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Os doze ApóstolosOs doze Apóstolos

Domingo XI do Tempo Comum
Ano A
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11.º Domingo do Tempo Comum
(Baptismo do Senhor: Baptismo e Missão)

1.ª Leit. –  Ex 19, 2-6a; 
Salmo – Sal 99 (100), 2. 3. 5;
2.ª Leit. –  Rom 5, 6-11;
Evangelho – Mt 9, 36 – 10, 8.

Neste domingo, a Palavra que vamos reflectir recorda-nos 
a presença constante de Deus no mundo e a vontade que Ele tem de 
oferecer aos homens, a cada passo, a sua vida e a sua salvação. No en-
tanto, a intervenção de Deus na história humana concretiza-se através 
daqueles que Ele chama e envia, para serem sinais vivos do seu amor 
e testemunhas da sua bondade.

A primeira leitura apresenta-nos o Deus da “aliança”, que 
elege um Povo para com ele estabelecer laços de comunhão e de fa-
miliaridade; a esse Povo, Jahwéh confia uma missão sacerdotal: Israel 
deve ser o Povo reservado para o serviço de Jahwéh, isto é, para ser 
um sinal de Deus no meio das outras nações.

O Evangelho traz-nos o “discurso da missão”. Nele, Mateus 
apresenta uma catequese sobre a escolha, o chamamento e o envio de 
“doze” discípulos (que representam a totalidade do Povo de Deus) a 
anunciar o “Reino”. Esses “doze” serão os continuadores da missão de 
Jesus e deverão levar a proposta de salvação e de libertação que Deus 
fez aos homens em Jesus, a toda a terra.

A segunda leitura sugere que a comunidade dos discípulos é 
fundamentalmente uma comunidade de pessoas a quem Deus ama. A 
sua missão no mundo é dar testemunho do amor de Deus pelos homens 
– um amor eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente único.



— 11 —

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. – Deus  misericordioso, fortaleza dos que esperam em Vós,
 atendei propício as nossas súplicas;
 e, como sem Vós nada pode a fraqueza humana,
 concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça,
 para que as nossas vontades e acções Vos sejam agradáveis
	 no	cumprimento	fiel	dos	vossos	mandamentos.
 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 Êxodo    (Ex 19, 2-6a)

«Sereis para Mim um reino de sacerdotes, uma nação santa»

Naqueles dias, 
os	filhos	de	Israel	partiram	de	Refidim	
e chegaram ao deserto do Sinai, 
onde acamparam, em frente da montanha. 
Moisés subiu à presença de Deus. 
O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: 
«Assim falarás à casa de Jacob, 
isto	dirás	aos	filhos	de	Israel:	
‘Vistes	o	que	Eu	fiz	ao	Egipto,	
como vos transportei sobre asas de águia 
e vos trouxe até Mim. 
Agora, se ouvirdes a minha voz, 
se guardardes a minha aliança, 
sereis minha propriedade especial entre todos os povos. 
Porque toda a terra Me pertence; 
mas vós sereis para Mim um reino de sacerdotes, 
uma nação santa’».
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial 
Salmo 99 (100), 2.3.5 (R. 3c)

Refrão:	Nós somos o povo de Deus,
     as ovelhas do seu rebanho. 

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo. 

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a	sua	fidelidade	estende-se	de	geração	em	geração.	
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Leitura	da	Epístola	do	apóstolo	São	Paulo	aos	Romanos
(Rom 5,6-11)

«Se fomos reconciliados pela morte do Filho,
com muito mais razão seremos salvos pela sua vida»

Irmãos:
Quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado.
Dificilmente	alguém	morre	por	um	justo;
por um homem bom,
talvez alguém tivesse a coragem de morrer.
Mas Deus prova assim o seu amor para connosco.
Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores.
E	agora,	que	fomos	justificados	pelo	seu	sangue,
com muito mais razão seremos por Ele salvos da ira divina.
Se, na verdade, quando éramos inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
com muito mais razão, depois de reconciliados,
seremos salvos pela sua vida.
Mais ainda: também nos gloriamos em Deus,
por Nosso Senhor Jesus Cristo,
por quem alcançámos agora a reconciliação.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mc 1, 15)

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

 Está próximo o reino de Deus.
  Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 9, 36 – 10, 8)

«Chamou os doze discípulos e enviou-os»

Naquele tempo,
Jesus, ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão,
porque andavam fatigadas e abatidas,
como ovelhas sem pastor.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara».
Depois chamou a Si os seus doze discípulos
e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros
e de curar todas as doenças e enfermidades.
São estes os nomes dos doze apóstolos:
primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão;
Tiago,	filho	de	Zebedeu,	e	João,	seu	irmão;
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano;
Tiago,	filho	de	Alfeu,	e	Tadeu;
Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem O entregou.
Jesus enviou estes Doze, dando-lhes as seguintes instruções:
«Não sigais o caminho dos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos.
Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos Céus.
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
sarai os leprosos, expulsai os demónios.
Recebestes	de	graça,	dai	de	graça».
    Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
“Jesus, ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão, porque 

andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor”. É uma 
imagem bíblica que expressa a realidade de muitas pessoas que andam 
longe dos caminhos de Deus, que andam perdidas e desorientadas 
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neste mundo. O Povo de Israel, por diversas vezes, deixou o caminho 
de Deus, apesar de ter vivido muitas maravilhas que o Senhor Lhes 
tinha concedido experimentar. A história dos homens repete-se de 
diversas maneiras, até hoje. Todavia, Deus continua fiel, a chamar e 
a anunciar ao Seu povo a promessa salvífica, como poderemos ver na 
1.ª Leitura deste domingo, do Livro do Êxodo: “Se ouvirdes a minha 
voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial 
entre todos os povos. Sereis para mim um reino de sacerdotes, uma 
nação santa”. Quando o homem segue o caminho do Senhor, sente-se 
membro do povo eleito de Deus, como nos diz o salmo responsorial: 
“somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho”. Jesus é o Bom Pastor, 
que se preocupa com as suas ovelhas e que envia os seus discípulos 
“às ovelhas perdidas da casa de Israel”. Que pistas de reflexão a partir 
desta mensagem? Em primeiro lugar, hoje, há muita gente perdida na 
vida, como ovelhas sem pastor, com problemas, com a tristeza e sem 
normas de conduta. Jesus “encheu-se de compaixão” por esta gente e 
também nós somos convidados a imitar o Mestre, levando a todos eles 
a consolação e a luz de Deus. Em segundo lugar, a comunidade cristã 
é o Povo de Deus, o rebanho do Senhor, o reino de sacerdotes, a nação 
santa. É um desafio para as nossas comunidades cristãs.

Acima de tudo, está o amor de Deus. É o que nos diz a 1ª Leitura. 
Deus faz questão em recordar esta realidade amorosa ao Seu povo, atra-
vés de Moisés: “Vistes o que eu fiz ao Egipto, como vos transportei sobre 
asas de águia e vos trouxe até Mim”. É nesta base que se fundamentará 
a aliança do povo com o Senhor. Esta ideia encontra-se, também, no 
salmo responsorial. São Paulo insiste nessa primazia da graça de Deus, 
manifestada em Jesus. O tema fundamental da Carta aos Romanos, 
que estamos a ler na 2.ª Leitura, é que a salvação vem de Cristo. Neste 
domingo, São Paulo diz-nos que “Deus prova assim o seu amor para 
connosco: Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores”. A 
morte e a ressurreição de Jesus é a prova suprema do amor de Deus à 
humanidade. “E agora, que fomos justificados pelo seu sangue, com 
muito mais razão seremos por Ele salvos da ira divina”. “Mais ainda: 
também nos gloriamos em Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por 
quem alcançámos agora a reconciliação”.

Jesus convida todos os homens a percorrer o caminho da salva-
ção. Porém, dá conta de que “ a messe é grande e os trabalhadores são 
poucos”. Precisa de colaboradores, de discípulos que O sigam e que 
colaborem com Ele no plano de evangelização. A realidade de Deus que 
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continuamente chama alguém aparece tanto no Antigo como no Novo 
Testamento. Na 1ª Leitura deste domingo, Deus chama Moisés no Monte 
Sinai para ser Seu mensageiro junto do Povo de Israel. Também Jesus 
chama os 12 Apóstolos e envia-os em missão. No domingo passado, 
escutámos o chamamento de Mateus. Não podemos esquecer o signi-
ficado simbólico do número 12, que recorda o novo Povo do Senhor, 
iniciado com Jesus Cristo. No meio de tantos ruídos e confusões do 
mundo de hoje, onde é difícil escutar e responder à voz do Senhor, o 
tema do chamamento (vocação) é um convite à reflexão. O que é que 
Deus, hoje, nos pede? O que é ser discípulo de Jesus nos dias de hoje? 
Além disso, hoje, mais do que nuca, é preciso rezar ao “Senhor da messe 
para que mande mais operários para a sua messe”.

Jesus chama e envia. Com o evangelho deste domingo, inicia-se o 
“discurso da missão”, que ocupa todo o capítulo 10 do evangelho de S. 
Mateus. O que é fundamental nesta missão está resumido na leitura de 
hoje: “proclamai que está perto o Reino dos Céus. Curai os enfermos, 
ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Tudo 
isto, feito desinteressadamente: “Recebestes de graça, dai de graça”. 
Assim se resume a missão evangelizadora que temos de realizar nas 
nossas comunidades: pregar e curar; anunciar a Boa Nova da Salvação 
e concretizá-la em obras.

Oração Universal
Pres. – Caríssimos cristãos:

    Oremos a Deus Pai todo-poderoso
    e, pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho,
    que morreu por nós quando éramos pecadores,
	 			peçamos,	com	toda	a	confiança:
   «Atendei, Senhor, a nossa prece»

1. Pelos bispos, sucessores dos Apóstolos,
 pelos trabalhadores da seara do Senhor
 e pelas multidões fatigadas e abatidas,
 oremos.

2. Pelos que têm de partir da sua pátria,
 pelos profetas a quem Deus manda falar
 e pelo povo que os escuta e se converte,
 oremos. 
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3. Pelas ovelhas que andam sem pastor,
 pelos enfermos de doenças incuráveis,
 pelos leprosos e pelos moribundos,
 oremos.

4. Pelos que perderam a fé e andam tristes,
 pelos que, por fragilidade, caíram em pecado
 e pelos que, para salvar outros, se deixam matar,
 oremos. 

5. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa,
 que o Filho de Deus reconciliou,
 e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa Paróquia,
 oremos.

Pres. –   Senhor, nosso Deus,
  que tivestes compaixão das multidões
  e lhes mandastes o vosso Filho muito amado,
  dai-nos a graça de ouvir a sua voz,
  para Vos servirmos, adorarmos e bendizermos.
  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 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. –  Santificai,	Senhor,	os	dons
  sobre os quais invocamos o vosso santo nome
  e, por este divino sacramento,
  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:
 Sim, é digno e justo,
 dar-Vos glória a Vós, nosso Deus,
 pois sois um Pai que Vos ocupais de todos 
 e a todos quereis salvar.
	 Para	isso,	fizestes	aliança	com	o	povo	judeu,
 para ser o vosso povo escolhido;
 e, por ele, serdes conhecido dos outros povos.



— 20 —

 Na plenitude dos tempos,
 mandaste-nos o vosso Filho,
 para fazer uma nova e eterna Aliança,
 com o seu sangue e a sua vida entregue,
 para vossa glória e para nossa salvação,
 quando ainda éramos pecadores.
 Ele, que nos baptizou no seu Espírito,
 para fazer de nós uma nação santa,
 para viver do seu Evangelho;
 e um povo sacerdotal,
 para O anunciarmos como único Salvador.
 É por isso que, reconhecendo o vosso amor de Pai
	 e	a	vossa	fidelidade	à	Nova	Aliança	com	a	humanidade,	
 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.

 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.
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 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!

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. 
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 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 N..., 
 o nosso Arcebispo N...,
 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.	

 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.
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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 de todo o pecado que nos habita,
 mas, sobretudo, do pecado de pensarmos
 que nos salvaremos pelos nossos próprios méritos.
 Dai-nos a humildade de coração,
 que nos leva a reconhecer as nossas faltas,
 enquanto esperamos a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso único Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 
Pres. – Senhor Jesus Cristo,   
 que disseste aos Vossos apóstolos
 «a seara é grande, mas os trabalhadores saõ poucos;
 pedi ao dono da seara 
 que mande trabalhadores para a Sua seara»:
 fazei de nós verdadeiros cristãos,
 e dai-nos o zelo necessário para Vos anunciarmos aos imãos,
 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,
  dai-nos a paz.
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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. – Fazei, Senhor, 
 que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, 
 sinal da nossa união convosco, 
 realize a unidade na vossa Igreja. 
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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.

Jesus não se cansa de chamar! 
Então? Estás à espera de quê?
Se este convite te disser pessoalmente respeito, que respondes?

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


