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Coordenadas do caminho...

XXII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Coordenadas do caminho...
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XXII Domingo do Tempo Comum
(Exigências do caminho do Reino)

1.ª Leit. – Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b);
Salmo – Sal 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1);
2.ª Leit. – Flm 9b-10. 12-17;
Evangelho – Lc 14, 25-33.

A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é
exigente o caminho do “Reino”. Optar pelo “Reino” não é escolher um caminho
de facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da
vida.

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas do “caminho do
discípulo”: é um caminho em que o “Reino” deve ter a primazia sobre as pessoas
que amamos, sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esque-
mas pessoais. Quem tomar contacto com esta proposta tem de pensar seriamente
se a quer acolher, se tem forças para a acolher… Jesus não admite meios-termos:
ou se aceita o “Reino” e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e “a fundo
perdido”, ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lado nenhum (por-
que não é um caminho que se percorra com hesitações e com “meias tintas”).

A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-se
pelo “Reino”, que só em Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade e o
sentido da vida. Há, portanto, aí, um encorajamento implícito a aderir ao “Reino”:
embora exigente, é um caminho que leva à felicidade plena.

A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental, para todos os
que aceitam a dinâmica do “Reino”; só ele permite descobrir a igualdade de todos
os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. Aceitar viver na lógica do
"Reino" é reconhecer em cada homem um irmão e agir em consequência.
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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 do universo,
de quem procede todo o dom perfeito,
infundi em nossos corações o amor do vosso nome
e, estreitando a nossa união convosco,
dai vida ao que em nós é bom
e protegei com solicitude esta vida nova.
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 Ben-Sirá
(Sir 3, 19-21.30-31 (gr.17-18.20.28-29)

"Humilha-te e encontrarás graça diante do Senhor"

Filho,

em todas as tuas obras procede com humildade

e serás mais estimado do que o homem generoso.

Quanto mais importante fores,

mais deves humilhar-te

e encontrarás graça diante do Senhor.

Porque é grande o poder do Senhor

e os humildes cantam a sua glória.

A desgraça do soberbo não tem cura,

porque a árvore da maldade criou nele raízes.

O coração do sábio compreende as máximas do sábio

e o ouvido atento alegra-se com a sabedoria.
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 67 (68), 4-7ab.10-11 (R. cf. 11b)

Refrão: Na vossa bondade, Senhor,
preparastes uma casa para o pobre.

Os justos alegram-se na presença de Deus,
exultam e transbordam de alegria.
Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome;
o seu nome é Senhor: exultai na sua presença.

Pai dos órfãos e defensor das viúvas,
é Deus na sua morada santa.
Aos abandonados Deus prepara uma casa,
conduz os cativos à liberdade.

Derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos,
restaurastes a vossa herança enfraquecida.
A vossa grei estabeleceu-se numa terra
que a vossa bondade, ó Deus, preparara ao oprimido.
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Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 12, 18-19.22-24a)

"Aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus vivo"

Irmãos:
Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível,
como os israelitas no monte Sinai:
o fogo ardente, a nuvem escura,
as trevas densas ou a tempestade,
o som da trombeta e aquela voz tão retumbante
que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais.
Vós aproximastes-vos do monte Sião,
da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste,
de muitos milhares de Anjos em reunião festiva,
de uma assembleia de primogénitos inscritos no Céu,
de Deus, juiz do universo,
dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição
e de Jesus, mediador da nova aliança.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 11, 29ab)

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

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor,
e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 14, 1.7-14)

"Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado"

Naquele tempo,
Jesus entrou, a um sábado,
em casa de um dos principais fariseus
para tomar uma refeição.
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Todos O observavam.

Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares,

Jesus disse-lhes esta parábola:

"Quando fores convidado para um banquete nupcial,

não tomes o primeiro lugar.

Pode acontecer que tenha sido convidado

alguém mais importante que tu;

então, aquele que vos convidou a ambos, terá que te dizer:

'Dá o lugar a este';

e ficarás depois envergonhado,

se tiveres de ocupar o último lugar.

Por isso, quando fores convidado,

vai sentar-te no último lugar;

e quando vier aquele que te convidou, dirá:

'Amigo, sobre mais para cima';

ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados.

Quem se exalta será humilhado

e quem se humilha será exaltado".

Jesus disse ainda a quem O tinha convidado:

"Quando ofereceres um almoço ou um jantar,

não convides os teus amigos nem os teus irmãos,

nem os teus parentes nem os teus vizinhos ricos,

não seja que eles por sua vez te convidem

e assim serás retribuído.

Mas quando ofereceres um banquete,

convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos;

e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te:

ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos.
Palavra da Salvação
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Para a Reflexão Homilética
Engana-se quem pensa que o Evangelho de hoje é um guia de etiqueta e de

boas maneiras em banquetes e recepções. Jesus pensa, aqui, no banquete do
Reino, que é preparado pelo banquete da vida. Só participará do banquete do
Reino quem souber participar no banquete da vida!

Neste banquete, no daqui, no desta vida, o Senhor estimula-nos a duas
atitudes, dois comportamentos profundamente evangélicos. Primeiro, a
humildade: “Quando fores convidado para uma festa de casamento,

não ocupes o primeiro lugar... Vai sentar-te no último... Assim, quando

chegar quem te convidou, te dirá: ‘Amigo, vem mais para cima’”.

O que é ser humilde? Humildade deriva de humus, pó, lama, barro... Ser
humilde é reconhecer-se dependente diante de Deus, é saber-se pobre, limitado
diante do Senhor. Quem é assim, sabe avaliar-se na justa medida porque sabe
ver-se à luz do Senhor! O humilde tem diante de si a sua própria verdade: é
pobre, é indigente, mas infinitamente agraciado e amado por Deus. Por isso, o
humilde é livre e, porque livre, manso. Tinha razão Santa Teresa de Jesus
quando afirmava que a humildade é a verdade. O humilde vê-se na sua verdade
porque vê-se como Deus o vê, vê-se com os olhos de Deus! Então, o humilde
é aberto para o Senhor, dele reconhece que é dependente, e a Ele se confia.
Podemos, assim, compreender as palavras do Eclesiástico: “Filho, realiza os

teus trabalhos com mansidão; na medida em que fores grande, deverás

praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. O

Senhor é glorificado nos humildes”. É assim, porque só o humilde, que
reconhece que depende de Deus, pode ser aberto, e acolher como uma criança
o Reino que Jesus veio trazer.

A segunda atitude que Cristo nos ensina hoje é a gratuidade: “Quando

deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos.

Então tu serás feliz! Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a

recompensa na ressurreição dos justos”.

A gratuidade é a virtude que sabe dar sem esperar nada em troca, dar e
sentir-se feliz, sentir-se realizada no próprio dar. Se prestarmos bem atenção,
a gratuidade é filha da humildade. Só quem sabe de coração que em tudo
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depende de Deus e de Deus tudo recebeu gratuitamente (humilde), também
se sente impelido a imitar a atitude de Deus: dar gratuitamente! “Recebestes

de graça, dai de graça!”

Quem faz crescer em si a humildade e cultiva a gratuidade, experimenta
Deus e o Seu Reino, pois aprende a sentir o coração do próprio Deus, que
tudo nos deu gratuitamente. Quem cultiva a humildade e a gratuidade, deixa o
Reino ir entrando em si e entrará, um dia, no Reino de Deus!

Mas, se pensarmos bem, nada disso é fácil, pois vivemos no mundo da
auto-suficiência e dos resultados. O homem já não se sente mais dependente
de Deus; deseja ele próprio fazer a vida a seu modo. Assim, fecha-se para
Deus e já não reconhece no outro um irmão e não experimenta a misericórdia
gratuita de Deus, já não sabe dar gratuitamente: tudo tem que ter retorno, tudo
tem que apresentar contrapartida, tudo tem que, cedo ou tarde, dar lucro, tudo
é pensado na lógica do custo-benefício. Como é triste a vida, quando é vivida
assim...

Mas, não será o nosso caso? Pensemos bem, porque se assim o for, jamais
experimentaremos Deus de verdade, jamais conhecê-lo-emos de verdade.
Nunca é demais recordar a advertência da Escritura: “Quem não ama não
conhece a Deus, porque Deus é Amor!” (1Jo 4,8).

Aproximemo-nos de “Jesus, mediador da nova aliança”, e supliquemos
a graça de um coração renovado, um coração convertido, um coração de
pensamentos novos e novas atitudes! Que durante toda esta semana (e ao
longo do novo ano de trabalho) tenhamos a coragem de analisar e rever as
nossas atitudes em casa, com os amigos e próximos, com os companheiros de
trabalho e de estudo... e examinemo-nos diante de Deus, no que diz respeito à
humildade e à gratuidade. Recordemos que se trata de duas atitudes que farão
o nosso coração pulsar em sintonia com o coração de Deus. Recordemos,
como dizia São Bento, que pela humildade se sobe e pela soberba se desce!
Para onde se sobe? Para o banquete do Reino de Deus. Para onde se desce?
Para a penúria do anti-Reino, do reino de Satanás! Peçamos, suplicando, ao
Senhor, a graça da conversão, que só com as nossas forças somos incapazes
e impotentes para encetar! Que Deus no-la conceda.



— 37 —

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Felizes por sermos convidados pelo Senhor
para interceder por todos os homens,
supliquemos-Lhe, com humildade,
que atenda a nossa oração universal, dizendo:

«Senhor, nós temos confiança em Vós»

1. Para que a Igreja santa de Deus
tenha a sabedoria de ensinar os homens de hoje
como Jesus o fazia em suas parábolas,
oremos, irmãos.

2. Para que os responsáveis do País, a qualquer nível,
se preocupem com os cidadãos mais esquecidos
e se coloquem sem descanso ao seu serviço,
oremos, irmãos.

3. Para que as viúvas, os órfãos e os pobres,
os humilhados, os prisioneiros e os desterrados
sintam que a Boa Nova do Reino é para eles,
oremos, irmãos.

4. Para que todos os religiosos e religiosas
sirvam a Deus de coração sincero,
em total fidelidade aos seus votos,
oremos, irmãos.

5. Para que os membros da nossa assembleia
sintam que estão na presença do Deus vivo
e de Jesus, o Senhor ressuscitado,
oremos, irmãos.

Pres. – Fazei, Senhor,
que, pela força do vosso Espírito,
os nossos ouvidos escutem o que ensinais
e o nosso coração o ponha em prática,
para nos tornarmos ricos da sabedoria de Deus.
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. – Santificai, Senhor,

a oferta que Vos apresentamos
e realizai em nós, com o poder da vossa graça,
a redenção que celebramos nestes mistérios.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 42.
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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,
a Vós, Deus de amor e de fidelidade,
que convidais, constantemente,
os pecadores a voltarem para Vós.
Mais ainda:
cada vez que Vos deixamos e voltamos as costas,
partis pessoalmente ao nosso encontro,
e nos dizeis que sois maior que o nosso coração,
que o vosso amor é maior que o nosso pecado.
Nós Vos bendizemos por Jesus Cristo,
vindo sentar-se à mesa dos pobres e dos infelizes.
Enviado para servir e não para ser servido,
foi até tomar o último lugar, o da morte na cruz.
Fez da sua vida um dom gratuito
e Vós O ressuscitastes e glorificastes.
Por isso, com a multidão dos que O seguiram
e chegaram já ao vosso reino,
queremos proclamar a Vossa glória,
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 Francisco, 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,
e de toda a soberba de espírito,
que nos leva a considerar-nos superiores aos outros.
Dai-nos a Vossa humildade
que, apesar da Vossa gandeza divina,
Vos leva a propor-nos a vossa salvação,
em plena liberdade de aceitação, ou de recusa.
Deste modo, estaremos prontos para 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,
quando nos convidais para a Vosso Reino,
fazei-lo tão delicadamente, que acabamos por acreditar
que somos dignos desse convite.

 Uma vez que quereis recerber-nos à Vossa mesa,
dai-nos a humildade daqueles
que são salvos pela Vossa graça.
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.
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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. – Senhor nosso Deus,

que nos alimentastes com o pão da mesa celeste,
fazei que esta fonte de caridade
fortaleça os nossos corações
e nos leve a servir-Vos nos nossos irmãos.
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.

Difícil questão… Humildade e Gratuidade
Decididamente, uma vez mais,
a lógica de Jesus não é a nossa.
E se nesta semana (e neste novo ano de trabalho
que a todos desejamos seja próspero)
a deixássemos ressoar um pouco em nós mesmos?…

Ao terminar as férias,
com votos de um BOM ANO de Trabalho...

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


