
A Palavra _________________________________________ 
Ano A – XI Domingo do Tempo Comum – 14 de Junho 

Primeira Leitura – Profeta – Livro do Êxodo 19, 2-6a.  

Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 5,6-11. 

Evangelho – São Mateus 9, 36-10.8: 

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».  
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

O marxismo tinha indicado, na revolução mundial e na sua preparação, a panaceia para 

a problemática social: através da revolução e consequente colectivização dos meios de 

produção — asseverava-se em tal doutrina — devia dum momento para o outro 

caminhar tudo de modo diverso e melhor. Este sonho desvaneceu-se. Na difícil situação 

em que hoje nos encontramos por causa também da globalização da economia, a 

doutrina social da Igreja tornou-se uma indicação fundamental, que propõe válidas 

orientações muito para além das fronteiras eclesiais: tais orientações — face ao 

progresso em acto — devem ser analisadas em diálogo com todos aqueles que se 

preocupam seriamente do homem e do seu mundo. 

28. Para definir com maior cuidado a relação entre o necessário empenho em prol da 

justiça e o serviço da caridade, é preciso anotar duas situações de facto que são 

fundamentais: a) A justa ordem da sociedade e do Estado é dever central da política. 

Um Estado, que não se regesse segundo a justiça, reduzir-se-ia a uma grande banda de 

ladrões, como disse Agostinho uma vez: «Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi 

magna latrocinia? ». Pertence à estrutura fundamental do cristianismo a distinção entre 

o que é de César e o que é de Deus (cf. Mt 22, 21), isto é, a distinção entre Estado e 

Igreja ou, como diz o Concílio Vaticano II, a autonomia das realidades temporais. O 

Estado não pode impor a religião, mas deve garantir a liberdade da mesma e a paz entre 

os aderentes das diversas religiões; por sua vez, a Igreja como expressão social da fé 

cristã tem a sua independência e vive, assente na fé, a sua forma comunitária, que o 

Estado deve respeitar. As duas esferas são distintas, mas sempre em recíproca relação. 

A Bíblia____________________________________________ 
666. Qual o nome do advogado que acusou São Paulo perante o governador de Cesareia 
e o Sumo Sacerdote Ananias, como nos conta o Livro dos Actos dos Apóstolos? 
SOLUÇÃO - 665. Reuel (Raguel) e Jetro  (Ex 2,18; 3,1). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XI Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Povo de Reis  

NCT.226  

 

Apresentação dos Dons 

Como o Pastor ama  

T.S 

  

Depois da Comunhão 

A messe é grande  

 CT.726/OC.14 

 

Final 

Eu estou sempre convosco  

CEC.I.155/CPD.189 

Celebrações Litúrgicas  

 Sábado: 19,00h. 

 Domingo: às 09,30h.  

        e às 11,00h. 

 Quinta-feira, 11 de Junho, 

Solenidade do Corpo de Deus, 

missa às 11 horas. 

 

 

A retoma de outros actos de 

culto e actividades pastorais 

serão anunciados a seu tempo. 



Solenidade da Santíssima Trindade 

1ª Leitura – Profeta - Livro do Êxodo 34,4b-6.8-9  

"O Senhor é um Deus clemente e compassivo."  

 
2ª Leitura – Apóstolo – 2.ª Epístola S. Paulo aos Coríntios 13,11-13  

"O Deus do amor e da paz estará convosco."  

 

Evangelho – São João 3,16-18  

"Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito."  

Celebramos a Solenidade de Deus Uno e Trino, a Santíssima Trindade. 

A liturgia deste domingo convida os cristãos a contemplar Deus no que Ele é de verdade e 

na imensidão do seu amor por nós, como princípio e fim das nossas vidas.  

Na primeira leitura - do Livro do Êxodo -, Deus manifesta-se a Moisés, chefe do Povo de 

Deus, no Monte Sinai, a caminho da Terra Prometida. Deus afirma-se clemente e compassivo, de 

coração cheio de amor pelos homens, sempre disponível para o perdão.  

Da Segunda Epístola aos Coríntios, a segunda leitura, da pena do apóstolo São Paulo, 

recorda que é pela presença da Santíssima Trindade que nos reunimos como comunidade cristã. 

Deus é comunhão e família ao convidar todos os homens a viver de acordo com o seu amor 

infinito. 

 Na leitura do Evangelho de São João, somos interpelados pelo amor de Deus a favor dos 

homens. Deus enviou ao mundo o seu Filho único, para oferecer a sua vida pela nossa salvação. 

O Senhor propõe-nos o seu amor infinito, à medida da comunhão com a sua Trindade Santíssima.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura –  Senhor nosso Deus, continua presente no meio de nós, apesar de todas 
as nossas infidelidades. Em Ti, só há misericórdia e compaixão e, por isso, nós 
confiamos. Como o povo de Israel guiado por Moisés, reconhecemo-nos 
humildemente pecadores, mas nunca perdemos a esperança. Só por tua causa!  

 
2.ª Leitura – Senhor Deus, Trindade Santíssima, faz de todos nós o reflexo, embora 
tão imperfeito, daquilo que Tu és de verdade. Que sejamos uma comunidade unida 
pelo teu amor, preocupados uns com os outros, mas também felizes e alegres. É que a 
nossa felicidade e a nossa alegria só nos enchem o coração se vierem de Ti.  

 
Evangelho – Deus todo poderoso e eterno, Uno e Trino, três vezes santo, como 
ousaríamos pronunciar o teu nome sublime e chamar-Te Deus-Pai, Deus-Filho e  
Deus-Espírito Santo, se Jesus Cristo, o Filho de Deus, não nos tivesse revelado! Nós 
Te agradecemos, ó Pai, pelo amor que em Cristo nos manifestaste; nós Te 
agradecemos também, porque, abrindo o círculo trinitário, nos admites na tua família 
como filhos adoptivos em Jesus Cristo. Que, unidos pelo teu Espírito, Te prestemos 
culto e louvor com a nossa vida de todos os dias.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



Solenidade do Corpo de Deus 

1ª Leitura – Profeta - Livro do Deuteronómio 8,2-3.14b-16ª  

“Para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda 
a palavra que sai da boca do Senhor.” 

 

2ª Leitura – Apóstolo – Primeira Carta aos Coríntios 10,16-17 

“Formamos um só corpo, porque participamos do único pão.” 

 

Evangelho – São João 6,51-58  

“Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue permanece em Mim, 
e Eu n’Ele.” 

 Celebramos a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, em memória da  

quinta-feira santa que recorda a Última Ceia do Senhor. 

 Esta Solenidade tem as suas origens no século treze em resposta à heresia que, desde há 

dois séculos, negava a presença real de Jesus no pão e vinho sacramentalmente consagrados. 

 Do Livro do Deuteronómio, a primeira leitura recorda a figura do maná do deserto como 

antecipação do alimento da Eucaristia. Assim como o Povo de Deus, na sua longa viagem de  

regresso à Terra Prometida, foi alimentado pelo Senhor, assim também os cristãos são  

alimentados por um novo pão, o próprio Cristo, como garantia para a vida eterna. 

 A segunda leitura – da primeira Carta aos Coríntios – lembra os efeitos do alimento  

eucarístico: a união de espírito do novo povo de Deus. Um só pão e um só cálice exigem a  

existência de um só povo que é a Igreja fundada por Cristo e pelos Apóstolos. 

 Na leitura do evangelho de São João, Jesus identifica-se com “o pão vivo descido do céu”. 

E reitera estas palavras perante a interpelação dos Judeus que punham em causa esta sua  

afirmação. Por fim, Jesus garante que este “pão descido do céu” vale para a vida eterna, ao passo 

que o maná do deserto não evitou a morte dos israelitas antes de chegarem à Terra Prometida. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura - Nós Te bendizemos, ó Pai, porque nos dás o pão de cada dia, o que nos 
falta para a nossa subsistência. E não apenas o pão material. Para o povo de Israel te 
fizeste companheiro com a tua presença. Dá-nos também o pão de cada dia sem nos 
faltares com a tua guarda e perdão de que tanto carecemos.  
 
2.ª Leitura - Nós Te bendizemos, ó Pai, porque nos reúnes em um só corpo, como Te 
imploramos na celebração da Eucaristia, por acção do Espírito Santo. Que o pão que 
comemos e o cálice que bebemos se tornem para nós o maior encontro conTigo e com os 
irmãos, o sinal divino que transforme diariamente a nossa vida.  
 
Evangelho –  Nós Te  bendizemos, ó Pai, porque hoje, por Cristo, nos convidas a 
sentarmo-nos à mesa da Eucaristia em que se multiplica o pão para os famintos deste 
mundo, o seu corpo e o seu sangue. E agora, Senhor Jesus, dá-nos a fome do pão da vida 
que Tu és e sacia-nos abundantemente com o teu corpo imolado por nós, que converta 
em esplêndida primavera o nosso deserto infindo. Faz, Senhor, que sejamos generosos 
em servir os mais pobres e estejamos dispostos a partilhar tudo o que temos com os 
nossos irmãos mais necessitados, tal como Tu o fizeste. 
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



 

TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Jo 3, 16-18. 
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida é tempo de colorir a ilustração da 
passagem que acabaste de ler: 

Juntamente com os teus pais, escreve uma oração de agradecimento. Cada membro da família 
poderá escrever num dos espaços a sua oração de louvor a Deus, por todos os seus dons. 
No final de cada oração, repetirão todos juntos: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Agradecemos-Te Senhor, porque 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Agradecemos-Te Senhor, porque 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Agradecemos-Te Senhor, porque 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

Para colorir: pinta os espaços com os pontinhos e descobre o significado do alimento da vida 
eterna de que fala Jesus.  

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho desta Quinta-feira: Jo 6, 51-58. 
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em falta: 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

“Serão disponibilizados vídeos com as catequeses do 3º Bloco de cada um dos catecismos da 

infância: 

2ª feira - 1º catecismo;  

3ª feira - 2º catecismo;  

4ª feira - 3º catecismo;  

5ª feira - 4º catecismo;  

6ª feira - 5º catecismo;  

Sábado - 6º catecismo.  

 

As catequeses são dirigidas às crianças que as poderão acompanhar juntamente com a família. 

Será bom que tenham o catecismo consigo. 

Local: canal youtube Educris (https://www.youtube.com/user/canaleducris) 

Hora: 18:30 

Duração: 20 minutos. 

Esta proposta teve início na segunda-feira, dia 20 de Abril, e estende-se até ao sábado, dia 14 de 

junho."  

 

Nos últimos tempos têm sido propostas diferentes abordagens e projetos para que a catequese se 
inove durante esta fase. A Catequese de Lisboa lançou as seguintes propostas: 

Projecto Catequese em Casa     

“Semanalmente, será emitido um programa de televisão com os encontros de catequese da Etapa 

5 - Denver 1993. 

Local: RTP2 

Horário: quarta-feira, às 15h10 

Duração: 20 minutos. 

Posteriormente cada programa fica disponível no canal youtube da Agência Ecclesia: 

 https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia 

Os programas iniciaram-se na quarta-feira, dia 22 de Abril, e estendem-se até ao dia 10 de junho." 

1º ao 6º Catecismo 

Grupos “Say Yes” 

 

Para mais informações podem também ler o artigo na "Voz da Verdade":  

http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2 

https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia
http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2

