
 
Lógica, Ciência e Existência Humana - Revista Pandora Brasil 

Nº 103 – Outubro de 2019 - ISSN 2175-3318 

A LÓGICA NA LITURGIA DA PALAVRA 

Gabriel Rijo Simoa1 

Gustavo Henrique Ortiz Camargo2 

Mathias José Pereira3 

 

É do conhecimento de todo bom cristão – católico apostólico romano – a impor-

tância que a Liturgia da Palavra possui nas celebrações litúrgicas. Neste trabalho, de ma-

neira muito particular, iremos nos deter à Liturgia da Palavra usada nas missas domini-

cais. O objetivo, como observa-se no título, é mostrar a estrutura lógica de toda essa li-

turgia. Dentre os vários ritos da Igreja Católica, usaremos como exemplo, o rito latino, 

que é o mais comum no Brasil. 

Inicialmente, é preciso compreender a composição desta liturgia. O item 1º do 

número 66 da Introdução ao Lecionário é claro: 

Toda Missa apresenta três leituras: a primeira do Antigo Testamento; a segunda, 

do Apóstolo (isto é, das Epístolas dos Apóstolos ou do Apocalipse, segundo os 

diversos tempos do ano); a terceira, do Evangelho. Com esta distribuição, subli-

nha-se a unidade do Antigo e do Novo Testamento, e da História da Salvação, 

cujo centro é Cristo e seu mistério pascal que celebramos. (Instrução Geral, 

2018) 

Será usado como exemplo o Elenco das Leituras da Santa Missa do 25º Domingo 

do Tempo Comum, do ano C. 

Note-se: 

Primeira leitura (Amós – 8, 4-7) 

Ouvi isto, vós, que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da 

terra; vós que andais dizendo: “Quando passará a lua nova, para vendermos bem 
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a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir me-

didas, aumentar pesos, e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e 

os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refugo do trigo?” Por 

causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: “Nunca mais esquecerei o que eles 

fizeram”. 

Segunda leitura (Primeira Carta de São Paulo a Timóteo – 2, 1-8) 

Caríssimo: Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e 

ações de graças, por todos os homens; pelos que governam e por todos que ocu-

pam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com 

toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador; ele 

quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da ver-

dade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens: o homem 

Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no 

tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador 

e apóstolo, e — falo a verdade, não minto — mestre das nações pagãs na fé e na 

verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, er-

guendo mãos santas, sem ira e sem discussões.  

 

Evangelho (Lucas – 16, 10-13) 

Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: Quem é fiel nas pequenas coisas 

também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas 

grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos 

confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos 

dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou odiará 

um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis 

servir a Deus e ao dinheiro. 

Na primeira leitura, o profeta Amós se dirige contra aqueles que dominam os po-

bres com dinheiro, mais adiante, na segunda leitura, o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo 

fazendo uma recomendação para que se façam orações a Deus por todos os homens, pois 

Ele quer a salvação de todos. E, por fim, no Evangelho, Jesus ensina que não é possível 

servir a Deus e ao dinheiro. 

Logicamente, pode-se explicar isto através do silogismo, que é uma argumentação 

na qual, de um antecedente que une dois termos a um terceiro, infere-se um consequente 

que une esses dois termos entre si.  
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A primeira leitura, tirada do Antigo Testamento e a segunda leitura, exposta no 

Novo Testamento correspondem, numa estrutura silogística, aos antecedentes. Tendo 

como consequente, o Evangelho. 

Para a continuidade desta análise, é preciso compreender algumas regras do silo-

gismo: 

- O termo médio (M) deve ser universal pelo menos uma vez; 

- O termo médio (M) nunca aparece na conclusão; 

- O termo menor (t) e o termo maior (T) são na conclusão, sujeito e predicado; 

- Um silogismo deve ter exatamente 3 termos (falácia dos 4 Termos); 

- O termo médio deve estar distribuído AO MENOS em uma das premissas; 

- Se uma das premissas for negativa, a conclusão também deve ser;  

- O silogismo válido pode ter conclusão particular e premissas universais; 

- De duas negações nada se conclui;  

- De duas particulares nada se conclui; 

 

            Com base nestas regras e com as leituras da liturgia do 25º Domingo do Tempo 

Comum do ano C, é possível chegar a seguinte estruturação silogística: 

 

Todo homem (M) que explora o próximo por dinheiro (T) não se salva. 

Deus (t) quer a salvação de todo homem (M). 

Logo, não podeis servir a Deus (t) e ao dinheiro (T). 

 

Vale lembrar que a Igreja, de acordo com a Introdução ao Lecionário, chamará 

todo este Silogismo aplicado no exemplo acima de “composição harmônica” ou “leitura 

semicontínua” (para as liturgias dominicais). O objetivo deste trabalho foi justamente fa-
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zer com que seus leitores compreendam que a Liturgia da Palavra é estruturalmente ló-

gica. Em outras palavras, pode-se dizer que o objetivo apresentado aqui é uma analogia 

daquilo que a Igreja preparou – Elenco das Leituras da Missa  – com a Lógica em seus 

silogismos.  
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