
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - XXIII Domingo do Tempo Comum – 8 de Setembro 

Primeira Leitura – Profeta -  Livro da Sabedoria 9,13-19. 

Segunda Leitura – Apóstolo – Carta a Filémon 9b-10.12-17. 

Evangelho – São Lucas 14, 25-33: Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. 
Jesus voltou-Se e disse-lhes:«Se alguém vem ter comigo, sem Me preferir ao pai, à mãe, à 
esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. 
Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, que, 
desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem 
com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de 
a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: 'Esse homem começou a 
edificar, mas não foi capaz de concluir'.E qual é o rei que parte para a guerra contra outro 
rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor, com dez mil soldados, 
àquele que vem contra ele com vinte mil? Aliás, enquanto o outro ainda está longe,  
manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não 
renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo». 
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A Bíblia____________________________________________ 
637. Segundo o Livro do Génesis, com que idade morreu Sara, esposa de Abraão? 
SOLUÇÃO - 636. 5 pórticos (Jo 5,2). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Tempo 
Comum 

 

Entrada 

Escutai, Senhor, a prece 
CEC.II.112/3 

 

Apresentação dos Dons 

Meu Deus, na simplicidade 
CPD.28 

 

Comunhão 

Se alguém quiser seguir-me 
CT.871 

 

Depois da Comunhão 

Vós sereis meus amigos 
NCT.128 

  
Final 

Enviai sobre nós, Senhor 
CEC.I.175 

 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 

Tanto os actos piedosos do povo cristão como outras formas de devoção são bem-vindas e 
aconselhadas, desde que não suplantem e não se misturem com as celebrações litúrgicas.  
Uma autêntica pastoral litúrgica saberá apoiar-se nas riquezas da piedade popular, purificá-
las e guiá-las para a liturgia como uma contribuição dos povos.  
19 . A função de promover a renovação da Liturgia pertence, antes de tudo, à Sé Apostólica. 
Este ano marca quatro séculos desde que o Papa Sisto V criou a Sagrada Congregação dos 
Ritos, a quem confiou a tarefa de monitorar o desenvolvimento do Culto Divino, reformado 
pelo Concílio de Trento.  São Pio X instituiu outra Congregação para a Disciplina dos 
Sacramentos. Para a aplicação prática da Constituição litúrgica do Concílio Vaticano II, 
Paulo VI instituiu um Conselho, então a Sagrada Congregação para o Culto Divino, que 
com generosidade, competência e prontidão cumpriu a tarefa que lhe estava confiada. Com 
a nova estrutura da Cúria Romana, prevista na Constituição Apostólica Pastor Bonus, todo o 
âmbito da Liturgia é unificado e colocado sob a responsabilidade de um único Dicastério: a 
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Corresponde, portanto, a 
esta, exercer a competência da Congregação para a Doutrina da Fé, regular e promover a 
Liturgia, cuja parte essencial são os sacramentos, incentivando a actividade pastoral 
litúrgica, sustentando os diversos Organismos que tratam do apostolado litúrgico, da 
música, do canto e da arte sacra e guardam a disciplina sacramental. É um trabalho 
importante, porque, acima de tudo, guarda fielmente os grandes princípios da Liturgia 
Católica, ilustrados e desenvolvidos na Constituição Conciliar, bem como se inspira nela 
para promover e aprofundar em toda a Igreja a sua renovação.  

A Comunidade______________________________________ 
 Terça-feira, 3 de Setembro, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina. 

 Quarta-feira, às 9.30h., celebração da Eucaristia. 

 Sábado, às 16h., reunião de preparação de catecúmenos e crismandos adultos; às 17h., 
reunião preparatória de pais e padrinhos para baptismos de crianças; às 17.45h., inscrições 
para a catequese da Infância e da Adolescência. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&sp=nmt4&u=https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html&xid=17259,15700


XXII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro do Ben-Sirá 3,19-21.30-31  

"Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te e encontrarás graça 

diante do Senhor."  

 

2ª Leitura – Apóstolo -   Epístola aos Hebreus 12,18-19.22-24a  

"Vós aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus vivo."  

 

Evangelho –  São Lucas 14,1.7-14  

"Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado."  

Neste Vigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum, somos convidados a reflectir 

sobre três valores fundamentais da comunidade eclesial: a humildade, a gratuidade e o amor 

incondicional.  

Na primeira leitura - do Livro do Ben-Sirá -, é sublinhado que, para seguirmos os  

caminhos do Senhor e sermos felizes, devemos, acima de tudo, ser conscientes e humildes nos 

nossos actos e na relação com os homens nossos irmãos.  

Na segunda leitura - da Epístola aos Hebreus -, é toda a nossa vida que é posta em questão 

na medida do nosso propósito de nos comportarmos como cristãos, bem como a relação com o 

Senhor assente na fidelidade. A nossa fé deve ser vivida na alegria, movida pelo amor de Deus, 

na comunhão sem limite e na doação plena.  

O Evangelho de São Lucas relata um banquete em casa de um fariseu, em que Jesus fala 

do "banquete do Reino" a que todos, sem excepção, são convidados. Basta, para tal, serem 

humildes, simples e disponíveis para amar o próximo.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – “Deus criador e mestre do universo, nós queremos proclamar a 
grandeza do teu poder e, ao mesmo tempo, a humildade do teu Filho Jesus. Ele fez-se 
pequeno ao nascer entre os homens e ao aceitar a humilhação suprema: a cruz. Nós 
Te pedimos pelas nossa sociedade, para que não triunfem os dominadores e os 
poderosos”.  
 
2.ª Leitura – “Deus vivo, nós Te damos graças por Jesus, o mediador da nova 
Aliança, que nos introduziu na Jerusalém celeste e na assembleia dos santos e que 
inscreveu o nosso nome nos céus. Nós Te confiamos todas as comunidades cristãs 
desencorajadas pela modéstia dos seus efectivos e pela sua falta de ânimo”.  
 
Evangelho – “Deus Pai, Tu que nos convidas à mesa de teu Filho, nós Te damos 
graças porque nos chamas a avançar sempre mais adiante. Depositas a tua confiança 
em nós e também a estima que nos concedes, a nós pecadores. Nós Te 
recomendamos os nossos irmãos que se ocupam dos mais pobres. Bendito sejas, 
Deus do amor gratuito e da grata surpresa, porque humilhas o que se envaidece e 
enalteces o que se humilha. Concede-nos, Senhor, o dom de saber estar e viver numa 
relação de amor para conTigo e com os irmãos”.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


