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Domingo XIV do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A



— 62 —



— 63 —

14.º Domingo do Tempo Comum14.º Domingo do Tempo Comum14.º Domingo do Tempo Comum14.º Domingo do Tempo Comum14.º Domingo do Tempo Comum
(Onde encontrar Deus?)

1.ª Leit. – Zac 9, 9-10;
Salmo – Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14;
2.ª Leit. – Rom 8, 9. 11-13;
Evangelho – Mt 11, 25-30.

A liturgia deste domingo ensina-nos onde encontrar Deus. Garan-

te-nos que Deus não se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência,

mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza, na pequenez.

A primeira leitura apresenta-nos um enviado de Deus que vem

ao encontro dos homens na pobreza, na humildade, na simplicidade; e é

dessa forma que elimina os instrumentos de guerra e de morte e instaura

a paz definitiva.

No Evangelho Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação

que Deus faz aos homens (e que foi rejeitada pelos "sábios e inteligen-

tes") encontrou acolhimento no coração dos "pequeninos". Os "grandes",

instalados no seu orgulho e auto-suficiência, não têm tempo nem disponi-

bilidade para os desafios de Deus; mas os "pequenos", na sua pobreza e

simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora

de Deus.

Na segunda leitura, Paulo convida os crentes  comprometidos

com Jesus desde o dia do baptismo – a viverem "segundo o Espírito" e

não "segundo a carne".  A vida "segundo a carne" é a vida daqueles que

se instalam no egoísmo, orgulho e auto-suficiência; a vida "segundo o

Espírito" é a vida daqueles que aceitam acolher as propostas de Deus.
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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 de bondade infinita,

que, pela humilhação do vosso Filho,
levantastes o mundo decaído,
dai aos vossos fiéis uma santa alegria,
para que, livres da escravidão do pecado,
possam chegar à felicidade eterna.
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 Zacarias (Zac 9,9-10)

«Eis o teu Rei que vem ao teu encontro, humildemente...»

Eis o que diz o Senhor:

"Exulta de alegria, filha de Sião,

solta brados de júbilo, filha de Jerusalém.

Eis o teu Rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro,

humildemente montado num jumentinho,

filho duma jumenta.

Destruirá os carros de combate de Efraim

e os cavalos de guerra de Jerusalém;

e será quebrado o arco de guerra.

Anunciará a paz às nações:

o seu domínio irá de um mar ao outro mar

e do Rio até aos confins da terra.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome,
Senhor, meu Deus e meu Rei.

Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

O Senhor é fiel à sua palavra
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 8, 9.11-13)

«Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis»

Irmãos:

Vós não estais sob o domínio da carne, mas do Espírito,

se é que o Espírito de Deus habita em vós.

Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo,

não Lhe pertence.

Se o Espírito d'Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos

habita em vós,

Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos,

também dará vida aos vossos corpos mortais,

pelo seu Espírito que habita em vós.

Assim, irmãos, não somos devedores à carne,

para vivermos segundo a carne.

Se viverdes segundo a carne, morrereis;

mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne,

vivereis.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cf Mt 11, 25-30)

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!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 11,25-30)

«Sou manso e humilde de coração»

Naquele tempo, Jesus exclamou:
"Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Tudo me foi dado por meu Pai.
Sim, Pai, Eu Te bendigo,
porque assim foi do teu agrado.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Depois do Discurso da Missão (capítulo 10) e antes de iniciar a

pregação através das parábolas (capítulo 13, o que acontecerá a
partir do próximo domingo), o evangelista S. Mateus apresenta Jesus
em plena actividade pela Galileia, a pregar e a curar (capítulos 11 e
12). No meio de toda esta actividade, aparece-nos a oração de Jesus
que, hoje, aparece na leitura evangélica deste domingo. A oração é uma
dimensão importante da vida cristã. Para Jesus, a oração também era
muito importante: uma oração filial, intensa, fundamentada na unidade
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do Pai com o Filho (v. 27). A paz e a força interior que Jesus tinha,
vinham da sua intensa vida interior e da sua íntima e profunda relação
com o Pai. Os momentos de oração e de meditação também são
importantes para nós.

Jesus inicia a sua oração dando graças a Deus «porque
escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste
aos pequeninos». Em muitas outras passagens evangélicas, dá-se conta
que Deus está mais próximo dos humildes, dos fracos, dos pobres do
que dos poderosos. Para poder contemplar a mão de Deus na nossa
vida, para poder captar a bondade de Deus, para poder rezar, para
poder viver com optimismo e esperança que vêm da fé, é preciso ter
um coração simples e humilde. Os «sábios e os inteligentes» já terão
a sua cabeça e o seu coração cheios de outras preocupações, não
havendo espaço para Deus. É importante não esquecer que Jesus
também viveu na humildade e na «pequenez». A lógica da cruz salienta
que «pela humilhação do vosso Filho, levantastes o mundo
decaído» (Oração colecta). Jesus era a expressão de Deus que é
«clemente e compassivo… bom para com todos» (salmo
responsorial). A primeira leitura fala-nos da alegria e do entusiasmo
de Israel pelo facto de Deus enviar um rei vitorioso, mas que entra na
sua cidade, «humildemente montado num jumentinho». Esta é a
imagem de Jesus Cristo a entrar na cidade de Jerusalém, como podemos
recordar no Domingo de Ramos.

A oração, a simplicidade, a humildade…o evangelho deste
domingo transmite-nos paz, a paz de espírito que tantas vezes precisamos.
Numa sociedade onde andamos a um ritmo de vida tão intenso e tão
cheios de problemas, é reconfortante ver como Jesus é capaz de nos
dar paz, serenidade, alegria interior. Toda a liturgia deste domingo nos
fala destes sentimentos. Na primeira leitura o profeta Zacarias convida
o povo a alegrar-se, porque este rei trará a salvação e «anunciará a
paz às nações». O salmo responsorial apresenta-nos o Senhor «bom
para com todos… a sua misericórdia se estende a todas as
criaturas… perfeito em todas as suas obras». Ao Senhor, bondoso e
compassivo, temos de dar graças todos os dias (oração depois da
comunhão) e pedir-lhe que nos encha de alegria: «dai aos vossos
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fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado,
possam chegar à felicidade eterna» (oração colecta). Não podemos
esquecer as palavras de Jesus no evangelho: «Vinde a Mim, todos os
que andais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei». O discípulo
de Jesus já não tem de suportar o peso humilhante da Lei, mas um jugo
suave, uma carga leve. Jesus é «manso e humilde de coração»; esta
é a melhor imagem de Deus, «lento para a ira e rico de misericórdia».
Colocar a nossa vida nas suas mãos é a melhor maneira de encontrarmos
descanso.

Com a paz, a alegria e o descanso que vêm de Deus, a vida do
cristão é diferente, ou seja, é uma vida segundo o Espírito. São Paulo
explica-nos isto no capítulo 8 da sua Carta aos Romanos: «Vós não
estais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito
habita em vós». O Apóstolo diz-nos que nós já não podemos viver
agarrados aos valores da «carne», ou seja, aos valores imediatos,
materiais, superficiais, mas a valores mais espirituais e profundos, os
quais o evangelho de hoje nos convida a experimentar e que nos podem
levar à felicidade, a uma vida diferente, ou seja, à vida dos filhos de
Deus: «se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis».
Assim, encontramo-nos diante de uma maneira diferente de encarar a
vida, as preocupações, porque ficam iluminadas pela alegria, pela
esperança e pela paz que vêm da nossa fé. Então, há que procurar
orientar a nossa vida nesta direcção, rezando a Deus a oração sobre as
oblatas deste domingo: «Fazei, Senhor, que a oblação consagrada
ao vosso nome nos purifique e nos conduza, dia após dia, a viver
mais intensamente a vida da graça».

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos ao Senhor, que nos deu a força do Espírito
para fazermos morrer as obras da carne,
e em nome de toda a humanidade
invoquemo-l'O, dizendo:

«Senhor, venha a nós o vosso reino».
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1. Pelo Papa Francisco, pastor dado por Deus à sua Igreja,
pelos bispos a ele unidos na caridade
e por cada uma das dioceses que eles governam,
oremos, irmãos.

2. Pelos cientistas e homens cultos que não crêem em Deus,
por aqueles que O procuram, mas não O encontram
e pelos pequeninos a quem Jesus revela o Pai,
oremos, irmãos.

3. Pelos que andam cansados e oprimidos,
pelos que vivem dominados pelo medo
e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito,
oremos, irmãos.

4. Pelos que exultam de alegria no Senhor,
pelos que oferecem a Cristo a própria vida
e pelos que lutam contra o mal que os rodeia,
oremos, irmãos.

5. Pelos que se alimentam do pão que vem do Céu,
pelos que bendizem o Senhor dia após dia
e pelos defuntos que na sua vida terrena O amaram e serviram,
oremos, irmãos.

6. Pelos nossos escuteiros, que hoje fizeram as suas Promessas,
para que sejam sempre fiéis ao que prometeram,
e o CNE os leve a serem melhores cristãos,
oremos ao Senhor.

7. Pela nossa assembleia do domingo,
pelos seus membros mais activos e fiéis
e por aqueles que se recusam a servir a comunidade,
oremos ao Senhor.
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Pres. – Senhor, que na palavra proclamada neste dia
nos revelais a mansidão do vosso Filho,
o Salvador que veio ao nosso encontro,
ensinai-nos a louvar o vosso nome
e a exaltar-Vos como nosso Deus e nosso Rei.
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. – Fazei, Senhor,

que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique

e nos conduza, dia após dia,

a viver mais intensamente a vida da graça.

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,
que nos enviastes sobre os traços simples
e humildes de uma criança,
para nos revelar o vosso coração de Pai.
Ele viveu como um de nós,
excepto no pecado.
Manso e humilde, Ele nos mostrou
os caminhos da mansidão, da bondade,
do perdão que devemos percorrer.
Ele sentiu no seu coração a ingratidão
e a injustiça dos homens,
que O levaram à morte de cruz.
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Ele nos encoraja
nos momentos difíceis da nossa vida,
a levarmos como Ele as nossas cruzes.
Ele, ao morrer, nos enviou o seu Espírito
para moldar o nosso coração
à maneira do seu, manso e humilde.
É por isso que, com os anjos e santos,
queremos proclamar 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;
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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.

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 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.
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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.

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.
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Lembrai-Vos agora, Senhor,

de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:

o vosso servo o Papa Francisco,

o nosso Arcebispo Jorge

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.

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.
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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.
do nosso egoísmo e da nossa  auto-suficiência.
Ajudai-nos a descobrir a Vossa misericórdia
e a vivermos dela, a exemplo do Vosso Filho.
E assim, começaremos a ser vossos filhos,
fiéis e verdadeiros,
aguardando em jubilosa esperança,
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, alegria dos pobres,
dai-nos a graça de acolhermos como crianças,
a paz que nos ofereceis;
e encontraremos repouso para as nossas almas,
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.
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Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Senhor,
que nos saciastes com estes dons tão excelentes,
fazei que alcancemos os benefícios da salvação
e nunca cessemos de cantar os vossos louvores.
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.

Numa sociedade idolatra
que só crê na força, no poder, na riqueza,
nos sucessos de todo o tipo…
Jesus revela-nos que Deus confia os seus segredos
aos mais pequenos…
aqueles que não aparecem
nas primeiras páginas dos jornais…
aqueles que não contam grande coisa…
Uma vez mais, é a reviravolta dos valores
e o convite a rectificar
os nossos julgamentos e comportamentos.

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


