
— 9 —

O Dom da Salvação...

XXI Domingo do Tempo Comum
Ano C

O Dom da Salvação...
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XXI Domingo do Tempo Comum
(O Dom da Salvação...)

1.ª Leit. – Is 66, 18-21;
Sal 116, 1. 2;
2.ª Leit. – Hebr 12, 5-7. 11-13;
Evangelho – Lc 13, 22-30.

A liturgia deste Domingo propõe-nos o tema da “salvação”. Diz-nos que
o acesso ao “Reino” – à vida plena, à felicidade total (“salvação”) – é um dom
que Deus oferece a todos os homens e mulheres, sem excepção; mas, para lá
chegar, é preciso renunciar a uma vida baseada nesses valores que nos tornam
orgulhosos, egoístas, prepotentes, auto-   -suficientes, e seguir Jesus no seu
caminho de amor, de entrega, de dom da vida.

Na primeira leitura, um profeta não identificado propõe-nos a visão da
comunidade escatológica: será uma comunidade universal, à qual terão acesso
todos os povos da terra, sem excepção. Os próprios pagãos serão chamados a
testemunhar a Boa Nova de Deus e serão convidados para o serviço de Deus,
sem qualquer discriminação baseada na raça, na etnia ou na origem.

A segunda leitura parece, à primeira vista, apresentar um tema um
tanto deslocado e marginal, em relação ao que nos é proposto pelas outras duas
leituras; no entanto, as ideias propostas são uma outra forma de abordar a
questão da “porta estreita”: o verdadeiro crente enfrenta com coragem os so-
frimentos e provações, vê neles sinais do amor de Deus que, dessa forma,
educa, corrige, mostra o sem sentido de certas opções e nos prepara para a
vida nova do “Reino”.

No Evangelho, Jesus – confrontado com uma pergunta acerca do nú-
mero dos que se salvam – sugere que o banquete do “Reino” é para todos; no
entanto, não há entradas garantidas, nem bilhetes reservados: é preciso fazer
uma opção pela “porta estreita” e aceitar seguir Jesus no dom da vida e no
amor total aos irmãos.
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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 Deus,
que unis os corações dos fiéis num único desejo,
fazei que o vosso povo ame o que mandais
e espere o que prometeis,
para que, no meio da instabilidade deste mundo,
fixemos os nossos corações
onde se encontram as verdadeiras alegrias.
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 66, 18-21)

"De todas as nações hão-de reconduzir os vossos irmãos"

Eis o que diz o Senhor:
«Eu virei reunir todas as nações e todas as línguas,
para que venham contemplar a minha glória.
Eu lhes darei um sinal
e de entre eles enviarei sobreviventes às nações:
a Társis, a Fut, a Luc, a Mosoc, a Rós, a Tubal e a Java,
às ilhas remotas que não ouviram falar de Mim
nem contemplaram ainda a minha glória,
para que anunciem a minha glória entre as nações.
De todas as nações, como oferenda ao Senhor,
eles hão-de reconduzir todos os vossos irmãos,
em cavalos, em carros, em liteiras,
em mulas e em dromedários,
até ao meu santo monte, em Jerusalém – diz o Senhor –
como os filhos de Israel trazem a sua oblação
em vaso puro ao templo do Senhor.
Também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15)

Refrão: Ide por todo o mundo, anunciai a Boa Nova.

Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.

É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre.

Leitura da Epístola aos Hebreus          (Hebr 12, 5-7.11-13)

"O Senhor corrige aquele que ama"

Irmãos:
Já esquecestes a exortação que vos é dirigida,
como a filhos que sois:
«Meu filho, não desprezes a correcção do Senhor,
nem desanimes quando Ele te repreende;
porque o Senhor corrige aquele que ama
e castiga aquele que reconhece como filho».
É para vossa correcção que sofreis.
Deus trata-vos como filhos.
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Qual é o filho a quem o pai não corrige?
Nenhuma correcção, quando se recebe,
é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza.
Mais tarde, porém,
dá àqueles que assim foram exercitados
um fruto de paz e de justiça.
Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas
e os vossos joelhos vacilantes
e dirigi os vossos passos por caminhos direitos,
para que o coxo não se extravie,
mas antes seja curado.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 6)

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

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor:
ninguém vai ao Pai senão por Mim.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 13, 22-30)

"Hão-de vir do Oriente e do Ocidente
e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus"

Naquele tempo,
Jesus dirigia-Se para Jerusalém
e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava.
Alguém Lhe perguntou:
«Senhor, são poucos os que se salvam?»
Ele respondeu:
«Esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
porque Eu vos digo
que muitos tentarão entrar sem o conseguir.
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Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta,
vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo:
‘Abre-nos, senhor’;
mas ele responder-vos-á: ‘Não sei donde sois’.
Então começareis a dizer:
‘Comemos e bebemos contigo
e tu ensinaste nas nossas praças’.
Mas ele responderá:
‘Repito que não sei donde sois.
Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade’.
Aí haverá choro e ranger de dentes,
quando virdes no reino de Deus
Abraão, Isaac e Jacob e todos os Profetas,
e vós a serdes postos fora.
Hão-de vir do Oriente e do Ocidente,
do Norte e do Sul,
e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus.
Há últimos que serão dos primeiros
e primeiros que serão dos últimos».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Jesus continua o seu caminho para Jerusalém, rumo à sua paixão, morte e
ressurreição. O Seu caminho é o caminho do Discípulo, dos cristãos. Ao longo
do caminho fazem-lhe uma pergunta: “Senhor, são poucos os que se
salvam?” É daquelas perguntas que Jesus não responde, porque se fundam
na curiosidade inútil e não naquilo que Ele veio revelar e inaugurar: o Reino de
Deus, que exige de nós uma abertura de coração e uma resposta de amor
para segui-l'O no caminho.

Hoje, é muito comum apresentarem um cristianismo de curiosidade sobre
o fim dos tempos, sobre milagres, sobre curas... um cristianismo interesseiro,
que só procura a emoção e a solução de problemas... Tudo isso é um falso
cristianismo: vazio, anti-evangélico (mesmo quando se diz “evangélico”) e
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sem sentido algum... Um cristianismo que trai o próprio Cristo!
Em vez de responder à pergunta que lhe fizeram, Jesus vai direto ao ponto

que realmente interessa... Por isso, responde com uma advertência: não é da
nossa conta se são muitos ou poucos os que se salvam. Interessa, isso sim,
que tenhamos uma tal atitude hoje, no presente de nossa vida, em relação ao
seu Evangelho, que possamos herdar a salvação: “Esforçai-vos por entrar
pela porta estreita, porque Eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o
conseguir”. Portanto, o Senhor chama a nossa atenção para o presente, como
nos posicionamos agora em relação a Ele.

Mas, por quê afirmar que a porta é estreita e que muitos tentarão e não
conseguirão? Será que Deus nos preparou uma armadilha? De modo algum!
A porta é estreita porque nos tornamos grandes demais, auto-suficientes de-
mais, prepotentes demais, demasiadamente cheios de nós mesmos! A porta é
estreita porque as nossas manhas sãos largas... Portanto, há um combate a
ser travado em nós, para nos adequarmos ao Reino de Deus. Seguindo a
nossa lógica, os nossos instintos, as nossas paixões, não entraremos! Não
entrará no Reino quem primeiro não deixar o Reino entrar em si, no seu cora-
ção e na sua vida!

E há ainda mais dois aspectos importantes para os quais o Senhor chama a
nossa atenção:

1.º –  haverá um momento final, definitivo, decisivo e irremediável: “Uma
vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e
batereis à porta, dizendo: ‘Abre-nos, senhor’; mas ele responder-vos-á:
‘Não sei donde sois’.” Cuidemos, portanto, porque haverá um momento final,
um julgamento definitivo, um céu ou um inferno que nunca passarão! Não nos
esqueçamos disso; não brinquemos com isso!

2.º – seremos julgados pela nossa relação com Ele. Se hoje O amamos,
se hoje vivemos O seu Evangelho, se hoje praticamos a justiça do Reino que
Ele trouxe, seremos reconhecidos por Ele; caso contrário, seremos rejeitados:
“Então começareis a dizer: ‘Comemos e bebemos contigo e tu ensinaste
nas nossas praças’. Mas ele responderá: ‘Repito que não sei donde sois.
Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade’.” O nosso futuro
está ligado à nossa atitude concreta em relação a Jesus hoje! Por isso mesmo,
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hoje escutemos a advertência do Autor da Carta aos Hebreus: “Meu filho,
não desprezes a correcção do Senhor, nem desanimes quando Ele te
repreende; porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele
que reconhece como filho. (...) Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas
e os vossos joelhos vacilantes e dirigi os vossos passos por caminhos
direitos”. É no quotidiano da vida que o Senhor nos espera; é no nosso presente
que o nosso futuro eterno é decidido. Como tenho vivido o meu hoje, o meu
presente em relação ao deus? Vou construindo o meu céu ou o meu inferno?

Uma última advertência séria encontramos na Palavra de Deus hoje: que
ninguém se iluda pensando ser membro da Igreja, ser batizado, ser filho de
Deus, pois o Senhor olha ao coração. Sermos batizados não é só uma honra,
mas é também um dever, uma grande responsabilidade. Quantos pagãos,
quantos ateus, quantos não-católicos, são mais generosos que nós! Quantos
seriam melhores cristãos e melhores católicos que nós! Por isso mesmo, Jesus
previne: “Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-
se-ão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros e
primeiros que serão dos últimos”. Como os judeus, que eram primeiros e
perderam a prioridade para nós, cristãos, assim também nós, apesar de cristãos,
apesar de católicos podemos perder a prioridade para os outros, pagãos ou
não. Recordemos que ser cristão não é, não pode ser, uma mera questão de
tradição, de costume, mas é, antes de tudo, uma relação viva de amor e empenho
sempre renovado em relação ao Senhor que nos chamou a segui-lo! Esse
amor vivo e sempre renovado é a única garantia de receber a salvação, de
encontrar a porta aberta – e a porta é o próprio Cristo!

Que Ele, na sua misericórdia, nos faça encontrar o Seu coração aberto,
para que nele vivamos por toda a eternidade.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Oremos por nós e por todos os homens,
pedindo ao Pai, que aqui nos reuniu,
a graça de escutarmos com atenção as palavras de Jesus,
que nos convida a entrar pela porta estreita,
e digamos humildemente:

«Atendei, Senhor, a nossa prece»
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1. Pela Igreja santa que vive na nossa arquidiocese,
para que nos chame a contemplar a glória de Deus
e esteja atenta aos sinais de vocação entre os mais jovens,
oremos, irmãos.

2. Pelos responsáveis dos estados e dos governos,
para que Deus lhes conceda o feliz exercício dos seus mandatos
e a força de assegurarem aos cidadãos o pão do corpo e do espírito,
oremos, irmãos.

3. Pelos fiéis de todas as confissões cristãs,
para que vivam a verdade da fé em suas obras
e não se fechem nas suas tradições,
oremos, irmãos.

4. Por aqueles que, nos países dos quatro cantos da terra,
são considerados os últimos,
para que sejam os primeiros a sentar-se à mesa no reino dos Céus,
oremos, irmãos.

5. Por nós aqui presentes, a quem Deus trata como filhos,
e pelos que, entre nós, estão em maior dor ou aflição,
para que todos respondamos ao apelo da palavra de Jesus,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
que quereis reunir todos os homens
no festim do reino dos Céus,
escutai a oração do vosso povo,
para que a nossa vida possa tornar-se
sinal d'Aquele que, na cruz,
ultrapassou a porta estreita
para abrir a seus irmãos o caminho da Vida.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 24.
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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, que pelo único sacrifício da cruz,

formastes para Vós um povo de adopção filial,
concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz.
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, Deus santo e bom,
que destinais todos os homens ao vosso reino,
sem distinção de qualquer espécie;
a Vós que fizestes Aliança com Abraão, Noé e Moisés;
a Vós que estendestes a todos os povos
as promessas feitas em favor do vosso povo de Israel,
através de Jesus Cristo, o enviado do vosso amor.
Só Ele faz subir até Vós o louvor perfeito,
o canto pascal da vitória sobre a morte.
É no altar da cruz que, braços estendidos,
suspenso entre o céu e a terra, nos reúne no seu amor,
para sermos o povo da Nova e Eterna Aliança.
É na vossa Igreja
que se guarda e vive a memória dessa Aliança,
se actualiza e aprofunda o vosso reino,
se vive a esperança da vossa glória.
É por isso que,
com a multidão dos que já passaram a porta estreita do reino
e já vivem na alegria plena da vossa glória,
queremos proclamar 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.
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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.
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!
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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.

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 Francisco e o nosso Arcebispo Jorge.

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.
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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 tudo o que possa dificultar a nossa caminhada para Vós.
Sobre o caminho escarpado, que leva à vida,
conduzi-nos pelo Vosso espírito,
para estarmos prontos para entrar pela porta estreita,
que nos levará à alegria do Vosso reino,
enquanto esperamos 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,
Vós fizestes a paz, entre Deus e os homens,
pela Vossa vida, oferecida na cruz.
Dai vigor às nossas mãos enfraquecidas,
aos nossos joelhos que vergam.
Que sejamos, entre os homens,
os sinais do Vosso amor e do caminho
que os levará às portas do Vosso Reino,

 como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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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.

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. – Realizai plenamente em nós, Senhor,

a acção redentora da vossa misericórdia
e fazei-nos tão generosos e fortes
que possamos agradar-Vos 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.

Tomar o Evangelho a sério…
Corrida ao poder, às situações de privilégio,
às relações de prestígio,
aos primeiros lugares de todos os géneros…
Estamos muito ocupados
para conseguir os nossos negócios aqui na terra.
E eis uma página do Evangelho que vem alterar tudo.
Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
Forte convite a tomar o Evangelho a sério
por conformar a ele as nossas vidas…
antes que a porta do Reino se feche.

Pres. – Com votos de um Bom fim de Férias...
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

R.: Graças a Deus.


