
 

 

 
 

Ano Litúrgico, o que é? 
Podemos dizer que o ano litúrgico é o calendário católico, ou seja, ele marca os principais 

acontecimentos da história da salvação. 
Dessa forma, o ano litúrgico tem seu início no primeiro domingo do advento terminando com 

a festividade de Cristo Rei, o ano litúrgico é baseado nas fases da lua, e é formado por dois grandes 
ciclos: O Natal e Páscoa. Ao lado do Natal e da Páscoa está um período longo, de 34 semanas, 
chamado Tempo Comum. 

O Ano Litúrgico passa por três ciclos, também chamado de anos A, B, C. Em cada ano tem uma 
sequência de leituras próprias. A ideia desta distribuição de textos bíblicos ao longo de três anos 
tem como objetivo se ter uma visão e leitura de toda a Bíblia. 
 No ano “A” a leitura principal do Evangelho na celebração segue o Evangelho de São Mateus; 

 No ano “B”, a leitura 
principal do Evangelho segue 
o Evangelho de São Marcos; 
 No ano “C”, a leitura 
principal do Evangelho segue 
o Evangelho de São Lucas. 

Já o Evangelho de São 
João é reservado para as oca-
siões especiais, principal-
mente as grandes Festas e 
Solenidades. Para este Evan-
gelho não existe um Ano Li-
túrgico. 

A sequência dos diversos “tempos” do Ano Litúrgico é a seguinte: 
 CICLO DO NATAL 
 ADVENTO 
Advento: Inicia o ano litúrgico. Compõe-se de 4 semanas. Começa 4 domingos antes do Natal e 
termina no dia 24 de dezembro. Não é um tempo de festas, mas de alegria moderada e preparação 
para receber Jesus. 
Início: quatro domingos antes do Natal 
Término: 24 de dezembro à tarde 
Espiritualidade: Esperança e purificação da vida 
Ensinamento: Anúncio da vinda do Messias 
 NATAL 
Natal: 25 de dezembro. 
É comemorado com alegria, pois é a festa do Nascimento do Salvador. 
Início: 25 de dezembro 
Término: Na festa do Batismo de Jesus 
Espiritualidade: Fé, alegria e acolhimento. 
Ensinamento: O filho de Deus se fez Homem 

 

Frutos do Espírito 



 TEMPO COMUM - 1ª PARTE: 
Começa após o batismo de Jesus e acaba na terça antes da quarta-feira de Cinzas. 
Início: 2ª feira após o Batismo de Jesus 
Término: Véspera da Quarta-feira das Cinzas 
Espiritualidade: Esperança e escuta da Palavra 
Ensinamento: Anúncio do Reino de Deus 
Cor: Verde 
 CICLO DA PÁSCOA 
 QUARESMA: Começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da semana santa. 
Tempo forte de conversão e penitência, jejum, esmola e oração. É um tempo de 5 semanas em que 
nos preparamos para a Páscoa. Não se diz "Aleluia", nem se colocam flores na igreja, não devem ser 
usados muitos instrumentos e não se canta o Hino de Louvor. É um tempo de sacrifício e penitências, 
não de louvor. 
Início: Quarta-Feira das Cinzas 
Término: Quarta-feira da Semana Santa 
Espiritualidade: Penitência e conversão 
Ensinamento: A misericórdia de Deus 
 PÁSCOA 
Começa com a ceia do Senhor na quinta-feira santa. Neste dia é celebrada a Instituição da Euca-
ristia e do sacerdote. Na sexta-feira celebra-se a paixão e morte de Jesus. É o único dia do ano que 
não tem missa. Acontece apenas uma Celebração da Palavra. 
No sábado acontece a solene Vigília Pascal. Forma-se então o Tríduo Pascal que prepara o ponto 
máximo da páscoa: o Domingo da Ressurreição. A Festa da Páscoa não se restringe ao Domingo da 
Ressurreição. Ela se estende até a Festa de Pentecostes, que é celebrado 50 dias após a Páscoa. 
Jesus ressuscitado volta ao Pai e nos envia o Paráclito. 
Início: Quinta-feira Santa (Tríduo Pascal) 
Término: Em Pentecostes 
Espiritualidade: Alegria em Cristo Ressuscitado 
Ensinamento: Ressurreição e vida eterna. 
 TEMPO COMUM – Segunda parte 
Começa na segunda após Pentecostes e vai até o sábado anterior ao 1º Domingo do advento. 
Início: Segunda-feira após o Pentecostes 
Término: Véspera do 1º Domingo do Advento 
Espiritualidade: Vivência do Reino de Deus 
Ensinamento: Os Cristãos são os sinais do Reino 

“As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas 
por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a santa mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera 
como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento com todas as suas 
partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo”, dessa forma devemos vivenciar o ano 
litúrgico com toda a fé dos apóstolos, pois a palavra do Senhor é a luz para nossa caminhada. 


