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XXXIII Domingo do Tempo Comum
Ano C
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XXXIII Domingo do Tempo Comum
(Levantai a cabeça...)

1.ª Leit. – Mal 3, 19-20a;Salmo – Sal 97, 5-6. 7-8. 92.ª Leit. – 2 Tes 3, 7-12
Evangelho – Lc 21, 5-19.

A liturgia deste Domingo reflecte sobre o sentido da história da salvação e
diz-nos que a meta final para onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra
da felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro (que deve ser o horizonte que
os nossos olhos contemplam em cada dia da nossa caminhada neste mundo) faz
nascer em nós a esperança; e da esperança brota a coragem para enfrentar a
adversidade e para lutar pelo advento do Reino.

Na primeira leitura, um "mensageiro de Deus" anuncia a uma comunidade
desanimada, céptica e apática que Jahwéh não abandonou o seu Povo. O Deus
libertador vai intervir no mundo, vai derrotar o que oprime e rouba a vida e vai
fazer com que nasça esse "sol da justiça" que traz a salvação.

A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto esperamos a vida defi-
nitiva, não temos o direito de nos instalarmos na preguiça e no comodismo,
alheando-nos das grandes questões do mundo e evitando dar o nosso contributo
na construção do Reino.

O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é
chamada a percorrer, até à segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos em
caminhada na história, é comprometer-se na transformação do mundo, de forma
a que a velha realidade desapareça e nasça o Reino. Esse «caminho» será percor-
rido no meio de dificuldades e perseguições; mas os discípulos terão sempre a
ajuda e a força de Deus.
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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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Pres. – Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça
de encontrar sempre a alegria no vosso serviço,
porque é uma felicidade duradoira e profunda
ser fiel ao autor de todos os bens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Leitura da Profecia de Malaquias   (Mal 3, 19-20a)
"Para vós nascerá o sol de justiça"

Há-de vir o dia do Senhor,
ardente como uma fornalha;
e serão como a palha todos os soberbos e malfeitores.
O dia que há-de vir os abrasará
– diz o Senhor do Universo –
e não lhes deixará raiz nem ramos.
Mas para vós que temeis o meu nome,
nascerá o sol de justiça,
trazendo nos seus raios a salvação.

Palavra do Senhor

Salmo 97 (98), 5-9 (R. cf. 9)
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Refrão: O Senhor virá governar com justiça.
Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.
Ressoe o mar e tudo o que ele encerra,
a terra inteira e tudo o que nela habita;
aplaudam os rios
e as montanhas exultem de alegria.
Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
e os povos com equidade.
Leitura da segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Tessalonicenses

(2 Tes 3, 7-12
"Quem não quer trabalhar, também não deve comer"

Irmãos:
Vós sabeis como deveis imitar-nos,
pois não vivemos entre vós desordenadamente,
nem comemos de graça o pão de ninguém.
Trabalhámos dia e noite, com esforço e fadiga,
para não sermos pesados a nenhum de vós.
Não é que não tivéssemos esse direito,
mas quisemos ser para vós exemplo a imitar.
Quando ainda estávamos convosco,
já vos dávamos esta ordem:
quem não quer trabalhar, também não deve comer.
Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade,
sem fazerem trabalho algum,
mas ocupados em futilidades.
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A esses ordenamos e recomendamos,
em nome do Senhor Jesus Cristo,
que trabalhem tranquilamente,
para ganharem o pão que comem.

Palavra do Senhor

(Lc 21, 28)
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Erguei-vos e levantai a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 21, 5-19)

"Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas"
Naquele tempo,
comentavam alguns que o templo estava ornado
com belas pedras e piedosas ofertas.
Jesus disse-lhes:
«Dias virão em que, de tudo o que estais a ver,
não ficará pedra sobre pedra:
tudo será destruído».
Eles perguntaram-lhe:
«Mestre, quando sucederá isso?
Que sinal haverá de que está para acontecer?»
Jesus respondeu:
«Tende cuidado; não vos deixeis enganar,
pois muitos virão em meu nome
e dirão: “sou eu”; e ainda: “O tempo está próximo”.
Não os sigais.
Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas,
não vos alarmeis:
é preciso que estas coisas aconteçam primeiro,
mas não será logo o fim».
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Disse-lhes ainda:
«Há-de erguer-se povo e reino contra reino.
Haverá grandes terramotos
e, em diversos lugares, fomes e epidemias.
Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu.
Mas antes de tudo isto,
deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos,
entregando-vos às sinagogas e às prisões,
conduzindo-vos à presença de reis e governadores,
por causa do meu nome.
Assim tereis ocasião de dar testemunho.
Tende presente em vossos corações
que não deveis preparar a vossa defesa.
Eu vos darei língua e sabedoria
a que nenhum dos vossos adversários
poderá resistir ou contradizer.
Sereis entregues até pelos vossos pais,
irmãos, parentes e amigos.
Causarão a morte a alguns de vós
e todos vos odiarão por causa do meu nome;
mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá.
Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas».

Palavra da Salvação

Estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. No próximo Domingo
celebraremos Cristo-Rei e, daqui a precisos quinze dias estaremos a entrar no
tempo do Advento, que nos prepara para o Natal do Senhor. O final de um
período faz-nos sempre recordar que o tempo corre e a vida passa veloz. Isto
deve fazer-nos pensar no fim de todas as coisas e da nossa vida. Fim não
somente como final, mas fim também como finalidade... É diante desta
realidade que a Palavra de Deus nos quer colocar nestes últimos dias do ano
litúrgico de 2013.
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No Evangelho, Jesus recorda-nos que a nossa existência é breve. Àqueles
que se encantavam com o aspecto majestoso do Templo, o Senhor recordou
que tudo passa. Isto é válido ainda hoje: para a nossa casa bonita, para o nosso
carro, para o nosso dinheiro, para a nossa profissão, para as pessoas que mais
amamos, os projetos que temos, a nossa própria vida: «Vós admirais estas
coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será
destruído!» Aqui, o Senhor não deseja ser um desmancha-prazeres, não nos
quer arrancar o gosto de viver; deseja apenas recordar que a nossa vida deve
ser vivida na perspectiva da eternidade, daquilo que é definitivo. Haverá um
momento final, haverá um juízo do Senhor sobre a história humana e sobre a
história de cada um de nós, quando, então, ficará claro o que serviu e o que
não serviu, o que teve valor aos olhos de Deus e o que não passou de ilusão e
falsidade. Nunca esqueçamos isto: a nossa vida caminha para esse momento
final, o mais importante de todo o nosso caminho existencial. Haverá, sim, um
juízo de Deus: «Eis que virá o dia, abrasador como fornalha em que
todos os soberbos e ímpios serão como palha; e esse dia vindouro haverá
de queimá-los... Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação em suas asas.» Este juízo, portanto, será discriminatório:
pode significar vida ou morte, salvação ou condenação!

Diante desta realidade, os discípulos perguntam a Jesus: «Mestre, quando
acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para
acontecer?» A curiosidade de ontem é a mesma de hoje... A resposta de
Jesus contém dois significados. Primeiro: observemos que o Senhor dá sinais
que se referem à natureza («Haverá grandes terremotos... acontecerão
coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus.»), sinais que se
referem à história humana («Um povo se levantará contra outro povo, um
país atacará outro país») e sinais referentes à própria vida dos discípulos –
à nossa vida («Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão
em meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ ou ainda: ‘O tempo está próximo’. Não
sigais essa gente»). Isto quer dizer que a manifestação final do Senhor vai
marcar tudo: a história, a criação e a vida de cada um de nós; nada ficará fora
do juízo de Deus que se há-de manifestar em Cristo! Tudo será confrontado
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com o amor manifestado na cruz do Senhor. A história humana será passada
a limpo e o que foi pecado, desamor, maldade, será destruído; a criação será
transfigurada: passará a figura deste mundo como é agora e, no Espírito do
Cristo, haverá um novo céu e uma nova terra; os discípulos serão examinados
pelo Senhor de acordo com a sua perseverança na fé verdadeira, sem se
deixarem levar pelas novidades religiosas, pura falsificação, como as que vemos
hoje em dia...

Há ainda um segundo significado: observemos que os sinais que Jesus
dá, acontecem em todas as épocas: sempre houve e haverá convulsões na
natureza, guerras e revoluções na história humana, hereges e falsos profetas,
falsos pregadores e falsos pastores no caminho da Igreja. Tem sido assim
desde o início... Então, porque apontou Jesus esses sinais? Para deixar claro
que cada geração deve estar vigilante, cada geração deve recordar sempre
que haverá de estar, um dia, diante do Senhor e, portanto, deve levar a sério a
sua fé e a sua adesão a Ele. Sobretudo num mundo como o actual, que nos
quer fazer perder de vista o essencial e nos quer fazer esquecer que caminhamos
para o encontro com Cristo como um rio corre para o mar. Vale-nos, então, o
conselho de São Paulo, a que vivamos decentemente, trabalhando pelo pão
quotidiano, sem viver à toa, mas construindo a vida com a dignidade de cristãos.
O Senhor previne-nos de que não é fácil: o mundo não nos amará, porque os
seus pensamentos não são os de Cristo – e isto mais do que nunca é claro
hoje, numa sociedade consumista, paganizada, amante do conforto e da
imoralidade, onde cada um vive do seu modo, como se Deus não existisse...
O u ç am o s a ad v er tên c i a tão  si n c er a e f r an c a d e C r i sto :  «Sereis entregues até
mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão
alguns de vós. Todos vos odiarão (= vos amarão menos, não vos terão
entre seus amigos) por causa do meu nome... É permanecendo firmes
que ireis ganhar a vida!»

Vivamos fielmente a nossa vocação cristã, não tenhamos medo de ser fiéis
e de dar o bom testemunho de Cristo, para que possamos ser aprovados no
tribunal de Cristo. A nossa vida neste mundo é semente de eternidade; as
nossas escolhas e atitudes terão consequências eternas. Que o Senhor nos
conceda a graça da perseverança que nos fará ganhar a vida.
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Pres. – Irmãos caríssimos:
O Senhor virá, mas ninguém sabe quando.
Voltemo-nos para Ele em oração,
e, como já recebemos em herança
a fé no mundo que há-de vir,
iluminados pelo Espírito que em nós habita,
peçamos confiadamente:«Concedei-nos, Senhor, a Vossa graça».

1. Pelos pastores e fiéis da santa Igreja,perseguidos por causa do nome de Jesus,para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria,oremos ao Senhor.
2. Pelos que sofrem a injustiça de outros homense pelas vítimas de flagelos naturais,para que Deus os ampare na provação,oremos ao Senhor.
3. Pelos que trabalham dia e noite com esforçoe por todos os que estão desempregados,para que a ninguém falte o pão de cada dia,oremos ao Senhor.
4. Pelos homens angustiados pelo futuroou tentados pelos muitos messianismos,para que Jesus se lhes revele e lhes dê a paz,oremos ao Senhor.
5. Por todos os cristãos desta paróquiae pelos que se reúnem cada domingo em assembleia,para que o Espírito lhes renove os corações,oremos ao Senhor.
6.  Pelos nossos Seminários,para que sejam sementeirasdo futuro da Igreja e do Reino de Deus no meio do mundo,oremos irmãos.
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7. Pelos jovens que Deus quer chamar ao sacerdócio,para que encontrem alegria e pazna resposta generosa aos seus apelos,oremos irmãos.
8. Pela nossa comunidade,para que nela germinem os frutos vocacionaisque Deus semeia e deseja,oremos irmãos.
Pres. – Senhor Pai Santo,

concedei a todos os homens e mulheres
a graça de saberem que são vossos filhos
e de construírem sobre esta alegria as suas vidas
na esperança da plena manifestação dos filhos de Deus.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Lembrar o Ofertório em favor dos Seminários

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.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os , na Página 266.
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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.

Pres. – Concedei-nos, Senhor,
que os dons oferecidos para glória do vosso nome
nos obtenham a graça de Vos servirmos fielmente
e nos alcancem a posse da felicidade 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, é nossa salvação
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
por Cristo Nosso Senhor
e pelas maravilhas sem conta
que operais no mundo pelo vosso Espírito,
que habita silencioso o nosso coração.
Ele nos inspira o desejo de trabalharmos pelo vosso reino,
como instrumentos dóceis
e responsáveis nas vossas mãos.
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Ele nos torna atentos a tudo o que, à nossa volta,
faz germinar uma nova terra:
generosidades que se manifestam, aqui e ali;
partilhar fraterno de preocupações,
de responsabilidades e de trabalho.
Graças a Ele, novas solidariedades se criam,
para lutar contra o mal que nos invade,
e o fatalismo que nos rodeia.
Graças a Ele, a vossa Igreja continua, corajosamente,
o anúncio do vosso Evangelho por toda a terra;
recobra novas energias
em momentos dolorosos de perseguição
a que está exposta, e que vive na sua carne.
Por isso, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória
cantando a uma 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.
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 na Vossa misericórdia, encorajai-nos
diante das dificuldades dos tempos que passam.
Dai-nos, em abundância,
o Vosso Espírito de sabedoria e de força,
de paciência e de paz.
Concedei-nos a perseverança no bem,
e o desejo ardente da vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Pres. – Senhor Jesus Cristo,

que dissestes aos Vossos Apóstolos
que chegariam ao Vosso Reino,
pela sua perseverança no bem,
fazei-nos ver mais longe que as nossas inquietações;
aumentai em nós a fé;
dai-nos confiança e paz,
pois que nada está perdido,
para os que põem a sua confiança em 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,
dai-nos a paz.
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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.

Pres. – Depois de recebermos estes dons sagrados,
humildemente Vos pedimos, Senhor:
o sacramento que o vosso Filho
nos mandou celebrar em sua memória
aumente sempre a nossa caridade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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


