenciado acima, além do Tríduo Pascal, que é a

celebração principal da Páscoa, duas outras solenidades marcam também o

Tempo Pascal. São elas:

• Ascensão do Senhor

É o domingo que celebra a subida do Senhor ao céu, quarenta dias após a

ressurreição (Cf. Act 1,1-3). A data certa da solenidade seria na quinta-feira

precedente, mas, como não temos feriado no Brasil, transferiu-se então tal

comemoração para o domingo seguinte, ocupando, pois, tal solenidade o

lugar do 7º Domingo da Páscoa.



Pentecostes
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Como sabemos, Pentecostes é o coroamento de todo o ciclo da Páscoa. É a

solenidade que celebramos após 50 dias da ressurreição. Marca o início

solene da vida da Igreja (Cf. Act 2,1-41), não o seu nascimento.

Pentecostes, como já foi dito, coroa a obra da redenção, pois nela Cristo

cumpre a promessa feita aos apóstolos, segundo a qual enviaria o

Espírito Santo Consolador, para os confirmar e os fortalecer na missão

apostólica (sentido que damos ao sacramento da Confirmação). A vinda do

Espírito Santo, no episódio bíblico de At 2,1-4, deve ser entendida em

dimensão também eclesiológica, ou seja, como ação estendida a toda a

Igreja, no desejo do Pai e do Filho. Com Pentecostes encerra-se, pois, o

ciclo da Páscoa.



Praticas devocionais pascais
As estações da Via Lucis

1. A ressurreição de Jesus (Mateus 28,1-10)

2. O encontro do sepulcro vazio (João 20,1-10)

3. Jesus se encontra com Maria Madalena (João 20,11-18)

4. Jesus aparece no caminho à Emaús (Lucas 24,13-27)

5. Jesus é reconhecido ao quebrar o pão (Lucas 24,28-35)

6. Jesus aparece aos discípulos em Jerusalem (Luca 24,36-43)

7. Jesus dá aos discípulos o poder de perdoar os pecados 
(João 20,19-23)

8. Jesus fortalece a fé de Tomás (João 20,24-29)

9. Jesus aparece ao lago de Tiberíades (João 2,1-14)

10. Jesus pede à Pedro que cuide de suas ovelhas (Primazia 
de Pedro) (João 21,15-17, 19b)

11. Jesus encarrega os discípulos na Montanha  (Mateus 
28,16-20)

12.  Ascensão de Jesus (Atos 1,6-12a)

13. Maria e os discípulos esperam em oração (Atos 1,12-14)

14. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes (Atos 
2,1-13)



Segunda Parte do Tempo Comum

Na segunda-feira após o Domingo de

Pentecostes a liturgia da Igreja

prossegue com Tempo Comum que

se estende até o sábado anterior ao

Primeiro Domingo do Advento.



O Ano litúrgico se encerra no sábado da 34ª semana do Tempo

Comum, antes das vésperas do domingo, após a Solenidade de Cristo

Rei do Universo. Esta última solenidade do Ano Litúrgico marca e

simboliza a realeza absoluta de Cristo no fim dos tempos. Daí, sua

celebração no fim do Ano Litúrgico, lembrando, porém, que a principal

celebração litúrgica da realeza de Cristo dá-se sobretudo no Domingo da

Paixão e de Ramos.



- Mesmo sem uma data fixa de início, qualquer pessoa pode saber quando

vai ter início o Ano Litúrgico, pois ele inicia-se sempre no domingo mais

próximo de 30 de novembro.

- Na prática, o domingo que cai entre os dias 27 de novembro e 3 de

dezembro.

- A data de 30 de novembro é colocada também como referencial, porque

nela a Igreja celebra a festa de Santo André, apóstolo, irmão de São

Pedro, e Santo André foi, ao que tudo indica, um dos primeiros discípulos

a seguir Cristo “Protocletos”(Cf. Jo 1,40).



AS CORES DO ANO LITÚRGICO

Como a liturgia é ação simbólica, também as cores nela exercem um papel

de vital importância, respeitada a cultura do nosso povo, os costumes e a

tradição. Assim, é conveniente que se identifique aqui a cor dos tempos

litúrgicos e das festas. A cor diz respeito aos paramentos do celebrante.

E extra liturgicamente diz respeito a outros símbolos também



Pode-se, pois, assim descrevê-la:

• Cor roxa

Usa-se: No Advento, na Quaresma, na Semana Santa (até Quarta-Feira

Santa), e na celebração de Finados, como também nas exéquias.

• Cor branca

Usa-se: Na solenidade do Natal, no Tempo do Natal, na Quinta-Feira Santa,

na Vigília Pascal do Sábado Santo, nas festas do Senhor e na celebração

dos santos. Também no Tempo Pascal é predominante a cor branca.



• Cor vermelha

Usa-se: No Domingo de Ramos, na Sexta-Feira da Paixão, no Domingo de

Pentecostes e na celebração dos mártires, apóstolos e evangelistas.

• Cor rosa

Pode-se usar: No terceiro Domingo do Advento (chamado "Gaudete") e no

quarto Domingo da Quaresma (chamado "Laetare"). Esses dois domingos

são classificados, na liturgia, de "domingos da alegria", por causa do

tom jubiloso de seus textos.



• Cor preta

Pode-se usar na celebração de Finados

• Cor azul

Privilégio concedido pela Santa Sé somente a Portugal e representa o

Manto azul de Nossa Senhora, simbolizando a pureza e a beleza. Usado na

Solenidade da Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal (Dia 8 de

Dezembro).



• Cor verde

Usa-se: Em todo o Tempo Comum, exceto nas festas do Senhor nele

celebradas, quando a cor litúrgica é o branco.

Nota explicativa: Se uma festa ou solenidade tomar o lugar da celebração

do tempo litúrgico, usa-se então a cor litúrgica da festa ou solenidade.

Exemplo: dia 8 de Dezembro, celebra-se a Solenidade da Imaculada

Conceição. Neste caso, a cor litúrgica é então o branco, e não o roxo do

Advento. Este mesmo critério é aplicável para a celebração dos dias de

semana.



Começa esse tempo litúrgico na segunda-feira após a Festa do Batismo do

Senhor, ou na terça-feira, quando a Epifania é celebrada no dia 7 ou 8 de

janeiro, hipótese em que o Batismo do Senhor é celebrado então na

segunda-feira.

Na terça-feira de Carnaval, o Tempo Comum interrompe-se, reiniciando na

segunda-feira depois do Domingo de Pentecostes e prolongando-se até ao

sábado que precede o primeiro Domingo do Advento.



A memória litúrgica da bem-aventurada Virgem

Maria, Mãe da Igreja foi inscrita no Calendário

Romano, pelo Sumo Pontífice o Papa

Francisco, na segunda-feira depois da

solenidade de Pentecostes, e é celebrada cada

ano. A primeira celebração foi no dia 21 de

Maio de 2018.

Desde o dia 11 de Fevereiro de 2018, dia em

que foi firmado o Decreto pela Congregação

para o Culto Divino, esta memória litúrgica

aparece em todos os calendários e livros

litúrgicos para a celebração da Misa e da

Liturgia das Horas.



No Tempo Comum não se celebra um aspecto da nossa fé, como é o

caso do Natal (Encarnação), e Páscoa (Redenção), mas celebra-se

todo o mistério de Deus, na sua plenitude. Uma temática pode, porém,

nele aparecer, quando nele se celebram algumas solenidades, como

"Santíssima Trindade", "Corpus Christi", etc., chamadas na liturgia

de "Solenidades do Senhor no Tempo Comum".



Não existe uma liturgia para o 1º Domingo do Tempo Comum, porque,

neste, a Igreja celebra, nas hipóteses já referidas, a Festa do Batismo do

Senhor.

Diz-se então, iniciando esse período, "primeira semana do Tempo Comum",

que começa na segunda-feira ou na terça-feira, como já vimos.

A partir do segundo domingo é que começa, oficialmente, a enumeração

dos domingos do Tempo Comum, como conhecemos.



Dadas como foram as festas e solenidades dos dois ciclos litúrgicos, aqui

são dadas também, agora, as festas e solenidades do "Santoral",

celebradas, na sua maioria, no Tempo Comum, salvo aquelas já referidas

nos ciclos comentados anteriormente.

São quatro as celebrações assim denominadas. 

São também móveis, isto é, a sua data de celebração depende da 

Páscoa.



Solenidades do Senhor no Tempo Comum

Santíssima Trindade

Celebra-se no domingo
seguinte ao de Pentecostes.

Depois dos dois siclos da fé
cristã terem sidos
celebrados e a eternidade
ter entrado no tempo agora
a liturgia nos apresenta o
Deus uno e Trino no qual
seremos inseridos após a
segunda vinda



• Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo - "Corpus Christi"

Celebra-se na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade em

alguns lugares do nosso país a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue

de Cristo passa a ser celebrada no domingo seguinte à quinta-feira atrás

mencionada.

Depois dos mistérios da fé celebrados,

A liturgia destaca a presença do Emanuel

Que antes de voltar ao Pai, por ser o

Emanuel permanece conosco

Sacramentalmente.



• Sagrado Coração de Jesus

A sua celebração dá-se na oitava do Corpus

Christi, ou seja, na 2ª sexta-feira após "Corpus

Christi“;

Se não houver festa ou solenidade mais

importante em cada 1ª sexta feira do mês nas

comunidades em que existe a Associação

Pontifícia do Apostolado da Oração poderá ser

rezada a Missa com formulário da solenidade do

Sagrado Coração de Jesus;



No sábado seguinte a solenidade do Sagrado Coração de Jesus se faz

memória ao Imaculado Coração de Maria, além de sempre nos primeiros

sábados de cada mês se não tiver nenhuma celebração mais importante

poderá ser rezada a missa com formulário de Santa Maria do Sábado

conforme antiga tradição.



• Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

É celebrada no último domingo do Tempo Comum, ocupando o lugar do

34º domingo.



Também no Tempo Comum são celebradas algumas festas do Senhor.

Estas, quando coincidem no domingo, ocupam o seu lugar. São elas:

• Apresentação do Senhor - Celebra-se no dia 2 de fevereiro

• Transfiguração do Senhor - Sua celebração é dia 6 de agosto

• Exaltação da Santa Cruz - Celebra-se dia 14 de setembro



Solenidades

• Nascimento de São João Batista - dia 24 de Junho



São Pedro e São Paulo - dia 29 de Junho (ou no domingo seguinte)

Assunção de Nossa Senhora - dia 15 de Agosto

Todos os Santos - dia 1 de Novembro

- Comemoração de todos os fieis defuntos – Missa, Visita no cemitério



As solenidades do "Santoral", quando coincidem no

Domingo Comum, ocupam também o seu lugar.

As memórias são omitidas quando coincidem no domingo e nos tempos

privilegiados, podendo contudo ser celebradas como facultativas, nas

normas litúrgicas. Quanto às festas dos santos, são também omitidas

quando coincidem nos domingos, mas são celebradas nos dias de semana

dos tempos privilegiados.

Chamam-se "Próprio do Tempo" as celebrações dos ciclos festivos (Natal e

Páscoa), como também as do Tempo Comum, ligadas ao mistério da

redenção. As celebrações dos santos são chamadas "Próprio dos Santos",

ou "Santoral".



GRAUS DAS CELEBRAÇÕES E 

PRECEDÊNCIA DOS DIAS LITÚRGICOS

Um dado importante vamos ver agora: é que o aspecto hierárquico da Igreja

estende-se também à liturgia. Assim, entende-se que, na liturgia, não só os

ritos têm grau de importância diferente, como também as próprias

celebrações divergem quanto à sua importância litúrgica.

Podemos afirmar então que existem graus e precedência nas celebrações, e

se dizemos genericamente "festas", três na verdade são os graus da

celebração: "solenidade", "festa" e "memória", podendo esta última ser

ainda obrigatória ou facultativa.



• Solenidade

É o grau máximo da celebração litúrgica, isto é, aquele que admite, como
o próprio nome sugere, todos os aspectos solenes e próprios da liturgia. Na
"solenidade", então, três são as leituras bíblicas, canta-se o "Glória" e faz-se
a profissão de fé. Para a maioria das solenidades existe também prefácio
próprio. Embora no mesmo grau, as "solenidades" distinguem-se ainda,
entre si, quanto à precedência. Somente o Tríduo Pascal está na liturgia em
posição única. As demais solenidades estão na tabela oficial distinguindo-se
apenas quanto ao lugar que ocupam no mesmo nível.

Assim, depois do Tríduo Pascal, temos: Natal, Epifania, Ascensão e
Pentecostes, o que equivale a dizer que estas quatro solenidades são as
mais importantes depois do Tríduo Pascal, mas Natal vem em primeiro
lugar, na ordem descrita.



•

Festa

"Festa" é a celebração um pouco inferior à "solenidade". Identifica-se,

inicialmente, com as do dia comum, mas nela canta-se o "Glória" e pode ter

prefácio próprio, dependendo da sua importância. Com referência a "festa"

e "solenidade", na Liturgia das Horas (Ofício das Leituras), canta-se ainda o

"Te Deum", fora da Quaresma.

Como já se falou , as "festas" do Santoral são omitidas quando coincidem

ser ao domingo.



• Memória

"Memória" é, sempre, celebração de santos, um pouco ainda inferior ao

grau de "festa".

Na celebração da "memória", não se canta o "Glória". A "memória" é

obrigatória quando o santo goza de veneração universal. Isto quer dizer

que em toda a Igreja celebra-se a sua memória.

É facultativa quando se dá o contrário, ou seja, quando é cultuado somente

em alguns países ou regiões.



As "memórias" não são celebradas nos chamados tempos privilegiados, a

não ser como facultativas, e dentro das normas litúrgicas para a missa e

Liturgia das Horas. Quando coincidem ser ao domingo.

A "memória" pode tornar-se "festa", ou mesmo "solenidade", quando

celebração própria, ou seja, quando o santo festejado for padroeiro

principal de um lugar ou cidade, titular de uma catedral, como também

quando for titular, fundador ou padroeiro principal de uma Ordem ou

Congregação. Também a "festa" pode tornar-se "solenidade" nas

circunstâncias litúrgicas, estendendo-se esse entendimento às celebrações

de aniversário de dedicação ou consagração de igrejas.



A título de curiosidade: Cálculo do atual ano litúrgico

O Ano Litúrgico passa por três ciclos, também chamado de anos A, B, C.

A cada ano tem uma sequência de leituras próprias, ou seja, leituras para

o ano A, ano B e para o ano C. A organização das leituras próprias para

cada ano possibilita ao católico estudar quase toda a Sagrada

Escritura, desde que participe de todas as missas diárias ou estude a

Liturgia Diária nesse período de três anos. Para saber de que ciclo é um

determinado ano, parte-se deste princípio: o ano que é múltiplo de 3 é do

ciclo C.



Para saber se um número é múltiplo de 3, basta somar todos os algarismos,

e se o resultado for múltiplo de 3, o número também o é.

Exemplo:

1998 é 1+9+9+8 = 27 (é múltiplo de três)

logo é ano C

1999 é 1 + 9 + 9 + 9 = 28 (27+1) = ano A

2000 é 2+0+0+0 = 2 = ano B

2001 é 2+0+0+1 = 3 = ano C

2002 é 2+0+0+2 = 4 (3+1) = Ano A

....

2008 é 2+0+0+8 = 10 (9+1) = Ano A

2009 é 2+0+0+9 = 11 = Ano B

....

2020 é 2+0+2+0 = 4 (3+1) = Ano A

Atualmente estamos no ano A :
2014 é 2+0+1+4 = 7 (6+1) = Ano A.



Solenidades / Festas e memórias de Nossa senhora

1- Santa Maria, Mãe de Deus - 01/01

2- Apresentação / Luz / Candeias 

Navegantes/ Purificação- 02/02

3- Desterro - 02/04

4- Visitação de Maria - 31/05

5- Assunção - 15/08

6- Rainha dos Apóstolos - 22/08

7- Natividade de Maria - 08/09

8- SS. Nome de Maria 12/09

9- Dores - 15/09

10- Rosário - 07/10

11- Apresentação de N. Sra. - 21/11

12- Imac. Conceição - 08/12



Comuns

Lourdes 11/02

Fátima 13/05

Perpetuo Socorro 27/06

Carmo 16/06

Salete 19/09

Solenidades / Festas e memórias de Nossa senhora



Brasil / América

Guadalupe 12/12

Aparecida 12/10



Nascimentos

Jesus Cristo

Virgem Maria

São João Batista



Santos que repetem

São José

19 de março – Esposo de Maria de Virgem

1 de maio - Trabalhador

São João Batista

Nascimento de São João – 24/06

Martírio de São João Batista – 29-08

São Pedro e São Paulo

Conversão de São Paulo 25/01

Cátedra de São Pedro 22/02

São Pedro e São Paulo - Martírio 29/06



Santos Brasileiros

1- São Pedro de Alcantara – Festa 19/10

2- Santo Antônio de Sant'Ana Galvão (Guaratinguetá-SP)- Festa 25/10

3- São Roque Gonzales, e companheiros Santo Afonso Rodrigues e São

João de Castilho (mártires do Rio Grande do Sul) – Memória 19/11

4- Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (nascida na Itália) –

Memória 09/07



5- São José de Anchieta, SJ (nascido na Espanha) - Apóstolo do Brasil =

Memoria 09/07

6- Santo André de Soveral e companheiros: Mártires de Cunhaú e

Uruaçu (vinte e cinco homens e cinco mulheres mártires do Rio Grande do

Norte) – Memória 03/10

7- Santa Dulce dos Pobres (nascida em Salvador-BA) – Memória 13/08

53 Beatos / 16 veneráveis / Servos de Deus 69

Santos Brasileiros

https://pt.wikipedia.org/wiki/SJ

