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XVIII Domingo do Tempo Comum
(Os bens e o sentido da vida)

1.ª Leit. – Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23;
Salmo – Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 e 17ac;
2.ª Leit. –  Col 3, 1-5. 9-11;
Evangelho – Lc 12, 13-21.

A liturgia deste Domingo questiona-nos acerca da atitude que assumi-
mos face aos bens deste mundo. Sugere que eles não podem ser os deuses que
dirigem a nossa vida; e convida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que
dão verdadeiro sentido à nossa existência e que nos garantem a vida em pleni-
tude.

Na primeira leitura, temos uma reflexão do “qohélet” sobre o sem
sentido de uma vida voltada para o acumular bens… Embora a reflexão do
“qohélet” não vá mais além, ela constitui um patamar para partirmos à desco-
berta de Deus e dos seus valores e para encontramos aí o sentido último da
nossa existência.

A segunda leitura convida-nos à identificação com Cristo: isso significa
deixarmos os “deuses” que nos escravizam e renascermos continuamente, até
que em nós se manifeste o Homem Novo, que é “imagem de Deus”.

No Evangelho, através da “parábola do rico insensato”, Jesus denuncia
a falência de uma vida voltada apenas para os bens materiais: o homem que
assim procede é um “louco”, que esqueceu aquilo que, verdadeiramente, dá
sentido à existência.
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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. – Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade

aos filhos que Vos imploram

e dignai-Vos renovar e conservar os dons da vossa graça

naqueles que se gloriam

de Vos ter por seu criador e sua providência.

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 Coelet (Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23)

"Que aproveita ao homem todo o seu trabalho?"

Vaidade das vaidades – diz Coelet –

vaidade das vaidades: tudo é vaidade.

Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito,

tem de deixar tudo a outro que nada fez.

Também isto é vaidade e grande desgraça.

Mas então,

que aproveita ao homem todo o seu trabalho

e a ânsia com que se afadigou debaixo do sol?

Na verdade,

todos os seus dias são cheios de dores

e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações;

e nem de noite o seu coração descansa.

Também isto é vaidade.
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refúgio
através das gerações.

Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
de tarde ela murcha e seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando…
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses
(Col 3, 1-5.9-11)

"Aspirai às coisas do alto, onde está Cristo"

Irmãos:
Se ressuscitastes com Cristo,
aspirai às coisas do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra.
Porque vós morrestes
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar,
também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória.
Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno:
imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza,
que é uma idolatria.
Não mintais uns aos outros,
vós que vos despojastes do homem velho com as suas acções
e vos revestistes do homem novo,
que, para alcançar a verdadeira ciência,
se vai renovando à imagem do seu Criador.
Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso,
bárbaro ou cita, escravo ou livre;
o que há é Cristo, que é tudo e está em todos.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 5, 3)

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

Bem-aventurados os pobres em espírito,

porque deles é o reino dos Céus.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 12, 13-21)

"O que preparaste, para quem será?"

Naquele tempo,
alguém, do meio da multidão, disse a Jesus:
«Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo».
Jesus respondeu-lhe:
«Amigo, quem Me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?»
Depois disse aos presentes:
«Vede bem, guardai-vos de toda a avareza:
a vida de uma pessoa
não depende da abundância dos seus bens».
E disse-lhes esta parábola:
«O campo dum homem rico
tinha produzido excelente colheita.
Ele pensou consigo:
‘Que hei-de fazer,
pois não tenho onde guardar a minha colheita?
Vou fazer assim:
Deitarei abaixo os meus celeiros
para construir outros maiores,
onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo:
Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te’.
Mas Deus respondeu-lhe:
‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma.
O que preparaste, para quem será?’
Assim acontece a quem acumula para si,
em vez de se tornar rico aos olhos de Deus».

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

As leituras deste domingo são muito actuais para os tempos que correm. A
primeira leitura do Livro de Coelet está marcada por um realismo que parece
até de desespero e de desânimo que se manifesta nas seguintes palavras: “Que
aproveita ao homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se afadigou
debaixo do sol?”, quando “tudo é vaidade”? Por outras palavras, ouvimos
este sentimento nas pessoas das nossas paróquias: “sempre se fez assim”, “já
tentámos outras formas, mas sem êxito”. Parece que também vivemos num
realismo desesperante e desanimador, sem forças para fugir à rotina. Apesar
da reflexão do autor bíblico ter como base a realidade da vida, não podemos
ficar somente por uma leitura pessimista que leva facilmente à paralisia. O
realismo que Jesus nos convida a viver é aberto à esperança.

Em que consiste a vida do ser humano? O que faz realmente, de modo
definitivo, uma existência humana valer a pena? Como pode o homem, de
verdade, ganhar a vida? – eis algumas perguntas muito sérias para quem
deseja viver de verdade e não fazer da existência um tempo perdido e uma
paixão inútil.

Jesus adverte-nos: “A vida do homem não consiste na abundância de
bens!” Esta frase recorda-nos uma outra: “Nem só de pão vive homem!”
(Mt 4,4). Ao contrário do que o mundo nos quer colocar na cabeça e no coração,
não se pode medir o valor de uma vida pelos bens materiais ou pelo sucesso
de alguém.

Todos temos um desejo enorme de encontrar um porto seguro para a nossa
existência. Buscamos segurança: segurança económica, segurança quanto à
saúde, segurança afectiva, segurança profissional... sempre segurança. O
problema é que nesta vida, e neste mundo, nada é seguro... e toda a segurança
não passa de uma ilusão, que cedo ou tarde desaba. O Eclesiastes é de um
realismo cortante: "Vaidade das vaidades, tudo é vaidade”. – Por outras
outras palavras: pó do pó, tudo é pó; inconsistência da inconsistência, tudo é
inconsistência, tudo passa, tudo é transitório e fugaz... E o salmista hoje faz
coro a essa tremenda realidade: “Vós fazeis voltar ao pó todo o mortal,
quando dizeis: ‘Voltai, filhos de Adão’. Mil anos a vossos olhos são como
o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Vós os arrebatais
como um sonho, como a erva que de manhã reverdece; de manhã floresce
e viceja, de tarde ela murcha e seca”. 



— 10 —

O Autor do Eclesiastes – Coelet –  coloca a questão de uma forma
dramática: será que tudo quanto construímos, será que os nossos amores e
sonhos, será que tudo isso caminha para o nada? “Todos os seus dias são
cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações;
e nem de noite o seu coração descansa.!” São palavras muito duras e, à
primeira vista, de um pessimismo sem remédio. Mas, não é bem assim: o autor
sagrado pretende acordar-nos da confusão, quer fazer-nos compreender que
não podemos enterrar a cabeça e o coração no simples dia-a-dia, sem cuidar
do sentido que estamos a dar à nossa existência como um todo! “Então,
onde apostar a nossa vida, para que ela tenha realmente sentido? Como
fugir da angústia de uma vida que vai passando como o fio no tear” –
para usar um imagem da Escritura? É interessante observar como hoje se
procura fazer a vida valer a pena... Preocupação com a estética, com a
saúde, com a satisfação dos desejos... Preocupação em ser vip na sociedade,
em ter prestígio e poder... em participar no divertimento, nos desportos, nos
eventos, no turismo... Ora, a Palavra de Deus adverte-nos de um modo seco
e solene: “tudo passa, tudo é vaidade; não consiste nisso a vida de uma
pessoa!” Com tudo isso, podemos ser infelizes; com tudo isso, podemos
prejudicar para sempre a nossa única existência.

Então, em que consiste a vida? Que caminho seguir para que o nosso
coração repouse naquilo que não passa? Como usar as coisas que passam de
modo a abraçar as que não passam? Os cristãos têm uma resposta, que para
o mundo é incompreensível.  Escutemos o Apóstolo: “Se ressuscitastes com
Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de
Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Porque vós
morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.”. Palavras
fortes; palavras que o mundo nunca poderá compreender!

S. Paulo ajuda-nos a contemplar esta maneira de viver a partir da nossa
identidade de cristãos. Os baptizados têm a semente da ressurreição. O baptismo
fez com que deixássemos para trás tudo aquilo que não pertence ao homem
novo ("revestidos de Jesus Cristo").  Assim, todos aqueles que vivem em
comunhão com Cristo devem praticar boas obras. A graça da nova vida
recebida no baptismo é o tesouro que Deus pôs nas nossas mãos para que o
façamos render com a fé e o fruto das nossas boas acções. Assim, buscare-
mos as “coisas do alto”, esperando que, quando Cristo, que é a nossa vida,
se manifestar, também nós nos manifestaremos “com Ele, na glória”.
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Com esta esperança no coração, a fidelidade à identidade de cristãos tem
sentido. Para o cristão, a vida verdadeira é Cristo, aquele que morreu e
ressuscitou, aquele que se encontra à direita do Pai. Nós acreditamos que
tudo quanto vivemos com Ele, e de modo coerente com o seu Evangelho, é
vida e faz-nos felizes, livres e maduros. Acreditamos que viver de verdade a
vida é apostar n’Ele a existência, pois só n’Ele está a vida verdadeira.
Acreditamos que viver é viver como Ele viveu. Ora, como foi a vida do
Cristo? Foi total doação ao Pai e aos outros, por amor do Pai. Total
despojamento, numa total liberdade – foi assim que Cristo passou entre nós.
Pois bem, é nisso que consiste a vida verdadeira; é nisto que consiste o que
Jesus chama no Evangelho de ser “rico diante de Deus” e não juntar tesouros
apenas para si.

Num mundo que já não sabe olhar para o alto, num mundo que desaprendeu
a ouvir Aquele que tem palavras de vida eterna..., não é fácil viver este cami-
nho de Jesus!... No entanto, esta é a condição para ser discípulo, cristão de
verdade, e para encontrar a verdadeira vida. Não queiramos reduzir o Evan-
gelho ao tamanho da nossa mediocridade; tenhamos a coragem de dilatar o
nosso coração, de ampliar os nossos horizontes à medida do apelo de Cristo, e
de viver a vida de pessoas novas, ressuscitadas para uma vida nova.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Todos nós andamos muito ocupados
com a vida e com os bens deste mundo.
Nesta nossa oração comum,
elevemos os olhos para o Pai do Céu
e supliquemos, dizendo:

«Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio»

1. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos
e pelos que exercem algum ministério na Igreja,
para que imitem a Cristo que se fez servo,
oremos, irmãos.

2. Pelos homens do trabalho e da ciência,
para que descubram que sem Deus tudo é vaidade
e nada valem os cuidados e as fadigas,
oremos, irmãos.
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3. Por todos aqueles que possuem bens,
para que não prendam a eles o coração,
mas se tornem ricos aos olhos de Deus,
oremos, irmãos.

4. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo,
para que façam morrer em si tudo o que é velho
e aspirem sempre às coisas do alto,
oremos, irmãos.

5. Pela nossa comunidade e por esta assembleia,
para que sejamos abertos e acolhedores para com todos os homens,
sem distinção de raça, nacionalidade ou religião,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Deus do universo,
concedei aos homens do mundo inteiro
a graça de não se deixar dominar
pelo desejo imoderado das riquezas,
a fim de sentirem mais vivamente a liberdade
de caminharem para Vós, único bem.
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.
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 Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 17.
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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.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Santificai, Senhor, estes dons

que Vos oferecemos como sacrifício espiritual,
e fazei de nós mesmos
uma oblação eterna para vossa glória.
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.
Ele, de rico que era,
fez-se pobre para nos enriquecer da sua pobreza.
Partilhou a nossa condição humana,
para nos abrir os tesouros da vossa própria casa.
Mortos com Ele,
com Ele ressuscitados pelo nosso Baptismo,
n'Ele somos novas criaturas,
e podemos aspirar às coisas do alto.
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Por Ele descobrimos
que sois a nossa verdadeira riqueza,
e que, só em Vós, o nosso coração
encontrará repouso e felicidade plenas.
É por isso que,
com todos aqueles que, sobre a terra, a seu exemplo,
vivem as bem-aventuranças do reino;
e com aqueles que,
tendo aspirado sempre aos valores eternos,
já se encontram na vossa morada,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai Santo, Senhor do céu e da terra,
nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.
Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

Por isso,
ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo.



— 15 —

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, dando graças, 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, naquela noite,
tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
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 do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos, Senhor,
o sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.



— 16 —

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado,
dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
todos os ministros sagrados
e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos,
cuja fá só Vós conhecestes.

Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida
e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.

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.

Todos – Amen.
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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 avareza, injustiça e dureza de coração,
na procura dos nossos interesses materiais.
Dai-nos a Vossa sabedoria para que,
servindo-nos dos bens que nos dais,
preparemos em jubilosa esperança
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo, que dissestes à multidão
que a vida do homem, mesmo do mais rico,
não depende unicamente das suas riquezas terrestres:
perdoai a nossa ganância excessiva
e o nosso apego exagerado às coisas deste mundo.
Dai-nos a graça de partilhar com os irmãos
os bens da terra, a Vossa paz e o Vosso amor,

 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.
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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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos renovais com o pão do Céu,

protegei-nos sempre com o vosso auxílio,
fortalecei-nos todos os dias da nossa vida
e tornai-nos dignos da redenção eterna.
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.

O melhor celeiro? O melhor banco?
Onde acumulamos as nossas riquezas?
E quais são estas riquezas?
À luz da parábola de Jesus,
eis-nos convidados a fazer o ponto da situação
sobre as nossas prioridades na vida
– e a rectificar, talvez, o nosso uso dos bens da terra.

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

R.: Graças a Deus.


