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1) Oração 
  
Apressai-vos, e não tardeis, Senhor Jesus, para que a vossa chegada renove 
as forças dos que confiam em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
1º Leitura: 2 Samuel 7,1-5 7,8-12 7,14-16 

 



Leitura do segundo livro de Samuel –  

Naqueles dias, 1Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua 
residência, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos 
que o cercavam,2disse ele ao profeta Natã: Vê: eu moro num palácio de 
cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda!3Natã respondeu-lhe: Pois 
bem: faze o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo!4Mas a palavra 
do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite, e dizia:5Vai e dize ao meu 
servo Davi: eis o que diz o Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa 
para eu habitar.8Dirás, pois, ao meu servo Davi: eis o que diz o Senhor dos 
exércitos: eu te tirei das pastagens onde guardavas tuas ovelhas para fazer 
de ti o chefe de meu povo de Israel.9Estive contigo em toda parte por onde 
andaste; exterminei diante de ti todos os teus inimigos, e fiz o teu nome 
comparável ao dos grandes da terra.10Designei um lugar para o meu povo de 
Israel: plantei-o nele, e ali ele mora, sem ser inquietado, e os maus não o 
oprimirão mais como outrora,11no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o 
meu povo. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus 
inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa.12Quando chegar o 
fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a 
tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu 
reino.14Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer 



alguma falta, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de 
homens,15mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem 
afastei de ti.16Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de 
mim, e o teu trono está firme para sempre. 
- Palavra do Senhor. 

 
 

Salmo Responsorial: Salmos 88, 2 - 5 88, 27 - 27 88, 29 – 29 
 

Refrão: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor! 
2. Cantarei, eternamente, as bondades do Senhor; minha boca publicará sua 
fidelidade de geração em geração. 
3. Com efeito, vós dissestes: A bondade é um edifício eterno. Vossa fidelidade 
firmastes no céu. 
4. Concluí, dizeis vós, uma aliança com o meu eleito; liguei-me por juramento 
a Davi, meu servo. 
5. Conservarei tua linhagem para sempre, manterei teu trono em todas as 
gerações. 
27. Ele me invocará: Vós sois meu Pai, vós sois meu Deus e meu rochedo 
protetor. 
29. Assegurado lhe estará o favor eterno, e indissolúvel será meu pacto com 
ele. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 1, 67-79) 
  
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - Naquele tempo, 
Zacarias, o pai de João, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, nestes 
termos: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o 
seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo 
(como havia anunciado, desde os primeiros tempos, mediante os seus santos 



profetas), para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos 
odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais, e se recorda de sua 
santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão: de nos 
conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em 
santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, 
menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e 
lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação, pelo 
perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos 
vai trazer do alto a visita do Sol nascente, que há de iluminar os que jazem 
nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da 
paz. 

  
 3) Reflexão 
 * O Cântico de Zacarias é um dos muitos cânticos e refrões das comunidades 
dos primeiros cristãos, que até hoje estão espalhados pelos escritos do Novo 
Testamento: nos evangelhos (Lc 1,46-55; Lc 2,14; 2,29-32), nas cartas 
paulinas (1Cor 13,1-13; Ef 1,3-14; 2,14-18; Filp 2,6-11; Col 1,15-20) e no 
Apocalipse (1,7; 4,8; 11,17-18; 12,10-12; 15,3-4; 18,1 até 19,8). Estes 
cânticos nos dão uma idéia de como eram a vivência da fé e a liturgia semanal 
naqueles primeiros tempos. Eles deixam entrever uma liturgia que era, ao 
mesmo tempo, celebração do mistério, profissão de fé, animação da 
esperança e catequese. 

  
* Aqui no Cântico de Zacarias, os membros daquelas primeiras comunidades, 
quase todos judeus, cantam a alegria de terem sido visitados pela bondade de 
Deus que, em Jesus, veio realizar as promessas. O Cântico tem uma estrutura 
bonita, bem elaborada. Parece uma lenta subida que leva os fiéis até o alto da 



montanha, de onde observam o caminho percorrido desde Abraão (Lc 1,68-
73), experimentam o começo da realização das promessas (Lc 1,74-75) e de 
onde olham para frente prevendo o caminho a ser percorrido pelo menino 
João até o nascimento de Jesus, o Sol da justiça, que virá preparar para todos 
o caminho da Paz (Lc 76-79). 

  
* Zacarias começa louvando a Deus por Ele ter visitado e redimido o seu povo 
(Lc 1,68) e ter realizado uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo (Lc 
1,69) conforme havia prometido pelos profetas (Lc 1,70). E ele descreve em 
que consiste esta salvação poderosa: na “libertação dos nossos inimigos e de 
todos que nos têm ódio” (Lc 1,71). Esta salvação é o resultado, não do esforço 
nosso, mas sim da bondade misericordiosa do próprio Deus que se lembrou da 
sua aliança sagrada e do juramento que tinha feito a Abraão, nosso pai (Lc 
1,72). Deus é fiel. Este é o fundamento da nossa segurança. 

  
* Em seguida, Zacarias descreve em que consiste o juramento de Deus a 
Abraão: é a esperança de “que, libertos dos inimigos, possamos viver sem 
medo, em santidade e justiça na presença de Deus, todos os dias da nossa 
vida”. Este era o grande desejo do povo daquele tempo e continua sendo o 
grande desejo de todos os povos de todos os tempos: viver em paz, sem 
medo, servindo a Deus e ao próximo, em santidade e justiça, todos os dias da 
nossa vida. Este é o alto da montanha, o ponto de chegada, que apareceu no 
horizonte com o nascimento de João (Lc 1,73-75). 



 
* Agora, a atenção do cântico se dirige para João, o menino que acabou de 
nascer. Ele será o profeta do Altíssimo, pois irá à frente do Senhor para 
preparar-lhe o caminho e anunciar ao povo o conhecimento da salvação pelo 
perdão dos pecados (Lc 1,76-77). Aqui temos uma alusão clara à profecia 
messiânica de Jeremias que dizia: “Ninguém mais precisará ensinar seu 
próximo ou seu irmão, dizendo: "Procure conhecer a Javé". Porque todos, 
grandes e pequenos, me conhecerão, oráculo de Javé, pois vou perdoar suas 
culpas e não me lembrarei mais de seus pecados” (Jer 31,34). Na Bíblia, 
“conhecer” é sinônimo de “experimentar”. É o perdão e a reconciliação que 
nos fazem experimentar a presença de Deus. 

  
* Tudo isso será fruto da ação misericordiosa do coração do nosso Deus e se 
realizará plenamente com a vinda de Jesus, o sol que virá do alto para 
iluminar todos que estão nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos 
passos no caminho da Paz (Lc 1,78-79). 
   
4) Para um confronto pessoal 
  
1. Às vezes é bom ler o cântico como se fosse pela primeira vez para poder 
descobrir nele toda a novidade da Boa Nova de Deus. 
  
2. Você já experimentei alguma vez a bondade de Deus? Você já 
experimentou alguma vez o perdão de Deus? 
   
5) Oração final 
  
Vou cantar para sempre a bondade do Senhor; anunciarei com minha boca 
sua fidelidade de geração em geração. Pois disseste: “Minha bondade está de 
pé para sempre. (Sal 88, 2-3) 
 


