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A Loucura da Cruz

Domingo XXII do Tempo Comum
Ano A
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22.º Domingo do Tempo Comum
(A loucura da Cruz)

1.ª Leit. – Jer 20, 7-9; 
Salmo – Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 12, 1-2;
Evangelho – Mt 16, 21-27.

A liturgia do 22.º Domingo do Tempo Comum convida-nos a desco-
brir a “loucura da cruz”: o acesso a essa vida verdadeira e plena que Deus 
nos quer oferecer passa pelo caminho do amor e do dom da vida (cruz).

Na primeira leitura, um profeta de Israel (Jeremias) descreve a sua 
experiência de “cruz”. Seduzido por Jahwéh, Jeremias colocou toda a sua 
vida ao serviço de Deus e dos seus projectos. Nesse “caminho”, ele teve 
que enfrentar os poderosos e pôr em causa a lógica do mundo; por isso, 
conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição…

É essa a experiência de todos aqueles que acolhem a Palavra de 
Jahwéh no seu coração e vivem em coerência com os valores de Deus.

A segunda leitura convida os cristãos a oferecerem toda a sua exis-
tência de cada dia a Deus. Paulo garante que é esse o sacrifício que Deus 
prefere. O que é que significa oferecer a Deus toda a existência? Significa, 
de acordo com Paulo, não nos conformarmos com a lógica do mundo, 
aprendermos a discernir os planos de Deus e a viver em consequência.

No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida 
verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor 
e pelo dom da vida (até à morte, se for necessário). Jesus vai percorrer 
esse caminho; e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um 
caminho semelhante.
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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 do universo, 
 de quem procede todo o dom perfeito,
 infundi em nossos corações o amor do vosso nome
 e, estreitando a nossa união convosco,
 dai vida ao que em nós é bom
 e protegei com solicitude esta vida nova.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Jeremias   (Jer 20, 7-9)

«A palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião de insultos...»

Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir;
Vós me dominastes e vencestes.
Em todo o tempo sou objecto de escárnio,
toda a gente se ri de mim;
porque sempre que falo é para gritar e proclamar:
«Violência e ruína!»
E a palavra do Senhor tornou-se para mim
ocasião permanente de insultos e zombarias.
Então eu disse:
«Não voltarei a falar n’Ele,
não falarei mais em seu nome».
Mas havia no meu coração um fogo ardente,
comprimido dentro dos meus ossos.
Procurava contê-lo, mas não podia.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.8-9 (R. 2b)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.

Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais do que a vida;
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.

Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares,
e com vozes de júbilo Vos louvarei.

Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
          (Rom 12, 1-2)

«Oferecei-vos como vítima viva»

Peço-vos, irmãos, 
pela misericórdia de Deus,
que vos ofereçais a vós mesmos
como vítima santa, viva, agradável a Deus,
como culto racional.
Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos,
pela renovação espiritual da vossa mente,
para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus,
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cfr. Ef 1, 17-18)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 ilumine os olhos do nosso coração,
    para sabermos a que esperança fomos chamados.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 16, 21-27)

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo»

Naquele tempo,
Jesus começou a explicar aos seus discípulos
que tinha de ir a Jerusalém
e sofrer da parte dos anciãos,
dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas;
que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
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Pedro, tomando-O à parte,
começou a contestá-l’O, dizendo:
«Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há-de acontecer!»
Jesus voltou-Se para Pedro e disse-he:
«Vai-te daqui, Satanás.
Tu és para mim uma ocasião de escândalo,
pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens».
Jesus disse então aos seus discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
Porque, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
há-de encontrá-la.
Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua vida?
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai,
com os seus Anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras».
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
O Evangelho deste Domingo reflecte um momento crítico da 

vida de Jesus. Ele sabe que será massacrado pelos seus inimigos, sabe 
que a vinda do Reino de Deus passaria pelo desastre da cruz. Agora, 
anuncia isso aos apóstolos: iria sofrer e morrer para ressuscitar. Pedro 
não compreende como isso possa ser possível, não aceita tal caminho 
para o Mestre: “Deus não permita tal coisa, Senhor!” Este é o drama. A 
atitude de Pedro é a de muitos de nós: não compreendemos o caminho 
do Senhor, o Seu sofrimento e a Sua cruz. 

Este caminho do Senhor está presente na nossa vida; e nós não 
somos capazes de acolhê-lo, de perceber aí o misterioso desígnio de 
Deus. A nossa lógica, infelizmente, é tão mundana, tão terra-a-terra, tão 
presa à humana racionalidade. A dura reprimenda do Senhor a Pedro 
vale também para nós: “Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque 
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não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens”. Não nos 
iludamos: trata-se de duas lógicas sem acordo: não se pode abraçar a 
sede louca do mundo de se dar bem a qualquer custo, de possuir tudo, 
de viver sempre no sucesso e no acordo com todos e, ao mesmo tempo, 
ser fiel ao Evangelho, tão radical, tão contra a corrente. Vale para nós 
– valerá sempre – o desafio de Jesus: “Que adianta ao homem ganhar 
o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em 
troca de sua vida?” Olhem para Cristo, pensemos no Seu caminho e 
escutemos a palavra que o Senhor nos dirige a nós, seus discípulos: 
“Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-Me. Porque, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la; mas 
quem perder a sua vida por minha causa, há-de encontrá-la.” Renun-
ciar a si mesmo, tomar a cruz por causa de Jesus... por causa d’Ele! 
Não há, não pode haver outro caminho para o cristão! Qualquer outra 
possibilidade é ilusão humana!

Irmãos e amigos estejamos atentos, que o Deus de Jesus – e o 
próprio Jesus é Deus! – coloca-nos em crise. O nosso Deus não é um 
Deus fácil, manipulável, domesticável: Ele seduz, atrai, e Sua sedução 
coloca-nos em crise porque nos faz pensar as coisas de Deus, não as dos 
homens e isso faz-nos remar contra a maré. Por mais que quiséssemos, 
já não seria possível esquecê-lo, fazer de conta que não o encontramos 
um dia! É o drama do profeta Jeremias, que escutamos na primeira 
leitura de hoje: “Tu me seduziste, Senhor!” É o que afirma o coração 
do Salmista: “A minha alma tem sede de Vós. Por Vós suspiro, como 
terra árida, sequiosa, sem água.”

Que fazer, então? Por um lado, experimentamos a sede de Deus, 
a vontade louca de seguir de todo o coração o Senhor Jesus, por outro 
lado, os apelos de um mundo soberbo e satisfeito consigo mesmo, ata-
cam o nosso coração... que fazer? Como abraçar sinceramente a lógica 
do Evangelho? Há só um modo de seguir em frente, de ser cristão de 
verdade: o caminho da conversão. Não é um caminho fácil: é difícil, 
doloroso, mas libertador. São Paulo, na segunda leitura, exorta-nos a 
seguir esse caminho: “Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, 
que vos ofereçais a vós mesmos como vítima santa, viva, agradável a 
Deus, como culto racional.” Compreendemos isto? Seguir Jesus Cris-
to é entrar no Seu caminho, é, em união com Ele, fazer-se sacrifício 
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agradável a Deus, deixando-se guiar e queimar pelo Espírito de Cristo 
crucificado e ressuscitado. E o Apóstolo previne-nos claramente: “Não 
vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação 
espiritual da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a vontade 
de Deus, o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito”. Não 
tomar a forma do mundo, não viver como o mundo, com a sua maneira 
de pensar e de avaliar as coisas. Só assim poderemos compreender a 
vontade de Deus – e ela passa pela cruz e ressurreição do Senhor!

Caríssimos, pensemos bem! Os cristãos não são mais perseguidos 
por soldados, já não são crucificados, atirados às feras ou queimados 
vivos. Hoje, o mundo combate-nos invadindo a nossa casa e o nosso 
coração com tanta superficialidade e tanto paganismo, acirrando os nos-
sos instintos e explorando as nossas fraquezas; hoje o mundo ataca-nos 
ridicularizando-nos, fazendo crer que o cristianismo é algo do passado, 
opressor e castrador... Quantos cristãos – até padres, freiras e teólogos 
– enganam-se e enganam os outros pensando que se pode dialogar com 
o mundo... O mundo crucificou Jesus; o mundo crucifica o Evangelho; 
o mundo crucificar-nos-á se formos fiéis ao Senhor. Estamos dispostos 
a pagar o preço? “O que poderá alguém dar em troca de sua vida?”

A única atitude realmente evangélica diante do mundo é o anúncio 
de Cristo, com todas as suas exigências – sem disfarçar, sem escon-
der, sem se envergonhar... E isto com paciência, com amor, com todo 
respeito. Levantemo-nos! Sigamos o Senhor até à cruz, para estarmos 
com Ele na ressurreição.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
  Supliquemos ao Senhor que inspire as nossas orações,
  renove os nossos pensamentos
  e nos faça sentir sede de Deus
  como terra sequiosa sem água,
  pedindo com fé:
    «Senhor, nós temos confiança em Vós»
1. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos
 busquem apenas no Senhor a sua glória
 e não se envergonhem da cruz do Salvador,
 oremos, irmãos.
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2. Para que os chefes dos povos e nações
 respeitem a dignidade de toda a pessoa humana,
 rica ou pobre, honrada ou desconhecida,
 oremos, irmãos.

3. Para que os fiéis não se conformem com este mundo,
 mas se deixem transformar pelo Espírito
 e descubram o que é perfeito e Lhe agrada,
 oremos, irmãos.

4. Para que os monges, os religiosos e religiosas
 sejam como os profetas de Israel,
 que se deixaram seduzir pelo Senhor,
 oremos, irmãos.

5. Para que os membros da nossa comunidade paroquial
 tenham sede de Deus e da Palavra
 e encontrem no Senhor o seu refúgio,
 oremos, irmãos.

Pres. – Na Palavra que escutámos, Senhor,
  o vosso Filho convidou-nos a segui-l’O,
  renunciando a nós mesmos e tomando a nossa cruz.
  Iluminai o nosso olhar, para que,
  fazendo agora a Vossa vontade,
  sejamos recebidos um dia
  entre os eleitos na glória eterna.
  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. – Santificai, Senhor, 
 a oferta que Vos apresentamos
 e realizai em nós, com o poder da vossa graça,
 a redenção que celebramos nestes mistérios.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo..
Todos – Amén.

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,
 porque Ele deu sentido à nossa vida sem rumo,
 sem ideal, sem entusiasmo.
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 É no serviço e na humildade 
 que Ele mostra a sua senhoria e a sua grandeza.
 É enfrentando o desprezo, o ódio, a violência e a morte,
 que Ele nos diz até onde vai o amor verdadeiro.
 É dando a sua vida 
 por Vós e pelos homens,
 que Ele manifesta o vosso perdão 
 e a vossa misericórdia.
 É este o fogo que Ele veio acender na terra,
 e que nos convida a meter no nosso coração:
 o fogo onde, oferecendo-nos totalmente a Vós,
 recebemos a plena realização pessoal
 e a vitória verdadeira.
 Por isso, com todos os que, na terra e no céu,
 encontram a sua alegria 
 a celebrar as vossas maravilhas,
 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.

 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:
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 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!

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. 
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 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. 

 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. 
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 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: 
 dai a vossa paz à nossa vida,
 de modo que, ajudados pela Vossa misericórdia,
 saibamos ficar conVosco
 quando vier a hora do sofrimento,
 da cruz e da renúncia;
 que meditemos na morte de cruz do Vosso Filho,
 a Quem ressuscitastes e glorificastes.
 Assim aguardaremos com fortaleza e esperança
 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,
  que quem quiser salvar a sua vida,
  deve tomar a sua cruz e seguir-Vos:
  dai-nos a coragem de pormos a nossa vida
  ao serviço do Reino e dos irmãos,
  como e 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 nos alimentastes com o pão da mesa celeste,
 fazei que esta fonte de caridade
 fortaleça os nossos corações
 e nos leve a servir-Vos nos nossos irmãos.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.



— 38 —

Bênção Final

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

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

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

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

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

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

Pres. – Com votos de um Bom novo Ano de Trabalho
 Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


