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XX Domingo do Tempo Comum
Ano C

Sinais de contradição...
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XX Domingo do Tempo Comum
(Sinais de contradição...)

1.ª Leit. – Jer 38, 4-6. 8-10;
Salmo – Sal 39, 2-3. 4. 18;
2.ª Leit. – Hebr 12, 1-4;
Evangelho – Lc 12, 49-53.

A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe convida-nos a ser-
mos sinais de contradição no mundo, afastado de Deus, em que vivemos.

Na  primeira leitura, o profeta Jeremias é o protótipo acabado do már-
tir pela Palavra de Deus, que será “figura” de Jesus, na missão e no martírio,
pela Palavra e pelo Reino. Torna-se uma voz incómoda, desestabilizadora.
Como homem ao serviço da Palavra de Deus, ganhará novo alento para, com
coragem renovada, continuar a pregar os desígnios do Senhor.

No Evangelho S. Lucas mostra-nos como Jesus assume, claramente, o
mesmo caminho do Profeta. Sendo a "Palavra incarnada" do Pai, Ele vive-a,
proclama-a e dá-lhe dimensões insuspeitadas.

O homem actual é um homem de opções adiadas. Inserido num mundo de
mediocridade e consumismo, treme perante as opções fundamentais da vida e
da sua própria fé. Pretende, simultaneamente, dizer “sim” e “não” à sua
vocação transcendental. Tem medo do risco. Ora o Evangelho é risco, que
projecta o crente para a aventura sedutora de um futuro eterno e feliz em
Deus.

Não será esta, precisamente, a mensagem da segunda leitura? Depois
de enumerar uma “nuvem” de testemunhas a atestar-nos as “grandezas da
fé”, a Carta aos Hebreus apresenta-nos Cristo como modelo supremo da
nossa “corrida” para a perfeição. Com Ele, “guia da nossa fé” e sinal de
contradição para o mundo, também nós atingiremos a meta final.
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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. – Oremos:

Deus de bondade infinita,
que preparastes bens invisíveis
para aqueles que Vos amam,
infundi em nós o vosso amor,
para que, amando-Vos em tudo e acima de tudo,
alcancemos as vossas promessas,
que excedem todo o desejo.
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 Jeremias (Jer 38, 4-6.8-10)

"Geraste-me como homem de discórdia para toda a terra"

Naqueles dias,
os ministros disseram ao rei de Judá:
«Esse Jeremias deve morrer,
porque semeia o desânimo
entre os combatentes que ficaram na cidade
e também todo o povo com as palavras que diz.
Este homem não procura o bem do povo,
mas a sua perdição».
O rei Sedecias respondeu:
«Ele está nas vossas mãos;
o rei não tem poder para vos contrariar».
Apoderaram-se então de Jeremias
e, por meio de cordas,
fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melquias,
situada no pátio da guarda.
Na cisterna não havia água, mas apenas lodo,
e Jeremias atolou-se no lodo.
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Entretanto, Ebed-Melec, o etíope,
saiu do palácio e falou ao rei:
«Ó rei, meu senhor,
esses homens procederam muito mal
tratando assim o profeta Jeremias:
meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome,
pois já não há pão na cidade».
Então o rei ordenou a Ebed-Melec, o etíope:
«Leva daqui contigo três homens
e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b)

Refrão: Senhor, socorrei-me sem demora!

Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me.
Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal,
assentou os meus pés na rocha
e firmou os meus passos.

Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.
Vendo isto, muitos hão-de temer
e pôr a sua confiança no Senhor.
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Eu sou pobre e infeliz:
Senhor, cuidai de mim.
Sois o meu protector e libertador:
ó meu Deus, não tardeis.

Leitura da Epístola aos Hebreus          (Hebr 12, 1-4)

"Corramos com perseverança
para o combate que se apresenta diante de nós"

Irmãos:
Estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas,
ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca
e corramos com perseverança
para o combate que se apresenta diante de nós,
fixando os olhos em Jesus,
guia da nossa fé e autor da sua perfeição.
Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance,
Ele suportou a cruz,
desprezando a sua ignomínia,
e está sentado à direita do trono de Deus.
Pensai n'Aquele que suportou contra Si
tão grande hostilidade da parte dos pecadores,
para não vos deixardes abater pelo desânimo.
Vós ainda não resististes até ao sangue,
na luta contra o pecado.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 10, 27)

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

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 12, 49-53)

"Não vim trazer a paz, mas a desunião"

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu vim trazer o fogo à terra
e que quero Eu senão que ele se acenda?
Tenho de receber um baptismo
e estou ansioso até que ele se realize.
Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra?
Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão.
A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa:
três contra dois e dois contra três.
Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai,
a mãe contra a filha e a filha contra a mãe,
a sogra contra a nora e a nora contra a sogra».

Palavra da salvação

Para a Reflexão Homilética
A profecia de Isaías (66,18-21), hoje lida, rompe os nossos estreitos e falsos

privilégios e alarga em muito a estrada da salvação, pondo todos os povos,
como NOSSOS irmãos, festivamente a caminho de Jerusalém! Para espanto
nosso, o grande Isaías tinha já posto Deus a pronunciar a seguinte bênção:
«Bendito o meu povo, o Egipto e a Assíria, obra das minhas mãos, e
Israel, minha herança» (19,25).

«Jeremias deve morrer». Para os ministros do rei, claro! E deve morrer
porque «semeia o desânimo» entre os combatentes e o povo, «com as
palavras que diz». Estamos no ano 588 a.C. Jerusalém está cercada pelo
poderio babilónico; dentro da cidade, um punhado de combatentes sem hipótese
de sucesso. Jeremias aconselha à rendição para evitar a destruição da cidade
e o massacre do povo. «Este homem não procura o bem do povo», dizem
os ministros; «antipatriótico», escreveriam os jornais situacionistas, se os
houvesse naquele tempo. Condenado em praça pública por ter voz própria,
por pensar pela sua cabeça e estar mais preocupado com as pessoas concre-
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tas do que com o chavão «bem do povo», é lançado na cisterna. Um estran-
geiro, neste caso um etíope, assume a voz do bom senso e salva-o da morte.

Resistir. «Ainda não resististes até ao sangue», escreve o autor da
carta aos Hebreus (cap. 12), apelando à resistência e à luta com os olhos
postos n’Aquele «que suportou contra si tão grande hostilidade», até à
morte.

O cristão está no centro das atenções («grande número de testemunhas»)
da sociedade que o olha com olhar de lince à busca do menor deslize para o
condenar e abater. Assim aconteceu com Cristo, a quem não faltaram fariseus
a «observá-Lo»; assim aconteceu com os seus discípulos ao colherem espigas
ao sábado. Eles com os olhos postos em nós; nós com os olhos postos em
Cristo que «suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia». Travou a luta
contra o mal e contra as forças opressivas do seu tempo; hoje, «está sentado
à direita do trono de Deus». O ontem de Cristo é o nosso hoje; o seu hoje é
o nosso amanhã. Perseverança para não nos deixarmos «abater pelo desâ-
nimo», é o grande desafio – a palavra de ordem – que a carta aos Hebreus
nos coloca.

Assumir a Fé. A fé é adesão à Pessoa de Cristo e compromisso com o
seu projecto; não é panaceia nem lavar de mãos, antes definição duma forma
de viver e estar onde a abstenção é cobardia. A fé não é neutral, implica
atitudes e comportamentos, e, como tal, opções; implica separação de águas,
mesmo dentro da própria família. A fé traz consequências, algumas bem
dolorosas. Os primeiros cristãos perceberam, na própria carne, o sentido da
frase evangélica: «Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra? Não.
Eu vos digo que vim trazer a divisão». Muitos tiveram de enfrentar rupturas
familiares pelo facto de aderirem à fé. São situações-limite, mas não tão raras
quanto somos levados a pensar. Ontem e hoje.

O Evangelho hoje proclamado (Lucas 13,22-30) dirige-se a NÓS, os de
dentro, e continua a desconcertar a nossa miopia no que às coisas de Deus diz
respeito. «Comemos e bebemos contigo», «ouvimos os teus ensinamentos»!
É como quem diz: frequentámos as Igrejas, comungámos tantas vezes, ouvimos
proclamar a tua palavra, conhecemos-te muito bem, somos praticantes de
longa data e até talvez beatos!
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 Ficaremos espantados quando percebermos bem que os títulos que
orgulhosamente ostentamos são falsos, há muito caducados, e não garantem o
acesso a lugar nenhum no Reino dos Céus, pois não basta dizer «Senhor,
Senhor!» É preciso «fazer a vontade do meu Pai que está nos céus!», diz-
nos Jesus (Mateus 7,21).

 Assim, mais espantados ficaremos quando virmos gente de todas as nações
(é o que significa a menção dos quatro pontos cardeais: norte, sul, este e
oeste) a vir sentar-se à mesa do Reino dos Céus, e nós, sem bilhete, a ficarmos
fora!

É, portanto, urgente começar a compreender qual é o bilhete verdadeiro
que dá acesso ao Reino dos Céus. A compreender e a fazer. Jesus manda-nos
«lutar»: «Lutai com todas as forças (verbo agonízô) por entrar» (Lc 13,24).

Podemos ouvi-lo, de outra maneira, da boca de Pedro em Cesareia Marítima:
«Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação,
quem o teme e pratica a justiça é bem aceite por Ele» (Act 10, 34-35).

Hoje, como sempre, é de santos e de justos que o nosso mundo precisa.
Deles é o Reino dos Céus. E NÓS? Eles não perdem tempo em acudir às
necessidades dos seus irmãos, sejam eles quem forem. E NÓS? Alguém dizia,
não há muito tempo, que «os cristãos meramente praticantes estão em fim
de linha. Hoje, precisamos de cristãos enamorados!» O cristão meramente
praticante é que está sempre a dizer: «Posso estar descansado: já cumpri
todos os meus deveres». O cristão enamorado é aquele que está sempre a
dizer: «Ainda tenho tanta coisa para fazer!»

Lutemos com todas as nossas forças em todos os momentos. A porta é
estreita e está aberta pouco tempo. É o espaço e o tempo da nossa vida.
Sejamos cristãos enamorados!

Oração Universal
Pres. – Caríssimos irmãos e irmãs:

Como Maria, irmã de Lázaro,
sentada aos pés de Jesus,
instruídos pelo que aprendemos,
façamos subir ao Céu as nossas súplicas:

«Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos!»
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1. Para que nas dioceses e paróquias de todo o mundo
os anunciadores do Evangelho
deixem Cristo falar nas suas palavras,
oremos, irmãos.

2. Para que sejam vencidas em toda a parte
a ignorância, a discriminação e as desigualdades,
e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade,
oremos, irmãos.

3. Para que os homens saibam acolher, como Abraão,
os que vêm até eles com fome e sede
e acreditem que o Senhor Se esconde em cada pobre,
oremos, irmãos.

4. Para que Deus proteja os que viajam,
reconduza ao seu lar os emigrantes,
alivie o sofrimento dos enfermos e salve os moribundos,
oremos, irmãos.

5. Para que o Espírito Santo nos faça compreender
o que é completar em nós próprios
o que falta à Paixão de Jesus Cristo,
oremos, irmãos.

Pres. – Concedei, Senhor, a cada homem
a graça de Vos servir nos mais pobres
e fazei que os cristãos do mundo inteiro,
saibam escutar a palavra de Jesus.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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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. – Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar,

nesta admirável permuta de dons,
de modo que, oferecendo-Vos o que nos destes,
mereçamos receber-Vos a Vós mesmo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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,
a Vós que sois coragem dos profetas e dos mártires,
e amparo para os homens desanimados.
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Bendito sejais por Jesus Cristo, vosso Filho,
que, renunciando à alegria e à glória do céu,
aceitou vir até nós.
Querendo acender o fogo do vosso amor
no coração dos homens,
encontrou a oposição e a hostilidade;
foi mergulhado na noite do túmulo,
de que Vós O ressuscitastes ao terceiro dia;
elevado na vossa glória,
Ele envia-nos o seu Espírito, fonte de vida,
fogo divino abrasador da terra,
que arde em nós sem cessar
e queima as raízes do nosso orgulho;
força do Alto, que nos arranca à indolência,
diante das exigências da vossa lei,
e da contestação do mundo que nos rodeia.
É por isso que, guiados pelo seu Espírito,
com os Anjos e os Santos ousamos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,

Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.

Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o Pão, 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, depois da Ceia,

tomou o Cálice e, dando graças,

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!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
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Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos
o sacrifício pascal de Vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge, todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão.

Fazei que todos os fiéis da Igreja,
reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade
no serviço do Evangelho.
Tornai-nos atentos e generosos
para com as necessidades dos irmãos,
de modo que,
participando nas suas dores e angústias,
alegrias e esperanças,
lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
e sigamos, juntamente com eles,
o caminho do vosso reino.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.
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E também a nós,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

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 de todo o mal, Senhor,
da paz tranquila e inactiva,
face ao mundo materialista em que vivemos.
Fazei arder no nosso coração
a chama do Vosso amor
para sermos vossos mensageiros corajosos
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós viestes ao nosso mundo para que todos vivam felizes:
vede tantos homens que têm sede de alegria,

 e são pobres de esperança.
Colocai nos nossos corações o fogo do Vosso amor,
e seremos para eles portadores de paz
e semeadores de amor nas suas vidas,

 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, nosso Deus, que neste sacramento
nos fizestes participar mais intimamente
no mistério de Cristo,
transformai-nos à sua imagem na terra
para merecermos ser associados à sua glória no Céu.
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.

Não há alternativa.
Ou acolhemos a Palavra de Deus
ou nos gastaremos na busca incessante
de seguranças para a vida,
que resultarão sempre limitadas,
inconsequentes e falhadas.
Saibamos escolher...

...e encontraremos a felicidade.

Continuação de Boas Férias para todos.

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


