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TEMPO QUARESMAL 

com destaque ao ano B 

Por Pe. Gilvan Leite de Araujo 

 

Lecionário Dominical 

 As leituras do AT se referem a história da salvação, que é um dos temas 
próprios da catequese quaresmal. Cada ano possui uma série de textos que 
apresentam os principais momentos desta história, desde o princípio até a 
promessa da Nova Aliança. 

 As leituras de Paulo foram escolhidas de acordo com as leituras do 
Evangelho e do AT, estabelecendo conexão entre elas. 

 As leituras do Evangelho estão distribuídas da seguinte maneira: no 
primeiro e segundo domingo, se conservam as narrativas da Tentação de 
Jesus e da Transfiguração do Senhor (A, B ou C).  

 

CALENDÁRIO LITÚRGICO 

A Igreja nos apresenta uma leitura da Palavra de Deus preparada e programada 
especialmente para os domingos do Tempo Comum. Uma celebração da palavra 
que mereça ser esmeradamente proclamada e explicada pelos ministros, 
comentada pelo celebrante na homilia, atentamente escutada pela assembleia 
para poder vive-la como oração e ação de graças na Eucaristia e como norma 
de existência cristã. 

 Os três ciclos dominicais estão marcados pelas leituras sequenciadas do 
Evangelho: - o Evangelho de Mateus no Ano A;  

                   - o Evangelho de Marcos, completado por João, Ano B e  

                   - o Evangelho de Lucas, Ano C.  

 A segunda Leitura é sempre uma leitura sequenciadas das Cartas de 
Paulo, não necessariamente tendo relação umas com as outras, que pode ser 
explicada de maneira autônoma, mas sempre em relação com as demais leituras 
do dia. 

 A primeira Leitura do AT concorda sempre com um aspecto do Evangelho. 
Torna-se necessário possuir capacidade para estabelecer a justa relação entre 
o Evangelho e a 1ª Leitura, dentro de uma linha “pedagógica” (=catequética).  
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LEITURAS DOS 5 DOMINGOS DA QUARESMA – ANO B 

 1ª Leitura (AT) 2ª Leitura (NT) Evangelho 

 

1º Domingo Gn 9,8-15 

Dilúvio   
Aliança de Noé 

1Pd 3,18-22 

Dilúvio e 
Batismo 

Mc 1,12-15 

Jesus vence               
as Tentação 

2º Domingo Gn 22,1-2.9a. 
10-13.15-18 

Sacrifício de 
Isaac 

Aliança de 
Abraão 

Rm 8,31b-34 

Vocação e 
iluminação; 

Deus não 
poupou seu 
próprio filho 

Mc 9,2-10 

A Transfiguração 

“Este é o meu Filho 
Escutai-o” 

3º Domingo Ex 20,1-17 

Água da Rocha 

Aliança             
e Lei de Moisés 

1Cor 1,22-25 

O Espírito 
derramado nos 

corações; 

Cristo 
Crucificado, 

força e 
sabedoria 

Jo 2,13-25 

O NOVO TEMPLO     
É                                

O CORPO DE 
CRISTO                                                      

4º Domingo 2Cr 36,14-
16.19-23 

Desterro e 
libertação 

Ef 2,4-10 

Cristo te 
iluminará 

Mortos para       
o pecado, 

ressuscitados 
para a graça 

Jo 3,14-21 

Deus envia seu filho 
para salvar o mundo 

5º Domingo Jr 31,31-34 

Promessa da 
Nova Aliança 

Hb 5,7-9 

A obediência      
de Cristo,         
causa de 
salvação 

Jo 12,20-33 

Se o grão de trigo    
não morre,               

não pode dar frutos 
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OS 5 DOMINGOS DA QUARESMA – ANO B 
 

Leitura Vertical  

1ª Leitura: Progressivas Alianças de Deus com seu povo 

2ª Leitura: Progressivas catequeses em relação com o AT e o Evangelho 

Evangelho: Mistério da morte e da glorificação do Filho 

 

1º Domingo:  

1. O Dilúvio e a Aliança com Noé (AT);  
2. O dilúvio como figura do Batismo (NT);  
3. Jesus tentado e vencedor (Evangelho) 

2º Domingo:  

1. Sacrifício de Isaac e Aliança com Abraão (AT);  
2. Deus sacrificou o seu Filho (NT);  
3. Jesus Transfigurado: escutem o Filho Amado (Evangelho) 

3º Domingo:  

1. Lei e Aliança com Moisés (AT);  
2. Jesus Crucificado revelação da sabedoria de Deus (NT);  
3. Jesus, Templo de Deus que anuncia o mistério da Paixão  

                               e da Ressurreição (Evangelho) 

4º Domingo:  

1. Deus não trai a Aliança e liberta os prisioneiros (AT);  
2. mortos para o pecado e ressuscitados pela graça (NT);  
3. O amor de Deus manifestado em Cristo que não julga,  

                                mas salva (Evangelho) 

5º Domingo:  

1. Promessa de Nova Aliança (AT);  
2. a oração e a obediência do Filho (NT);  
3. a oração de Jesus e o valor do seu sacrifício  

                               que atrai todos à Ele (Evangelho) 
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Síntese Teológica 

 

 O conteúdo das leituras dominicais do Ano B é essencialmente 
cristológico e pasqual, centrado na Glorificação de Cristo. 

  

As leituras progressivas do AT permitem visualizar os desígnios 
de Deus na história da salvação, como uma história de Alianças que 
culmina com a promessa de uma Nova e definitiva Aliança, que se 
realiza em  

 Cristo, e  

 no dom inefável do Espírito.  

 

Entre as Alianças, se apresenta progressivamente: a 

   

1. Aliança com Noé após o Dilúvio, seguida pela 
 
  

2. Aliança com Abraão, na perspectiva da sua obediência, diante do 
sacrifício do seu filho, seguinda com a 
 
 

3. Aliança com Moisés com o dom da Lei.  

          A transgressão da Aliança, por parte do povo, conduz ao exílio.  

          Porém, Deus permanece fiel e os liberta, fazendo-os retornar  

          para Jerusalém.  

           

Finalmente é anunciada, através de Jeremias, 

 
 

4. a Nova e definitiva Aliança que pressupõe  
 perdão dos pecados e  
 dom do Espírito. 
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Os textos das 2aS Leituras fazem referência a estes temas em sua 
continuidade ou contraste. Assim, 

1) no 1º Domingo é acentuado a tipologia batismal do Dilúvio, 
enquanto 
  

2) no 2º Domingo se estabelece o contraste entre Isaac, que não é 
sacrificado, e o Filho, que o Pai oferece em Sacrifício. 
 

3) No 3º Domingo, Paulo propõe a imagem de Cristo Crucificado, força 
e sabedoria dos fiéis, diante dos judeus que pedem milagres e os 
gregos que pedem sabedoria.  
 

4) No 4ª Domingo é anunciado o mistério da cruz que salva do pecado 
e nos conserva na graça.  
 

5) No 5º Domingo, se estabelece a conexão com o tema da oração de 
Cristo no Evangelho de João e a Carta aos Hebreus, onde se 
recorda a oração e a obediência do Filho. 

 

Nas leituras do EVANGELHO, como nos outros ciclos,  

1. No 1º Domingo a Jesus vence as tentação do Deserto e  
 

2. No 2º Domingo a Transfiguração escutando, agora, a ELE, marcam 
a catequese dos dois primeiros domingos.  
 

Jesus, segundo as narrativas marcana, no deserto, movido pelo 
Espírito, tentado por Satanás, vence e proclama a conversão e a 
acolhida da Boa Nova no princípio da sua missão.  
 

Jesus Transfigurado e escutado promete a ressurreição futura.  
 

Nos outros três domingos pode-se descobrir, com o Evangelho de 
João, uma progressiva proclamação litúrgica da Glorificação de 
Cristo, o Filho Amado do Pai.  
 

Jesus caminha consciente rumo a sua hora.  
 

Em cada um dos textos pode-se encontrar um aspecto do mistério 
de Cristo iluminado por simbolismo especial. 
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3. O 3º Domingo apresenta o episódio de Jesus em Jerusalém durante 
a Páscoa Judaica. Promete um sinal que se refere a si mesmo como 
Templo verdadeiro e definitivo que será destruído na paixão e 
reerguido com a ressurreição.  
 

João, de fato, apresentará, na paixão, o Cristo como Templo 
Verdadeiro do qual brota Água Viva (Jo 19,34), segundo a profecia 
de Ez 47 e Ap 22. 
 

4. O 4º Domingo apresenta o anúncio do Filho proveniente do seio do 
Pai e sua exaltação gloriosa, através do simbolismo da Serpente de 
Bronze levantada por Moisés como sinal de salvação (Nm 21,4-9).  
 

O Crucificado exaltado será fonte de vida para quem nele crer, juízo 
de salvação ou de condenação segundo a atitude de cada pessoa. 
Será luz para quem queira ver. 
 

5. O 5º Domingo propõe um texto de João que possui múltiplas 
referências à exaltação, à paixão e à glória. 
  
A narrativa é situada, novamente, durante a Páscoa Judaica e os 
gregos querem ver Jesus.  
 

Ele fala da glorificação ilustrado a partir do grão que rompe a terra 
para dar vida.  
 

É a lógica pascal da morte para a ressurreição.  
 

Cristo é o grão de trigo que morre e a Igreja é a espiga repleta de 
frutos.  
 

A narrativa se enriquece com a oração de Jesus antecipando a sua 
paixão muito parecido com a oração no Horto das Oliveiras.  
 

O Pai antecipa a sua resposta sobre o tema da glorificação.  
 

A cruz é a glorificação do Filho por parte do Pai que aceita sua 
oblação e o ama.  
 

Neste sentido Jesus proclama o sentido salvador de sua paixão: 
“quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim” (Jo 12,32). 
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Lecionário Ferial (durante a semana) 

 

 A Introdução ao Ordo Lectionum Missae apresenta o critério usado para 

a seleção das leituras do único ciclo Quaresmal ferial: as leituras do 

Evangelho e do AT foram escolhidas mantendo a mútua relação e que 

tratam dos temas próprios da catequese quaresmal, acomodados ao 

significado espiritual deste tempo.  

 

 A partir da segunda-feira da quarta semana se oferece leituras 

sequenciadas do Evangelho de João. 

 

 A partir da Quarta-feira de Cinzas até o Sábado do Terceiro 

domingo da Quaresma as perícopes evangélicas, em conexão com 

os textos do AT, propõem o “caminho cristão”, discípulo e seguidor 

de Cristo. Prevalecem os temas da oração, do combate espiritual, 

da caridade, do itinerário do seguimento e do anúncio da paixão. 

 

 A partir da Segunda-feira da quarta semana até o sábado da quinta 

semana se propõe o “caminho de Cristo” até a Páscoa através do 

Evangelho de João, com os momentos mais trágicos do contraste 

entre Jesus e os Fariseus, preparando os cristãos para os 

sentimentos de Cristo até a traição de Judas. 
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