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XI Domingo do Tempo Comum
(Confiança e esperança)

1.ª Leit. –  Ez 17, 22-24;
Salmo – Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16;
2.ª Leit. –  2 Cor 5, 6-10;
Evangelho – Mc 4, 26-34.

A liturgia do 11.º Domingo do Tempo Comum convida-nos a olhar para a
vida e para o mundo com confiança e esperança. Deus, fiel ao seu plano de
salvação, continua, hoje como sempre, a conduzir a história humana para uma
meta de vida plena e de felicidade sem fim.

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura ao Povo de Deus, exila-
do na Babilónia, que Deus não esqueceu a Aliança, nem as promessas que fez
no passado. Apesar das vicissitudes, dos desastres e das crises que as voltas
da história comportam, Israel deve continuar a confiar nesse Deus que é fiel e
que não desistirá nunca de oferecer ao seu Povo um futuro de tranquilidade,
de justiça e de paz sem fim.

A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta terra, marcada pela finitude
e pela transitoriedade, deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de
Deus, da vida definitiva. O cristão deve estar consciente de que o Reino de
Deus (de que fala o Evangelho de hoje), embora já presente na nossa actual
caminhada pela história, só atingirá a sua plena maturação no final dos tem-
pos, quando todos os homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e
receberem de Deus a vida que não acaba. É para aí que devemos tender, é
essa a visão que deve animar a nossa caminhada.

O Evangelho apresenta uma catequese sobre o Reino de Deus – essa
realidade nova que Jesus veio anunciar e propor. Trata-se de um projecto que,
avaliado à luz da lógica humana, pode parecer condenado ao fracasso; mas
ele encerra em si o dinamismo de Deus e acabará por chegar a todo o mundo
e a todos os corações. Sem alarde, sem pressa, sem publicidade, a semente
lançada por Jesus fará com que esta realidade velha que conhecemos vá, aos
poucos, dando lugar ao novo céu e à nova terra que Deus quer oferecer a
todos.
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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 estes 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 misericordioso, fortaleza dos que esperam em Vós,

atendei propício as nossas súplicas;
e, como sem Vós nada pode a fraqueza humana,
concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça,
para que as nossas vontades e acções
Vos sejam agradáveis
no cumprimento fiel dos vossos mandamentos.
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 Ezequiel (Ez 17, 22-24)

«Elevo a árvore modesta»

Eis o que diz o Senhor Deus:

«Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos,

Eu próprio arrancarei um ramo novo

e vou plantá-lo num monte muito alto.

Na excelsa montanha de Israel o plantarei

e ele lançará ramos e dará frutos e tornar-se-á

um cedro majestoso.

Nele farão ninho todas as aves,

toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos.

E todas as árvores do campo hão-de saber

que Eu sou o Senhor; humilho a árvore elevada

e elevo a árvore modesta, faço secar a árvore verde

e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço».

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R. cf. 2a)

Refrão: É bom louvar-Vos, Senhor.

É bom louvar o Senhor
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade
e durante a noite a vossa fidelidade.

O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano;
plantado na casa do Senhor,
florescerá nos átrios do nosso Deus.

Mesmo na velhice dará o seu fruto,
cheio de seiva e de vigor,
para proclamar que o Senhor é justo:
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.
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Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
(2 Cor 5, 6-10)

"Empenhamo-nos em agradar ao Senhor,
quer continuemos a habitar neste corpo, quer tenhamos de sair dele"

Irmãos:
Nós estamos sempre cheios de confiança,
sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo,
vivemos como exilados, longe do Senhor,
pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara.
E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo,
para irmos habitar junto do Senhor.
Por isso nos empenhamos em ser-Lhe agradáveis,
quer continuemos a habitar no corpo,
quer tenhamos de sair dele.
Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo,
para que receba cada qual o que tiver merecido,
enquanto esteve no corpo,
quer o bem, quer o mal.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo:
quem O encontrar permanecerá para sempre.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 4, 26-34)

«A menor de todas as sementes torna-se a maior de todas as plantas da horta»

Naquele tempo, disse Jesus à multidão:
«O reino de Deus é como um homem
que lançou a semente à terra.
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Dorme e levanta-se, noite e dia,
enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como.
A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga,
por fim o trigo maduro na espiga.
E quando o trigo o permite, logo mete a foice,
porque já chegou o tempo da colheita».
Jesus dizia ainda:
«A que havemos de comparar o reino de Deus?
Em que parábola o havemos de apresentar?
É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra,
é a menor de todas as sementes que há sobre a terra;
mas, depois de semeado, começa a crescer,
e torna-se a maior de todas as plantas da horta,
estendendo de tal forma os seus ramos
que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra».
Jesus pregava-lhes a palavra de Deus
com muitas parábolas como estas,
conforme eram capazes de entender.
E não lhes falava senão em parábolas;
mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos.

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética
Tão simples o evangelho de hoje; tão doce, tão cheio de sabedoria!

Estejamos atentos, porque o Senhor fala-nos do Reino de Deus, Reino que
começa aqui, experimentado quando nos abrimos para o anúncio de Jesus;
Reino que será pleno na glória, quando cada um de nós e toda a humanidade,
com a sua história, entrar, um dia, na plenitude do coração da Santíssima
Trindade.

O que nos diz o Senhor? Diz-nos que o Reino de Deus não é daquelas
coisas vistosas, midiáticas, de sucesso humano. O Reino vem de modo humilde
e manifesta-se nas coisas pequenas... Pequenas como um grãozinho lançado
à terra, como uma semente de mostarda, como um rebento frágil e sem aparente
valor... Quantas vezes procuramos os sinais da força de Deus na força humana,
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nos grandes eventos, nas realidades grandiosas. Não, não é aí que se encontra
o Reino. O Reino é como o próprio Jesus: aquele rebento, retirado da ponta da
grande árvore da dinastia de David... aquele rebento pobre, da carpintaria de
Nazaré, donde nada que prestasse poderia vir... Ah, irmãos! Os modos de
Deus, a lógica de Deus, o jeito de Deus! Como tudo é tão diferente das nossas
expectativas!

Outra lição de hoje: o Reino vem aos poucos. Inaugurado e plantado
definitivamente no chão deste mundo por Jesus Cristo, ele vai crescendo como
a semente, como o grão de mostarda, aos poucos. Somos tão impacientes,
gostaríamos tanto que Deus respeitasse os nossos prazos. Mas, não! Se os
pensamentos do Senhor não são os nossos, tampouco os seus tempos são
iguais aos nossos! Estejamos atentos, irmãos, porque só perseverará na
paciência aquele que souber adequar-se aos tempos de Deus. E Deus
contempla o tempo na perspectiva da eternidade e não das nossas pressas...
Assim vai o Reino, brotando humildemente na história e no coração do mundo,
de um modo que só quem reza e contempla pode perceber...

Ainda uma outra lição do Senhor: Nós, filhos de um mundo tão pragmático
e auto-suficiente, temos tanta dificuldade em perceber a ação de Deus. Coitados
que somos! Pensamos que nós é que fazemos, que nós é que somos os sujeitos
últimos do mundo e da história! Presunçosa ilusão! É Deus quem, humilde,
forte e fielmente, faz o Reino desenvolver-se na potência do Espírito. Que diz
o Senhor? “O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à
terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e
cresce, sem ele saber como.” Que imagem doce, bela, delicada... Nós, com
a graça de Deus, vamos plantando o Reino que Cristo trouxe. Como o
plantamos? Plantamos quando nos abrimos à graça, plantamos com o nosso
exemplo, plantamos com a nossa palavra, plantamos com a nossa ação... Mas,
cuidado! É o próprio Deus, com a energia do Espírito Santo, quem faz o Reino
crescer: é obra dele, que não nossa. São Paulo não nos dizia isso mesmo? Um
é o que planta, outro, o que rega, mas é Deus quem faz crescer... É assim
que, num mundo aparentemente esquecido por Deus, Deus vai agindo, tomando
as nossas pobres sementes e fazendo-as desabrochar no seu Reino, com vigor,
paciência e suavidade...

Um dia, diz Jesus, chegará o momento da colheita. Haverá um fim na
história humana e, então, “todos deveremos comparecer às claras ante o



— 10 —

tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa – prémio
ou castigo – do que tiver feito na sua vida corporal”. Não adiante querer
esquecer, de nada serve fingir que não sabemos: aqui estamos de passagem,
aqui, vamos semeando o Reino que Jesus trouxe e que o próprio Deus faz
crescer; mas, a colheita definitiva não será nesta vida, pois o Reino que começa
no tempo, haverá de espraiar-se na eternidade; o Reino que deve fecundar a
história somente será pleno e definitivo na glória. Como é grande a tentação,
hoje em dia, de nos ocuparmos com tantas futilidades, esquecendo que aqui
estamos de passagem e só lá é que permaneceremos para sempre! Como
seríamos mais livres, equilibrados, serenos, se recordássemos essa realidade!...
Como teríamos o cuidado de viver de tal modo, que não perdêssemos o Reino!...
Sim, porque é possível ficar fora do Reino! Não entrará no Reino quem não
permitir que o Reino entre em si. Em certo sentido, não somos nós quem
entramos no Reino, mas o Reino que entra em nós! Abrir-se para o Reino, é
abrir-se para o Cristo Jesus! Abramo-nos para Ele e Ele nos abrirá o seu
Reino!

Uma última lição de Jesus para nós, hoje: o seu sonho é que todos entrem
no seu Reino, na casa do Pai, na qual há muitas moradas! É por isso que, na
primeira leitura, pousarão todos os pássaros à sombra da ramagem da árvore
que é o Messias, e as aves aí farão os seus ninhos. O próprio Jesus diz do
Reino, comparando-o ao pequeno grão de mostarda que germina e se torna
árvore frondosa. O Senhor ama-nos a todos, deseja-nos a todos, chama-nos a
todos! Se lhe dermos ouvidos, se aprendermos o compasso do seu coração,
experimentaremos a alegria do Reino já nesta vida, com provações, e, um dia,
haveremos de saboreá-lo por toda a eternidade!

– Senhor Jesus, dá-nos a graça de abrir as portas do nosso coração e
do coração do mundo para o Reino do Pai que anunciaste e inauguraste!
Venha o Reino na força do teu Espírito que habita em nós e no coração
da Igreja! E que através de nós, ele se faça sempre mais presente no
mundo. Amém.

Creio em um só Deus...
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Aqui reunidos no Espírito Santo,
oremos com toda a confiança a Deus Pai,
por Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor,
dizendo:"Atendei, Senhor, a nossa prece".

1. Pelo Papa Francisco, que preside a toda a Igreja,
pela nossa Conferência Episcopal
e pela coragem de todos os bispos e presbíteros,
oremos ao Senhor.

2. Pelos cristãos que perderam a fé,
pelo povo judeu, vinha que Deus plantou,
e pelos crentes de todas as religiões,
oremos ao Senhor.

3. Pela semente lançada à terra por Jesus,
pelo crescimento da fé na Igreja de hoje
e por todas as missões e missionários,
oremos ao Senhor.

4. Por aqueles que perderam a esperança,
pelos que foram injustamente condenados
e pelos que vivem no exílio, longe da pátria,
oremos ao Senhor.

5. Pela nossa assembleia celebrante,
por toda a comunidade paroquial
e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou,
oremos ao Senhor.

Pres. – Pai de misericórdia,
que enviastes o vosso Filho
a semear a Palavra no coração dos homens,
fazei que ela germine e dê muito fruto,
para ser recolhido no celeiro do reino dos céus.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 12 —

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 nosso Deus,
que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio
ao nosso corpo e à nossa alma.
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 e 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,
concebido no seio virginal de Maria,
como uma pequena semente
lançada na terra do mundo e do coração dos homens.
Nascido na humildade do presépio,
como rebento messiânico, que faria crescer um grande povo.
Rodeado de doze Apóstolos,
como palavra humana,
semeada nos corações,
e que se tornaria uma grande árvore,
a vossa Igreja,
onde todos os homens encontrariam morada.
Continuado no mundo,
através dos seus mensageiros,
como palavra mergulhada no quotidiano da vida,
para ser palavra vivificante,
que faz nascer nos corações a esperança de uma terra nova.
É por isso que, com todos aqueles que,
ontem e hoje,
foram tocados pela Vossa Palavra de ternura e de amor
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo
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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
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora 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.
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Pres. – Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

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 Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
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.
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Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de toda a impaciência
diante dos poucos frutos
que as nossas atividades conseguem produzir.
Livrai-nos do desânimo
face às crises da Igreja, do mundo e da família.
Dai-nos a Vossa perseverança e paciência,
para continuarmos a trabalhar pelo Vosso Reino,
enquanto esperamos a 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 dia e noite fazeis germinar a Vossa Palavra,
como semente lançada no coração dos homens,
fazei que ela cresça forte e viçosa
no coração dos homens e na Vossa Igreja,
para que seja acolhida e produza frutos abundantes,
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. – Não deixemos que a semente do amor,
  lançada nos nossos corações, deixe de produzir frutos de paz.

 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.

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. – Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo,

a participação eterna da vossa divindade,
que é prefigurada nesta comunhão
do vosso precioso Corpo e Sangue.
Vós que sois Deus com o Pai
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.

Num tempo histórico como o nosso,
marcado por “sombras”,
por crises e por graves inquietações,
a Palavra acolhida convida-nos
a sermos testemunhas coerentes
da Palavra Salvadora de Deus,
que alimenta a Fé.

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