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As nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridades

Domingo VIII do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A
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8.º Domingo do Tempo Comum8.º Domingo do Tempo Comum8.º Domingo do Tempo Comum8.º Domingo do Tempo Comum8.º Domingo do Tempo Comum
(As nossas prioridades)

1.ª Leit. – Is 49, 14-15;
Salmo – Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 4, 1-5;
Evangelho – Mt 6, 24-34.

A liturgia deste 8.º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma
reflexão sobre as nossas prioridades. Recomenda que dirijamos o nosso
olhar para o que é verdadeiramente importante e que libertemos o nosso
coração da tirania dos bens materiais. De resto, o cristão não vive obce-
cado com os bens mais primários, pois tem absoluta confiança nesse
Deus que cuida dos seus filhos com a solicitude de um pai e o amor
gratuito e incondicional de uma mãe.

A primeira leitura sublinha a solicitude e o amor de Deus, desta
vez recorrendo à imagem da maternidade: a mãe ama o filho, com um
amor instintivo, avassalador, eterno, gratuito, incondicional; e o amor de
Deus mantém as características do amor da mãe pelo filho, mas em grau
infinito. Por isso, temos a certeza de que Ele nunca abandonará os ho-
mens e manterá para sempre a aliança que fez com o seu Povo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a fixa-
rem o seu olhar no essencial (a proposta de salvação/libertação que, em
Jesus, Deus fez aos homens) e não no acessório (os veículos da mensa-
gem).

O Evangelho convida-nos a buscar o essencial (o “Reino”) por
entre a enorme bateria de coisas secundárias que, dia a dia, ocupam o
nosso interesse. Garante-nos, igualmente, que escolher o essencial não é
negligenciar o resto: o nosso Deus é um pai cheio de solicitude pelos seus
filhos, que provê com amor às suas necessidades.
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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. – Fazei, Senhor,

que os acontecimentos do mundo
decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz
e a Igreja Vos possa servir
na tranquilidade e na alegria.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías (Is 49, 14-15)

«Eu não te esquecerei»

Sião dizia:
«O Senhor abandonou-me,
o Senhor esqueceu-Se de mim».
Poderá a mulher esquecer a criança que amamenta
e não ter compaixão do filho das suas entranhas?
Mas ainda que ela se esqueça,
Eu não te esquecerei.

Palavra do Senhor
Salmo Responsorial

 Salmo 61 (62), 2-3.6-7.8-9ab (R. 6a)
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Refrão: Só em Deus descansa, ó minha alma.

Só em Deus descansa a minha alma,
d’Ele me vem a salvação.
Ele é meu refúgio e salvação,
minha fortaleza: jamais serei abalado.

Minha alma, só em Deus descansa:
d’Ele vem a minha esperança.
Ele é meu refúgio e salvação,
minha fortaleza: jamais serei abalado.

Em Deus está a minha salvação e a minha glória,
o meu abrigo, o meu refúgio está em Deus.
Povo de Deus, em todo o tempo ponde n’Ele a vossa confiança,
desafogai em sua presença os vossos corações.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 4, 1-5)

«O Senhor manifestará o desígnio dos corações»
Irmãos:
Todos nos devem considerar como servos de Cristo
e administradores dos mistérios de Deus.
Ora o que se requer nos administradores é que sejam fiéis.
Quanto a mim, pouco me importa
ser julgado por vós ou por um tribunal humano;
nem sequer me julgo a mim próprio.
De nada me acusa a consciência,
mas não é por isso que estou justificado:
quem me julga é o Senhor.
Portanto, não façais qualquer juízo antes do tempo,
até que venha o Senhor,
que há-de iluminar o que está oculto nas trevas
e manifestar os desígnios dos corações.
E então cada um receberá da parte de Deus
o louvor que merece.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Heb 4, 12)

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

A palavra de Deus é viva e eficaz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 6, 24-34)

«Não vos inquieteis com o dia de amanhã»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há-de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Por isso vos digo:
«Não vos preocupeis, quanto à vossa vida,
com o que haveis de comer,
nem, quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento
e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves do céu:
não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros;
o vosso Pai celeste as sustenta.
Não valeis vós muito mais do que elas?
Quem de entre vós, por mais que se preocupe,
pode acrescentar um só côvado à sua estatura?
E porque vos inquietais com o vestuário?
Olhai como crescem os lírios do campo:
não trabalham nem fiam;
mas Eu vos digo:
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nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um deles.
Se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao forno,
não fará muito mais por vós, homens de pouca fé?
Não vos inquieteis, dizendo:
‘Que havemos de comer? Que havemos de beber?
Que havemos de vestir?’.
Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas.
Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso.
Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo o mais vos será dado por acréscimo.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações.
A cada dia basta o seu cuidado».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Este é já o 5.º Domingo em que estamos a acompanhar Jesus, no

seu Sermão da Montanha. Se apreendermos o Seu ensinamento, nas
nossas vidas acontecerão Maravilhas, pois Santo é o Seu nome.

Nesta pregação, Jesus fala-nos sobre o serviço, a nossa disponi-
bilidade. Servir ao mundo, eis a tentação a que somos levados a cada
instante. Não podemos nem devemos dividirmo-nos entre Deus e as
coisas do mundo. Temos que agir no mundo como filhos de Deus, fazer
interagir a nossa Fé com a Vida.

Para entrarmos no espírito do Evangelho deste Domingo, seria
bom retroceder à primeira Bem-aventurança do sermão da montanha:
Felizes os pobres em espírito. Se o Reino de Deus está próximo, e se já
está misteriosamente presente em Jesus, a exigência fundamental é
aquela de optar por Deus. Proclamando as atitudes básicas do discípulo
para assimilar as novas características do Reino, Jesus define a atitude
do cristão perante o dinheiro/ as riquezas e a subsistência material que
nele se fundamenta.
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O texto abre com uma tese de partida: Não podeis servir a dois
senhores…Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro…dois senhores
incompatíveis de se servir porque totalitários e quando um se apodera
do coração do ser humano destrona qualquer divindade.

Mas Jesus insiste na opção a seguir: servir ao Senhor, abando-
nando-se à providência amorosa do Pai. Estaremos nós preparados
para aceitar este desafio de Jesus?

Jesus fala com clareza, e de um modo imperativo, afirma que
ninguém pode servir a dois senhores: a Deus e ao dinheiro. S. Mateus
na sua narrativa manteve o termo aramaico – mamônâ  – usado por
Jesus para indicar dinheiro. É um termo significativo: deriva da raiz
"aman" que quer dizer oferecer segurança, ser de confiança. O di-
nheiro assim como Deus, garante todo o bem a quem lhe presta culto. E
a primeira loucura da adoração a este "deus" é a acumulação e por ele
tudo se sacrifica: saúde, princípios éticos, família, trabalho, estudos, fe-
licidade. Tudo para triunfar, ter coisas, influências, êxito pessoal, apa-
rência social, poder de consumo para o necessário e o supérfluo, diver-
são e satisfação na vida… por dinheiro tudo se faz. Aliás ele é um
"senhor" bem visível…mas é a raiz de muitos males, por ele muitos se
desviaram do caminho da fé…

Jesus inicialmente dirige-se a todos: "Ninguém…"; em seguida
parece voltar-se para os seus "Vós não podeis servir a Deus e ao
dinheiro". Servir o "senhor dinheiro" equivale a deixar-se prender
pela dependência e a ser possuído pelo mesmo. Não podemos servir a
dois senhores: acabaríamos sempre por desprezar um deles. O desape-
go dos bens deste mundo é uma das atitudes mais difíceis de se assimi-
lar. Afeiçoamo-nos demasiado aos tesouros da terra, idolatramos de-
masiado as coisas materiais e não nos preocupamos tanto com a heran-
ça recebida e reservada no Céu. Afinal, onde está e a quem se prende
o nosso coração? A quem servimos?

Jesus não sugere a falta de empenho, a persistência no trabalho,
o ócio…mas propõem um novo relacionamento com os bens: o não
acumular para si, e apela à partilha fundada na confiança da providên-
cia de Deus. Professando a nossa fé, dizemos que a nossa adesão total
é a Cristo, valor supremo e que exige liberdade de coração, o que signi-
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fica rejeitar a servidão do ídolo da riqueza que escraviza.
Senhor, por vezes é difícil seguir o caminho traçado por Ti.  São

tantas as coisas que me rodeiam, a ânsia do ter entra pelos olhos den-
tro, e inclina o coração para coisas supérfluas e no fim encontro a
tristeza. Aceita-me, Senhor, como sou, na minha frágil existência e aju-
da-me a apegar a uma única realidade: a Tua Vontade.

No meu dia de hoje, fomentarei a alegria no meio em que me
encontrar: trabalho, escola, família, amigos. Escolhendo o Senhor, serei
presença que infunde a alegria de ser filho muito amado por Deus.

Ao participarmos na Missa, recebemos graças, dons e
alimentamo-nos da Eucaristia, que nos dá força para a caminhada. Na
despedida o sacerdote diz: – “Ide em paz e o Senhor vos acompanhe”,
ou seja, a Missa terminou e começou a nossa missão. Para a nossa
reflexão: Como agimos nos nossos ambientes: família, trabalho, rua,
cidade... Temos dado o nosso testemunho? Ou somos daqueles que
possuem um comportamento na Igreja e fora da Igreja deixam levar
pelas coisas do mundo?

Jesus ensina-nos a pôr nossa confiança em Deus, pois aquela
solução que não temos, a solução que ninguém tem, só a encontramos
em Deus. Temos que nos abandonar nas Suas mãos.

Ao contemplarmos a natureza, observamos os pássaros, flores,
como eles vivem e se conformam, formando um equilíbrio confortante
aos nossos olhos. Em casa temos um “gato”, sempre a dormir, pregui-
çoso, um amigo da casa. Não se preocupa. Tudo é preparado para ele
obter o seu sustento, por isso ele gosta da casa e das pessoas que o
cercam, pois sabe que dali sairá o seu sustento, há uma confiança. A
mesma confiança precisamos nós de ter em Deus, pois nada nos irá
faltar.

Jesus exorta-nos à santidade. Esta deve ser a nossa primeira
preocupação. Jesus insiste que devemos ater-nos às coisas espirituais.
Hoje a Igreja, pede a prática da Leitura Orante (Lectio Divina), pois
só assim viveremos com serenidade cada dia, eliminando preocupa-
ções inúteis pelo que aconteceu ontem ou pelo que irá acontecer ama-
nhã. O que devemos é viver em Deus, com serenidade o momento
presente.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos ao Pai celeste,
pedindo a graça de guardar no coração
a palavra que escutámos e alimenta a nossa fé,
e imploremos dizendo:

«Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio!»

1. Pelo nosso arcebispo D. Jorge, e seus presbíteros e diáconos,
pelos Patriarcas do Oriente e seus presbitérios,
e por todas as comunidades católicas e ortodoxas,
oremos, irmãos.

2. Por todos os homens do mundo e seus problemas,
pelos que passam fome ou não têm que vestir
e pelos que só pensam nos bens da terra,
oremos, irmãos.

3. Pelos que não têm pão para os seus filhos,
pelos que esperam que o dia de amanhã seja melhor
e pelos que já perderam toda a esperança,
oremos, irmãos.

4. Pelos que procuram acima de tudo o reino de Deus,
pelos que vivem confiantes como as aves do céu
e pelos que só pensam no corpo e no alimento,
oremos, irmãos.

5. Pela nossa assembleia dominical,
pelos outros cristãos desta paróquia
e por todos os nossos defuntos,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
que amais os vossos filhos
mais do que as suas próprias mães
e não os esqueceis mesmo que elas os esqueçam,
em vossas mãos colocamos cheios de confiança
todos os nossos cuidados presentes e futuros.
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 vinho 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,

que nos concedeis estes dons que Vos oferecemos
e nos atribuís o mérito do oferecimento,
nós Vos suplicamos:
o que nos dais como fonte de mérito
nos obtenha o prémio da felicidade eterna.
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 sua palavra nos revelou
as riquezas do vosso amor de Pai.
O seu amor se manifestou especialmente
pelos pobres, doentes e pecadores.
Ele não ficou indiferente
a nenhuma infelicidade.
A sua vida e a sua mensagem
são para nós a prova que sois um Deus
que Vos ocupais de cada pessoa,
como um pai se ocupa dos seus filhos,
como uma mãe acarinha
o fruto das suas entranhas.
É por isso que,
com todos os que, ontem e hoje,
puseram em Vós a sua confiança;
com os anjos e santos,
ousamos proclamar a Vossa glória
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,

nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.



— 150 —

Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho.

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
De igual modo, naquela noite,
tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
entregou-o 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.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos, Senhor,
o sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado,
dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.

Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida
e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.
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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.

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,
e de toda a auto-suficiência,
que nos cega e endurece o nosso coração,
e nos leva a viver apegados aos bens.
Que a bondade do Vosso amor por nós,
nos leve a emendar a nossa vida,
a confiarmos mais em Vós
e a construirmos o Vosso Reino neste mundo,
enquando esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 que dissestes aos Vossos discípulos
 para não se preocuparem, excessivamente,
 com o que haviam de comer e de vestir:
 dai-nos a confiança total
 na Vossa bondade e no Vosso poder;
 assim viveremos calma e dignamente,
 como é da 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.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

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. – Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados,

concedei-nos, por este sacramento
com que nos alimentais na vida presente,
a comunhão convosco na vida eterna.
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.

Ao longo dos dias da semana que se segue,
procuremos rezar e meditar
algumas frases da Palavra de Deus.
E se tivermos que optar
(não em termos teóricos,
mas nas situações concretas da vida)
entre o dinheiro e os valores do “Reino”,
qual é que escolhemos?

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


