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5.º Domingo do Tempo Comum5.º Domingo do Tempo Comum5.º Domingo do Tempo Comum5.º Domingo do Tempo Comum5.º Domingo do Tempo Comum
(Ser Sal... ser Luz)

Leit 1 – Is 58, 7-10;
Sal 111, 4-5. 6-7. 8a e 9
Leit 2  – 1 Cor 2, 1-5
Evang – Mt 5, 13-16.

A Palavra de Deus deste 5.º Domingo do Tempo Comum convi-
da-nos a reflectir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram inter-
pelados pelo desafio do "Reino" não podem remeter-se a uma vida cómoda
e instalada, nem refugiar-se numa religião ritual e feita de gestos vazios;
mas têm de viver de tal forma comprometidos com a transformação do
mundo que se tornem uma luz que brilha na noite do mundo e que aponta
no sentido desse mundo de plenitude que Deus prometeu aos homens –
o mundo do "Reino".

No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se instala-
rem na mediocridade, no comodismo, no "deixa andar"; e pede-lhes que
sejam o sal que dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a
eternidade do projecto salvador de Deus; também os exorta a serem
uma luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escu-
ridão do sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de
um "Reino" de liberdade e de esperança.

A primeira leitura apresenta as condições necessárias para "ser
luz": é uma "luz" que ilumina o mundo, não quem cumpre ritos religiosos
estéreis e vazios, mas quem se compromete verdadeiramente com a
justiça, com a paz, com a partilha, com a fraternidade. A verdadeira
religião não se fundamenta numa relação "platónica" com Deus, mas
num compromisso concreto que leva o homem a ser um sinal vivo do
amor de Deus no meio dos seus irmãos.

A segunda leitura avisa que ser "luz" não é colocar a sua espe-
rança de salvação em esquemas humanos de sabedoria, mas é identifi-
car-se com Cristo e interiorizar a "loucura da cruz" que é dom da vida.
Pode-se esperar uma revelação da salvação no escândalo de um Deus
que morre na cruz? Sim. É na fragilidade e na debilidade que Deus se
manifesta: o exemplo de Paulo – um homem frágil e pouco brilhante –
demonstra-o.
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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. – Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família;

e, porque só em Vós põe a sua confiança,
defendei-a sempre com a vossa protecção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro do profeta Isaías (Is 58,7-10)

«A tua luz despontará como a aurora»

Eis o que diz o Senhor:
"Reparte o teu pão com o faminto,
dá pousada aos pobres e sem abrigo,
leva roupa ao que não tem que vestir
e não voltes as costas ao teu semelhante.
Então a tua luz despontará como a aurora
e as tuas feridas não tardarão a sarar.
Preceder-te-á a tua justiça
e seguir-te-á a glória do Senhor.
Então, se chamares, o Senhor responderá,
se O invocares, dir-te-á: "Aqui estou".
Se tirares do meio de ti a opressão,
os gestos de ameaça e as palavras ofensivas,
se deres do teu pão ao faminto
e matares a fome ao indigente,
a tua luz brilhará na escuridão
e a tua noite será como o meio-dia".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
 Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9 (R. 4a ou Aleluia)

Refrão: Para o homem recto
nascerá uma luz no meio das trevas.

Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta
e dispõe das suas coisas com justiça.

Este jamais será abalado;
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias:
seu coração está firme, confiado no Senhor.

O seu coração é inabalável, nada teme;
reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece para sempre
e pode levantar a cabeça com altivez.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 2, 1-5)

«Anunciei-vos o mistério de Cristo crucificado»

Quando fui ter convosco, irmãos,
não me apresentei
com sublimidade de linguagem ou de sabedoria
a anunciar-vos o mistério de Deus.
Pensei que, entre vós,
não devia saber nada
senão Jesus Cristo,
e Jesus Cristo crucificado.
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor
e a tremer deveras.
A minha palavra e a minha pregação
não se basearam
na linguagem convincente da sabedoria humana,
mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé
não se fundasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 8, 12)

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

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor:
Quem Me segue terá a luz da vida.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
( Mt 5, 13-16)

«Vós sois a luz do mundo»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
"Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Hoje, no Evangelho, escutamos umas frases de Jesus que nos

bem conhecidas. São tão velhas que correm o risco de não significarem
muito para nós: “Vós sois o sal da terra; vós sois a luz do mundo” –
diz-nos o Senhor! Pois bem, com toda a humildade, como se as
escutássemos pela primeira vez, escutemos, procuremos compreender
e acolhamos essas afirmações, para encontrarmos nelas a Vida e
vivermos de verdade!

“Vós sois o sal da terra!” – O sal, na Escritura, aparece como
o elemento que dá sabor, purifica e conserva, tornando perenes e
duradouros os alimentos... Daí a expressão “aliança de sal”, isto é,
“uma aliança perene aos olhos do Senhor” (Nm 18,19). Por causa
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dessa pureza e perenidade, é que Israel deveria juntar sal a toda oferta
que fizesse ao Senhor: “Salgarás toda a oblação que ofereceres, e
não deixarás de pôr na tua oblação sal da aliança de teu Deus; a
toda a oferenda juntarás uma oferenda de sal a teu Deus” (Lv
2,13).

Aqui está um convite a sermos o sal que dá sabor, pureza e
conservação ao mundo diante de Deus! A sermos a pitadinha de sal
que torna o mundo uma oferenda agradável e aceitável ao Senhor! A
sermos  tão pequenos, tão poucos, tão frágeis, tão impotentes, tão tolos!
Recordemos a leitura do Domingo passado: “Entre vós não há muitos
sábios de sabedoria humana nem muitos poderosos nem muitos
nobres... Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido,
para assim confundir o que é forte; Deus escolheu o que o mundo
considera sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma
serventia, para, assim, mostrar a inutilidade do que é considerado
importante... É graças a ele que vós sois em Cristo..” (1Cor 1,26-
31). Sim, somos essa pitadinha de nada, esse grão desprezível de sal..
E, no entanto, somos o sabor, a purificação, a conservação da aliança
entre Deus e o mundo! Somos, em Cristo Jesus, o povo sacerdotal! Por
isso, a nós, o Senhor ordena: “Tende sal em vós mesmos” (Mc 9,50);
ou, por outras palavras: uni-vos a mim, ao meu sacerdócio, à minha vida
entregue ao Pai como amor que se entrega para a vida do mundo!
Lembremo-nos do conselho de São Paulo: “Exorto-vos, portanto,
irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus: esse é o vosso
culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes
discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e
perfeito” (Rm 12,1-2). Era este o significado daquela pitadinha de sal
que o sacerdote colocava na bênção da água ou nos nossos lábios no
momento do nosso Baptismo, quando nos tornamos membros do povo
da aliança, povo sacerdotal. Colocando-nos o sal, ele recordou as
palavras de Jesus: “Vós sois o sal da terra!” No entanto, não nos
iludamos: somente seremos sal, se permanecermos unidos a Cristo!
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Sem ele, seremos insípidos, seremos como o mundo, sem sabor, e para
nada serviremos, “senão para sermos lançados fora e pisados pelos
homens”.

“Vós sois a luz do mundo!” – Que afirmação impressionante!
Um só é a luz: Aquele que disse de si próprio: “Eu sou a luz do mundo!”
(Jo 8,12). Como pode, então, dizer agora que nós somos luz? Escutemos:
“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida!” (Jo 8,12). Eis: se em Cristo – e somente
n’Ele – somos sal da aliança selada na cruz, também somente na Sua
luz, seguindo o Seus passos, nos tornamos luz. É isso que nos afirma o
Apóstolo: “Outrora éreis trevas! Agora, sois luz no Senhor! Andai
como filhos da luz!” (Ef 5,8). Por nós mesmos não somos sal, mas
insípidos; por nós mesmos não somos luz, mas trevas tenebrosas! Mas,
em Cristo, damos sabor ao mundo e somos reflexos da luz do Senhor!
Não somos luz, mas iluminados pela luz de Cristo, reflectiremos a luz
sobre o mundo, como a lua que, sem ter luz própria, mas iluminada pela
luz do sol, ilumina de modo belíssimo a noite escura...

Portanto, tenhamos cuidado: somente seremos sal se nos
deixarmos salgar pelo Senhor no caminho da provação e da participação
na Sua cruz; somente seremos luz se nos deixarmos iluminar pela luz
fulgurante que brota da Sua cruz! Que o cristão não busque outro sal ou
outra luz, a não ser o Cristo e Cristo na sua humildade, na sua pobreza,
no seu serviço, na sua disponibilidade total em relação ao Pai: “Não
julguei saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo, e
este, crucificado!” Aquilo que passa da cruz do Senhor, que foge da
cruz do Senhor, que procura outro caminho e outra lógica, que não a da
cruz que conduz à ressurreição, não salga e não ilumina! Então, que
brilhe a luz de Cristo nas nossas vidas e nas nossas obras! Que o nosso
modo de viver dê novo sabor a este mundo tão insosso pelo pecado. Se
no nosso modo de viver formos sal e luz, cumprir-se-á em nós a palavra
do Profeta: “Então, brilhará tua luz como a aurora e a glória do
Senhor te seguirá!”

Eis a nossa missão, eis a nossa vocação, eis a ordem que o Senhor
nos dá! Agora, compete a cada um de nós! Como nos perguntava Paul
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Claudel, poeta francês, convertido a Cristo na metade do século XX:
“Ó vós, cristãos, que tendes a luz, que fazeis com essa luz?”

Ouçamos de novo o Mestre: “Brilhe a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso
Pai que está nos céus!”

Que o Senhor no-lo conceda por sua graça. Amém!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos por todos os homens e mulheres do mundo,
para que recebam a ajuda
da nossa prece e da nossa caridade,
dizendo com confiança:

«Escutai, Senhor, a oração do vosso povo».

1. Pela Igreja santa e católica,
pelas Igrejas ortodoxas orientais
e por todos os seus ministros e fiéis,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que repartem o pão com os famintos,
dão pousada aos pobres sem abrigo
e levam roupa aos que não têm que vestir,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens
e por todos os que falam com desassombro
de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado,
oremos ao Senhor.

4. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo
e pelos monges, religiosos e irmãos leigos
que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos,
oremos ao Senhor.
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5. Por todos nós aqui reunidos em nome de Cristo
e pelos membros das nossas famílias
que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé,
oremos ao Senhor.

Pres. – Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja
e defendei-a dos perigos que a rodeiam,
para que possa servir-Vos com inteira liberdade
e dar-Vos graças pelos benefícios recebidos.
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 vinha 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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus,

que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza
concedei que eles se tornem para nós
sacramento de vida 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 e nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
pelo admirável caminho da Vossa luz.
Vós o separastes das trevas,
para que apareça aos olhos do homem
a beleza da Vossa criação.
Vós o traçastes no coração dos profetas
para que anunciem a luz de um novo dia que desponta.
Vós o fizestes brilhar no rosto do Vosso Filho,
para que todos reconheçam n’Ele
o enviado do Vosso amor.
Vós o confiastes à Igreja,
para que os homens se abram à Vossa luz,
expulsem as trevas da sua vida
e tomem o gosto da vida divina,
que lhe propondes desde agora
e lhe reservais um dia no Céu.
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É por isso que, iluminados pela Vossa Luz,
com os anjos e os santos do céu
queremos proclamar na terra 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.

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.
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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.

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 Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.
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Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé 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.

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 todo o mal,
e dai-nos a Vossa paz,
para sermos inundados pela Vossa luz,
e a reflectirmos à nossa volta,
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 nos disseste:
«Vós sois a luz do mundo... vós sois o sal da terra»:
encheio o nosso coração com o brilho da Vossa luz
e guardai em nós o sabor do vosso Evangelho.
Assim a Vossa Vossa Igreja viverá na união e na paz,
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. –  Pela nossa vida cristã, vivida na paz,
sejamos luz de Deus a iluminar à nossa volta.
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.
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Oração depois da Comunhão

Pres. – Deus de bondade,
que nos fizestes participantes do mesmo pão
e do mesmo cálice,
concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo,
dêmos fruto abundante para a salvação do mundo.

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.
“Sal da terra”
As nossas vidas têm gosto? E que gosto?
O da partilha, do acolhimento... como nos convida Isaías?
Têm o sabor de Cristo ressuscitado?
Se sim, as nossas vidas terão gosto para nós mesmos
e para os outros…  tornar-se-ão “Luz diante dos homens”.

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


