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20.º Domingo do Tempo Comum20.º Domingo do Tempo Comum20.º Domingo do Tempo Comum20.º Domingo do Tempo Comum20.º Domingo do Tempo Comum
(A fé não tem fronteiras...)

1.ª Leit. – Is 56, 1. 6-7;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Rom 11, 13-15. 29-32;
Evangelho – Mt 15, 21-28.

A liturgia do 20.º Domingo do Tempo Comum reflecte sobre a
universalidade da salvação. Deus ama cada um dos seus filhos e a todos
convida para o banquete do Reino.

Na primeira leitura, Jahwéh garante ao seu Povo a chegada de
uma nova era, na qual se vai revelar plenamente a salvação de Deus. No
entanto, essa salvação não se destina apenas a Israel: destina-se a todos
os homens e mulheres que aceitarem o convite para integrar a comuni-
dade do Povo de Deus.

A segunda leitura sugere que a misericórdia de Deus se derra-
ma sobre todos os seus filhos, mesmo sobre aqueles que, como Israel,
rejeitam as suas propostas. Deus respeita sempre as opções dos ho-
mens; mas não desiste de propor, em todos os momentos e a todos os
seus filhos, oportunidades novas de acolher essa salvação que ele quer
oferecer.

O Evangelho apresenta a realização da profecia do Trito-Isaías,
apresentada na primeira leitura deste Domingo. Jesus, depois de consta-
tar como os fariseus e os doutores da Lei recusam a sua proposta do
Reino, entra numa região pagã e demonstra como os pagãos são dignos
de acolher o dom de Deus. Face à grandeza da fé da mulher cananeia,
Jesus oferece-lhe essa salvação que Deus prometeu derramar sobre
todos os homens e mulheres, sem excepção.
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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 preparastes bens invisíveis
para aqueles que Vos amam,
infundi em nós o vosso amor,
para que, amando-Vos em tudo e acima de tudo,
alcancemos as vossas promessas,
que excedem todo o desejo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías (Is 56, 1.6-7)

«Conduzirei os filhos dos estrangeiros ao meu santo monte»

Eis o que diz o Senhor:
«Respeitai o direito, praticai a justiça,
porque a minha salvação está perto
e a minha justiça não tardará a manifestar-se.
Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor
para O servirem, para amarem o seu nome
e serem seus servos,
se guardarem o sábado, sem o profanarem,
se forem fiéis à minha aliança,
hei-de conduzi-los ao meu santo nome,
hei-de enchê-los de alegria na minha casa de oração.
Os seus holocaustos e os seus sacrifícios
serão aceites no meu altar,
porque a minha casa
será chamada casa de oração para todos os povos».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4)

Refrão: Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.
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Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu temor aos confins da terra.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 11, 13-15.29-32

«Os dons e o chamamento de Deus para com Israel são irrevogáveis»

Irmãos:
É a vós, os gentios, que eu falo:
Enquanto eu for Apóstolo dos gentios,
procurarei prestigiar o meu ministério
a ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça
e salvo alguns deles.
Porque, se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo,
o que será a sua reintegração
senão uma ressurreição de entre os mortos?
Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis.
Vós fostes outrora desobedientes a Deus
e agora alcançastes misericórdia,
devido à desobediência dos judeus.
Assim também eles desobedeceram agora,
devido à misericórdia que alcançastes,
para que, por sua vez,
também eles alcancem agora misericórdia.
Efectivamente,
Deus encerrou a todos na desobediência,
para usar de misericórdia para com todos.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Cf  Mt 4, 12)

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

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

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Mt 15,21-28)

"Mulher, é grande a tua fé."

Naquele tempo,
Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia.
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores,
começou a gritar:
«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim.
Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio».
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra.
Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe:
«Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós».
Jesus respondeu:
«Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel».
Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo:
«Socorre-me, Senhor».
Ele respondeu:
«Não é justo que se tome o pão dos filhos
para o lançar aos cachorrinhos».
Mas ela replicou:
«É verdade, Senhor;
mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de seus donos».
Então Jesus respondeu-lhe:
«Mulher, e grande a tua fé. Faça-se como desejas».
E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
A liturgia da Palavra deste Domingo fala-nos de atitudes do co-

ração de Deus e revela algumas atitudes do nosso coração.
Primeiro, as atitudes do coração de Deus: largueza, misericórdia,

providência, fidelidade. Vejamos. O Senhor escolheu Israel para ser o
seu povo. Se fôssemos resumir as palavras da Escritura que exprimem
isso, poderíamos dizer assim: «Dentre todos os povos da terra, eu te
escolhi. Eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo, minha proprie-
dade exclusiva!». Israel foi escolhido gratuitamente pelo Senhor para
ser sua herança, sua propriedade exclusiva. Deus amou apaixonada-
mente Israel! Ora, essa escolha poderia fazer-nos pensar numa estrei-
teza do coração do Senhor, um Deus que escolhe um povo abandonan-
do aos demais, à própria sorte. Mas, não é verdade! Primeiro, várias
vezes os profetas falam nos desígnios de Deus para os outros povos: o
Senhor tem os olhos sobre toda a terra e nada escapa do seu cuidado e
do seu carinho, mesmo que ele se tenha revelado somente a Israel.
Mais ainda: a própria escolha de Israel não é somente para benefício do
próprio Israel. Nada disso! Deus escolheu o povo de Israel em vista
dos outros povos. Escutemos o que o Senhor afirmou na primeira leitu-
ra de hoje: «Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, a esses con-
duzirei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de ora-
ção... A minha casa será chamada casa de oração para todos os
povos». A vocação de Israel é como a da cada um de nós: um dom e
um serviço; um dom que Deus nos faz livremente, mas para o bem de
outros! Foi assim com o povo de Israel: no meio das nações deveria ser
um povo sacerdotal, um povo para servir e amar a Deus em nome dos
outros povos, até que desse, como fruto maduro, o Messias, Salvador
de todos os povos! Nunca esqueçamos isto: desde o início, o desejo de
Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade!

Em Jesus, nosso Senhor, esse desígnio aparece claramente: Deus
voltou-se para os pagãos abertamente; eles, que eram não-povo, pela
fé em Jesus e aceitação do Baptismo, são tornados povo de Deus.
Somos nós, caríssimos; é a nossa graça! É verdade que Jesus, durante
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o seu ministério neste mundo, não se dirigiu aos pagãos: ele pregou
somente em Israel (quando sai da Terra Santa é para descansar ou
ensinar aos seus em particular) e diz claramente que não foi enviado a
não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da ressur-
reição, sim: Ele espera os seus na Galileia, região considerada mistura-
da com os pagãos, e envia os seus discípulos pelo mundo inteiro: «Ide
por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura!» Repito: é
a nossa graça, é a nossa vez, é o sonho carinhoso do coração largo e
generoso de Deus que nos é manifestado!

Mas, como seria errado pensar que Deus, no Antigo Testamen-
to, desprezou e esqueceu os outros povos, é também errado pensar que
Deus agora desprezou Israel! Nada disso! Mesmo que o povo da Anti-
ga Aliança não tenha acolhido Jesus e o tenha entregado aos romanos
para O crucificarem, Deus continua a amar Israel; os seus dons são
sem volta, a sua escolha é sem arrependimento. São Paulo diz clara-
mente que «os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis!».

Os cristãos não têm o direito de desprezar Israel! Os primeiros
cristãos foram judeus, os apóstolos também; a Virgem Maria era filha
do povo de Israel. Nós não compreenderemos nunca porque o povo
santo não acolheu o Messias que tanto tinha pedido e esperado! O
próprio São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz que, pregando aos
pagãos, esperava despertar o ciúme de Israel para fazê-lo crer em
Jesus. Diz também que foi graças à desobediência de Israel que os
discípulos pregaram aos pagãos, fazendo-nos tornar obedientes ao Se-
nhor. Diz-nos S. Paulo: todos pecamos – Israel e pagãos -, todos fomos
agraciados, todos somos devedores a Deus, todos somos salvos por
pura misericórdia do Senhor! O que temos, que não tenhamos recebi-
do! São estes os sentimentos do nosso Deus, é este o seu plano, é este
o seu amor largo e misericordioso para com todos!

Mas, a Palavra de Deus também nos revela hoje algumas atitu-
des do nosso coração para com Deus. Recordemos o Evangelho! Je-
sus estava a descansar na região de Tiro e Sidónia, no actual Líbano.
Está fora da Terra Santa, entre os pagãos. Não foi lá pregar, não queria
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ser reconhecido... Uma mulher Cananeia descobre quem Ele é e im-
plora a cura de sua filha. Insiste, lamenta, teima, perturba. Jesus testa a
sua fé, dando-lhe uma resposta duríssima, humilhante mesmo: «Não é
justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorri-
nhos».  O que faríamos nós com uma resposta destas? Somos tão
cheios de sensibilidades e direitos diante de Deus... tão cheios de exi-
gências e melindres... Mas, aquela mulher pagã é melhor que nós, que
eu e que tu, irmão. Humildemente, ela responde: «É verdade, Senhor;
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da
mesa de seus donos». É impressionante! Jesus foi vencido totalmente,
Jesus ficou desarmado! «Mulher, e grande a tua fé. Faça-se como
desejas». Eis, aqui, irmãos, uma mulher pagã que venceu o Senhor
pela persistência, pela paciência, pela humildade! Não deveríamos nós
ser assim também? Não deveriam ser esses os nossos sentimentos
para com o Senhor? Não deveria ser assim a nossa oração de súplica:
persistente, paciente e humilde?

Pensemos bem e levemos para casa, para a vida, com estas
lições que revelam o coração de Deus e nos falam dos sentimentos do
nosso coração!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus nosso Pai,
que nos escuta quando O invocamos,
e apresentemos-Lhe as nossas preces
por todos os homens,
dizendo numa com confiança:

«Mostrai-nos, Senhor, a Vossa misericórdia!»

1. Pela Igreja de Braga, suas paróquias e fiéis,
para que Deus lhes revele o mistério
do vento forte, do fogo ardente e da brisa leve,
oremos ao Senhor.
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2. Pelos párocos, missionários e irmãos leigos,
para que tenham confiança e nada temam,
pois Jesus é mais forte que a força das ondas,
oremos ao Senhor.

3. Pelos candidatos ao ministério e à vida religiosa,
para que, na fidelidade à vocação que receberam,
procurem os dons de Deus mais excelentes,
oremos ao Senhor.

4. Pelo povo da primeira aliança e das promessas,
para que em Cristo, descendente de David,
descubra o Messias enviado por Deus,
oremos ao Senhor.

5. Pelos emigrantes das nossas comunidades,
para que a palavra de Deus os faça crescer na fé
e Jesus lhes estenda as mãos nas dificuldades da vida,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, que estais sempre junto daqueles
a quem as tempestades deste mundo põem em perigo,
fazei que eles reconheçam a vossa presença
e descubram que não podem caminhar
sem a vossa luz e a vossa força.
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, Senhor, o que trazemos ao vosso altar,

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

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho,
o Messias esperado e por Vós enviado,
quando chegou a plenitude dos tempos.
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N'Ele, manifestastes
a vossa indefectível fidelidade ao povo judeu
e o vosso desejo de salvardes toda a humanidade.
O amor do vosso Filho manifestou-se especialmente
para com os pobres e os doentes,
os pecadores e os infelizes.
Ele, como com a cananeia,
não ficou indiferente a nenhuma infelicidade.
Ele aceita no seu reino todos os que lhe pedem
com um coração contrito, como o bom ladrão.
A Sua vida e a Sua mensagem são para nós
a prova de que Ele se ocupa de todos
como um verdadeiro Pai.
Suspenso na cruz, Ele abraçou o mundo
e de todos os homens fez um só povo.
É por isso que, guiados pelo seu Espírito,
com os Anjos e os Santos
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Deus, nosso Pai,
sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo, e amigo de todos os homens.
Nós Vos louvamos e Vos damos graças
por Jesus, vosso Filho.

Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.
Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para nos amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.
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É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.

Deus, nosso Pai,
santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠  ✠  ✠  ✠  ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu o pão
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos 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.

E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria,
lembramos e proclamamos
o que Jesus fez para nos salvar:

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, aceitai-nos
com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós o ressuscitastes.

Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
E um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.

Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
o Corpo e Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.

Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.

Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo D. Jorge
e os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.
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Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz.

Dai-nos também a graça
de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.

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

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.



— 204 —

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 Vós viestes ao nosso mundo
para que todos vivam felizes:
vede tantos homens que têm sede de alegria,
e são pobres de esperança.
Colocai nos nossos corações o fogo do Vosso amor,
e seremos para eles portadores de paz
e semeadores de amor nas suas vidas,

 como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

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

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

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, nosso Deus, que neste sacramento

nos fizestes participar mais intimamente
no mistério de Cristo,
transformai-nos à sua imagem na terra
para merecermos ser associados à sua glória no Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Na nossa caminhada cristã
procuremos estar atentos
aos nossos comportamentos
para com aqueles que são “estrangeiros”
de uma maneira ou de outra:
raça, cultura, meio social…
Que lugar lhes damos no segredo do nosso coração:
como nossos irmãos diante do nosso Pai?...
ou como vagabundos de passagem
que deverão contentar-se com as migalhas?...

Pres. – Com votos de continuação de Boas Férias com Jesus,
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

R.: Graças a Deus.


