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Domingo XXV do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A

A lógica na vinha do SenhorA lógica na vinha do SenhorA lógica na vinha do SenhorA lógica na vinha do SenhorA lógica na vinha do Senhor
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25.º Domingo do Tempo Comum25.º Domingo do Tempo Comum25.º Domingo do Tempo Comum25.º Domingo do Tempo Comum25.º Domingo do Tempo Comum
(Esquemas dos homens e esquemas de Deus...)

1.ª Leit. – Is 55, 6-9;
Salmo – Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18;
2.ª Leit. – Filip 1, 20c-24. 27a;
Evangelho – Mt 20, 1-16a.

A liturgia do 25.º Domingo do Tempo Comum convida-nos a des-
cobrir um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos estão acima dos
caminhos e dos pensamentos dos homens, quanto o céu está acima da
terra. Sugere-nos, em consequência, a renúncia aos esquemas do mun-
do e a conversão aos esquemas de Deus.

A primeira leitura pede aos crentes que voltem para Deus. “Voltar
para Deus” é um movimento que exige uma transformação radical do
homem, de forma a que os seus pensamentos e acções reflictam a lógi-
ca, as perspectivas e os valores de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de um cristão (Pau-
lo) que abraçou, de forma exemplar, a lógica de Deus. Renunciou aos
interesses pessoais e aos esquemas de egoísmo e de comodismo, e colo-
cou no centro da sua existência Cristo, os seus valores, o seu projecto.

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os ho-
mens, sem considerar a antiguidade na fé, os créditos, as qualidades ou
os comportamentos anteriormente assumidos. A Deus interessa apenas
a forma como se acolhe o seu convite. Pede-nos uma transformação da
nossa mentalidade, de forma a que a nossa relação com Deus não seja
marcada pelo interesse, mas pelo amor e pela gratuidade.
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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. – Senhor, nosso Deus,

que fizestes consistir a plenitude da lei

no vosso amor e no amor do próximo,

dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento,

para alcançarmos a vida eterna.

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 55, 6-9)

«Os meus pensamentos não são os vossos»

Procurai o Senhor, enquanto se pode encontrar,

invocai-O, enquanto está perto.

Deixe o ímpio o seu caminho

e o homem perverso os seus pensamentos.

Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele,

ao nosso Deus, que é generoso em perdoar.

Porque os meus pensamentos não são os vossos,

nem os vossos caminhos são os meus

 – oráculo do Senhor –.

Tanto quanto o céu está acima da terra,

assim os meus caminhos estão acima dos vossos

e acima dos vossos estão os meus pensamentos.
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 144 (145), 2-3.8-9.17-18 (R. 18a)

Refrão: O Senhor está perto de quantos O invocam.

Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.
Grande é o Senhor e digno de todo o louvor,
insondável é a sua grandeza.

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.

O Senhor e justo em todos os seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Filipenses
(Filip 1, 20c-24.27a)

«Para mim, viver é Cristo»

Irmãos:
Cristo será glorificado no meu corpo,
quer eu viva quer eu morra.
Porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro.
Mas, se viver neste corpo mortal é útil para o meu trabalho,
não sei o que escolher.
Sinto-me constrangido por este dilema:
desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor;
mas é mais necessário para vós
que eu permaneça neste corpo mortal.
Procurai somente
viver de maneira digna do Evangelho de Cristo.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Actos 16, 14b)

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

Abri, Senhor, os nossos corações,
para aceitarmos a palavra do vosso Filho.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 20, 1-16a)

«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?»

Naquele tempo,

disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:

«O reino dos Céus pode comparar-se a um proprietário,

que saiu muito cedo

a contratar trabalhadores para a sua vinha.
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Ajustou com eles um denário por dia
e mandou-os para a sua vinha.
Saiu a meio da manhã,
viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes:
‘Ide vós também para a minha vinha
e dar-vos-ei o que for justo’.
E eles foram.
Voltou a sair, por volta do meio-dia
e pelas três horas da tarde,
e fez o mesmo.
Saindo ao cair da tarde,
encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes:
‘Porque ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’
Eles responderam-lhe: ‘Ninguém nos contratou’.
Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha’.
Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz:
«Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário,
a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros’.
Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um.
Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais,
mas receberam também um denário cada um.
Depois de o terem recebido,
começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo:
‘Estes últimos trabalharam só uma hora
e deste-lhes a mesma paga que a nós,
que suportámos o peso do dia e o calor’.
Mas o proprietário respondeu a um deles:
‘Amigo, em nada te prejudico.
Não foi um denário que ajustaste comigo?
Leva o que é teu e segue o teu caminho.

Eu quero dar a este último tanto como a ti.
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Não me será permitido fazer o que eu quero do que é meu?

Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’

Assim, os últimos serão os primeiros

e os primeiros serão os últimos».
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Tomemos como norte de nossa meditação da Palavra que o
Senhor nos dirige neste Domingo a primeira leitura, retirada da profecia
de Isaías. O profeta convida-nos, dirigi-nos um apelo para que
busquemos o Senhor, o invoquemos, voltemos para Ele. Este é um grito
necessário, também, nestes tempos do homem cheio de si, preocupado
consigo, embriagado pelos seus próprios feitos e tão confiado nas suas
próprias ideias! O profeta grita-nos, quase que nos prevenindo,
ameaçando-nos: «Procurai o Senhor, enquanto se pode encontrar,
invocai-O, enquanto está perto».

Isto significa ter a coragem de sair de si mesmo para abraçar os
pensamentos e caminhos do Senhor. Que felicidade e que graça! –
abraçar os desígnios de Deus, entrar no seu projeto, viver a sua proposta!
Pensemos bem: não seria isto a sabedoria plena, a felicidade verdadeira
da humanidade e do mundo? E, no entanto, isso não é possível sem um
doloroso e generoso processo de conversão. Porque, infelizmente, os
pensamentos do Senhor não são os nossos e os nossos caminhos não
são os do Senhor! Que triste desacordo, que desencontro! Escutemos
de novo a palavra do Profeta: «Porque os meus pensamentos não
são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus  – oráculo do
Senhor». Isto não é brincadeira: o homem sozinho não pensa como
Deus, não caminha no caminho de Deus: nem na ONU nem na Casa
Branca nem no CE nem no Parlamento, nem mesmo no nosso coração!
Só a conversão nos pode elevar ao pensamento de Deus e fazer com
que os nossos caminhos sejam os d’Ele: «Deixe o ímpio o seu caminho
e o homem perverso os seus pensamentos.» Voltar para o Senhor!
Volta, ó homem do século XXI, para o Senhor! Deixa a tua auto-
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suficiência, o  teu cinismo, deixa a tua ilusão de pensar que sabes tudo,
que és maduro que chegue para prescindir de Deus! «Procurai o
Senhor, enquanto se pode encontrar, invocai-O, enquanto está
perto. (...) Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao
nosso Deus, que é generoso em perdoar».

O Senhor procura-nos, como o dono da vinha do Evangelho de
hoje – e procura-nos com insistência: sai de madrugada à nossa procura,
porque o amor tem pressa, o amor anseia encontrar a pessoa amada. E,
como o amor é insistente, o Senhor vem sempre, a cada momento, em
cada ocasião, sempre à nossa procura: pelas nove, ao meio-dia, pelas
três... e até mesmo às cinco da tarde, quando o sol já se esconde, o
Senhor vem novamente! É sempre tempo de conversão, é sempre tempo
de voltar para o Senhor! Experimentaremos que tudo é graça, que o
pensamento de Deus para nós é amor que não é mesquinho, que sabe
tratar a todos com generosidade, fazendo primeiro no seu Reino aquele
que tem coragem de acreditar no amor, de ir ao encontro do Senhor
mesmo que seja na última hora! Ó mundo, ó humanidade, ó cristão,
voltai para o Senhor! A única coisa que vos pede é que acrediteis no
seu amor generoso e no seu perdão abundante e vos convertais a Ele
de todo o coração!

Converter-se, caríssimos, significa entrar na maravilhosa
experiência que São Paulo testemunha na segunda leitura de hoje: viver
de um modo novo, de um viver diferente: «Cristo será glorificado no
meu corpo, quer eu viva quer eu morra. Porque, para mim, viver é
Cristo e morrer é lucro». Reparemos nos passos do pensamento do
Apóstolo. Ele é tão unido a Cristo, tão apaixonado por Ele, que seja na
vida seja na morte sabe que está unido ao seu Senhor e em tudo o
Senhor é nele glorificado. Que é a vida para quem voltou para o Senhor?
A vida é Cristo! Que é a morte para quem vive mergulhado no Senhor?
A morte é estar com Cristo e, por isso, é lucro! Por isso, a vida de Paulo
– e a do cristão, com Paulo – é atraída para o seu Senhor: «desejaria
partir e estar com Cristo, que seria muito melhor». Eis por que
Paulo vive, eis para que vive: para estar com Cristo! Aqui, uma
observação: São Paulo sabe muito bem que assim que morrer vai estar
com Cristo. Por isso mesmo ele diz que isso «seria muito melhor».
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Jamais o Apóstolo compartilharia a afirmação errónea das seitas
protestantes, que pensam que os que morrem em Cristo ficam a dormir.
Se ficassem, não seria melhor para Paulo partir para estar com Cristo;
seria melhor continuar a viver e a trabalhar pelos irmãos. Portanto, nem
a vida nem a morte nos podem mais separar do amor de Cristo,
como escutávamos há oito dias. É só voltarmos para o Senhor, é só
procurá-l’O de todo o coração com o nosso afecto, com as nossas
ações, com o nosso desejo sincero de a Ele nos convertermos de todo
coração!

Busquemos o Senhor, voltemos para o Senhor, invoquemos o
Senhor! E, lembremo-nos: Ele é tão bom, que se deixa encontrar!
Primeiro atrai-nos e, depois, deixa que O encontremos e, como o senhor
da parábola, enche-nos de dons, sem levar em conta a hora em que nos
convertemos em trabalhadores da sua vinha. Mas, queremos saber qual
é a hora da conversão? É esta que estamos a viver. É agora! Voltemos
para o Senhor!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus Pai,
que está perto de quantos O invocam
e é misericordioso para com todos,
e supliquemos confiadamente, dizendo:

«Mostrai-nos, Senhor, o Vosso amor».

1. Para que a palavra de Deus ilumine a santa Igreja,
e, em todas as horas da tarde e da manhã,
haja quem trabalhe na vinha do Senhor,
oremos, irmãos.

2. Para que os responsáveis pela economia mundial
não se fechem às necessidades de ninguém,
mas defendam os direitos dos mais pobres,
oremos, irmãos.
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3. Para que os desempregados encontrem emprego,
os operários estabilidade
e os trabalhadores do campo colheitas abundantes,
oremos, irmãos.

4. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades,
sejam lugares de convivência e amizade,
onde se invoque o Senhor e haja paz,
oremos, irmãos.

5. Para que os membros da nossa assembleia dominical
sintam gosto em trabalhar ao serviço do Evangelho
e encham o coração com os seus valores,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
cujos pensamentos e caminhos
estão muito acima dos nossos,
escutai as súplicas que Vos dirigimos
e fazei que a palavra de Jesus
nos desperte para o trabalho na sua vinha.
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 benignamente, Senhor,
os dons da vossa Igreja,
para que receba nestes santos mistérios
os bens em que pela fé acredita.
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.
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Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação

dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,

a Vós, que sois um Deus que Vos ocupais de nós,

como um agricultor pela sua vinha.

Vós nos chamastes ao vosso serviço

e nos distribuis as vossas graças,

sem atender ao trabalho que fazemos:

somos os últimos

e recompensais-nos como aos primeiros.

Vós sois um Pai para nós;

um Pai com um coração maior

que as nossas justiças humanas;

um Pai que olha cada filho por ele mesmo

e não pelos seus merecimentos pessoais;

um Pai que ama sem medida

e convidais à plenitude do vosso reino.

Por isso, com os Anjos e os Santos

proclamamos 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.
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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:
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!
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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.

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 Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
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.
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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.
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,
de toda a injustiça,
de toda a opressão para com os outros.
Dai-nos sentimentos de partilha e de paz
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 Vós nos revelais a Vossa generosidade sem medida.
Perdoai a estreiteza  das nossas vidas
e o egoísmo do nosso coração.
Dai-nos o Vosso olhar amigo
para vermos em cada homem uma pessoa a respeitar,
um amigo a amar, um irmão a convidar
para a vinha do Vosso Reino, 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. – Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça

aqueles que alimentais nos sagrados mistérios,
para que os frutos de salvação
que recebemos neste sacramento
se manifestem em toda a nossa vida.
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.

«Ide também vós para a minha Vinha!»
Pobreza na nossa Igreja. Falta de vocações…
Assembleias dominicais raquíticas…
Cada vez menos crianças na catequese…
Críticas. Lamentações. Decepções.
«Ide também vós para a minha Vinha!»
Compreendemos bem que Jesus não faz selecção
e que se dirige a todos sem excepção.
Cabe-nos a nós aceitar ser “contratados”.
Há trabalho para todos!...
Vamos para a sua Vinha?

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


