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VI Domingo do Tempo Comum
Ano C

Sermão da planícieSermão da planície



— 108 —



— 109 —

VI Domingo do Tempo Comum
(Sermão da Montanha/Sermão da Planície)

1.ª Leit. – Jer 17,5-8; 
Salmo – Sal 1, 1-2. 3. 4 e 6;
2.ª Leit. – 1 Cor 15,12.16-20;
Evangelho – Lc 6,17.20-26.

A Palavra de Deus que nos é proposta neste domingo leva-nos a reflectir 
sobre o protagonismo que Deus e as suas propostas têm na nossa existência.

A primeira leitura põe frente a frente a auto-suficiência daqueles que 
prescindem de  Deus e escolhem viver à margem das suas propostas, com 
a atitude dos que escolhem confiar em Deus e entregar-se nas suas mãos. O 
profeta Jeremias avisa que prescindir de Deus é percorrer um caminho de 
morte e renunciar à felicidade e à vida plenas.

A segunda leitura, falando da nossa ressurreição – consequência da 
ressurreição de Cristo –, sugere que a nossa vida não pode ser lida exclusiva-
mente à luz dos critérios deste mundo: ela atinge o seu sentido pleno e total 
quando, pela ressurreição, desabrocharmos para o Homem Novo. Ora, isso só 
acontecerá se não nos conformarmos com a lógica deste mundo, mas apon-
tarmos a nossa existência para Deus e para a vida plena que Ele tem para nós.

O Evangelho proclama “felizes” esses que constroem a sua vida à luz 
dos valores propostos por Deus e infelizes os que preferem o egoísmo, o or-
gulho e a autosuficiência. Sugere que os preferidos de Deus são os que vivem 
na simplicidade, na humildade e na debilidade, mesmo que, à luz dos critérios 
do mundo, eles sejam desgraçados, marginais, incapazes de fazer ouvir a sua 
voz diante do trono dos poderosos que presidem aos destinos do mundo.
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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. –  Oremos:
 Senhor, que prometestes estar presente 
 nos corações rectos e sinceros, 
 ajudai-nos com a vossa graça 
 a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. 
 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 Jeremias         (Jer 17, 5-8)

«Maldito quem confia no homem; bendito quem confia no Senhor»

Eis o que diz o Senhor:
«Maldito quem confia no homem
e põe na carne toda a sua esperança,
afastando o seu coração do Senhor.
Será como o cardo na estepe
que nem percebe quando chega a felicidade:
habitará na aridez do deserto,
terra salobre, onde ninguém habita.
Bendito quem confia no Senhor
e põe no Senhor a sua esperança.
É como a árvore plantada à beira da água,
que estende as suas raízes para a corrente:
nada tem a temer quando vem o calor
e a sua folhagem mantém-se sempre verde;
em ano de estiagem não se inquieta
e não deixa de produzir os seus frutos».
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 1, 1-2.3.4.6 (R. Salmo 39, 5a) 

Refrão: Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.

Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores,
mas antes se compraz na lei do Senhor,
e nela medita dia e noite.

É como árvore plantada à beira das águas:
dá fruto a seu tempo
e sua folhagem não murcha.
Tudo quanto fizer será bem sucedido.

Bem diferente é a sorte dos ímpios:
são como palha que o vento leva.
O Senhor vela pelo caminho dos justos,
mas o caminho dos pecadores leva à perdição.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 15, 12.16-20)

«Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé» 
Irmãos:
Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos,
porque dizem alguns no meio de vós
que não há ressurreição dos mortos?
Se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé, ainda estais nos vossos pecados;
e assim, os que morreram em Cristo pereceram também.
Se é só para a vida presente
que temos posta em Cristo a nossa esperança,
somos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas não.
Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 6, 23ab)

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

 Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor,
   porque é grande no Céu a vossa recompensa.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 6,17.20-26)

“«Bem-aventurados os pobres. Ai de vós, os ricos» 
Naquele tempo,
Jesus desceu do monte, na companhia dos Apóstolos,
e deteve-Se num sítio plano,
com numerosos discípulos e uma grande multidão
de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia.
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Erguendo então os olhos para os discípulos, disse:
Bem-aventurados vós, os pobres,
porque é vosso o reino de Deus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome,
porque sereis saciados.
Bem-aventurados vós, que agora chorais,
porque haveis de rir.
Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem,
quando vos rejeitarem e insultarem
e prescreverem o vosso nome como infame,
por causa do Filho do homem.
Alegrai-vos e exultai nesse dia,
porque é grande no Céu a vossa recompensa.
Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas.
Mas ai de vós, os ricos,
porque já recebestes a vossa consolação.
Ai de vós, que agora estais saciados,
porque haveis de ter fome.
Ai de vós, que rides agora,
porque haveis de entristecer-vos e chorar.
Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem.
Era assim que os seus antepassados
tratavam os falsos profetas.
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Comecemos a nossa reflexão pelo Evangelho. Para entendermos todo o 

alcance e significado deste texto, devemos recordar que ele está situado na 
primeira parte do Evangelho de Lucas (“actividade de Jesus na Galileia” – Lc 
4,14-9,50). Nesta primeira parte do Evangelho, Lucas procura apresentar um 
primeiro anúncio sobre Jesus (“kerigma”) e definir o programa libertador 
que o Messias vai cumprir em favor dos oprimidos. Aliás, toda a primeira parte 
do terceiro Evangelho é dominada pelo episódio da sinagoga de Nazaré, onde 
Jesus enuncia o seu programa: “o Espírito do Senhor está sobre Mim porque 
Me ungiu, para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-Me a proclamar a 
libertação aos cativos…” (Lc 4,18-19).
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As bem-aventuranças de Lucas inserem-se em todo este ambiente: a liber-
tação chegou com Jesus e dirige-se aos pobres e aos débeis. Numa planície 
(Mateus situa o discurso das bem-aventuranças numa montanha), rodeado dos 
discípulos e por uma multidão “que acorrera para O ouvir e ser curada dos 
seus males” (Lc 6,18), Jesus pronuncia o discurso que o Evangelho de hoje 
nos propõe.

Lucas inicia este “discurso da planície” com quatro bem-aventuranças 
(que equivalem às nove de Mateus). Os destinatários destas bem-aventuranças 
são os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. São 
aqueles que, no Antigo Testamento, são definidos numa classe de pessoas 
privadas de bens e à mercê da prepotência e da violência dos ricos e dos 
poderosos. São os desprotegidos, os explorados, os pequenos e sem voz, as 
vítimas da injustiça, que com frequência são privados dos seus direitos e da sua 
dignidade pela arbitrariedade dos poderosos. Por isso, eles têm fome, choram, 
são perseguidos. Ora, serão eles, precisamente, os primeiros destinatários 
da salvação de Deus. Porquê? Porque a proposta libertadora de Deus é para 
uma classe social, em exclusivo? Não. Mas porque eles estão numa situação 
intolerável de debilidade e Deus, na sua bondade, quer derramar sobre eles a 
sua bondade, a sua misericórdia, a sua salvação. Depois, a salvação de Deus 
dirige-se prioritariamente a estes porque eles, na sua simplicidade, humildade, 
disponibilidade e despojamento, estão mais abertos para acolher a proposta 
que Deus lhes faz em Jesus.

As bem-aventuranças manifestam, numa outra linguagem, o que Jesus já 
havia dito no início da sua atividade na sinagoga de Nazaré: Ele é enviado 
pelo Pai ao mundo, com a missão de libertar os oprimidos. Aos pequenos, 
aos privados de direitos e de dignidade, aos simples e humildes, Jesus diz 
que Deus os ama de uma forma especial e que quer oferecer-lhes a vida e a 
liberdade plenas. Por isso eles são “bem-aventurados”.

As “maldições” (ou os quatro “ais”) aos ricos que preenchem a segunda 
parte do Evangelho de hoje são o reverso da medalha. Denunciam a lógica dos 
opressores, dos instalados, dos poderosos, dos que pisam os outros, dos que 
têm o coração cheio de orgulho e de auto-suficiência e não estão disponíveis 
para acolher a novidade revolucionária do “Reino”. As advertências aos ricos 
não significam que Deus não tenha para eles a mesma proposta de salvação 
que apresenta aos pobres e débeis; mas significam que, se eles persistirem 
numa lógica de egoísmo, de prepotência, de injustiça, de auto-suficiência, não 
têm lugar nesse “Reino” que Jesus veio propor.
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Na primeira leitura víamos Jeremias a pôr frente a frente a auto-suficiên-
cia daqueles que prescindem de Deus e escolhem viver à margem das suas 
propostas, com a atitude dos que escolhem confiar em Deus e entregar-se nas 
suas mãos. O profeta Jeremias avisa que prescindir de Deus é percorrer um 
caminho de morte e renunciar à felicidade, à bem-aventuraça, e à vida plenas.

Na segunda leitura Paulo sugeria-nos que a nossa vida não pode ser lida 
exclusivamente à luz dos critérios deste mundo: ela atinge o seu sentido pleno 
e total quando, pela ressurreição, desabrocharmos para o Homem Novo. Ora, 
isso só acontecerá se não nos conformarmos com a lógica deste mundo, mas 
apontarmos a nossa existência para Deus e para a vida plena que Ele tem 
para nós.

Vinte e um séculos depois do nascimento de Jesus, que é feito da sua pro-
posta? Ela mudou alguma coisa no nosso mundo? Às vezes, contemplando o 
mundo que nos rodeia, somos tentados a crer que a proposta de Jesus falhou; 
mas talvez seja mais correto colocar a questão nestes termos: nós, testemu-
nhas de Jesus, teremos conseguido passar aos pobres, aos marginalizados, 
esse projeto libertador? Teremos, com suficiente convicção e radicalidade, 
testemunhado esse projeto, de forma que ele tivesse um impacto real na his-
tória dos homens?

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
 Jesus, para nos ensinar a Boa Nova,
 proclamou bem-aventurados os que têm fome
 e infelizes os que estão saciados de bens.
 Nesta oração universal,
 vamos pedir-Lhe por uns e por outros,
 dizendo confiantes:
   «Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória!»
1. Pelo nosso arcebispo N... e pelos presbíteros e diáconos,
 para que, no fervor da fé e do testemunho,
 anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos,
 oremos, irmãos.

2. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança,
 e pelos ricos, para que lhes converta o coração
 à solidariedade e à partilha com quem não tem,
 oremos, irmãos.
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3. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia,
 e pelos que vivem na abundância,
 para que tenham fome de Deus e da sua justiça,
 oremos, irmãos.

4. Pelos que choram enquanto vivem neste mundo,
 para que o Senhor os console no seu amor,
 e pelos que agora riem, para que lhes purifique o coração,
 oremos, irmãos.
5. Pelos que são rejeitados e insultados,
 para que Jesus os una à sua Paixão
 e lhes revele o mistério da sua Cruz gloriosa,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 que quisestes experimentar a perseguição e a pobreza,
 a fome, a incompreensão e a dor,
 dai-nos a graça de sentir a força da vossa ressurreição,
 para sabermos falar aos outros homens
 da felicidade que a todos prometeis.
 Vós que sois Deus com o Pai 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 Vinho da Salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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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. – Concedei, Senhor, 
 que estes dons sagrados 
 nos purifiquem e renovem, 
 para que, obedecendo sempre à vossa vontade, 
 alcancemos a recompensa 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, é nossa salvação 
 dar-Vos graças, a Vós Deus todo-poderoso 
 e Pai cheio de todo o amor para connosco:
 para lá das nossas preocupações terrestres, 
 Vós nos convidais a confiar em Vós.
 Para lá das nossas alegrias superficiais e passageiras,
 Vós nos revelais as alegrias do vosso reino.
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 Para lá das nossas sedes terrestres, 
 Vós nos refrescais, muito além das nossas expectativas, 
 com a água viva da vossa Palavra.
 Para lá das nossas lágrimas e medos,
 Vós nos convidais ao vosso reino, 
 onde não haverá pranto nem luto.
 Para lá das nossas derrotas e da nossa morte,
 Vós vencestes a morte e nos iluminais já com a luz da ressurreição.
 É por isso que, com o coração cheio de plena confiança em Vós,
 como o melhor dos pais, 
 queremos proclamar a Vossa glória,
 cantando a uma só voz: 

      Santo, Santo, Santo...
Pres. – Deus, nosso Pai,
 sois verdadeiramente santo.
 Sois tão nosso amigo,
 sois amigo de todos os homens.
 Nós Vos louvamos e Vos damos graças
 por Jesus, vosso Filho.

 Ele veio ter com os homens
 que andavam longe de Vós
 e não conseguiam entender-se.
 Pelo Espírito Santo,
 Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
 e mudou o nosso coração,
 para nos amarmos como irmãos
 e compreendermos que sois nosso Pai.
 É Ele, Jesus Cristo,
 que hoje nos reúne à volta desta mesa,
 onde apresentamos a nossa oferta.

 Deus, nosso Pai, santificai este pão e este vinho,
 de modo que se convertam para nós
 no Corpo ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
 que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
 na véspera da sua morte.
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 Durante a última Ceia com os discípulos,
 Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
 Depois partiu o pão
 e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

 Tomai todos e comei. 
 Isto é o meu Corpo 
 que será entregue por vós.

 Tomou também o cálice com vinho,
 deu-Vos 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. 
 E disse-lhes ainda:
 Fazei isto em memória de mim.

Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
 reunidos na vossa presença.
 E cheios de alegria,
 lembramos e proclamamos
 o que Jesus fez para nos salvar:

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, aceitai-nos
 com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
 Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
 mas Vós o ressuscitastes.
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 Jesus vive agora junto de Vós,
 mas também está sempre connosco.
 E um dia Ele virá na sua glória
 e então já não haverá ninguém triste, 
 nem doente, nem infeliz.

 Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
 o Corpo e Sangue de Cristo,
 que nos dais na alegria do Espírito Santo.

 Fazei que esta comunhão
 nos torne cada vez mais vossos amigos
 e amigos de todos.

 Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa N...,
 o nosso Arcebispo N...
 e os bispos do mundo inteiro,
 os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

 Dai-nos, Senhor,
 a nós e a todos os discípulos de Cristo,
 a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz.

 Dai-nos também a graça
 de um dia estarmos junto de Vós,
 com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
 e com os Santos do Céu,
 para vivermos convosco para sempre.
 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, 
 e do egoísmo em que vivemos.
 Ajudai-nos a aceitar o Vosso apelo à felicidade
 seguindo o caminho das Bem-aventuraças
 sejamos instrumentos dóceis nas Vossas mãos,
 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, 
  nós temos dificuldade de construir um mundo de paz.
  Muitas vezes os Vossos “ai de vós”
  são dirigidos a cada um de nós.
  Dai-nos a força do Vosso Espírito,
  para sermos construtores da bem-aventurança,
  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,
  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. – Senhor, 
 que nos alimentastes com o pão do Céu, 
 concedei-nos a graça de buscarmos sempre 
 aquelas realidades que nos dão a verdadeira 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.

Levemos para as nossas vidas 
as palavras de felicidade escutadas neste domingo 
e transformemo-las em atitudes 
de alegria e de encontro com os outros
Que a vida da semana que iniciamos
tenha muitos momentos de alegria e de felicidade… 
que só o serão se partilhados e sentidos com o próximo, 
a começar pelos que estão em nossas casas,
no nosso trabalho, na nossa escola…”

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


