
Ano Litúrgico
O QUE É?



Chama-se Ano Litúrgico o tempo em que a Igreja 

celebra todos os feitos salvíficos operados por 

Deus em Jesus Cristo.

Ano Litúrgico é, pois, um tempo repleto de sentido 

e de simbolismo religioso, de essência pascal, 

marcando, de maneira solene, o ingresso definitivo 

de Deus na história humana. 



Cada Ano Litúrgico começa com o tempo do 

Advento, quatros semanas antes do Natal, e 

termina com a Solenidade de Cristo Rei, no último 

domingo do Ano Litúrgico, no mês civil de 

novembro. 



O Ano Litúrgico tem três ciclos, anos A, B e C, que 

se repetem. No Ano A, lemos o Evangelho de São 

Mateus; no Ano B, o Evangelho de São Marcos; e 

no Ano C, o Evangelho de São Lucas.

O Evangelho de São João é reservado para 

ocasiões especiais, principalmente festas e 

solenidades.



O Ano Litúrgico é composto de diversos “tempos 

litúrgicos” e sua estrutura é a seguinte: 

➢ Tempo do Advento

➢ Tempo do Natal

➢ Tempo Comum (Primeira parte)

➢ Tempo da Quaresma

➢ Tríduo Pascal

➢ Tempo Pascal

➢ Tempo Comum 
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Inicia-se no Primeiro Domingo do Advento e 

termina na véspera do natal. Esse tempo dura 4 

domingos, o terceiro é chamado Domingo 

“Gaudete”, ou seja, Domingo da alegria. Essa alegria 

é por causa do Natal que se aproxima. é dividido em 

duas partes: do início até o dia 16 de dezembro, a 

Igreja se volta para a segunda vinda do Salvador. A 

partir do dia 17 até o final, a Igreja se volta para a 

primeira vinda do Salvador, que se encarnou no 

ventre de Maria e nasceu na pobre gruta de Belém.

Durante esse tempo, omite-se o Hino de Louvor. 



Inicia-se no dia 25 de dezembro. Toda semana seguinte a 

esse dia é chamada Oitava de Natal. São dias tão solenes 

quanto o dia 25.  

No primeiro Domingo após o dia 25 de dezembro, celebra-

se a Festa da Sagrada Família; No dia 01 de Janeiro, celebra-

se a Solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. No segundo 

domingo depois do Natal, celebra-se a Solenidade da 

Epifania do Senhor. No domingo seguinte à Epifania ocorre 

a Festa do Batismo do Senhor.

O Tempo do Natal termina com a Festa do Batismo 

do Senhor. 



O tempo comum é dividido em duas partes, começando 

no primeiro dia logo após a Festa do Batismo do Senhor 

O Tempo Comum é interrompido pela Quaresma, 

reiniciando na  Segunda-feira após a solenidade de 

Pentecostes. A duração do Tempo Comum, contanto 

desde a primeira parte, é de 34 semanas. Na 34a semana 

ou dia de Cristo Rei, mais especificamente na véspera do 

Primeiro Domingo do Tempo do Advento, termina o 

Tempo Comum e, consequentemente termina aquele 

Ano Litúrgico.



A partir da tarde da Quinta-feira Santa, começa o Tríduo 

Pascal: Quinta-feira Santa; Sexta-feira Santa e Sábado 

Santo. 

Na Quinta-feira, à tarde, celebra-se a Missa da Ceia do 

Senhor e Lava-pés. Ao final da Celebração é feito o 

translado do Santíssimo Sacramento. 

Na Sexta-feira Santa, celebra-se a Celebração da Paixão e 

Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa celebração 

não é Missa. No Sábado Santo, à noite, celebra-se a 

Vigília Pascal, mãe de todas as vigílias. 



Inicia-se no Primeiro Domingo da Páscoa 

Toda a semana seguinte a esse dia é chamada Oitava de 

Páscoa. No sétimo Domingo da Páscoa, celebra-se a 

Solenidade da Ascensão do Senhor. O Tempo Pascal 

termina com a Solenidade de Pentecostes 


