
— 155 —

Alicerçados na PAlicerçados na PAlicerçados na PAlicerçados na PAlicerçados na PalavralavralavralavralavraaaaaAlicerçados na PAlicerçados na PAlicerçados na PAlicerçados na PAlicerçados na Palavralavralavralavralavraaaaa

Domingo IX do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A
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9.º Domingo do Tempo Comum9.º Domingo do Tempo Comum9.º Domingo do Tempo Comum9.º Domingo do Tempo Comum9.º Domingo do Tempo Comum
(Alicerçados na Palavra de Deus)

1.ª Leit. – Deut 11, 18. 26-28. 32;
Salmo – Sal 30, 2-3a. 3bc-4. 17 e 25;
2.ª Leit. – Rom 3, 21-25a. 28;
Evangelho –  Mt 7, 21-27.

A liturgia do 9.º Domingo Comum é um convite a construir a vida
sobre o alicerce firme da Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus está
no centro da vida e dá forma aos pensamentos, sentimentos e acções, o
homem caminha, com segurança, ao encontro da realização plena, da vida
definitiva.

No Evangelho Mateus convida a sua comunidade – e as comunida-
des cristãs de todos os tempos e lugares – a enraizar a sua vida na Palavra
de Jesus e a traduzir essa adesão em acções concretas. Para ser cristão,
não chega dizer palavras bonitas de adesão ao Senhor; mas é preciso esfor-
çar-se por cumprir, em cada instante, a vontade de Deus e viver de acordo
com os valores propostos por Jesus nas bemaventuranças.

A primeira leitura, na mesma linha, convida os crentes a deixarem
que a Palavra de Deus envolva e penetre toda a sua vida, marque os seus
pensamentos, sentimentos e acções. Garante-nos que construir a vida à
volta da Palavra de Deus é assegurar a felicidade e a vida definitiva.

A segunda leitura não se refere tão directamente ao tema do domin-
go (a Palavra de Deus); mas garante-nos que a salvação resulta do dom
gratuito de Deus, tornado presente em Cristo, a Palavra viva de Deus, que
veio ao encontro dos homens para os subtrair ao caminho da escravidão,
do pecado e da morte.
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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. – Deus todo-poderoso e eterno,

cuja providência não se engana em seus decretos,
humildemente Vos suplicamos:
afastai de nós todos os males
e concedei-nos todos os bens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro do Deuteronómio (Deut 11, 18.26-28.32)

«Ponho diante de vós a bênção e a maldição»

Moisés falou ao povo dizendo:
«As palavras que eu vos digo,
gravai-as no vosso coração e na vossa alma,
atai-as à mão como um sinal
e sejam como um frontal entre os vossos olhos.
Ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição:
a bênção,
se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus,
que hoje vos prescrevo;
a maldição,
se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus,
afastando-vos do caminho que hoje vos indico,
para seguirdes outros deuses que não conhecestes.
Portanto, procurai pôr em prática todos os preceitos e normas
que hoje vos proponho».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
 Salmo 30 (31), 2-3a.3bc-4.17.25 (R. 3b)

Refrão: Sede o meu refúgio, Senhor.

Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido,
pela vossa justiça, salvai-me.
Inclinai para mim os vossos ouvidos,
apressai-Vos em me libertar.

Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação:
porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me.

Fazei brilhar sobre mim a vossa face,
salvai-me pela vossa bondade.
Tende coragem e animai-vos,
vós todos que esperais no Senhor.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 3, 21-25a.28)

«O homem é justificado pela fé, sem as obras da Lei»

Irmãos:
Independentemente da Lei de Moisés,
manifestou-se agora a justiça de Deus,
de que dão testemunho a Lei e os Profetas;
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porque a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os crentes.
De facto não há distinção alguma,
porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus;
e todos são justificados de maneira gratuita pela sua graça,
em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus,
que Deus apresentou como vítima de propiciação,
mediante a fé, pelo seu sangue,
para manifestar a sua justiça.
Na verdade, estamos convencidos
de que o homem é justificado pela fé,
sem as obras da Lei.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 15, 5)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor:

quem permanece em Mim dá muito fruto.
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 7, 21-27)

Casa edificada sobre a rocha e casa edificada sobre a areia

Naquele tempo,
Disse Jesus aos seus discípulos:
«Nem todo aquele que Me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus.
Muitos Me dirão no dia do Juízo:
‘Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizámos
e em teu nome que expulsámos demónios
e em teu nome que fizemos tantos milagres?’
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Então lhes direi bem alto:
‘Nunca vos conheci.
Apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade’.
Todo aquele que ouve as minhas palavras
e as põe em prática
é como o homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras
e não as põe em prática
é como o homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Liturgia de hoje é um convite a construir a nossa vida sobre o

alicerce sólido da PALAVRA DE DEUS.
Quando Ela está no centro da nossa vida, caminhamos com se-

gurança ao encontro da realização plena.
 Na 1.ª Leitura, temos um Discurso de Moisés, no final da sua

vida. Ele relembra aos hebreus os compromissos assumidos para com
Deus e convida-os a renovar a Aliança com o Senhor.

É um convite a ter a Palavra de Deus sempre presente: "grava-
da no coração e na alma". (Dt 11,18.26-28.32)

Moisés mostra DOIS CAMINHOS:
– Se o Povo aceitar, será uma fonte de bênção e de vida...
– Se viver sem ela, será motivo de morte e maldição...
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Para os hebreus, a Salvação consistia na observância fiel à Lei...
Na 2.ª Leitura, São Paulo afirma que a observância da Lei não

é suficiente. Deus salva pela fé em Cristo Salvador, não pela observân-
cia da lei:   "Agora sem o concurso da Lei manifestou-se a justiça de
Deus... O homem é justificado pela fé, sem a prática da Lei Judaica..."
(Rm 3,21-25a.28)

Portanto, a Salvação é um dom gratuito de Deus e não o resulta-
do dos nossos méritos pessoais. Mas supõe as obras da "fé, que actua
pela caridade" (Gl 5,6) As nossas boas obras comprovam a autenticida-
de de nossa fé.

No Evangelho, temos o final do Sermão da Montanha. Cristo (o
novo Moisés) oferece à Comunidade a nova Lei, que deve guiar o novo
Povo de Deus. (Mt 7,21-27)

Cristo mostra dois caminhos:
– Apenas ouvir (ou anunciar) a Palavra de Deus;
– Ouvir (anunciar) e pôr em prática a Palavra de Deus (Dizer e

Fazer).
Para ingressar no Reino, é necessário "cumprir a vontade do

Pai".
O texto tem duas partes:
Na primeira parte, Mateus oferece critérios para identificar os

falsos profetas, os falsos discípulos, os falsos cristãos:
São aqueles que dizem "Senhor, Senhor", mas não fazem a von-

tade de Deus; profetizam, expulsam demónios, fazem milagres em nome
de Deus, mas não mantêm com Deus uma relação de comunhão e de
intimidade; têm Deus nos lábios, mas o seu coração está cheio de mal-
dade… Falam muito e bem, mas as suas obras denunciam a sua falsi-
dade. O verdadeiro profeta, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão
é aquele que, além das palavras que diz, faz a vontade do Pai.

Na segunda parte, temos a parábola das duas casas: uma
construída sobre a areia e outra sobre a rocha. "Quem ouve as minhas
palavras e as põe em prática", constrói sobre a rocha. Ela resistirá aos
temporais da vida...
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O Evangelho de hoje afirma que:
– Não basta invocar "Senhor, Senhor", ou ter gestos externos de

piedade. Os ritos externos têm valor enquanto expressão de uma atitu-
de interior de adesão a Deus e de cumprimento da sua vontade… Os
ritos, as orações, os sacramentos, as práticas religiosas, são excelentes,
se mudam as nossas vidas, se nos levam aos actos, se criam em nós
disposições tais que, saindo daqui, vamos pedir perdão do mal que fize-
mos, se prestamos serviços que tínhamos recusado, restituímos o que
não nos pertence, se nos reconciliamos com aqueles que não vemos
mais...

– É necessário fazer a vontade do Pai
A palavra de Jesus vivida com fidelidade todos os dias, deve ser

a rocha firme sobre a qual construímos a nossa vida cristã. Deve ser a
base dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas acções.

Muitas pessoas do nosso tempo estão convencidas de que ser
cristão é apenas ter o nome inscrito no livro de baptizados de uma
paróquia, ou fazer parte de um movimento, ou estar ligado à comissão
de festas, ou aparecer na Igreja nos casamentos e funerais, ou momen-
tos especiais…

O Evangelho é bem claro: "Ser cristão" não é possuir um bilhete
de identidade que atesta o nosso baptismo e o nosso Crisma; mas é
procurar viver sempre de acordo com as propostas de Deus.

E nós que tipo de cristãos somos?  Somos cristãos apenas por-
que um dia na infância os nossos pais nos baptizaram, ou porque nós
assumimos todos os dias o compromisso de "fazer a vontade do Pai que
está nos céus?" Que sentido tem cumprir escrupulosamente os ritos
externos da religião e no resto da vida ignorar os valores de Deus? Em
que tipo de alicerce queremos construir a casa de nossa vida?

– Sobre a rocha firme da Palavra de Deus ouvida e praticada,
– ou sobre valores efémeros do dinheiro, do poder, da fama, da

glória, da mentira, da injustiça ou da violência?
  O nosso futuro dependerá de nossa escolha actual?
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus nosso Pai,
que está perto dos corações que O procuram,
e, animados pela fé que Ele nos dá,
imploremos numa só voz, dizendo:

«Ouvi, Senhor, a oração do Vosso povo!»

1. Pela Igreja dos quatro cantos do mundo,
para que, pelo poder do Espírito Santo,
cresça como povo agradável a Deus,
oremos ao Senhor.

2. Pelos governantes das nações,
para que o Senhor lhes dirija a mente e o coração
na busca da paz e da liberdade dos povos,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que, em toda a terra, sofrem no corpo ou no espírito,
para que sejam aliviados nas suas dores
e sintam a bênção de Deus e a sua graça,
oremos ao Senhor.

4. Pelos cristãos que dizem a Jesus, "Senhor, Senhor",
para que, pondo em prática as palavras que Ele ensinou,
edifiquem a sua casa sobre a rocha,
oremos ao Senhor.

5. Pela nossa comunidade paroquial e por esta assembleia,
para que a palavra de Deus ressoe em nossos corações
e nos leve à verdadeira conversão,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus Pai de misericórdia,
sempre atento às necessidades da nossa vida,
escutai as orações dos vossos filhos
e sede para eles refúgio e protecção.
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. – Confiando na vossa bondade, Senhor,

trazemos ao altar os nossos dons,
para que estes mistérios que celebramos
nos purifiquem de todo o pecado.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Sant.

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.
Apoiado na rocha da vossa palavra,
Ele não fraquejou
diante dos assaltos dos seus acusadores.
Obediente à vossa palavra, foi pregado na cruz,
a fim de ser o perdão para os que crêem n'Ele.
Deste modo, Ele se tornou modelo de obediência
e de um homem livre;
exemplo de um Filho verdadeiro para convosco, Seu Pai;
Caminho que nos conduz a Vós;
Verdade que nos torna livres;
Vida que nos enche de alegria.
Diante destes mistérios de amor,
com os anjos e santos, que nos precederam na vossa casa,
queremos proclamar a Vossa glória
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.
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Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!
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Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.
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Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia
e guiados pela Vossa Palavra,
sejamos sempre livres do pecado
e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Pres. – Senhor Jesus Cristo,

 que dissestes aos Vossos discípulos
que era preciso fazer a vontade do vosso Pai,
para entrar no Seu Reino,
dai-nos a coragem de a cumprirmos,
e de servirmos os nossos irmãos,
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Guiai, Senhor, com o vosso Espírito

aqueles que alimentais
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
de modo que, dando testemunho de Vós
não só com palavras mas em obras e verdade,
mereçamos entrar no reino dos Céus.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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.
Somos convidados a construir a vida
sobre o alicerce firme da Palavra de Deus.
Quando a Palavra de Deus está no centro da vida
e dá forma aos pensamentos, sentimentos e acções,
o homem caminha, com segurança,
ao encontro da realização plena, da vida definitiva.

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


