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4.º Domingo do Tempo Comum4.º Domingo do Tempo Comum4.º Domingo do Tempo Comum4.º Domingo do Tempo Comum4.º Domingo do Tempo Comum
(O Projecto do Reino: Bem-aventuranças)

1.ª Leit. – Sof 2, 3; 3, 12-13;
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 26-31;
Evangelho – Mt 5, 1-12a.

As leituras deste domingo propõem-nos uma reflexão sobre o
“Reino” e a sua lógica. Mostram que o projecto de Deus – o projecto do
“Reino” – roda em sentido contrário à lógica do mundo… Nos esque-
mas de Deus – ao contrário dos esquemas do mundo – são os pobres, os
humildes, os que aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos própri-
os interesses que são verdadeiramente felizes. O “Reino” é para eles.

Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o orgulho e a
auto-suficiência dos ricos e dos poderosos e convida o Povo de Deus a
converter-se à pobreza. Os “pobres” são aqueles que se entregam nas
mãos de Deus com humildade e confiança, que acolhem com amor as
suas propostas e que são justos e solidários com os irmãos.

Na segunda leitura, Paulo denuncia a atitude daqueles que colo-
cam a sua esperança e a sua segurança em pessoas ou em esquemas
humanos e que assumem atitudes de orgulho e de auto-suficiência; e
convida os crentes a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabe-
doria que conduz à salvação e à vida plena.

O Evangelho apresenta a magna carta do “Reino”. Proclama
“bem-aventurados” os pobres, os mansos, os que choram, os que procu-
ram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica do
“Reino”; e recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade de cora-
ção, a luta pela paz, a perseverança diante das perseguições: essas são
as atitudes que correspondem ao compromisso pelo “Reino”.
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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. – Concedei, Senhor nosso Deus,

que Vos adoremos de todo o coração
e amemos todos os homens com sincera caridade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura da profecia de Sofonias (Sof 2, 3; 3, 12-13)

«Deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde»

Procurai o Senhor,
vós todos os humildes da terra,
que obedeceis aos seus mandamentos.
Procurai a justiça, procurai a humildade;
talvez encontreis protecção no dia da ira do Senhor.
Só deixarei ficar no meio de ti
um povo pobre e humilde,
que buscará refúgio no nome do Senhor.
O resto de Israel não voltará a cometer injustiças,
não tornará a dizer mentiras,
nem mais se encontrará na sua boca
uma língua enganadora.
Por isso, terão pastagem e repouso,
sem ninguém que os perturbe.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. Mt 5, 3 ou Aleluia)

Refrão: Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome
e a liberdade aos cativos.

O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos.

O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.

O Senhor reina eternamente.
O teu Deus, ó Sião,
é Rei por todas as gerações.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 1, 26-31)

«Deus escolheu o que é fraco aos olhos do mundo»

Irmãos:
Vede quem sois vós, os que Deus chamou:
não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muitos influentes,
nem muitos bem-nascidos.
Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo
para confundir os sábios;
escolheu o que é vil e desprezível,
o que nada vale aos olhos do mundo,
para reduzir a nada aquilo que vale,
a fim de que nenhuma criatura
se possa gloriar diante de Deus.
É por Ele que vós estais em Cristo Jesus,
o qual Se tornou para nós
sabedoria de Deus,
justiça, santidade e redenção.
Deste modo, conforme está escrito,
«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor».

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 5, 12a)

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

Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 5, 1-12a)

«Bem-aventurados os pobres em espírito»

Naquele tempo,
ao ver as multidões,
Jesus subiu ao monte e sentou-se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
Bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis,
quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Todos nós procuramos a felicidade. Onde encontrá-la?
Muita gente busca na riqueza, no conforto, no status e no poder.

E sacrifica tudo para isso. No entanto, notamos que a procura desre-
grada dissocostuma ser fonte de muito sofrimento.

Onde está a verdadeira felicidade?
Lendo-se o Antigo Testamento, percebe-se que houve uma épo-

ca em que a riqueza era Sinal da Bênção de Deus... Depois notou-se
que a riqueza era, frequentemente,  fruto de corrupção, de exploração,
de opressão e de engano.

Nestes casos, não era bênção do Senhor.
Na 1.ª leitura, o Profeta Sofonias afirma que são felizes os PO-

BRES e humildes, que depositam a sua esperança no Senhor. É a 1.a
vez, na Bíblia, que ser pobre recebe um significado diferente.

Na 2.ª Leitura, São Paulo lembra que os primeiros a serem cha-
mados são sempre os pequenos, os pobres, os que o mundo despreza,
mas que são grandes no Reino de Deus.

O Evangelho apresenta o Projecto do Reino.
Os primeiros 5 livros da Bíblia (Pentateuco) são a parte mais

sagrada para os Judeus. Mateus apresenta o Evangelho baseado em 5
DISCURSOS de Jesus. Deseja mostrar Jesus como o novo Moisés,
que na Montanha promulga a nova LEI.

Hoje, iniciamos o Primeiro: o Sermão da Montanha,  cuja intro-
dução são as BEM-AVENTURANÇAS.  Elas são um "retrato" de
Jesus e um Modelo para o seu seguimento.

– Jesus subiu a montanha... como Moisés, para orientar o povo...
– Sentou-se... como faziam os doutores para ensinar...
– e começou a ensinar: "FELIZES..."
As oito Bem-aventuranças poderiam ser resumidas pela primei-

ra. Para ser realmente pobre não é suficiente apenas não possuir nada.
É preciso o desapego concreto dos bens..

Para Mateus, reconhecer-se pobre não é apenas uma condição
social, mas uma disposição interior, que afecta o nosso pensar e agir.
Entre os pobres, vivem-se os verdadeiros valores evangélicos: solidari-
edade, partilha, simplicidade, confiança em Deus...
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– Os ricos também têm valores: organização, eficiência, lucro,
prestígio, competência, ordem, tecnologia... mas devem ser direccionados,
ao serviço do mundo dos pobres.

Têm sentido ainda hoje essas Bem-aventuranças?... ou é uma
mera utopia?

Jesus diz: "Felizes os pobres em espírito";
o mundo diz: "felizes os que têm dinheiro e sabem usá-lo para

comprar influências, comodidade, poder, segurança e bem-estar".
Quem é, realmente, feliz?
Jesus diz: "Felizes os mansos";
o mundo diz: "felizes os que respondem à violência com violên-

cia, pois só a linguagem da força é eficaz."
Quem tem razão?
Jesus diz: "Felizes os que choram";
o mundo diz: "felizes os que não têm motivos para chorar, porque

a sua vida é sempre uma festa".
Onde está a verdadeira felicidade?
Jesus diz: "Felizes os que desejam cumprir a vontade de

Deus";
o mundo diz: "felizes os que não dependem de preconceitos ul-

trapassados e não acreditam num deus que diz o que devem ou não
devem fazer, porque assim são mais livres".

Onde está a verdadeira liberdade, que enche de felicidade o co-
ração?

Jesus diz: "Felizes os misericordiosos";
o mundo diz: "felizes os que desempenham o seu papel sem se

deixar comover pela miséria e pelo sofrimento dos outros. Assim serão
eficazes neste mundo tão competitivo".

Qual é o verdadeiro fundamento de uma sociedade mais justa e
mais fraterna?

Jesus diz: "Felizes os sinceros de coração";
o mundo diz: "felizes os que sabem mentir e fingir, pois a verdade

e a sinceridade destroem a carreira e o sucesso de muitos".
Onde está a verdade?
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Jesus diz: "Felizes os que promovem a paz";
o mundo diz: "felizes os que não têm medo de lutar contra os

outros, pois só assim podem ser pessoas de sucesso".
O que é que torna o mundo melhor: a paz ou a guerra?

Jesus diz: "Felizes os perseguidos por causa da justiça";
o mundo diz: "felizes os que julgam mais seguro e mais fácil fazer

o jogo dos poderosos e estar sempre de acordo com eles, pois só assim
podem subir na vida e ter êxito na sua carreira".

O que é que nos eleva à vida plena?
"As Bem-aventuranças estão no centro da pregação de Je-

sus, retomam  e levam à perfeição as promessas de Deus, feitas a
Abraão. Pintam o rosto de Jesus, caracterizam a autêntica vida
cristã e desvendam ao homem o fim último do seu agir: a Bem-
aventurança eterna." (CIC 360)

E Nós? Onde é que procuramos a nossa felicidade, a nossa
segurança?

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Num só coração e numa só alma,
elevemos as nossas súplicas ao Senhor,
pedindo-Lhe o espírito das Bem-aventuranças
para todos os homens e mulheres,
dizendo com humildade:

«Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos».
1. Para que o nosso arcebispo D. Jorge, os presbíteros e os diáconos

vivam a mensagem libertadora das Bem-aventuranças
e ensinem aos cristãos o caminho da vida,
oremos, irmãos.

2. Para que os responsáveis pelo governo da nossa Pátria
se inspirem nos valores do Evangelho
e defendam os direitos dos mais pobres,
oremos, irmãos.
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3. Para que os homens que anseiam pela igualdade
e estão prontos a sofrer por ela
vejam realizadas as esperanças que os animam,
oremos, irmãos.

4. Para que todos os discípulos de Cristo
se ponham ao lado dos que são perseguidos,
por defenderem os valores do Evangelho,
oremos, irmãos.

5. Para que a nossa comunidade paroquial
tenha a coragem de tomar a sério e de viver
o que ouviu hoje da boca de Jesus,
oremos, irmãos

Pres. – Senhor, nosso refúgio e fortaleza,
escutai as orações da vossa Igreja
e fazei-nos acolher
o que nada vale aos olhos do mundo
para permanecermos fiéis
ao espírito das Bem-aventuranças.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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 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. – Apresentamos, Senhor, ao vosso altar
os dons do vosso povo santo;
aceitai-os benignamente
e fazei deles o sacramento da nossa redenção.
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.
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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 Criador e Senhor do céu e da terra.
O que escondestes aos sábios e poderosos,
Vós o revelastes aos humildes e pequeninos,
em Jesus Cristo, vosso Filho.
Pela sua pobreza,
Ele enche-nos das riquezas da vossa graça;
pela loucura da cruz,
Ele manifestou a sabedoria do Seu amor;
pela sua morte,
Ele destruiu a morte e o pecado;
pela sua obediência,
Ele abriu-nos os caminhos da verdadeira vida
e da verdadeira felicidade.
Por isso, com todos os pobres,
enriquecidos com a Sua vida,
e que já entraram na felicidade do 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.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
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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 e 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.
Livrai-nos do ódio e da inveja,
e dai-nos um coração pacífico, manso e humilde,
para que só em Vós confiemos,
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 apóstolos,
«Bem-aventurados os que promovem a paz»:
não olheis à nossa pobreza
em seguirmos o Vosso projecto de felicidade,
mas à fé da Vossa Igreja,
e dai-lhe a união e a paz,
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.
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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. – Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção,
nós Vos suplicamos, Senhor,
que, por este auxílio de salvação eterna,
cresça sempre no mundo a verdadeira fé.
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.

Um pequeno resto…
«Só deixarei ficar no meio de ti
um povo pobre e humilde,
que buscará refúgio no nome do Senhor…»
Um pequeno “resto” de gente que procura Deus na verdade,
numa Igreja minoritária no seio de uma sociedade que só crê
na riqueza, no poder, nas performances.
Gente que procura a justiça,
a humildade,
a doçura,
a paz,
o perdão…
Este programa entra na minha vida?

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