
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - XXI Domingo do Tempo Comum – 25 de Agosto 

Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 66,18-21.  

Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Hebreus 12,5-7.11-13. 

Evangelho – São Lucas 13,22-30: 
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. 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». 
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A Bíblia____________________________________________ 
635. Segundo o Livro dos Juízes, quantos anos reinou Sansão? 

SOLUÇÃO - 634. Rei Herodes (Act 12,1-2). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Tempo 
Comum 

 
Entrada 

Povo de Reis – NCT.226 

 
Apresentação dos Dons 

O Templo de Deus – OC.192 
 

Comunhão 

Quem quiser ser o primeiro  
CPD.446 

Guardai-nos unidos – CT.188 

 
Depois da Comunhão 

Senhor, Vós sois o caminho  
CPD.497 

  
Final 

Eu estou à porta – NCT.260 

 Exposição e Bênção  
   do Santíssimo Sacramento: 
    5:º Feira, às 18.00h. 

 
 Cartório Paroquial: 
    de 3:ª Feira a Sábado,  
     das 18.00h. às 19.00h. 

 
 Celebração da Palavra  
    e Sagrada Comunhão:  
   de 2.ª a  6.ª feira, às 19.00h 

 
 Celebração da Santa Missa: 
    - Sábados, às 19.00h.; 
    - Domingos, às 11.00h.. 

A Testemunha______________________________________ 
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia 

Os princípios enunciados na Constituição também servem de orientação para o futuro da 

liturgia, para que a reforma litúrgica seja cada vez mais compreendida e realizada. "É, 

portanto, muito conveniente e necessário que uma educação nova e intensa continue a ser 

praticada, a fim de descobrir todas as riquezas incluídas na nova liturgia". A Liturgia da 

Igreja vai além da reforma litúrgica: não estamos na mesma situação de 1963. Uma geração 

de sacerdotes e fiéis, que não conheceu os livros litúrgicos antes da reforma, actua hoje com 

responsabilidade na Igreja e na sociedade. Não é possível, então, continuar a referir 

mudanças como no tempo da publicação do Documento, mas, sim, um aprofundamento 

cada vez mais intenso da Liturgia da Igreja, celebrado de acordo com os livros actuais e 

vivido, acima de tudo, como facto de ordem espiritual.  

15 . A tarefa mais urgente é a formação bíblica e litúrgica do povo de Deus: pastores e fiéis. 

A Constituição já sublinhou: "Isto não pode ser esperado (a participação plena, consciente e 

activa de todos os fiéis), se os próprios pastores das almas não se imbuírem plenamente do 

espírito e da força da liturgia e eles se tornarem mestres espirituais». Este é um trabalho de 

longo prazo, que deve começar em seminários e casas de formação e continuar ao longo da 

vida sacerdotal. Esta mesma formação, adaptada ao seu estado, é também indispensável 

para os leigos, especialmente porque estes, em muitas regiões, são chamados a assumir 

responsabilidades cada vez maiores na comunidade.  

16 Outra tarefa importante para o futuro é a adaptação da Liturgia a diferentes culturas. A 

Constituição enunciou o seu princípio, indicando o procedimento a ser seguido pelas 

Conferências Episcopais. A adaptação das línguas foi rápida, embora às vezes difícil de 

realizar.A adaptação dos ritos foi feita, algo mais delicado, mas igualmente necessário.  

 É ainda um esforço árduo enraizar a Liturgia em algumas culturas, tirando delas as 

expressões que podem ser harmonizadas com o verdadeiro e autêntico espírito da Liturgia, 

respeitando a unidade substancial do Rito Romano expressa nos livros litúrgicos. 



XX Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Jeremias 38.4-6.8-10  

“Este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição."  

 

2ª Leitura – Apóstolo -  Epístola aos Hebreus 12,1-4  

“Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado."  

 

Evangelho –  São Lucas 12,49-53  

 “Eu vim trazer o fogo à terra e que quero eu senão que ele se acenda?."  

 Ao celebrarmos o Vigésimo Domingo do Tempo Comum, somos interpelados a lutar pela fé 

que compromete toda a vida, mesmo nos momentos mais difíceis de entrega de alma e coração. 

 Na primeira leitura, deparamo-nos com o profeta Jeremias cruelmente injustiçado, ao ponto 

de ver aproximar-se a hora da morte. Mas acabou por vingar a sensatez da autoridade, que o 

mandou retirar do local destinado ao suplício pelos perseguidores resistentes à mensagem de 

Deus. 

  O autor da Carta aos Hebreus transfere o sofrimento do profeta para os que 

verdadeiramente querem seguir o Senhor Jesus Cristo. Os cristãos nunca devem considerar que já 

tudo sofreram pela sua fé, mas devem fixar sempre os olhos em Jesus Cristo Redentor. 

 As palavras constantes na leitura do Evangelho acentuam, sobretudo, que o Senhor Jesus 

nos surpreende na sua mensagem de salvação. Ele não veio para trazer a falsa tranquilidade, mas 

para nos desinstalar das nossas irresponsáveis seguranças, da nossa ausência de ardor e 

entusiasmo pelo caminho que nos é dado descobrir. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor, dá-nos a coragem do profeta Jeremias, que não teve receio de 
proclamar a tua palavra, sem olhar a riscos nem a medos que só atrofiam o nosso 
testemunho de homens de fé para os novos tempos. Concede-nos a firmeza e a 
serenidade de espírito, fruto do Espírito que deixaste à tua Igreja.  
 
2.ª Leitura – Senhor Jesus, perante as dificuldades da vida, só em Ti devemos pôr o 
olhar! De facto, Tu suscitaste tantas testemunhas em teu nome, fizeste mudar a vida 
de tantas pessoas! Que a tua palavra nos conduza com firmeza, que a tua memória 
não se desvaneça de cada um de nós, para nos dar força e coragem.  
 
Evangelho – Senhor Jesus, nós passamos o dia a dia, toda a vida, a arranjar motivos 
que nos dêem o prazer efémero ou, pelo menos, que nos aliviem de algum 
sofrimento. A labuta diária muitas vezes nos crucifica, mas nós nem sequer nos 
damos conta do valor da tua cruz em nós. A toda esta ânsia de uma vida fácil e 
aparentemente sossegada, tranquila, instalada em valores fugazes e sem sentido, 
respondes Tu com o incitamento à luta verdadeira: à conquista de dons mais altos e 
perenes, mais dignos de nós mesmos, portadores de uma felicidade consistente e 
verdadeira.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


