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1.º Domingo do Tempo Comum
(Baptismo do Senhor: Baptismo e Missão)

1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7; 
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Mt 3, 13-17.

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o pro-
jecto salvador de Deus. No baptismo de Jesus nas margens do Jordão, 
revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, 
com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do 
Pai, Ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, 
libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-Se em promover-nos, 
para que pudéssemos chegar à vida em plenitude.

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido 
por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e 
de paz sem fim… Investido do Espírito de Deus, Ele concretizará essa 
missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à impo-
sição, à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus.

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que 
o Pai enviou ao mundo para concretizar um projecto de salvação; por 
isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o bem” e libertando todos os 
que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, 
para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra.

No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa pro-
fética: Jesus é o Filho/”Servo” enviado pelo Pai, sobre quem repousa o 
Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo 
ao Pai, Ele tornou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades dos 
homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à 
reconciliação com Deus, à vida em plenitude.
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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 eterno e omnipotente, 
 que proclamastes solenemente a Cristo 
 como vosso amado Filho 
 quando era baptizado nas águas do rio Jordão 
 e o Espírito Santo descia sobre Ele, 
	 concedei	aos	vossos	filhos	adoptivos,	
 renascidos pela água e pelo Espírito Santo, 
 a graça de permanecerem sempre no vosso amor. 
 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 42,1-4.6-7)

“Eis o meu servo, enlevo da minha alma”
Diz o Senhor:
“Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre	ele	fiz	repousar	o	meu	espírito,
para que leve a justiça às nações.
Não gritará, nem levantará a voz,
nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega:
proclamará	fielmente	a	justiça.
Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra,
a doutrina que as ilhas longínquas esperam.
Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça;
tomei-te pela mão, formei-te 
e	fiz	de	ti	a	aliança	do	povo	e	a	luz	das	nações,
para abrires os olhos aos cegos,
tirares do cárcere os prisioneiros
e da prisão os que habitam nas trevas”.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial 
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz.

Tributai	ao	Senhor,	filhos	de	Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é majestosa.

A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como Rei eterno.



— 7 —

Leitura dos Actos dos Apóstolos   (Act 10,34-38)

“Deus ungiu-O com o Espírito Santo”
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
“Na verdade, 
eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,
mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável.
Ele	enviou	a	sua	palavra	aos	filhos	de	Israel,
anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele”.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cfr. Mc 9,6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
  “Este é o meu Filho muito amado: escutai-O!”
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 3,13-17)

“Depois de ter sido baptizado,
Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre Si”

Naquele tempo,
Jesus chegou da Galileia
e veio ter com João Baptista ao Jordão,
para ser baptizado por ele.
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Mas João opunha-se, dizendo:
“Eu é que preciso de ser baptizado por Ti,
e Tu vens ter comigo?”.
Jesus respondeu-lhe:
“Deixa por agora;
convém que assim cumpramos toda a justiça”.
João deixou então que Ele Se aproximasse.
Logo que Jesus foi baptizado, saiu da água.
Então, abriram-se os céus
e Jesus viu o Espírito de Deus
descer como uma pomba e pousar sobre Ele.
E uma voz vinda do Céu dizia:
“Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência”.
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
1.Cristo aceita ser contado entre os pecadores
2.Deus Pai e o Espírito Santo presentes no baptismo de Cristo
3.No baptismo de Cristo está prefigurado o nosso baptismo

1.Cristo aceita ser contado entre os pecadores
Cristo vem para assumir a condição de «pecador»; para tirar o 

pecado do mundo. João Baptista, ao ver que Cristo vinha ao seu encontro, 
diz: «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo» (Jo 1, 29).

Cristo vem para destruir o que há de mais grave na vida do homem 
que é o pecado.

E o homem não aceita que é pecador. Para o homem de hoje nada 
é pecado. Cristo, porém, continua a convidar o homem à conversão.

2. Deus Pai e o Espírito Santo presentes no baptismo de Cristo
O Pai proclama-O Seu «Filho predilecto» (Mt 3, 17). Deus Pai 

apresenta-o, deste modo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
Que era homem todos viam e que era Deus é o próprio Pai que o afirma, 
e o apresenta como consubstancial com o Pai. O Espírito Santo que desce 
em forma de pomba, unge Deus Filho para a missão redentora.
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3.	No	baptismo	de	Cristo	está	prefigurado	o	nosso	baptismo
Cristo conduz ao cumprimento das prefigurações. Na Antiga 

Aliança encontram-se várias prefigurações do Baptismo: a água, fonte 
de vida e de morte; a arca de Noé, que salva navegando sobre a água; a 
passagem do Mar Vermelho, que liberta Israel da escravidão do Egipto; 
a travessia do Jordão, que introduz Israel da escravidão do Egipto; a 
travessia do Jordão, que introduz Israel na terra prometida, imagem da 
vida eterna.

Cristo conduz ao cumprimento destas prefigurações. É Jesus Cristo 
que na cruz, do seu lado trespassado, derramou sangue e água, sinais do 
Baptismo e da Eucaristia, e depois da Ressurreição confia aos Apóstolos 
esta missão: «Ide e ensinai todos os povos, baptizando-os no nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo» (Mt 28, 19). Desde o dia de Pentecostes 
que a Igreja administra o Baptismo a quem crê em Jesus Cristo.

No Baptismo fomos libertos do estado de natureza decaída, do 
estado de pecado original, tornámo-nos participantes do sacerdócio de 
Cristo, membros do corpo místico de Cristo, recebemos as virtudes teolo-
gais e dons do Espírito Santo. O baptizado pertence para sempre a Cristo.

Fala o Santo Padre
«A missão de Cristo é inaugurada no seu Baptismo e terá o seu 

cumprimento no mistério pascal.»
1. Celebramos hoje a festa do Baptismo de Jesus, acontecimen-

to que os Evangelistas consideram como o início do seu ministério 
messiânico. A missão de Cristo, inaugurada desta forma, terá o seu 
cumprimento no mistério pascal, no qual Ele, morrendo e ressuscitando, 
tirará o pecado do mundo (cf. Jo 1,29). 

2. Também a missão do cristão começa com o Baptismo. A 
redescoberta do Baptismo, mediante itinerários oportunos de cateque-
se em idade adulta, é por conseguinte um aspecto relevante da nova 
evangelização. Renovar de maneira consciente a própria adesão à fé 
é a condição para uma participação verdadeira e plena na Celebração 
eucarística, que constitui o auge da vida eclesial. 

3. Maria Santíssima ajude todos os que com o Baptismo renasce-
ram «da água e do Espírito» a fazer da própria vida uma oblação cons-
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tante a Deus na prática quotidiana do mandamento do amor, exercendo 
assim o sacerdócio comum que é próprio de cada baptizado.

João Paulo II, Vaticano, no Angelus de 9 de Janeiro de 2005
No episódio do baptismo, Jesus aparece como o Filho amado, 

que o Pai enviou ao encontro dos homens para os libertar e para os inserir 
numa dinâmica de comunhão e de vida nova. Nessa cena revela-se, portanto, 
a preocupação de Deus e o imenso amor que ele nos dedica… É bonita 
esta história de um Deus que envia o próprio Filho ao mundo, que pede a 
esse Filho que se solidarize com as dores e limitações dos homens, e que, 
através da acção do Filho, reconcilia os homens consigo e fá-los chegar à 
vida em plenitude. Aquilo que nos é pedido é que correspondamos ao amor 
do Pai, acolhendo a sua oferta de salvação e seguindo Jesus no amor, na 
entrega, no dom da vida. Ora, no dia do nosso baptismo, comprometemo-
nos com esse projecto… Temos, depois disso, renovado diariamente o 
nosso compromisso e percorrido, com coerência, esse caminho que Jesus 
nos veio propor?

A celebração do baptismo do Senhor leva-nos até um Jesus que 
assume plenamente a sua condição de “Filho” e que se faz obediente ao 
Pai, cumprindo integralmente o projecto do Pai de dar vida ao homem. 
É esta mesma atitude de obediência radical, de entrega incondicional, de 
confiança absoluta que eu assumo na minha relação com Deus? O projecto 
de Deus é, para mim, mais importante de que os meus projectos pessoais 
ou do que os desafios que o mundo me faz?

O episódio do baptismo de Jesus coloca-nos frente a frente 
com um Deus que aceitou identificar-se com o homem, partilhar a sua 
humanidade e fragilidade, a fim de oferecer ao homem um caminho de 
liberdade e de vida plena. Eu, filho deste Deus, aceito ir ao encontro dos 
meus irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes a mão? Partilho a sorte 
dos pobres, dos sofredores, dos injustiçados, sofro na alma as suas dores, 
aceito identificar-me com eles e participar dos seus sofrimentos, a fim de 
melhor os ajudar a conquistar a liberdade e a vida plena? Não tenho medo 
de me sujar ao lado dos pecadores, dos marginalizados, se isso contribuir 
para os promover e para lhes dar mais dignidade e mais esperança?

No baptismo, Jesus tomou consciência da sua missão (essa 
missão que o Pai lhe confiou), recebeu o Espírito e partiu em viagem pelos 
caminhos poeirentos da Palestina, a testemunhar o projecto libertador do 
Pai. Eu, que no baptismo aderi a Jesus e recebi o Espírito que me capacitou 
para a missão, tenho sido uma testemunha séria e comprometida desse 
programa em que Jesus se empenhou e pelo qual Ele deu a vida?
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
 Recordando o Baptismo de Jesus,
 o Filho muito amado de Deus Pai,
 oremos ao Senhor
	 e	confiemos-Lhe,	na	oração	comum,
 os homens e as mulheres de toda a terra,
	 dizendo	confiadamente:

   «Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito».

1. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente,
 oelos ministros do Evangelho e do Baptismo,
 pelas crianças, por seus pais e padrinhos,
 Oremos, irmãos.

2. Pelos catecúmenos jovens e adultos,
 pelos eleitos, que são o enlevo do Senhor,
 e pelos grupos cristãos que os acompanham,
 Oremos, irmãos.

3. Pelos que são baptizados neste dia
 ou confirmados pelo Espírito, o Dom de Deus,
 e pelos que procuram ser fieis ao seu Baptismo,
 Oremos, irmãos.

4. Pelas famílias cristãs, pequenas Igrejas em cada lar,
 pelos que buscam a Deus com rectidão,
 e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio,
 Oremos, irmãos.

5. Por todos nós que recebemos o Baptismo,
 pelos que estão em graça e paz com Deus,
 e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,
 Oremos, irmãos.
Pres. – Senhor nosso Deus,
  reavivai em nós, pelo Espírito Santo,
  o dom e a alegria do Baptismo,
  para que Vos chamemos nosso Pai
	 	 e	nos	sintamos,	de	verdade,	vossos	filhos.
  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. – Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja Vos oferece, 
 ao celebrar a manifestação de Cristo vosso Filho, 
	 para	que	a	oblação	dos	vossos	fiéis	
 se transforme naquele sacrifício perfeito 
 que lavou o mundo de todo o pecado. 
 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:
 Nas águas do rio Jordão,
 realizastes prodígios admiráveis,
 para manifestar o mistério do novo Baptismo:
	 do	Céu	fizestes	ouvir	uma	voz,	
 para que o mundo acreditasse
 que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
	 pelo	Espírito	Santo,	que	desceu	em	figura	de	pomba,
 consagrastes Cristo vosso Servo 
 com o óleo da alegria,
 para que os homens O reconhecessem 
 como o Messias enviado 
 a anunciar a boa nova aos pobres.
 Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
 proclamamos na terra a vossa glória, 
 cantando numa só voz:

      Santo, Santo, Santo...
Pres. – Senhor, Pai santo,
 que, desde a origem do mundo,
 tudo fazeis para ajudar o homem
 a ser santo como Vós sois santo,
 olhai para o vosso povo aqui reunido
 e enviai o vosso Espírito Santo,
	 a	fim	de	que	estes	dons	se	convertam	para	nós
 no Corpo ✠ e Sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
	 no	qual	também	nós	somos	vossos	filhos.
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 Quando estávamos perdidos,
 incapazes de nos aproximarmos de Vós,
 destes-nos a maior prova do vosso amor:
 o vosso Filho, o único Justo,
 entregou-se em nossas mãos,
 deixando-se pregar numa cruz.

 Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
 como sinal indelével da vossa aliança,
 quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

 Durante a Ceia, tomou o pão
 e, dando graças, abençoou-o,
 partiu-o e deu-lho, dizendo: 

 Tomai,	todos,	e	comei:	
	 isto	é	o	meu	Corpo,	
	 que	será	entregue	por	vós.	

 De	igual	modo,	no	fim	da	Ceia,
 sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
 pelo sangue derramado na cruz,
 tomou o cálice com vinho, 
 de novo Vos deu graças
 e 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 de Cristo,
 nossa Páscoa e nossa paz,
 enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
	 nós	Vos	oferecemos,	Deus	fiel	e	verdadeiro,
 este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

 Olhai com bondade, Senhor,
 para esta família que chamais à comunhão convosco
 na participação do único sacrifício de Cristo,
 de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
 vencidas todas as divisões e discórdias,
 sejamos reunidos num só corpo.

 Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
 com o Papa N... e o nosso Arcebispo N....
 Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
 até comparecermos diante de Vós,
 santos entre os Santos na morada celeste,
 com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos, 
 e os nossos irmãos defuntos
 que recomendamos à vossa misericórdia,
 para que, na nova criação,
	 finalmente	libertos	da	corrupção	da	morte,
	 possamos	cantar	sem	fim
 o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
 eternamente vivo e glorioso.
 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 pecado,
 que entrava, em nós e no mundo,
 a acção do Vosso Espírito.
 Renovai a força do nosso Baptismo,
	 diante	das	dificuldades	em	que	vivemos,
 para chegarmos à felicidade que nos prometeis,
 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, Filho de Deus vivo,
  Vós recebestes a unção do Espírito,
  para anunciar a paz aos homens,
  e passastes pelo mundo fazendo sempre o bem.
  Concedei à Vossa Igreja,
  reconhecer os sinais da Vossa bondade
  e acolher a paz verdadeira, que vem de Vós,
  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. 
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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 alimentais com este dom sagrado,
 ouvi benignamente as nossas súplicas
 e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé
 a palavra do vosso Filho Unigénito
	 para	nos	chamarmos	e	sermos	realmente	vossos	filhos.
	 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.

Servidor! 
Primeira palavra da liturgia deste dia 
– última palavra da liturgia de Sexta-feira santa. 
Uma palavra que recapitula toda a vida e a Missão de Cristo,
Servidor! 
Que serviço preciso poderemos assegurar 
na comunidade e noutros espaços da nossa vida?

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

Domingo II do Tempo Comum
Ano A
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2.º Domingo do Tempo Comum
(Testemunho e Missão)

1.ª Leit. – Is 49, 3. 5-6; 
Salmo – Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 1-3;
Evangelho – Jo 1, 29-34.

A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e con-
vida-nos a situá-la no contexto do projecto de Deus para os homens e 
para o mundo. Deus tem um projecto de vida plena para oferecer aos 
homens; e elege pessoas para serem testemunhas desse projecto na 
história e no tempo.

A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteriosa 
– Servo de Jahwéh – a quem Deus elegeu desde o seio materno, para 
que fosse um sinal no mundo e levasse aos povos de toda a terra a Boa 
Nova do projecto libertador de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” (Paulo) a 
recordar aos cristãos da cidade grega de Corinto que todos eles são 
“chamados à santidade” – isto é, são chamados por Deus a viver real-
mente comprometidos com os valores do Reino.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, “o cordeiro de Deus que 
tira o pecado do mundo”. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro, 
investido de uma missão pelo Pai; e essa missão consiste em libertar 
os homens do “pecado” que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.
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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 eterno e omnipotente,
 que governais o céu e a terra,
 escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo
 e concedei a paz aos nossos dias.
 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, 3.5-6)

«Farei de ti a luz das nações, para que sejas a minha salvação»

Disse-me o Senhor:
«Tu és o meu servo, Israel,
por quem manifestarei a minha glória».
E agora o Senhor falou-me,
Ele que me formou desde o seio materno,
para fazer de mim o seu servo,
a	fim	de	lhe	reconduzir	Jacob	
e reunir Israel junto d’Ele.
Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor
e Deus é a minha força.
Ele disse-me então:
«Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob
e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Vou fazer de ti a luz das nações,
para que a minha salvação 
chegue	até	aos	confins	da	terra».
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial 
Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab (R. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor, 
 para fazer a vossa vontade.

Esperei	no	senhor	com	toda	a	confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».

«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei	a	vossa	fidelidade	e	salvação.
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Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor l, 1-3)

«A graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo
estejam convosco»

Irmãos:
Paulo, por vontade de Deus
escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus
e o irmão Sóstenes,
à Igreja de Deus que está em Corinto,
aos	que	foram	santificados	em	Cristo	Jesus,
chamados à santidade,
com todos os que invocam, em qualquer lugar,
o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso:
A graça e a paz de Deus nosso Pai 
e do Senhor Jesus Cristo
estejam convosco.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 1, 14a.12a)

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

 O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
  Àqueles que O receberam
  deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 1, 29-34)

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo»

Naquele tempo,
João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro,
e exclamou:
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
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Era d’Ele que eu dizia:
“Depois de mim virá um homem,
que passou à minha frente, porque existia antes de mim”.
Eu não O conhecia,
mas para Ele Se manifestar a Israel
é que eu vim baptizar em água».
João deu mais este testemunho:
«Eu vi o Espírito Santo
descer do Céu como uma pomba e repousar sobre Ele.
Eu não O conhecia,
mas quem me enviou a baptizar em água é que me disse:
“Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar
é que baptiza no Espírito Santo”.
Ora eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus».
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Deus tem um Plano de vida plena para os homens e, ao longo 

da História, ele escolhe e envia pessoas, para a realização desse Plano.  
Após o Baptismo, em que o céu confirmou a missão de Jesus, João Bap-
tista aponta que o Cordeiro de Deus já está presente no meio do Povo.

Na 1.ª Leitura, Isaías aponta a Vocação de Israel. 
Um misterioso “Servo de Deus” é escolhido por Deus, desde 

o seio materno, com a missão de dar testemunho de Deus às nações:
“Vou fazer de ti a luz das nações para que a minha Salvação 

chegue até aos confins da terra ...”
Esse “Servo” é identificado com Israel. Desde então povo aguar-

dava... a realização da grande esperança...
A Vocação é sempre um Mistério...
– A sua origem é Deus, que elege, chama e envia...
– O “vocacionado” é sempre uma Testemunha e um Sinal vivo 

de Deus, dos seus valores e dos seus projectos diante dos homens...
– A Vocação é alimentada por Deus e, muitas vezes, Deus serve-

se de nossa fragilidade para actuar no mundo
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Na 2.ª leitura, S. Paulo lembra a Vocação à Santidade. Somos 
chamados por Deus a viver comprometidos com os valores do Reino. 

No Evangelho, João Baptista aponta Jesus, como o “Cordeiro 
que tira o Pecado do mundo”, retomando o episódio do Baptismo, no 
qual aparecem duas afirmações sobre Jesus: 

1. Jesus é “O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.

“Cordeiro”: Essa expressão lembra duas imagens::
– O misterioso personagem de que nos fala Isaías (servo sofre-

dor), que irá ao matadouro como um cordeiro silencioso... Ele assume 
os pecados do seu povo e realiza a sua expiação.

– O Cordeiro Pascal imolado no Egito: símbolo da acção liber-
tadora de Deus em favor de Israel...

“Pecado” (no singular), para João, é a atitude de rejeição a Jesus: 
hoje fala-se muito de libertação da guerra, da opressão, da fome, do 
analfabetismo, da doença, da poluição, do desemprego... Não se fala 
da libertação do pecado, que é a fonte dos demais pecados.

“Mundo” designa a humanidade que resiste à Salvação.

2. Jesus é o “Filho de Deus” que possui a plenitude do Espírito 
Santo e que baptiza no Espírito.

“Eu vi e dei o testemunho...”: O caminho espiritual, percorrido 
por João Baptista, para chegar à descoberta de Jesus como Cordeiro de 
Deus, é o mesmo que todos os cristãos devem percorrer.

Ele começa por dizer 2 vezes que “não conhecia Jesus”. 
– Este é o ponto de partida do caminho espiritual de todos nós: 

no começo, não conhecemos o Mestre. Em seguida, alguém nos fala 
dele. Depois até reconhecemos que é uma pessoa extraordinária.

Mais adiante, Deus ilumina João Baptista com alguns sinais es-
peciais. Ele abre os olhos por completo e reconhece em Jesus o Filho 
de Deus: “Eu vi e dei testemunho de que Ele é o Filho de Deus”.

– Quando descobrimos Jesus como Luz e Salvador do mundo, 
sentimos a necessidade de comunicar aos outros a nossa alegria. João 
Baptista fala daquilo que viu. Os cristãos também deveriam falar so-
mente daquilo que viram e experimentaram.
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Deus continua a precisar de outros Baptistas:
Há muito tempo, os homens estão à procura de Cristo. E se ainda 

não o encontraram, talvez seja porque está a faltar para um João Bap-
tista que lhes indique. E o João Baptista do tempo de hoje devo ser eu, 
devemos ser todos nós. Todos devemos ser testemunhas do evangelho, 
preparar o encontro dos homens com Cristo. Em todos nós se esconde 
um precursor, um João Baptista. É preciso acordá-lo.

Todos devemos indicar ao irmão o Cristo que se aproxima. Indicar 
o Cristo, e depois desaparecer... discretamente. 

Como João Baptista: não sou eu o protagonista desta história. 
Ele virá depois de mim. Eu sou apenas uma voz, sou apenas o dedo 
dele... Depois é preciso que eu desapareça, para que Ele possa aparecer.

Preparar o encontro do homem com Cristo e depois morrer... 
Então, a nossa passagem neste mundo não terá sido em vão.

Esta é a missão de todo o cristão: preparar o caminho do Senhor 
e o encontro do homem com Deus, levantar o dedo e proclamar bem 
alto: “Eis aquele que o teu coração  procura, eis aquele que veio para 
te amar e te salvar!”

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
 Oremos a Deus Pai todo-poderoso, 
 que nos enviou o seu muito amado Filho
 e nos dá a graça de participar nestes santos mistérios,
 e peçamos com fé:

   «Senhor, nós temos confiança em Vós».

1. Para que o Papa N... e os bispos a ele unidos
 dêem testemunho, por palavras e por obras,
 da santidade a que Deus os chama dia após dia,
 oremos, irmãos.

2. Para que os fiéis e catecúmenos do mundo inteiro
 acreditem em Jesus, o Cordeiro de Deus
 que tira o pecado do mundo,
 oremos, irmãos.
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3. Para que os governantes sejam homens de paz
 e os povos possam viver tranquilos
 e progredir no bem-estar, na justiça e na liberdade,
 oremos, irmãos.

4. Para que os homens e mulheres do nosso tempo
 descubram em Cristo a luz das nações
 e edifiquem um mundo mais justo e mais fraterno,
 oremos, irmãos.

5. Para que esta assembleia e a nossa paróquia
 perseverem na fé e na piedade
 e os seus membros cresçam no respeito mútuo,
 oremos, irmãos.

Pres. – Deus todo-poderoso e eterno,
  que por vosso Filho Jesus Cristo
	 	 fizestes	chegar	a	salvação	até	aos	confins	da	terra,
  olhai com bondade o povo que Vos suplica
  e conduzi-o à glória do vosso reino.
  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 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. – Concedei-nos, Senhor,
 a graça de participar dignamente nestes mistérios,
 pois todas as vezes 
 que celebramos o memorial deste sacrifício
 realiza-se a obra 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.

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, nosso Senhor.
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 Ele é o servidor, 
	 de	quem	fizestes	a	luz	das	nações,
 para que a vossa salvação 
	 chegue	aos	confins	da	terra.
 Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
 Ele é o que nos baptiza no Espírito Santo,
 de que está revestido em plenitude.
 Ele é o Messias que Israel esperava
 e que se revelou a todos os povos da terra.
 Ele é a razão da nossa alegria
 e da nossa esperança de um mundo novo,
 reunido na sua Igreja santa.
 Por Ele, o vosso enviado, 
 vindo fazer a vossa vontade,
 nós proclamamos o vosso amor e a vossa verdade,
 e fazemos subir até Vós o cântico sempre novo
	 do	reconhecimento	da	vossa	santidade	infinita,
 cantando numa 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.
 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.
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 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.	

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,
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 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 N...,
 o nosso Arcebispo N...,
 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.

 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 pecado,
 que entrava, em nós e no mundo,
 a acção do Vosso Espírito.
 Para chegarmos à felicidade que nos prometeis,
 renovai a força do nosso Baptismo,
	 diante	das	dificuldades	em	que	vivemos,
 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, Filho de Deus vivo,
  sobre Vós repousou o Espírito Santo,
  que faz nascer o mundo novo da Vossa graça.
  Que Ele nos conduza
  à paz e à unidade,
  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. – Infundi em nós, Senhor, 
 o espírito da vossa caridade,
 para que vivam unidos 
 num só coração e numa só alma
 aqueles que saciastes com o mesmo pão do 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.

Testemunho
A palavra Servidor regressa hoje em força, em Isaías, 
enquanto João nos convida a contemplar 
o Cordeiro de Deus investido da Força do Espírito, 
ao qual dá testemunho.
E nós? 
O nosso testemunho ficará limitado 
a estas palavras do Credo proclamado ao domingo? 
Ou leva-nos a empenharmo-nos em acções concretas 
no seguimento do Servidor?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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O Projecto do ReinoO Projecto do Reino

Domingo III do Tempo Comum
Ano A
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3.º Domingo do Tempo Comum
(O Projecto do Reino)

1.ª Leit. – Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); 
Salmo – Sal 26, 1. 4. 13-14;
2.ª Leit. –  1 Cor 1, 10-13. 17;
Evangelho – Mt 4, 12-23.

A liturgia deste domingo apresenta-nos o projecto de salvação e 
de vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos homens: o 
projecto do “Reino”.

Na primeira leitura, o profeta/poeta Isaías anuncia uma luz que 
Deus irá fazer brilhar por cima das montanhas da Galileia e que porá 
fim às trevas que submergem todos aqueles que estão prisioneiros da 
morte, da injustiça, do sofrimento, do desespero.

A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade 
de discípulos, que esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo, o apóstolo, 
exorta-os veementemente a redescobrirem os fundamentos da sua fé e 
dos compromissos assumidos no baptismo.

O Evangelho descreve a realização da promessa profética: Jesus 
é a luz que começa a brilhar na Galileia e propõe aos homens de toda a 
terra a Boa Nova da chegada do “Reino”. Ao apelo de Jesus, respondem 
os discípulos: eles serão os primeiros destinatários da proposta e as 
testemunhas encarregadas de levar o “Reino” a toda a terra.
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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,
 dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade,
 para que mereçamos produzir 
 abundantes frutos de boas obras,
 em nome de 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 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4)

Na Galileia dos gentios o povo viu uma grande luz.

Assim como no tempo passado
foi humilhada a terra de Zabulão e de Neftali,
também no futuro será coberto de glória
o caminho do mar, o Além do Jordão, 
a Galileia dos gentios.
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz se levantou.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 26 (27), 1.4.13-14 (R. 1a)

Refrão: O Senhor é minha luz e salvação.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia	no	Senhor,	sê	forte.
Tem	coragem	e	confia	no	Senhor.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 1, 10-13.17)

«Falai todos a mesma linguagem e não haja divisões» 

Irmãos:
Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma linguagem
e que não haja divisões entre vós,
permanecendo bem unidos,
no mesmo pensar e no mesmo agir.
Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé,
que há divisões entre vós, 
que há entre vós quem diga:
«Eu sou de Paulo», «eu de Apolo»,
«eu de Pedro», «eu de Cristo».
Estará Cristo dividido?
Porventura	Paulo	foi	crucificado	por	vós?
Foi em nome de Paulo 
que recebeste o Baptismo?
Na verdade, Cristo não me enviou para baptizar,
mas para anunciar o Evangelho;
não, porém, com sabedoria de palavras,
a	fim	de	não	desvirtuar	a	cruz	de	Cristo.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cfr. Mt 4, 23)

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

 Jesus proclamava o Evangelho do reino
   e curava todas as doenças entre o povo.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 4, 12-23)

«Foi para Cafarnaum,
a fim de se cumprir o que anunciara o profeta Isaías»

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso,
retirou-se para a Galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum,
terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer:
«Terra de Zabulão e terra de Neftali,
estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte,
uma luz se levantou».
Desde então, Jesus começou a pregar:
«Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo».
Caminhando ao longo do mar da Galileia,
viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me
e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O.
Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos:
Tiago,	filho	de	Zebedeu,	e	seu	irmão	João,
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu,
a consertar as redes.
Jesus chamou-os
e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n’O.
Depois começou a percorrer toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas,
proclamando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.
     Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Nestes primeiros domingos do Tempo comum, a Liturgia apre-

senta-nos o início da vida pública de Jesus, com o anúncio do REINO 
e  o CHAMAMENTO dos primeiros discípulos.

Na 1.ª Leitura, Isaías fala de uma LUZ, que irá brilhar na Galileia 
e que irá iluminar toda a terra. Essa luz iluminará as trevas da opressão 
e inaugurará o dia novo da alegria e da paz sem fim. Compara à alegria 
existente nas colheitas e caças abundantes.

Na 2.ª Leitura, São Paulo exorta os coríntios a superar as rivali-
dades e divisões. Cristo é a única fonte de Salvação para todos. 

O Evangelho apresenta a realização da profecia de Isaías: “O 
Povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na 
região escura da morte brilhou uma luz”. Jesus é a luz que começa a 
brilhar na Galileia e anuncia a chegada do Reino. 

Não é fácil explicar os mistérios de Deus... Jesus compara o Reino 
ao tesouro e à pérola preciosa, diante dos quais tudo o mais perde seu 
valor. Compara o Reino com a semente, o grão de mostarda, o fermento. 

Jesus quer dizer que já está presente, mas ainda longe sua reali-
zação definitiva. É um Reino aberto a todos os homens.

O que é Reino de Deus?
– É um apelo do Senhor para os homens formarem comunhão 

com o Pai e entre si.
– É uma presença de Deus nos homens e no mundo.
– É um convite para ser mais, mais autêntico, mais sincero, mais 

de Deus...
Esse Reino mostra-se hoje visível através da Igreja. Por isso, as 

leituras deste domingo ajudam-nos a reflectir sobre a Igreja, porque nos 
apresentam os elementos fundamentais que a constituem: una, santa, 
católica e apostólica.

A Igreja é una, porque Cristo é o Senhor. Todas as comunidades 
cristãs sentem que fazem parte na única Igreja, fundada por Cristo. Há 
uma só fé, um só baptismo, que a todos une a Cristo. Por isso, S. Paulo 
é contra todas as divisões (“grupinhos”). Os grupos não são uma me-
diação exclusiva ou privada da salvação. Terão que resistir à tentação 
de monopólio.
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A Igreja é santa, porque é baptizada em Cristo. A santidade é 
um dom gratuito de Deus. É uma resposta generosa a este dom, a que 
se dá o nome de conversão, aceitando a vontade do Pai, como Cristo a 
deu a conhecer e como o Espírito Santo no-la apresenta a todos.

Mas converter-se não é apenas melhorar um pouco, rezar um 
pouco mais, mas sim mudar radicalmente a maneira de pensar e de 
agir...  É despojar-se do homem velho para se revestir do homem novo, 
criado à semelhança de Deus, na justiça e na santidade. É assumir a 
mentalidade do Evangelho e ver o mundo, as coisas e nós mesmos com 
os olhos de Deus. É uma atitude contínua... permanente...

A Igreja é Católica (Universal). O convite lançado às tribos de 
Zabulão e de Neftali e à Galileia faz recordar à Igreja a sua vocação 
de permanecer aberta ao mundo. Jesus viveu e começou a sua vida 
pública na Galileia, para se aproximar, geograficamente, dos últimos e 
dos desprezados; para que todos reconheçam que são irmãos. O Papa 
João Paulo II disse uma frase muito sugestiva: “Na Igreja, nenhum 
homem é estrangeiro”.

A Igreja é (Apostólica). O único fundamento da Igreja, Cristo, 
exprime-se, historicamente, nos Apóstolos e nos seus sucessores, os 
Bispos, unidos ao Papa, Bispo de Roma. Jesus chama os Apóstolos a 
segui-Lo para que sejam testemunhas da Palavra e dos milagres. A apos-
tolicidade da Igreja está unida à sua catolicidade. A missão primordial 
dos Apóstolos e dos seus sucessores é anunciar Cristo a todos os povos.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
 Oremos a Deus nosso Pai,
 que chamou o povo que andava nas trevas
 e quer iluminar todos os homens 
 com a palavra de Cristo,
	 dizendo	com	toda	a	confiança:

   «Ouvi, Senhor, a nossa súplica».
1. Pela nossa arquidiocese e suas comunidades,
 para que nelas se anuncie aos homens do nosso tempo
 o apelo urgente da conversão ao Evangelho,
 oremos ao Senhor.
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2. Pelos candidatos ao diaconado e ao presbiterado,
 para que escutem a voz de Jesus Cristo
 e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens,
 oremos ao Senhor.

3. Por todos os que sofrem e desanimam em toda a terra,
 para que o Senhor venha em seu auxílio
 e os faça reencontrar a esperança,
 oremos ao Senhor.

4. Pelos cristãos leigos da nossa arquidiocese,
 para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno
 com todas as pessoas que vivem a seu lado,
 oremos ao Senhor.

5. Pela nossa assembleia dominical,
 para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida
 e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras,
 oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
  que por meio do Evangelho 
  chamais os homens à salvação,
  livrai-os de todo o mal
  e fazei-os caminhar para Vós
  com inteira liberdade.
  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 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 benignamente, Senhor,
	 e	santificai	os	nossos	dons,
	 a	fim	de	que	se	tornem	para	nós	
 fonte de salvação eterna.
 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.



— 49 —

Pres. – Nós Vos damos graças, Deus Pai santo,
 porque a Boa Nova proclamada pelo vosso Filho
 fez levantar uma grande luz nas nossas trevas
 e reuniu homens e mulheres 
 de todas as raças e culturas,
 num só corpo, a vossa Igreja.
 Ela vive da força do vosso Espírito.
 Ela congrega todas as pessoas na unidade,
 ela dá testemunho do vosso amor.
 Ela abre, a cada homem,
 as portas da esperança de uma vida melhor, já aqui;
 e de uma vida plena, um dia,
 no vosso reino, a Igreja celeste. 
 É por isso que, 
 unidos a todos os homens de boa vontade,
 e aos Anjos e Santos, 
 queremos proclamar os Vossos louvores,
 cantando a uma só voz: 

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai	de	infinita	misericórdia,	
 humildemente Vos suplicamos 
 por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, 
 que Vos digneis aceitar e abençoar ✠ estes dons, 
 esta oblação pura e santa. 

 Nós Vo-la oferecemos 
 pela vossa Igreja santa e católica: 
 dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, 
 defendei-a e governai-a em toda a terra 
 em comunhão com o vosso servo o Papa N..., 
 o nosso Arcebispo N...
	 e	todos	os	Bispos	que	são	fiéis	à	verdade
 e professam a fé católica e apostólica. 
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 Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N e N)
 e de todos os que estão aqui presentes, 
 cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. 
 Por eles nós Vos oferecemos 
 e também eles Vos oferecem 
 este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, 
 pela redenção das suas almas, 
 para a salvação e segurança que esperam, 
 ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. 

 Em comunhão com toda a Igreja,
 ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
 em que Nosso Senhor Jesus Cristo 
 ressuscitou dos mortos, 
 veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, 
 Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo, 
 e também a de São José, seu esposo, 
 e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires: 
 Pedro e Paulo, André, Tiago e João, 
 (Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, 
 Simão e Tadeu; Lino e Cleto, Clemente e Sixto, 
 Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, 
 João e Paulo, Cosme e Damião) 
 e de todos os Santos. 
 Por seus méritos e orações, 
 concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção. 

Estendendo as mãos sobre as oblatas
 Santificai,	Senhor,	esta	oblação	
 com o poder da vossa bênção 
 e recebei -a como sacrifício espiritual perfeito, 
 de modo que se converta para nós 
 no Corpo e Sangue de vosso amado Filho, 
 Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Juntam as mãos. 
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 Na véspera da sua paixão, 
 Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
 e, levantando os olhos ao céu, 
 para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso, 
 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,	no	fim	da	Ceia,	
 tomou este sagrado cálice 
 em suas santas e adoráveis mãos 
 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!

Pres. – Celebrando agora, Senhor, 
 o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, 
 vosso Filho, nosso Senhor, 
 da sua ressurreição de entre os mortos 
 e da sua gloriosa ascensão aos Céus, 
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 nós, vossos servos, com o vosso povo santo, 
 dos próprios bens que nos destes, 
 oferecemos à vossa divina majestade 
 o sacrifício perfeito, santo e imaculado, 
 o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. 

 Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda 
 e dignai-Vos aceitá-la 
 como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, 
 o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, 
 e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec. 

Inclinados e de mãos juntas, continuam: 
 Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso, 
 que esta nossa oferenda 
 seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste, 
 diante da vossa divina majestade, 
 para que todos nós, participando deste altar 
 pela comunhão 
 do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, 

Erguem-se e, benzendo-se, continuam: 
 alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu. 
 Lembrai-vos, Senhor, 
 dos vossos servos e servas (N. e N). 
 que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé, 
 e agora dormem o sono da paz. 
 Concedei-lhes, Senhor, 
 a eles e a todos os que descansam em Cristo, 
 o lugar da consolação, da luz e da paz. 

 E a nós, pecadores 
todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito 

	 que	esperamos	na	vossa	infinita	misericórdia,	

continua de braços abertos: 
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 admiti-nos também 
 na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires: 
 João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé 

 (Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, 
 Felicidade, Perpétua, Águeda, 
 Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) 

 e de todos os Santos. 
 Recebei-nos em sua companhia, 
 não pelo valor dos nossos méritos, 
 mas segundo a grandeza do vosso perdão. 

 Por Cristo, nosso Senhor,
 criais todos os bens e lhes dais vida,
	 os	santificais,	abençoais	e	distribuís	por	nós.

 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.
 Dai-nos a Vossa luz,
 que nos livre das trevas,
 nos afaste das tristezas e nos encorage 
 a seguirmos a Vossa Boa Nova da salvação,
 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 proclamastes a Boa Nova da salvação,
  e curastes os doentes:
  abri as nossas mãos;
  convertei o nosso coração,
  para podermos acolher a paz que nos ofereceis,
  e nos convidais a partilhar à nossa volta,
  para sermos mensageiros de luz e não de trevas,
  segundo a 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. – Deus omnipotente,
 nós Vos pedimos
	 que,	tendo	sido	vivificados	pela	vossa	graça,
 nos alegremos sempre nestes dons sagrados.
 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.

Irradiar a luz…
Textos atravessados de Luz 
para o nosso caminho de trevas.
Quantos homens e mulheres 
andam à procura de sentido
e procuram o seu caminho na noite…
A Luz do Ressuscitado é-nos confiada 
para nos juntarmos aos nossos irmãos…
Somos focos que irradiam luz 
ou candeeiros opacos?

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

Domingo IV do Tempo Comum
Ano A
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4.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 esquemas 
de Deus – ao contrário dos esquemas do mundo – são os pobres, os hu-
mildes, os que aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos próprios 
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 co-
locam 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 
sabedoria 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 pro-
curam cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica 
do “Reino”; e recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade de 
coração, a luta pela paz, a perseverança diante das perseguições: essas 
são as atitudes que correspondem ao compromisso pelo “Reino”.



— 60 —

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!...



— 64 —

✠ 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 desregrada 
dissocostuma ser fonte de muito sofrimento.

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

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 in-
trodução 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 primeira. 

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: solida-
riedade, partilha, simplicidade, confiança em Deus...
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– Os ricos também têm valores: organização, eficiência, lucro, 
prestígio, competência, ordem, tecnologia... mas devem ser direccio-
nados, 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 

ultrapassados 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 
coração? 

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? 
Jesus diz: “Felizes os que promovem a paz”; 
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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 Jesus, 

retomam  e levam à perfeição as promessas de Deus, feitas a Abraão. 
Pintam o rosto de Jesus, caracterizam a autêntica vida cristã e desven-
dam 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 N..., 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 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. – 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 N..., 
 o nosso Arcebispo N... 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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Ser Sal... ser LuzSer Sal... ser Luz

Domingo V do Tempo Comum
Ano A
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5.º Domingo do Tempo Comum
(Ser Sal... ser Luz)

1.ª Leit. – Is 58, 7-10; 
Salmo –Sal 111, 4-5. 6-7. 8a e 9
2.ª Leit.  – 1 Cor 2, 1-5
Evangelho – Mt 5, 13-16.

A Palavra de Deus deste 5.º Domingo do Tempo Comum con-
vida-nos a reflectir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram 
interpelados pelo desafio do “Reino” não podem remeter-se a uma vida 
cómoda e instalada, nem refugiar-se numa religião ritual e feita de gestos 
vazios; mas têm de viver de tal forma comprometidos com a transfor-
mação do mundo que se tornem uma luz que brilha na noite do mundo 
e que aponta no sentido desse mundo de plenitude que Deus prometeu 
aos homens – o mundo do “Reino”.

No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se instalarem 
na mediocridade, no comodismo, no “deixa andar”; e pede-lhes que 
sejam o sal que dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a 
eternidade do projecto salvador de Deus; também os exorta a serem uma 
luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão 
do sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um 
“Reino” de liberdade e de esperança.

A primeira leitura apresenta as condições necessárias para “ser 
luz”: é uma “luz” que ilumina o mundo, não quem cumpre ritos religio-
sos estéreis e vazios, mas quem se compromete verdadeiramente com 
a justiça, com a paz, com a partilha, com a fraternidade. A verdadeira 
religião não se fundamenta numa relação “platónica” com Deus, mas 
num compromisso concreto que leva o homem a ser um sinal vivo do 
amor de Deus no meio dos seus irmãos.

A segunda leitura avisa que ser “luz” não é colocar a sua esperan-
ça de salvação em esquemas humanos de sabedoria, mas é identificar-se 
com Cristo e interiorizar a “loucura da cruz” que é dom da vida. Pode-se 
esperar uma revelação da salvação no escândalo de um Deus que morre 
na cruz? Sim. É na fragilidade e na debilidade que Deus se manifesta: o 
exemplo de Paulo – um homem frágil e pouco brilhante – demonstra-o.
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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. – Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família;
	 e,	porque	só	em	Vós	põe	a	sua	confiança,
 defendei-a sempre com a vossa protecção.
 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 profeta Isaías    (Is 58,7-10)

«A tua luz despontará como a aurora»

Eis o que diz o Senhor:
“Reparte o teu pão com o faminto,
dá pousada aos pobres e sem abrigo,
leva roupa ao que não tem que vestir
e não voltes as costas ao teu semelhante.
Então a tua luz despontará como a aurora
e as tuas feridas não tardarão a sarar.
Preceder-te-á a tua justiça
e seguir-te-á a glória do Senhor.
Então, se chamares, o Senhor responderá,
se O invocares, dir-te-á: “Aqui estou”.
Se tirares do meio de ti a opressão,
os gestos de ameaça e as palavras ofensivas,
se deres do teu pão ao faminto
e matares a fome ao indigente,
a tua luz brilhará na escuridão
e a tua noite será como o meio-dia”.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
 Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9 (R. 4a ou Aleluia)

Refrão: Para o homem recto
 nascerá uma luz no meio das trevas.

Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta
e dispõe das suas coisas com justiça.

Este jamais será abalado;
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias:
seu	coração	está	firme,	confiado	no	Senhor.

O seu coração é inabalável, nada teme;
reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece para sempre
e pode levantar a cabeça com altivez.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 2, 1-5)

«Anunciei-vos o mistério de Cristo crucificado»

Quando fui ter convosco, irmãos,
não me apresentei 
com sublimidade de linguagem ou de sabedoria
a anunciar-vos o mistério de Deus.
Pensei que, entre vós, 
não devia saber nada
senão Jesus Cristo, 
e	Jesus	Cristo	crucificado.
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor
e a tremer deveras.
A minha palavra e a minha pregação
não se basearam 
na linguagem convincente da sabedoria humana,
mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé 
não se fundasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 8, 12)

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

 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor:
   Quem Me segue terá a luz da vida.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
( Mt 5, 13-16)

«Vós sois a luz do mundo»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
“Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada 
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem	o	vosso	Pai	que	está	nos	Céus”.	 	 	 	

     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Hoje, no Evangelho, escutamos umas frases de Jesus que nos bem 

conhecidas. São tão velhas que correm o risco de não significarem muito 
para nós: “Vós sois o sal da terra; vós sois a luz do mundo” – diz-nos 
o Senhor! Pois bem, com toda a humildade, como se as escutássemos 
pela primeira vez, escutemos, procuremos compreender e acolhamos 
essas afirmações, para encontrarmos nelas a Vida e vivermos de verdade!

“Vós sois o sal da terra!” – O sal, na Escritura, aparece como 
o elemento que dá sabor, purifica e conserva, tornando perenes e dura-
douros os alimentos... Daí a expressão “aliança de sal”, isto é, “uma 
aliança perene aos olhos do Senhor” (Nm 18,19). Por causa dessa pureza 
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e perenidade, é que Israel deveria juntar sal a toda oferta que fizesse 
ao Senhor: “Salgarás toda a oblação que ofereceres, e não deixarás 
de pôr na tua oblação sal da aliança de teu Deus; a toda a oferenda 
juntarás uma oferenda de sal a teu Deus” (Lv 2,13). 

Aqui está um convite a sermos o sal que dá sabor, pureza e 
conservação ao mundo diante de Deus! A sermos a pitadinha de sal 
que torna o mundo uma oferenda agradável e aceitável ao Senhor! 
A sermos  tão pequenos, tão poucos, tão frágeis, tão impotentes, tão 
tolos! Recordemos a leitura do Domingo passado: “Entre vós não há 
muitos sábios de sabedoria humana nem muitos poderosos nem muitos 
nobres... Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para 
assim confundir o que é forte; Deus escolheu o que o mundo conside-
ra sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, 
para, assim, mostrar a inutilidade do que é considerado importante... 
É graças a ele que vós sois em Cristo..” (1Cor 1,26-31). Sim, somos 
essa pitadinha de nada, esse grão desprezível de sal.. E, no entanto, 
somos o sabor, a purificação, a conservação da aliança entre Deus e o 
mundo! Somos, em Cristo Jesus, o povo sacerdotal! Por isso, a nós, o 
Senhor ordena: “Tende sal em vós mesmos” (Mc 9,50); ou, por outras 
palavras: uni-vos a mim, ao meu sacerdócio, à minha vida entregue ao 
Pai como amor que se entrega para a vida do mundo! Lembremo-nos 
do conselho de São Paulo: “Exorto-vos, portanto, irmãos, pela mise-
ricórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus: esse é o vosso culto espiritual. E não vos 
conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa 
mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é 
bom, agradável e perfeito” (Rm 12,1-2). Era este o significado daquela 
pitadinha de sal que o sacerdote colocava na bênção da água ou nos 
nossos lábios no momento do nosso Baptismo, quando nos tornamos 
membros do povo da aliança, povo sacerdotal. Colocando-nos o sal, ele 
recordou as palavras de Jesus: “Vós sois o sal da terra!” No entanto, 
não nos iludamos: somente seremos sal, se permanecermos unidos a 
Cristo! Sem ele, seremos insípidos, seremos como o mundo, sem sabor, 
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e para nada serviremos, “senão para sermos lançados fora e pisados 
pelos homens”.

“Vós sois a luz do mundo!” – Que afirmação impressionante! 
Um só é a luz: Aquele que disse de si próprio: “Eu sou a luz do mun-
do!” (Jo 8,12). Como pode, então, dizer agora que nós somos luz? 
Escutemos: “Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas 
trevas, mas terá a luz da vida!” (Jo 8,12). Eis: se em Cristo – e somente 
n’Ele – somos sal da aliança selada na cruz, também somente na Sua 
luz, seguindo o Seus passos, nos tornamos luz. É isso que nos afirma 
o Apóstolo: “Outrora éreis trevas! Agora, sois luz no Senhor! Andai 
como filhos da luz!” (Ef 5,8). Por nós mesmos não somos sal, mas in-
sípidos; por nós mesmos não somos luz, mas trevas tenebrosas! Mas, 
em Cristo, damos sabor ao mundo e somos reflexos da luz do Senhor! 
Não somos luz, mas iluminados pela luz de Cristo, reflectiremos a luz 
sobre o mundo, como a lua que, sem ter luz própria, mas iluminada pela 
luz do sol, ilumina de modo belíssimo a noite escura...

Portanto, tenhamos cuidado: somente seremos sal se nos dei-
xarmos salgar pelo Senhor no caminho da provação e da participação 
na Sua cruz; somente seremos luz se nos deixarmos iluminar pela luz 
fulgurante que brota da Sua cruz! Que o cristão não busque outro sal 
ou outra luz, a não ser o Cristo e Cristo na sua humildade, na sua po-
breza, no seu serviço, na sua disponibilidade total em relação ao Pai: 
“Não julguei saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo, e 
este, crucificado!” Aquilo que passa da cruz do Senhor, que foge da 
cruz do Senhor, que procura outro caminho e outra lógica, que não a 
da cruz que conduz à ressurreição, não salga e não ilumina! Então, que 
brilhe a luz de Cristo nas nossas vidas e nas nossas obras! Que o nosso 
modo de viver dê novo sabor a este mundo tão insosso pelo pecado. 
Se no nosso modo de viver formos sal e luz, cumprir-se-á em nós a 
palavra do Profeta: “Então, brilhará tua luz como a aurora e a glória 
do Senhor te seguirá!”

Eis a nossa missão, eis a nossa vocação, eis a ordem que o Senhor 
nos dá! Agora, compete a cada um de nós! Como nos perguntava Paul 
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Claudel, poeta francês, convertido a Cristo na metade do século XX: 
“Ó vós, cristãos, que tendes a luz, que fazeis com essa luz?” 

Ouçamos de novo o Mestre: “Brilhe a vossa luz diante dos ho-
mens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que 
está nos céus!” 

Que o Senhor no-lo conceda por sua graça. Amém!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
 Oremos por todos os homens e mulheres do mundo,
 para que recebam a ajuda
 da nossa prece e da nossa caridade,
	 dizendo	com	confiança:

   «Escutai, Senhor, a oração do vosso povo».

1. Pela Igreja santa e católica,
 pelas Igrejas ortodoxas orientais
 e por todos os seus ministros e fiéis,
 oremos ao Senhor.

2. Pelos que repartem o pão com os famintos,
 dão pousada aos pobres sem abrigo
 e levam roupa aos que não têm que vestir,
 oremos ao Senhor.

3. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens
 e por todos os que falam com desassombro
 de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado,
 oremos ao Senhor.

4. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo
 e pelos monges, religiosos e irmãos leigos
 que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos,
 oremos ao Senhor.
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5. Por todos nós aqui reunidos em nome de Cristo
 e pelos membros das nossas famílias
 que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé,
 oremos ao Senhor.

Pres. – Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja
  e defendei-a dos perigos que a rodeiam,
  para que possa servir-Vos com inteira liberdade
  e dar-Vos graças pelos benefícios recebidos.
  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.

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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus,
 que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza
 concedei que eles se tornem para nós
 sacramento de vida eterna.
 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 e nossa salvação, 
 dar-Vos graças sempre e em toda a parte 
 pelo admirável caminho da Vossa luz.
 Vós o separastes das trevas,
 para que apareça aos olhos do homem
 a beleza da Vossa criação.
 Vós o traçastes no coração dos profetas
 para que anunciem a luz de um novo dia que desponta.
	 Vós	o	fizestes	brilhar	no	rosto	do	Vosso	Filho,
 para que todos reconheçam n’Ele 
 o enviado do Vosso amor.
	 Vós	o	confiastes	à	Igreja,
 para que os homens se abram à Vossa luz,
 expulsem as trevas da sua vida
 e tomem o gosto da vida divina,
 que lhe propondes desde agora 
 e lhe reservais um dia no Céu.
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 É por isso que, iluminados pela Vossa Luz,
 com os anjos e os santos do céu
 queremos proclamar na terra 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.
 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.	



— 91 —

 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.	

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 N...,
 o nosso Arcebispo N...,
 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.
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 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.

 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-nos a Vossa paz,
 para sermos inundados pela Vossa luz,
	 e	a	reflectirmos	à	nossa	volta,
 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, Vós nos disseste:
  «Vós sois a luz do mundo... vós sois o sal da terra»:
  encheio o nosso coração com o brilho da Vossa luz
  e guardai em nós o sabor do vosso Evangelho.
  Assim a Vossa Igreja viverá na união e na 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. –  Pela nossa vida cristã, vivida na paz, 
 sejamos luz de Deus a iluminar à nossa volta.
 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. – Deus de bondade,
	 que	nos	fizestes	participantes	do	mesmo	pão
 e do mesmo cálice,
 concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo,
 dêmos fruto abundante para a salvação do mundo.
 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.

“Sal da terra”
As nossas vidas têm gosto? E que gosto?
O da partilha, do acolhimento... como nos convida Isaías?
Têm o sabor de Cristo ressuscitado?
Se sim, as nossas vidas terão gosto para nós mesmos 
e para os outros…  tornar-se-ão “Luz diante dos homens”.

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

Domingo VI do Tempo Comum
Ano A
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6.º Domingo do Tempo Comum
(Os Mandamentos: um projecto de Deus)

1.ª Leit. – Sir 15, 16-21 (15-20); 
Salmo – Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34;
2.ª Leit. – 1 Cor 2, 6-10
Evangelho – Mt 5, 17-37.

A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projecto de sal-
vação para que o homem possa chegar à vida plena e propõe-nos uma 
reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projecto.

Na segunda leitura, Paulo apresenta o projecto salvador de Deus 
(aquilo que ele chama “sabedoria de Deus” ou “o mistério”). É um pro-
jecto que Deus preparou desde sempre “para aqueles que o amam”, que 
esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus Cristo revelou com 
a sua pessoa, as suas palavras, os seus gestos e, sobretudo, com a sua 
morte na cruz (pois aí, no dom total da vida, revelou-se aos homens a 
medida do amor de Deus e mostrou-se ao homem o caminho que leva 
à realização plena).

A primeira leitura recorda, no entanto, que o homem é livre de 
escolher entre a proposta de Deus (que conduz à vida e à felicidade) e a 
auto-suficiência do próprio homem (que conduz, quase sempre, à morte 
e à desgraça). Para ajudar o homem que escolhe a vida, Deus propõe 
“mandamentos”: são os “sinais” com que Deus delimita o caminho que 
conduz à salvação.

O Evangelho completa a reflexão, propondo a atitude de base 
com que o homem deve abordar esse caminho balizado pelos “man-
damentos”: não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito 
estrito pela letra da lei; mas trata-se de assumir uma verdadeira atitude 
interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha, depois, cor-
respondência em todos os passos da vida.



— 98 —

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. – Senhor, que prometestes estar presente
 nos corações rectos e sinceros,
 ajudai-nos com a vossa graça
 a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada.
 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 15, 16-21 (15-20))

«Não mandou a ninguém fazer o mal»

Se quiseres, guardarás os mandamentos:
ser-lhe	fiel	depende	da	tua	vontade.
Deus pôs diante de ti o fogo e a água:
estenderás a mão para o que desejares.
Diante do homem estão a vida e a morte:
o que ele escolher, isso lhe será dado.
Porque é grande a sabedoria do Senhor,
Ele é forte e poderoso e vê todas as coisas.
Seus olhos estão sobre aqueles que O temem,
Ele conhece todas as coisas do homem.
Não mandou a ninguém fazer o mal,
nem deu licença a ninguém de cometer o pecado.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
 Salmo118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R. 1b ou Aleluia)

Refrão: Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.
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Promulgastes os vossos preceitos
para	se	cumprirem	fielmente.
Oxalá	meus	caminhos	sejam	firmes
na observância dos vossos decretos.

Fazei bem ao vosso servo:
viverei e cumprirei a vossa palavra.
Abri, Senhor, os meus olhos
para ver as maravilhas da vossa Lei.

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos
para	ser	fiel	até	ao	fim.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 2, 6-10)

«Antes dos séculos Deus predestinou a sabedoria para a nossa glória»

Irmãos:
Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos,
mas de uma sabedoria que não é deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo,
que vão ser destruídos.
Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta,
que já antes dos séculos
Deus tinha destinado para a nossa glória.
Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu;
porque se a tivessem conhecido,
não	teriam	crucificado	o	Senhor	da	glória.
Mas, como está escrito,
«nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram,
nem jamais passou pelo pensamento do homem
o que Deus preparou para aqueles que O amam».



— 102 —

Mas a nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo,
porque o Espírito Santo penetra todas as coisas,
até o que há de mais profundo em Deus.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf Mt 11, 25)

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

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
 porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
( Mt 5, 17-37)

«Foi dito aos antigos ... Eu, porém, digo-vos ...»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
Em verdade vos digo:
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da Lei a mais pequena letra
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,
será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar
será grande no reino dos Céus.
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Porque Eu vos digo:
Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus,
não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à geena de fogo.
Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta.
Reconcilia-te com o teu adversário,
enquanto vais com ele a caminho,
não seja caso que te entregue ao juiz,
o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão.
Em verdade te digo:
Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo.
Ouvistes que foi dito:
‘Não cometerás adultério’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a,
já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o teu olho é para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti,
pois é melhor perder-se um dos teus membros
do que todo o corpo ser lançado na geena.
E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado,
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corta-a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor que se perca um dos teus membros,
do que todo o corpo ser lançado na geena.
Também foi dito:
‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe certidão de repúdio’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que repudiar sua mulher,
salvo em caso de união ilegal,
fá-la cometer adultério.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não faltarás ao que tiveres jurado,
mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor’.
Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum:
nem pelo Céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés;
nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei.
Também não jures pela tua cabeça,
porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’.
O que passa disto vem do Maligno».     

    Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Liturgia de hoje dá-nos a oportunidade de reflectir sobre qual 

deve ser a atitude do cristão diante da Lei de Deus.
Para muitos, é um tabu, uma série de proibições, que desapro-

vam muitas de nossas atitudes ou ações... Mas, será esse o verdadeiro 
sentido dos Mandamentos? 

A 1.ª Leitura apresenta-nos Deus propondo os Mandamentos ao 
Povo de Israel, num clima de aliança... E o povo acolhe unânimemente 
a proposta. (Ecl 5,16-21)

Para o povo de Israel, o amor e a fidelidade à Lei constituem 
toda a justiça e santidade... apesar de muitas infidelidades... Mas, com 
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o passar do tempo, reduziu a Lei a uma observância puramente externa, 
sem uma convicção interior mais profunda...

No Evangelho, Jesus censura tal atitude: “Se a vossa justiça não 
for maior que a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no Reino 
dos céus!”  Não é suficiente uma fidelidade material e externa à Lei... 
É preciso uma fidelidade mais profunda, interior... E Jesus apresenta 6 
exemplos concretos.

São Antíteses: “Ouvistes o que foi dito... EU, porém, digo-
vos...” mediante as quais proclama o sentido da nova Lei. Hoje são 
lidas as primeiras quatro, referentes aos temas: Homicídio, Adultério, 
Divórcio e Perjúrio. As duas últimas: Perdão no lugar  de vingança 
(Lei de Talião) e o Amor ao inimigo, ao contrário de ódio, ficam para 
o próximo domingo.

1) HOMICÍDIO: “Ouvistes: Não matarás... aquele que matar 
terá de responder em Juízo...”

Jesus: “Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão,  terá 
que responder em  juízo...”

CONDENA: todo tipo de morte: calúnia... mentira... fraude... 
ofensa... Matar lideranças, não dando espaço na comunidade...

E o ABORTO? (Se houvesse um Raio X capaz de mostrar o ce-
mitério que criamos dentro de nosso coração, nós assustar-nos-íamos... 
Quantas pessoas estão mortas, para nós!

2) ADULTÉRIO: “Ouvistes: não cometerás adultério...” (eram 
bem mais severos para as mulheres).

Jesus: “Quem olhar para uma mulher com desejo desonesto...  
já pecou em seu coração”. 

CONDENA: Não só o acto consumado de adultério, mas também 
o desejo... o adultério de coração.... certas amizades já são adultério... 
Não basta manter escondido da esposa ou do marido as infidelidades.

“Se teu olho for ocasião de queda... corta-o”... Não devemos 
tomar ao pé da letra, mas significa radicalidade.

3) DIVÓRCIO: “Ouvistes: Aquele que repudiar sua mulher, dê-
lhe um certificado de repúdio”. A lei de Moisés “tolerava” o divórcio 
em certos casos (união ilícita), para preservar a mulher nesses casos: 
direito de igualdade.
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Jesus: “Todo aquele que repudia sua mulher, faz com que ela 
adultere: E quem se casa com ela, comete adultério”. 

CONDENA: O Divórcio anula a tolerância da Lei mosaica... e 
afirma a indissolubilidade do vínculo matrimonial... Qual nossa Atitude 
Pastoral, hoje, para os separados, e os recasados?

4) PERJÚRIO: “Ouviste: Não jurarás falso...”
Jesus: “Não jureis de modo algum... Vosso SIM seja SIM, vosso 

NÃO, NÃO. Tudo que for, além disso, vem do Maligno...”
CONDENA: A falsidade... - E por que precisar de jurar? 
Não basta uma prática apenas externa da lei... temos que obede-

cer, viver o espírito da Lei. 

O Sermão da Montanha neste trecho ensina-nos que a vida espi-
ritual não está num catálogo de normas perfeitas que proíbem as más 
acções, mas na limpeza da fonte de todas as acções: o coração, pois 
dele procedem assassínios, adultérios, prostituições, falsos testemunhos 
e difamações.

O Salmo afirma: “Feliz quem tem uma vida pura e segue a Lei 
do Senhor”.

Na 2.ª Leitura, Paulo fala da “Sabedoria de Deus”, tão diferente 
da dos homens.  (1Cor 2,6-10)

E NÓS, como observamos os Mandamentos?
– Com o espírito do Antigo Testamento?  (fazer isto ou aquilo 

porque é lei, porque é “obrigado”?
– Por que vou à Missa?  Porque é um preceito? Porque o Pároco, 

na Cateques, “obriga”?
“Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus...  

não entrareis no Reino dos céus”.
“Quem me AMA, guarda os meus mandamentos...”
 Seja a nossa observância dos Mandamentos uma expressão 

sincera e profunda do nosso amor para com Deus. 
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs em Cristo:
 Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
 para que nos ajude com a sua graça
 a pôr em prática as palavras de Jesus,
	 suplicando	confiadamente:

   «Pela Vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor!».

1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos que professam a fé apostólica,
 para que despertem no coração dos fiéis e catecúmenos
 o desejo do reino dos Céus,
 oremos, irmãos.

2. Pelos que têm responsabilidades educativas,
 para que saibam promover a cultura do povo
 fundada nos mandamentos de Deus,
 oremos, irmãos.

3. Pelos oprimidos e marginalizados,
 pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem,
 para que encontrem alívio, consolação e saúde,
 oremos, irmãos.

4. Pelas mães solteiras e pelos lares separados,
 para que sintam, da parte dos cristãos,
 o acolhimento e a ajuda de que precisam,
 oremos, irmãos.

5. Por todos nós aqui presentes na assembleia do domingo
 e que escutámos as palavras de Jesus no Evangelho,
 para que a nossa justiça supere a dos escribas e fariseus,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Deus omnipotente,
  gravai em nós a lei do amor e do perdão,
  para sermos capazes de viver
  em conformidade com o Evangelho do vosso Filho.
  Ele 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. –  No Evangelho escutávmos: 
 «se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
 e ali te recordares
 que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
 deixa lá a tua oferta diante do altar
 vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
 e vem depois apresentar a tua oferta».
 Ao apresentarmos as nossas ofertas no altar
 reconciliemo-nos uns com os outros.
 Saudai-vos na paz de Cristo. 

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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Concedei, Senhor,
	 que	estes	dons	sagrados	nos	purifiquem	e	renovem,
 para que, obedecendo sempre à vossa vontade,
 alcancemos a recompensa eterna.
 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 e nossa salvação, 
 dar-Vos graças sempre e em toda a parte 
 a Vós, que nos criastes para Vós,
 mas deste-nos a liberdade
 de escolher entre a vida e a morte,
 entre o bem e o mal;
 a Vós que destes a Moisés uma primeira lei 
 para o povo judeu,
 e que, na pessoa do Vosso Filho,
 nos transmitis uma nova Lei mais exigente,
 mas que nos levará à autêntica felicidade;
 a Vós que na pessoa do Vosso Filho,
 nos revelastes o Vosso amor de Pai,
 levando-nos e não mais Vos considerarmos
 como um juiz severo;
 a Vós que, na força do Vosso Espírito,
 nos encorajais a dizer-Vos sempre
 o SIM da nossa vontade à Vossa santa Lei.
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 É por isso que, iluminados com Vossa sabedoria,
 em uníssono com os anjos e os santos do céu
 queremos proclamar na terra a Vossa glória,
 cantando a uma só voz:
     Santo, Santo, Santo...

Pres. – Nós	Vos	glorificamos,	Pai	santo,
 porque sois grande,
 e tudo criastes com sabedoria e amor.

 Formastes o homem à vossa imagem
	 e	lhe	confiastes	o	universo,
 para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
 exercesse domínio sobre todas as criaturas.

 E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
 não o abandonastes ao poder da morte,
 mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
 para que todos aqueles que Vos procuram
 Vos encontrem.

 Repetidas	vezes	fizestes	aliança	com	os	homens
 e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

 De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
 que chegada a plenitude dos tempos,
 nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
 feito homem pelo poder do Espírito Santo
 e nascido da Virgem Maria,
 viveu a nossa condição humana,
 em tudo igual a nós, excepto no pecado;
 anunciou a salvação aos pobres,
 a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem.

 Para cumprir o vosso plano salvador,
 voluntariamente Se entregou à morte,
 e com a sua ressurreição
 destruiu a morte e restaurou a vida. 
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 E	a	fim	de	vivermos,	não	já	para	nós	próprios
 mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
 de Vós, Pai misericordioso,
 enviou aos que n’Ele crêem o Espírito Santo,
 como primícias dos seus dons,
 para continuar a sua obra no mundo
	 e	consumar	toda	a	santificação.

 Nós vos pedimos, Senhor,
	 que	o	mesmo	Espírito	Santo	santifique	estes	dons,
 para que se convertam
 no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 ao celebrarmos este grande mistério
 que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. 

 Quando chegou a hora
	 em	que	ia	ser	glorificado	por	Vós,	Pai	santo,
 tendo amado os seus que estavam no mundo,
	 amou-os	até	ao	fim.

 E durante a 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, tomou o cálice com vinho,
 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.	
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
 o memorial da nossa redenção,
 recordamos a morte de Cristo
 e a sua descida à mansão dos mortos;
 proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
 e, esperando a sua vinda gloriosa,
 nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
 o sacrifício do vosso agrado
 e de salvação para todo o mundo.

 Olhai, Senhor, para esta oblação
 que preparastes para a Vossa Igreja;
 e concedei, por vossa bondade,
 a quantos vamos participar
 do mesmo pão e do mesmo cálice,
 que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
 sejamos em Cristo uma oferenda viva
 para louvor da vossa glória.

 Lembrai-Vos agora, Senhor,
 de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
 o vosso servo o Papa N...,
 o nosso Arcebispo N...
 e todos os Bispos e ministros sagrados,
 os membros desta assembleia,
 todo o vosso povo santo,
 e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

 Lembrai-Vos também
 dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.
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 E	a	todos	nós,	vossos	filhos,
 concedei, Pai de misericórdia,
 a graça de alcançarmos a herança do Céu,
 com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
 os Apóstolos e todos os Santos,
 para que, no vosso reino,
 com a criação inteira liberta do pecado e da morte,
 cantemos eternamente a 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.
Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
 e fazei-nos participantes da Vossa Sabedoria
 para conhecermos melhor a Vossa Lei
 e a vivermos nas nossas relações quotidianas,
 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, 
  que dissestes aos Vossos Apóstolos
  «eu não vim revogar a Lei ou os Profetas»:
  dai-nos força para vivermos a plenitude do Evangelho,
  guardando, por amor, 
  o mais pequeno dos Vossos mandamentos
  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. 

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 alimentastes com o pão do Céu,
 concedei-nos a graça de buscarmos sempre
 aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida.
 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.

“Eu não vim revogar a Lei ou os Profetas,
não vim revogar, mas completar.”
Como nos preocupamos
em conhecer e viver
a Lei de Deus que aprendemos na Catequese?
E se ao longo desta semana
nos esforçassemos por recordar,
com a inteligência e com a Vida,
os Mandamentos da Lei de Deus?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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O Caminho do AmorO Caminho do Amor

Domingo VII do Tempo Comum
Ano A
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7.º Domingo do Tempo Comum
(O caminho inacabado do cristão)

1.ª Leit. – Lev 19, 1-2. 17-18; 
Salmo – Sal 102, 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 3, 16-23;
Evangelho – Mt 5, 38-48.

A liturgia do sétimo Domingo do Tempo Comum convida-nos à 
santidade, à perfeição. Sugere que o “caminho cristão” é um caminho 
nunca acabado, que exige de cada homem ou mulher, em cada dia, um 
compromisso sério e radical (feito de gestos concretos de amor e de par-
tilha) com a dinâmica do “Reino”. Somos, assim, convidados a percorrer 
o nosso caminho de olhos postos nesse Deus santo que nos espera no 
final da viagem.

A primeira leitura que nos é proposta apresenta um apelo vee-
mente à santidade: viver na comunhão com o Deus santo, exige o ser 
santo. Na perspectiva do autor do nosso texto, a santidade passa também 
pelo amor ao próximo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto – e os 
cristãos de todos os tempos e lugares – a serem o lugar onde Deus reside 
e Se revela aos homens. Para que isso aconteça, eles devem renunciar 
definitivamente à “sabedoria do mundo” e devem optar pela “sabedoria 
de Deus” (que é dom da vida, amor gratuito e total).

No Evangelho, Jesus continua a propor aos discípulos, de forma 
muito concreta, a sua Lei da santidade (no contexto do “sermão da 
montanha”). Hoje, Ele pede aos seus que aceitem inverter a lógica da 
violência e do ódio, pois esse “caminho” só gera egoísmo, sofrimento e 
morte; e pede-lhes, também, o amor que não marginaliza nem discrimina 
ninguém (nem mesmo os inimigos). É nesse caminho de santidade que 
se constrói o “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-nos, Deus todo-poderoso,
 que, meditando continuamente
 nas realidades espirituais,
 pratiquemos sempre, em palavras e obras, 
 o que Vos agrada.
 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 Levítico   ( Lev 19, 1-2.17-18)
«Amarás o teu próximo como a ti mesmo»

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos:
«Fala	a	toda	a	comunidade	dos	filhos	de	Israel	
e diz-lhes:
“Sede santos,
porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo”.
Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos,
mas corrigirás o teu próximo,
para não incorreres em falta por causa dele.
Não te vingarás,
nem	guardarás	rancor	contra	os	filhos	do	teu	povo.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor».
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
  Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a)

Refrão: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades;
salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade;
não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.

Como Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados;
como	um	pai	se	compadece	dos	seus	filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 3, 16-23)

«Tudo é vosso; vós sois de Cristo; Cristo é de Deus»

Irmãos:
Não sabeis que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá.
Porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo.
Ninguém tenha ilusões.
Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo,
faça-se louco, para se tornar sábio.
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus,
como está escrito:
«Apanharei os sábios na sua própria astúcia».
E ainda:
«O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios».
Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens.
Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro,
o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras.
Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(1 Jo, 2, 5)

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

  Quem observa a palavra de Cristo,
    nesse o amor de Deus é perfeito.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
( Mt 5, 38-48)

«Amai os vossos inimigos»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para	ficar	com	a	tua	túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para	serdes	filhos	do	vosso	Pai	que	está	nos	Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos,
como o vosso Pai celeste é perfeito».     

    Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

Na leitura do Evangelho, continuamos a ler o sermão da mon-
tanha: o Senhor continua a expor a novidade da Nova Aliança, do 
Testamento Novo. 

Vimos, no passado domingo, como Mateus estava preocupado em 
definir, para os cristãos vindos do judaísmo, a relação entre Cristo e a Lei 
de Moisés. A perspectiva de Mateus é que Jesus não veio abolir a Lei, 
mas levá-la à plenitude. No entanto, considera Mateus, a Lei tornou-se 
um conjunto de prescrições que são cumpridas mecanicamente, dentro 
de uma lógica casuística que, tantas vezes, não tem nada a ver com o 
coração e com a vida. É preciso que a Lei deixe de ser um conjunto de 
preceitos externos a cumprir para conquistar a salvação, para se tornar 
expressão de um verdadeiro compromisso com Deus e com o “Reino”.

Vimos ainda como Mateus apresentava um conjunto de exemplos, 
destinados a tornar mais clara e concreta esta perspectiva. Dos seis 
exemplos apresentados por Mateus, quatro apareceram no Evangelho do 
passado domingo; para hoje, ficam os dois últimos exemplos dessa lista.

A passagem de hoje põe, uma vez mais, em relevo a caridade 
para com o próximo. Mas este era já mandamento de Deus no Antigo 
Testamento, como bem o mostra esta leitura. Na verdade, quem faz a 
ligação e até a unidade dos dois Testamentos é Deus, que é sempre o 
mesmo. Ele é Santo, o Santo por excelência; por isso, não admira que 
desde sempre e para sempre Deus proponha aos homens o mandamento 
do amor mútuo, sinal daquele amor com que Ele sempre amou todos 
os homens.

A Boa Nova, o Evangelho, que o Filho de Deus nos revelou, é o 
ponto mais alto para onde a Palavra de Deus guiou os homens. Tudo o 
que antes dessa Boa Nova foi dito encaminhava-se para a revelação que 
o Evangelho do Senhor Jesus nos manifestou. Se o Antigo Testamento 
nos ensinava a amar os amigos, o Novo Testamento vai mais longe e 
ensina-nos a amar até os inimigos. É assim que se ama como Ele nos 
amou; e será ao reconhecerem o amor de Deus no nosso coração que 
os outros serão levados a amá-l’O também.
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Por isso, Jesus não se dá por satisfeito com uma lei que apenas 
limita os excessos na vingança, e propõe uma lógica inteiramente nova. 
Na sua perspectiva, não chega manter a vingança dentro de fronteiras 
razoáveis, mas é preciso acabar com a espiral de violência de uma vez 
por todas; para isso, Jesus propõe que os membros do “Reino” sejam 
capazes de interromper o curso da violência, assumindo uma atitude 
pacífica, de não resistência, de não resposta às provocações.

Para tornar mais clara a sua proposta, Jesus apresenta quatro 
casos concretos. No primeiro (vers. 39), pede que não se responda com 
a mesma moeda àquele que nos agride fisicamente, mas que se desarme 
o violento oferecendo a outra face; no segundo (vers. 40), recomenda 
que, diante de uma exigência exorbitante (entrega da túnica, isto é, da 
peça de roupa mais fundamental, que não era tirada senão àquele que 
era vendido como escravo – cf. Gn 37,23), se responda entregando 
ainda mais (a entrega da capa, vestimenta que servia para proteger dos 
rigores da noite e que, por isso, a própria Lei não admitia que fosse 
retida, senão por um dia – cf. Ex 22,25; Dt 24,12-13); no terceiro (vers. 
41), exige que se acompanhe por duas milhas aquele que quer forçar-
nos a acompanhá-lo por uma; no quarto (vers. 42), Jesus recomenda 
que não se ignore, nem se deixe sem atender aquele que pede dinheiro 
emprestado… Este conjunto de exemplos concretos aponta numa única 
direcção: os membros da comunidade de Jesus devem manifestar a 
todos um amor sem medida, que vai muito além daquilo que é hu-
manamente exigido. Dessa forma, eles inauguram uma nova era de 
relações entre os homens.

O segundo exemplo que o Evangelho de hoje nos apresenta 
(o sexto da lista) refere-se ao amor aos inimigos (vers. 43-48). Jesus 
afirma que a Lei antiga recomendava: “ama o teu próximo e odeia o 
teu inimigo”… No entanto, embora haja na Lei antiga uma referência 
ao amor ao próximo (cf. Lv 19,18), não se refere, em lado nenhum, o 
ódio aos inimigos (o verbo “odiar” pode significar, nas línguas semitas, 
simplesmente “não amar”; no entanto, certos grupos contemporâneos 
de Jesus defendiam o ódio aos inimigos.
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Em qualquer caso, o amor ao próximo recomendado pela Lei 
tinha adquirido, na época de Jesus, um sentido muito restrito: era o 
amor a esse próximo mais chegado que, quando muito, chegava a in-
cluir todos os israelitas mas que não atingia, em nenhum caso, os não 
membros do Povo eleito. Quando muito, o amor ao próximo atingia, 
na visão judaica, o compatriota, aquele que pertencia à comunidade 
do Povo de Deus.

O pedido de Jesus apresenta, portanto, uma verdadeira novidade e 
exige uma autêntica revolução das mentalidades. Para Jesus, não chega 
amar aquele que está próximo, aquele a quem me sinto ligado por laços 
étnicos, sociais, familiares ou religiosos; mas o amor deve atingir todos, 
sem excepção, inclusive os inimigos. Fica, assim, abolida qualquer 
discriminação; são abatidas todas as barreiras que separam os homens.

A expressão final (“sede perfeitos como o vosso Pai celeste é 
perfeito”) parafraseia o refrão da “lei da santidade” que encontramos 
na primeira leitura (“sede santos porque Eu, o vosso Deus, sou santo”) 
e resume, de forma magnífica, o ensinamento que Mateus pretende 
apresentar à sua comunidade com estes seis exemplos (os quatro do 
passado domingo e os dois de hoje): viver na dinâmica do “Reino” 
exige a superação de uma perspectiva legalista e casuística, para 
viver em comunhão total com Deus, deixando que a vida de Deus, 
que enche o coração do crente, se manifeste na vida do dia-a-dia, 
inclusive nas relações fraternas.

Para isso continuamos a precisar da Sabedoria de Deus a que se 
refere a  2.ª Leitura. Paulo continua a dizer-nos  que a fé cristã faz 
nascer no crente uma forma nova de sabedoria, que não tem nada a ver 
com a sabedoria do mundo. A sabedoria que vem de Cristo leva-nos a 
olhar para tudo e para todos como Deus olha, e de tudo e de todos sabe 
fazer a unidade. Deus é uno, e a todos quer reconduzir à unidade por 
Cristo. Assim como pelo Verbo de Deus tudo foi chamado à existência, 
assim pelo Verbo feito homem, por Cristo, tudo é chamado à unidade.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
 Todos nós somos templo de Deus
 onde o Espírito Santo fez morada, 
 e nos recorda o grande mandamento 
 de amar o próximo como a nós mesmos.
 Peçamos a Deus Pai por todos os homens, 
 dizendo com humildade: 
    «Abençoai, Senhor, o Vosso povo!»

1. Pela nossa arquidiocese de Braga e suas paróquias,
 para que acolham a santidade que vem de Deus
 e nelas reine o amor e o perdão,
 oremos ao Senhor.
2. Pelos ministros que anunciam o Evangelho,
 para que o façam com palavras simples e oportunas
 e o mostrem no seu viver de cada dia,
 oremos ao Senhor.
3. Pelos que exercem a autoridade na nossa Pátria,
 para que sejam verdadeiros e honestos nos seus empreendimentos
 em favor de todos os cidadãos,
 oremos ao Senhor.
4. Por aqueles que aliviam os que sofrem,
 para que saibam reconhecer a Jesus Cristo
 nos mais pobres, nos mais humildes e nos mais fracos,
 oremos ao Senhor.
5. Por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus,
 para que olhemos todos os homens como amigos
 e saibamos perdoar quem nos ofende,
 oremos ao Senhor.
Pres. – Senhor nosso Deus,
  que nos concedeis muito mais do que ousamos pedir,
  acolhei a humilde expressão da nossa fé
	 	 e	dai-nos	um	coração	confiante
  e atento às surpresas do vosso amor.
  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. – Concedei, Senhor,
 que celebremos dignamente estes divinos mistérios,
 de modo que os dons oferecidos para vossa glória
 sejam para nós fonte de eterna salvação.
 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 e nossa salvação, 
 dar-Vos graças sempre e em toda a parte 
 a Vós que nos convidais a ser como Vós,
 que fazeis levantar o sol sobre maus e bons;
 e deixais cair a chuva sobre justos e injustos.
 Vós que nos enviastes o vosso Filho,
 para nos revelar a grandeza 
 do vosso amor por nós.
 Ele que viveu a plenitude do amor que proclamava,
 não se defendeu 
 diante dos que O acusavam injustamente,
 perdoou àqueles que O condenaram à morte;
 não recusou sofrer e morrer por nós, 
 ainda pecadores.
 É por isso que, 
 animados do seu Espírito de santidade,
 de amor e de perdão, 
 com os anjos e santos do céu
 queremos proclamar na terra 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
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 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.

 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!
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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.

 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.

 Renovai, Senhor, a Vossa Igreja de Braga
 com a luz do Evangelho,
 e fortalecei o vínculo da unidade
	 entre	os	Pastores	e	os	fiéis	do	vosso	povo,
 em comunhão com o nosso Papa N...,
 o nosso Arcebispo N...,
 com todos os Bispos, Presbíteros, 
 Diáconos, catequistas e todo o povo cristão,
 de modo que , num mundo dilacerado pela discórdia,
 a Vossa Igreja resplandeça
 como sinal profético de unidade e concórdia.

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos
 que morreram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
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 admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
 e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

 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.



— 134 —

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
 e dai ao mundo a paz em nossos dias,
 para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
 amemos todos os homens nossos irmãos
 e sejamos 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 nos pedistes para amarmos
  até os nossos inimigos
  dai-nos o Vosso amor e a coragem
  de não respondermos ao ódio e à violência,
  mas de vivermos em paz com todos,
  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. – Nós Vos pedimos, Deus omnipotente,
 que este sacramento de salvação
 seja para nós penhor seguro de vida eterna.
 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.

O “caminho cristão” é um caminho nunca acabado, 
que exige de cada homem ou mulher, em cada dia, 
um compromisso sério e radical 
com a dinâmica do “Reino”. 
Somos, assim, convidados 
a percorrer o nosso caminho de olhos postos em Deus
que nos espera no final da viagem.

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

Domingo VIII do Tempo Comum
Ano A
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8.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 obceca-
do 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 
homens e manterá para sempre a aliança que fez com o seu Povo.

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

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 dinheiro 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, felicida-
de. Tudo para triunfar, ter coisas, influências, êxito pessoal, aparência 
social, poder de consumo para o necessário e o supérfluo, diversão 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 di-
nheiro”. 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 desapego 
dos bens deste mundo é uma das atitudes mais difíceis de se assimilar. 
Afeiçoamo-nos demasiado aos tesouros da terra, idolatramos dema-
siado as coisas materiais e não nos preocupamos tanto com a herança 
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 providência 
de Deus. Professando a nossa fé, dizemos que a nossa adesão total é a 
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Cristo, valor supremo e que exige liberdade de coração, o que significa 
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 dentro, 
e inclina o coração para coisas supérfluas e no fim encontro a tristeza. 
Aceita-me, Senhor, como sou, na minha frágil existência e ajuda-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, se-
rei presença que infunde a alegria de ser filho muito amado por Deus. 

Ao participarmos na Missa, recebemos graças, dons e  alimenta-
mo-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, preguiço-
so, 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 preocupações 
inúteis pelo que aconteceu ontem ou pelo que irá acontecer amanhã. 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 N..., 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.
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 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 N...,
 o nosso Arcebispo N...,
 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.
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Alicerçados na PalavraAlicerçados na Palavra

Domingo IX do Tempo Comum
Ano A



— 156 —



— 157 —

9.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 esforçar-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 do-
mingo (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 

segurança 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: “gravada 
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 resultado 
dos nossos méritos pessoais. Mas supõe as obras da “fé, que actua pela 
caridade” (Gl 5,6) As nossas boas obras comprovam a autenticidade 
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 

vontade 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 
maldade… Falam muito e bem, mas as suas obras denunciam a sua 
falsidade. 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 cons-
truída 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 atitude 
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 dispo-
sições tais que, saindo daqui, vamos pedir perdão do mal que fizemos, 
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 pa-
róquia, ou fazer parte de um movimento, ou estar ligado à comissão de 
festas, ou aparecer na Igreja nos casamentos e funerais, ou momentos 
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 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. – 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 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.
 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 N..., 
 o nosso Arcebispo N...,
 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.
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