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Domingo da Abstinência de Carne 
O texto do Evangelho deste domingo não é parábola nem um apocalipse, mas uma descrição profética do 

julgamento. Ela é feita para mostrar que todos os homens são julgados a partir do ponto de vista decisivo 

de uma fé que é ou não vivida corretamente. O ato final de Jesus é um ato de separação. Ele vem como 

Rei universal para fazer o julgamento, a separação final. Jesus separará uns  dos outros, como o pastor 

separa as ovelhas dos cabritos.  

 As ovelhas seriam os que praticaram a justiça, que ficarão à direita, sinal de salvação, enquanto os cabritos seriam os 

que praticaram a injustiça e ficarão à esquerda, como sinal de condenação. Portanto, o critério utilizado para o julgamento da 

humanidade e da história é o da prática, isto é, colocar a própria vida como serviço do amor que constrói um mundo em que a 

verdade e a justiça fazem aflorar a fraternidade. Nos é mostrado que a piedade divina se traduz em misericórdia e solidariedade 

para com os outros. O Filho do Homem exigiu solidariedade praticada e traduzida na partilha. 

 Este texto evangélico salienta a importância de Cristo como centro da história universal. Ele 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. 

 Nós sabemos que o Reino de Cristo já começou a partir de sua vinda na terra a quase dois mil anos, porém Cristo não 

reinará definitivamente em todos os homens até que volte ao mundo com toda a sua glória. Ele começa a reinar em nossos 

corações no momento em que permitimos isto a ele, e o Reino de Deus pode, deste modo, fazer-se presente em nossa vida. 

Desta forma estabelecemos o Reino de Cristo de agora em diante em nós mesmos e em nosso lar, em nossa vida. 
 

P Í S T O L A 
                                                                              (* do Domingo da Abstinência de Carne) 

Prokimenon: “O Senhor é minha força e meu vigor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à 

morte.” 

 (Salmo 118,14.18) 
  

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. (8, 8-9,2) 
 

 

 Irmãos, “não é uma comida que nos torna agradáveis a Deus. Se não a comemos, nada temos a perder, ou, se a 

comemos, nada a ganhar. Mas cuidai que essa vossa liberdade não seja tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir, a ti, 

que tens conhecimento, sentado à mesa de um santuário de ídolos, na fraqueza de sua consciência não se julgará induzido a 

comer as carnes sacrificadas aos ídolos? Então, por causa do teu conhecimento, perecerá o irmão fraco por quem Cristo 

morreu. E, assim, pecando contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida vai 

escandalizar meu irmão, jamais comerei carne, para não fazê-lo pecar. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso 

Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, pois sois o selo do 

meu apostolado no Senhor.” 

 

 

E V A N G E L H O 
             (*do Domingo da Abstinência de Carne) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Mateus. (25, 31-46)   
   

 Disse o Senhor: “Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, então se assentará no seu 

trono glorioso. Em sua presença, todas as nações se reunirão e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas 

dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos, à esquerda. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, 

abençoados por meu Pai! Tomai posse do Reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes 

de comer, tive sede e me destes de beber, fui peregrino e me acolhestes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, 

estava na cadeia e viestes ver-me’. E os justos perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com 

sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos 

enfermo ou na cadeia e te fomos visitar?’ E o rei dirá: ‘Eu vos garanto: todas as vezes que fizestes isso a um desses meus 

irmãos menores, a mim o fizestes’. Depois dirá aos da esquerda: ‘Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado 

para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer tive sede e não me destes de beber, fui peregrino e 

não me destes abrigo; estive nu e não me vestistes, enfermo e na cadeia, e não me visitastes’. E eles perguntarão: ‘Senhor, 

quando foi que te vimos faminto ou sedento, peregrino ou enfermo ou na cadeia, e não te servimos?’ E ele lhes responderá: ‘Eu  

vos garanto: quando deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes’. E estes irão para o castigo 

eterno, enquanto os justos, para a vida eterna”. 



S A N T O S  D A   S E M A N A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V I S O 

 

 

 

 

 

23/02 – São Policarpo, Bispo de Esmirna, Hieromártir 

  São Policarpo (69-155), bispo e mártir, foi discípulo de São João Evangelista e 

conheceu outras testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo. Foi amigo de Santo Inácio 

de Antioquia, e eleito Bispo de Esmirna (atual Izmir, Turquia). O procônsul Estácio 

Quadrato o exortou a  renegar Cristo mas o santo o respondeu:  “Por 86 anos servi a 

Cristo, e ele  nunca me fez  qualquer  mal. Como poderia blasfemar contra meu Rei, que  

me salvou?”Assim sendo foi condenado a ser queimado vivo no anfiteatro da cidade. 
 

No próximo domingo (02/03), às 19hs, teremos em nossa Catedral a Divina 

Liturgia (Santa Missa) celebrada nos idiomas árabe e português. Todos os membros 

da coletividade árabe estão convidados. 

 

Domingo da Abstinência de Carne 
 

O Domingo de hoje é chamado Domingo da Abstinência de Carne. Assim dizemos 

porque é o último dia que a Igreja recomenda para o consumo de carne, antes de sua 

abstinência, que se inicia amanhã, na segunda-feira, e prossegue até o Sábado Santo (19/04), 

anterior ao Domingo de Páscoa. No próximo domingo, à abstinência da carne se juntará 

também a recomendação da abstinência de laticínios (alimentos derivados do leite). 
 


