
A Palavra _________________________________________ 
Assunção de Nossa Senhora – 15 de Agosto 
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Apocalipse 11,19ª; 12,1-6ª.10ab. 
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 15,20-27: 
Evangelho – São Lucas 1,39-56: 
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em 
direcção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando  
Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do  
Espírito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto 
do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, 
logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no 
meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito 
da parte do Senhor». Maria disse então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito 
se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva: de hoje 
em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim 
maravilhas: Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração  
sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos.  
Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e 
aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericór-
dia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre». 
Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses e depois regressou a sua casa. 
 

Ano A - XX Domingo do Tempo Comum – 16 de Agosto 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 56,1.6-7. 
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta de São Paulo aos Romanos 11,13-15.29-32. 
Evangelho - São Mateus 15,21-28: 
Naquele tempo, Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma mulher  
cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: «Senhor, Filho de David, tem  
compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio». Mas Jesus 
não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe: «Atende-a, 
porque ela vem a gritar atrás de nós». Jesus respondeu: «Não fui enviado senão às ovelhas 
perdidas da casa de Israel». Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo: «Socorre
-me, Senhor». Ele respondeu: «Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos 
cachorrinhos». Mas ela replicou: «É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos comem 
das migalhas que caem da mesa de seus donos». Então Jesus respondeu-lhe: «Mulher, e 
grande a tua fé. Faça-se como desejas». E, a partir daquele momento, a sua filha ficou  
curada. 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

Depois, é cônsono à estrutura episcopal da Igreja o facto de, nas Igrejas particulares, caber 
aos Bispos enquanto sucessores dos Apóstolos a primeira responsabilidade pela realização, 
mesmo actualmente, do programa indicado nos Actos dos Apóstolos (cf. 2, 42-44): a Igreja 
enquanto família de Deus deve ser, hoje como ontem, um espaço de ajuda recíproca e  
simultaneamente um espaço de disponibilidade para servir mesmo aqueles que, fora dela, 
têm necessidade de ajuda. No rito de Ordenação Episcopal, o acto verdadeiro e próprio de 
consagração é precedido por algumas perguntas ao candidato, nas quais se exprimem os 
elementos essenciais do seu ofício e são-lhe lembrados os deveres do seu futuro ministério. 
Neste contexto, o Ordinando promete expressamente que será, em nome do Senhor, bondo-
so e compassivo com os pobres e todos os necessitados de conforto e ajuda. 

A Comunidade 

Assunção de Nossa  
Senhora 

 
Entrada 

Salve, ó Virgem Maria 
CEC.I.65/NCT.316  

 
Apresentação dos Dons 
O trigo que Deus semeou 

CT.751 
 
 

Depois da Comunhão 
A minha alma glorifica  

NCT.279 
 

Final 
Tu és a glória de Jerusalém 

NCT.292 
 

 
 

XX Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Louvai, louvai o Senhor 
CPD.269 

 
Apresentação dos Dons 

O Templo de Deus  
OC.192 

 
Depois da Comunhão 

Vós nos resgatastes – Az.O. 

 
Final 

Pedi e recebereis  
CEC.II.87 

A Bíblia____________________________________________ 
675. Segundo o Livro do Génesis, o que é que Lot deu a comer no jantar oferecido aos dois 
mensageiros que o visitaram? 
SOLUÇÃO - 674. Tito  (2 Cor 2,13). 



XIX Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta – 1.º Livro dos Reis 19,19ª.11-13ª  

“Sai e permanece no monte à espera do Senhor.” 

 

2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 9,1-5  

“Em Cristo digo a verdade, não minto, e disso me dá testemunho a consciên-

cia no Espírito Santo.” 

 

Evangelho – São Mateus 14,22-33  

“Tu és verdadeiramente o Filho de Deus.” 

Celebramos o décimo nono domingo do Tempo Comum. 

A liturgia da Palavra reflecte sobre a disponibilidade de Deus – sempre garantida - para 

permanecer no desenrolar da vida dos homens. Como resposta, todos devem acolher nos seus  

corações essa presença graciosa, movidos pela fé e pelo compromisso. 

A leitura do Primeiro Livro dos Reis recorda as origens da nossa fé e a aliança estabelecida 

com o Senhor que, ao manifestar-se perante Elias, se revela nas situações mais simples do dia a 

dia. 

A segunda leitura – da Carta aos Romanos – demonstra que nem sempre estamos  

disponíveis para responder às interpelações suscitadas pelo Senhor; no entanto, é nosso dever  

estarmos atentos aos desafios de Deus no seu infinito amor por todos nós. 

Na leitura do evangelho de São Mateus, o caminhar de Jesus sobre as águas recorda aos 

discípulos que Ele permanecerá sempre em união com todos, sejam quais forem as condições  

impostas, pela força da pregação da Palavra de Deus. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura –  Bendito sejas, Deus todo-poderoso, porque nos convidas a reconhecer-
Te no silêncio, como um sopro de vida, que renova a face da terra. Nós Te bendize-
mos, porque nos falas ao coração. Nós Te pedimos pelos pregadores e pelos catequis-
tas, chamados a dar a conhecer o teu rosto e a preparar o encontro conTigo.  

 
2.ª Leitura – Nós Te damos graças, Pai dos homens, que enviaste o teu Filho, adop-
tando um povo. Por Ele concedeste aos homens a Lei da vida, manifestaste as tuas 
promessas e ensinaste a rezar-Te. Com o apóstolo Paulo, nós Te pedimos pelo teu pri-
meiro povo, no qual o teu Filho tomou o rosto de homem.  

 
Evangelho – Cristo Jesus, mesmo quando somos ameaçados pelas tempestades da 
nossa terra, e a barca da tua Igreja é sacudida pelas vagas, nós Te bendizemos, por 
causa da tua ressurreição: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus! Com Pedro, nós Te 
suplicamos: salva-nos e acolhe-nos no teu regaço! Dá-nos o teu Espírito de confiança, 
para nos conduzir conTigo pelos caminhos da vida. Que a nossa oração se torne o res-
pirar da nossa alma, para que o nosso testemunho da confiança em Ti seja mais pro-
fundo e manifesto aos homens que vivem esquecidos do teu amor.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


