Mãe de Deus (1º de janeiro).
Tempo do Advento – com ele se inicia o Ano Litúrgico. É composto por quatro domingos. A cor litúrgica
é o roxo. “Sendo um tempo de preparação para as
solenidades do Natal, é também um tempo em que
se voltam os corações para a expectativa da segunda
vinda do Cristo no fim dos tempos”. (NALC, n.39)
Tempo Comum – São 33 ou 34 semanas. A tônica
dos domingos é dada pela leitura contínua do
Evangelho. Cada texto do Evangelho proclamado
coloca-nos no seguimento de Jesus. A cor litúrgica é o
verde. Durante o Tempo Comum são celebradas
quatro solenidades: Santíssima Trindade, Corpo e
Sangue de Cristo, Sagrado Coração de Jesus e Cristo
Rei do Universo, que encerra o Tempo Comum. Neste
tempo, temos também a comemoração das
testemunhas do mistério pascal (Maria, Apóstolos e
Evangelistas, demais Santos e Santas).
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O Ano Litúrgico

O Ano Litúrgico é a celebração do Mistério Pascal
de Cristo: sua Paixão, Morte, Ressurreição e Ascensão.
O Ano Litúrgico propõe-nos um caminho
espiritual, ou seja, a vivência da graça própria de cada
aspecto do mistério de Cristo, presente e operante nas
diversas festas e nos diversos tempos litúrgicos.
O Ano Litúrgico compreende dois tempos
litúrgicos fortes:
• o Ciclo Pascal, tendo como centro o Tríduo
Pascal, a Quaresma como preparação e o Tempo
Pascal como prolongamento;
• o Ciclo do Natal, com sua preparação no
Advento e o seu prolongamento até a festa do Batismo
do Senhor.
Além destes dois tempos, temos o Tempo
Comum.
Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do
Senhor – Começa na Quinta-feira Santa, com a Missa
da Ceia do Senhor. Na Sexta-feira Santa celebra-se a
Paixão do Senhor. No Sábado Santo, a solene Vigília
Pascal, “quando Cristo morrendo destruiu a nossa
morte e ressuscitando renovou a vida” (NALC, n.18)1.
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NALC – Normas sobre o Ano Litúrgico e o calendário.

Tempo Pascal – compreende os 50 dias entre o
Domingo da Páscoa da Ressurreição e o Domingo de
Pentecostes. A cor litúrgica é o branco. É o tempo da
alegria e da exultação, um só dia de festa, “um grande
domingo” (cf. NALC, n.22). A festa da Ascensão é
celebrada no 7º Domingo da Páscoa. A celebração de
Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, encerra o
Tempo Pascal.
Tempo da Quaresma – da Quarta-feira de Cinzas
até a Missa da Ceia do Senhor, exclusive. São quarenta
dias dedicados à preparação da Páscoa. Tempo de
escuta da Palavra de Deus e de conversão, de
preparação e de memória do batismo, de
reconciliação com Deus e com os irmãos, de recorrer
com mais frequência às “armas da penitência cristã”: a
oração, o jejum, a esmola (cf. Mt 6,1-6.16-18). A cor
litúrgica própria é o roxo.
Tempo do Natal – vai das vésperas do Natal até
a festa do Batismo do Senhor. A cor litúrgica é o
branco. É a comemoração do nascimento do Senhor.
Na Epifania, celebramos a manifestação de Jesus
Cristo, “luz para iluminar todos os povos no caminho
da salvação”. Também celebram-se neste tempo a
Festa da Sagrada Família e a Solenidade de Maria,

