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Domingo XVI do Tempo Comum
Ano A

Deus paciente e misericordiosoDeus paciente e misericordioso
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16.º Domingo do Tempo Comum
(Deus paciente e misericordioso)

1.ª Leit. – Sab 12, 13. 16-19;
Salmo – Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a;
2.ª Leit. – Rom 8, 26-27;
Evangelho – Mt 13, 24-43.

A liturgia do 16.º Domingo do Tempo Comum convida-nos a des-
cobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a quem não interessa a
marginalização do pecador, mas a sua integração na comunidade do
“Reino”; e convida-nos, sobretudo, a interiorizar essa “lógica” de Deus,
deixando que ela marque o olhar que lançamos sobre o mundo e sobre os
homens.

A primeira leitura fala-nos de um Deus que, apesar da sua força
e omnipotência, é indulgente e misericordioso para com os homens –
mesmo quando eles praticam o mal. Agindo dessa forma, Deus convida
os seus filhos a serem “humanos”, isto é, a terem um coração tão mise-
ricordioso e tão indulgente como o coração de Deus.

A segunda leitura sublinha, doutra forma, a bondade e a miseri-
córdia de Deus. Afirma que o Espírito Santo – dom de Deus – vem em
auxílio da nossa fragilidade, guiandonos no caminho para a vida plena.

O Evangelho garante a presença irreversível no mundo do “Rei-
no de Deus”. Esse “Reino” não é um clube exclusivo de “bons” e de
“santos”: nele todos os homens – bons e maus – encontram a possibili-
dade de crescer, de amadurecer as suas escolhas, de serem tocados
pela graça, até ao momento final da opção definitiva.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Sede propício, Senhor, aos vossos servos

e multiplicai neles os dons da vossa graça,
para que, fervorosos na fé, esperança e caridade,
perseverem na fiel observância
dos vossos mandamentos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro da Sabedoria      (Sab 12, 13.16-19)

«Após o pecado, dais lugar ao arrependimento»

Não há Deus, além de Vós,
que tenha cuidado de todas as coisas;
a ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente.
O vosso poder é o princípio da justiça
e o vosso domínio soberano
torna-Vos indulgente para com todos.
Mostrais a vossa força
aos que não acreditam na vossa omnipotência
e confundis a audácia daqueles que a conhecem.
Mas Vós, o Senhor da força, julgais com bondade
e governais-nos com muita indulgência,
porque sempre podeis usar da força quando quiserdes.
Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo
que o justo deve ser humano
e aos vossos filhos destes a esperança feliz
de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 85 (86), 5-6.9-10.15-16a (R. 5a)

Refrão: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo

Vós, Senhor, sois bom e indulgente,
cheio de misericórdia para com todos os que Vos invocam.
Ouvi, Senhor, a minha oração,
atendei a voz da minha súplica.

Todos os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor,
e glorificar o vosso nome,
porque Vós sois grande e operais maravilhas,
Vós sois o único Deus.

Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo,
paciente e cheio de misericórdia e fidelidade.
Voltai para mim os vossos olhos
e tende piedade de mim.

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 8, 26-27)

«O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis»

Irmãos:
O Espírito Santo vem em auxilio da nossa fraqueza,
porque não sabemos que pedir nas nossas orações;
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mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inefáveis.
E Aquele que vê no íntimo dos corações
conhece as aspirações do Espírito,
sabe que Ele intercede pelos santos
em conformidade com Deus.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Mt 11,25)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 13, 24-43)

«Deixai-os crescer ambos até à ceifa»

Naquele tempo,
Jesus disse às multidões mais esta parábola:
“O reino dos Céus pode comparar-se a um homem
que semeou boa semente no seu campo.
Enquanto todos dormiam, veio o inimigo,
semeou joio no meio do trigo e foi-se embora.
Quando o trigo cresceu e deu fruto,
apareceu também o joio.
Os servos do dono da casa foram dizer-lhe:
‘Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Donde vem então o joio?
Ele respondeu-lhes: ‘Foi um inimigo que fez isso’.
Disseram-lhe os servos:
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‘Queres que vamos arrancar o joio?’
‘Não! – disse ele –
não suceda que, ao arrancardes o joio,
arranqueis também o trigo.
Deixai-os crescer ambos até à ceifa
e, na altura da ceifa, direi aos ceifeiros:
Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar;
e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’“.
Jesus disse-lhes outra parábola:
“O reino dos Céus pode comparar-se a um grão de mostarda
que um homem tomou e semeou no seu campo.
Sendo a menor de todas as sementes,
depois de crescer, é a maior de todas as hortaliças
e torna-se árvore,
de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos”.
Disse-lhes outra parábola:
“O reino dos Céus pode comparar-se ao fermento
que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha,
até ficar tudo levedado”.
Tudo isto disse Jesus em parábolas,
e sem parábolas nada lhes dizia,
a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta,
que disse: “Abrirei a minha boca em parábolas,
proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo”.
Jesus deixou então as multidões e foi para casa.
Os discípulos aproximaram-se d’Ele e disseram-Lhe:
“Explica-nos a parábola do joio no campo”.
Jesus respondeu:
“Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem
e o campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino,
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o joio são os filhos do Maligno
e o inimigo que o semeou é o Demónio.
A ceifa é o fim do mundo
e os ceifeiros são os Anjos.
Como o joio é apanhado e queimado no fogo,
assim será no fim do mundo:
o Filho do homem enviará os seus Anjos,
que tirarão do seu reino todos os escandalosos
e todos os que praticam a iniquidade,
e hão-de lançá-los na fornalha ardente;
aí haverá choro e ranger de dentes.
Então, os justos brilharão como o sol
no reino do seu Pai.
Quem tem ouvidos, oiça”.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Continuamos a escutar o Senhor que, sentado na barca, nos fala

do Reino dos Céus... Permaneçamos atentos, como aquela multidão
em pé, à beira-mar, embevecida: «Nunca nenhum homem falou
assim...»

Hoje, o Senhor apresenta-nos três parábolas: a do trigo e do joio
semeados no campo do mundo e do nosso coração, a do grão de mostarda
que cresce e abriga as aves dos céus e, finalmente, a do bocado de
fermento que leveda toda a massa... É assim o Reino dos Céus!

As três parábolas mostram a fraqueza do Reino, a sua fragilidade
escandalosa, mas também a sua força invencível, o seu poder, a sua
capacidade de tudo impregnar e transformar, até chegar à vitória final.
Só que para compreender isso – os mistérios do Reino -, é necessário
ter a paciência, a sabedoria que nos dá a capacidade de acolher os
tempos e modos de Deus! Mas, vamos às parábolas.

Primeiro, a do trigo e do joio. Que nos ensina aqui o Senhor?
Que lições nos quer dar? Em primeiro lugar: Deus não é inactivo,
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indiferente ao mundo, à nossa vida de cada dia. No Seu Filho, semeou
o trigo do Reino no campo deste mundo e no campo do nosso coração.
Como diz o Livro da Sabedoria, na primeira leitura de hoje: «Não há,
além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas!» Sim: o nosso
Deus é um Deus presente, um Deus actuante, um Deus que cuida de
nós com amor e com amor vela pelas suas criaturas! Não duvidemos,
não percamos de vista esta realidade: num mundo de cimento armado e
homens bombas, fome e mortes, Deus está presente, Deus cuida de
nós! Uma segunda lição desta parábola: no mundo e no coração de
cada um de nós infelizmente há o mal, o pecado, as trevas. Por favor,
não mascaremos o mal do mundo nem o mal do nosso interior! É preciso
desmascará-lo, é preciso chamá-lo pelo nome! Não mascares, irmão,
irmã, o mal da tua vida, do teu coração, da tua consciência! Esse mal
não vem de Deus; vem do Antigo Inimigo, do Diabo que, mais esperto
que nós, tantas vezes faz o mal parecer-nos bem e até achar que nós
mesmos estamos acima do bem e do mal! O Diabo é assim: semeia o
mal e faz com que ele se confunda com o bem, como o trigo e o joio. E
nós, tolos, confundimos tudo e pensamos ser bem o que é mal – mal
semeado pelo Maligno! Por favor, olha o teu coração: não te enganes,
não finjas, não mascares, não mintas a ti próprio! Chama o mal de mal
e o bem de bem! Numa terceira lição, a parábola de Jesus ensina-nos a
paciência, sobretudo com o mal que vemos no mundo e nos outros!
Somos impacientes, caríssimos, e até julgamos Deus e o Seu modo de
agir no mundo. O Papa Bento XVI, na sua homilia de início de
pontificado, falava da paciência de Deus que salva e da nossa
impaciência que nos coloca a perder... Jesus pede-nos que confiemos
em Deus, que acreditemos na Sua acção e nos Seus desígnios, tempos
e modos: Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e
a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. A tua força
é o princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos torna-te indulgente
para com todos. Dominando a tua própria força, julgas com clemência
e governas-nos com grande moderação; e a teus filhos deste a
confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores».

Escutemos ainda um pouco o Senhor; aprendamos com as
parábolas do grão de mostarda e do fermento que leveda a massa.
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Precisamente porque o modo de pensar e agir de Deus não é como o
nosso, o Reino dos Céus aparece tão frágil, tão inseguro, tão precário...
pequenino como um grão de mostarda, tão pouquinho como uma pitada
de fermento!... E, no entanto, será grande, será forte, será vitorioso e
abrigará as aves dos céus! Será eficaz, forte, e penetrará toda a massa
deste mundo! Mas, quando, Senhor? Por que demoras? Porque parece
que estás longe? Porque pareces dormir? Observemos, irmãos, que em
todas as parábolas do Reino, Jesus deixa claro que, no fim, haverá um
julgamento de cada um de nós e o Reino triunfará!

Mas, para não desacreditar, para não desesperar, para não ver e
sentir simplesmente na nossa medida e com nossas forças, supliquemos
que o Espírito do Ressuscitado nos venha socorrer, «pois não sabemos
o que pedir, nem como pedir!» Só o Espírito de Cristo, o Semeador do
Reino, nos pode fazer perceber os sinais do Reino, os sinais de Deus no
mundo e na vida. Só o Espírito nos sustenta, fazendo-nos caminhar sem
desfalecer, de esperança em esperança... Só o Espírito nos ensina as
coisas do Reino: Ele torna o Reino presente porque torna Jesus presente.
Por isso mesmo, em vários antigos manuscritos do Evangelho de São
Lucas, na oração do Pai-nosso, onde tem «Venha o teu Reino» aparece
«Venha o teu Espírito»! É o Espírito de Cristo que torna o Reino presente
em nós e no mundo. Deixemo-nos, portanto, guiar por Ele, pois «o
Reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo!»

Aprendamos do Senhor, vigiemos e acolhamos a Sua palavra. Se
formos fiéis e perseverarmos até o fim, escutaremos cheios de esperança
a Sua promessa, que encerra o Evangelho de hoje: «... então, os justos
brilharão como o sol no Reino do seu Pai!»

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs em Cristo:

Nós não sabemos que pedir nas nossas orações.
Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós
e invoquemos confiadamente o Pai celeste,
dizendo com fé:

«Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos!».
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1. Para que o nosso arcebispo D. Jorge e os seus presbíteros
semeiem a boa semente no campo de Deus
e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua Mãe,
oremos, irmãos.

2. Para que ninguém julgue os outros com dureza
e todos saibam ser justos e humanos
como Deus é indulgente para com todos,
oremos, irmãos.

3. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros,
cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras
e dê a paz do coração aos que a não têm,
oremos, irmãos.

4. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens,
saibam descobrir, contemplar e respeitar
as maravilhas criadas por Deus,
oremos, irmãos.

5. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado,
nos leve a reconhecer a nossa pequenez
e como é grande a vocação que Ele nos deu,
oremos, irmãos.

6. Para que Deus que a Santa Casa da Misericórdia,
que celebra 432 anos de existência,
viva sempre o espírito das Obras de Misericórdia,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, que conheceis como ninguém
o trigo que por Vós foi semeado
no coração de cada ser humano,
concedei-nos, pelo poder do vosso Espírito,
a graça de não sermos sufocados pelo joio
semeado em nós pelo inimigo.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor, nosso Deus,

que levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga Lei
no único sacrifício de Cristo,
aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis,
como outrora abençoastes a oblação de Abel;
e fazei que os dons oferecidos em vossa honra
por cada um de nós
sirvam para a salvação de todos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho,
a Vós que tudo criastes para o bem e a felicidade;
mas que se tornou um mundo
de felicidade e de sofrimento;
de boa terra e de pedras; de trigo e de joio.
Vós que, na plenitude dos tempos,
enviastes o vosso Filho ao nosso mundo,
como uma semente exposta aos quatro ventos:
tesouro escondido, fermento misturado,
pérola rara para quem O encontra.
Ainda hoje, Ele se oferece
como o vosso bem mais precioso.
É por isso que, em união com os "pacientes"
que já chegaram ao vosso reino,
em união com todos os que, na terra,
procuram ser fermento de vida renovada,
queremos proclamar os vossos louvores,
ó Deus de toda a paciência e de toda a esperança,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Deus, nosso Pai,

Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.
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Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue @ de Jesus,
nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:
quando estava à mesa com os discípulos,
tomou o Pão, fez uma oração para Vos dar graças;
depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Bento XVI, o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.
Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.
Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
Dai-nos a paz no viver quotidiano,
de modo que, ajudados pela vossa misericórdia,
vivamos sempre pacientes e esperançados
no meio do mal que nos rodeia,
aguardando em jubiloso esperança,
o dia da ceifa e da recompensa,
na vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 semeador da Palavra e da vida divina em nós:
 guardai-nos corajosos e confiantes,
 no cumprimento do nosso dever;
 que a Palavra aqui proclamada e escutada
 seja fermento de um mundo novo,
 em nós e nos outros,
 segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.
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Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Protegei, Senhor, o vosso povo

que saciastes nestes divinos mistérios
e fazei-nos passar da antiga condição do pecado
à vida nova da graça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e @ Espírito Santo!

R.: Amén.

“Sem alternativa!
O bom grão semeado no nosso campo
era promessa de uma boa ceifa.
Mas eis que o joio veio poluir a seara.
Que tipo de compromissos aceitamos na nossa vida?
Deus é paciente! Mas se temos ouvidos,
é urgente escutar o seu apelo à conversão.
É urgente escolher o nosso campo:
o do Senhor ou o do Maligno.
Não há alternativa!

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.




