
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - XXIII Domingo do Tempo Comum – 6 de Setembro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Ezequiel - 33,7-9. 
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos -13,8-10. 
Evangelho – São Mateus 18,15-20: 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele 
e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 
mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou 
três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja; e se também 
não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos 
digo: Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu; e tudo o que desligardes na terra 
será desligado no Céu. Digo-vos ainda: Se dois de vós se unirem na terra para pedirem 
qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus. Na verdade, onde 
estão dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles». 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

A oração, como meio para haurir continuamente força de Cristo, torna-se aqui uma urgência 
inteiramente concreta. Quem reza não desperdiça o seu tempo, mesmo quando a situação 
apresenta todas as características duma emergência e parece impelir unicamente para a 
acção. A piedade não afrouxa a luta contra a pobreza ou mesmo contra a miséria do 
próximo. A Beata Teresa de Calcutá é um exemplo evidentíssimo do facto que o tempo 
dedicado a Deus na oração não só não lesa a eficácia nem a operosidade do amor ao 
próximo, mas é realmente a sua fonte inexaurível. Na sua carta para a Quaresma de 1996, 
esta Beata escrevia aos seus colaboradores leigos: «Nós precisamos desta união íntima com 
Deus na nossa vida quotidiana. E como poderemos obtê-la? Através da oração». 
37. Chegou o momento de reafirmar a importância da oração face ao activismo e ao 
secularismo que ameaça muitos cristãos empenhados no trabalho caritativo. Obviamente o 
cristão que reza, não pretende mudar os planos de Deus nem corrigir o que Deus previu; 
procura, antes, o encontro com o Pai de Jesus Cristo, pedindo-Lhe que esteja presente, com 
o conforto do seu Espírito, nele e na sua obra. A familiaridade com o Deus pessoal e o 
abandono à sua vontade impedem a degradação do homem, salvam-no da prisão de 
doutrinas fanáticas e terroristas. Um comportamento autenticamente religioso evita que o 
homem se arvore em juiz de Deus, acusando-O de permitir a miséria sem sentir compaixão 
pelas suas criaturas. Mas, quem pretender lutar contra Deus tomando como ponto de apoio o 
interesse do homem, sobre quem poderá contar quando a acção humana se demonstrar 
impotente? 
38. É certo que Job pôde lamentar-se com Deus pelo sofrimento, incompreensível e 
aparentemente injustificado, presente no mundo. Assim se exprime ele na sua dor: « Oh! Se 
pudesse encontrá-Lo e chegar até ao seu próprio trono! (...) Saberia o que Ele iria responder-
me e ouviria o que Ele teria para me dizer. Oporia Ele contra mim o seu grande poder? (...) 
Por isso, a sua presença me atemoriza; contemplo-O e tremo diante d'Ele. Deus enervou o 
meu coração, o Omnipotente encheu-me de terror » (23, 3.5-6. 15-16). Muitas vezes não nos 
é concedido saber o motivo pelo qual Deus retém o seu braço, em vez de intervir. Aliás Ele 
não nos impede sequer de gritar, como Jesus na cruz: «Meu Deus, meu Deus, porque Me 
abandonaste?» (Mt 27, 46). Num diálogo orante, havemos de lançar-Lhe em rosto esta 
pergunta: «Até quando esperarás, Senhor, Tu que és santo e verdadeiro?» (Ap 6, 10). Santo 
Agostinho dá a este nosso sofrimento a resposta da fé: «Si comprehendis, non est Deus – se 
O compreendesses, não seria Deus».O nosso protesto não quer desafiar a Deus, nem 
insinuar n'Ele a presença de erro, fraqueza ou indiferença.  

A Bíblia____________________________________________ 
678. Num discurso de Estêvão, inserido no Livro dos Actos dos Apóstolos, de que região 
diz ele ter vindo Abraão chamado por Deus? 
SOLUÇÃO - 677. Ouro (Ex 25, 31). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XXIII Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Onde haja caridade  

 NCT.129 

 

Apresentação dos Dons 

Escuta Israel  

CEC.II.136/OC.94 

 

Depois da Comunhão 

Dá-nos um coração  

CT.387   

 

Final 

Se vos amardes – NCT.274 

Cartório Paroquial  

 Terça-feira a Sábado: das 17 

(dezassete) às 19 (dezanove) 

horas. 

Celebrações de Missas 

 Sábado: 19 (dezanove) horas.  

 Domingo: 11 (onze) horas.  

 Quarta-feira: 18.30 (dezoito e 

trinta) horas. 
 

Atendimento do Pároco 

 Quarta-feira a Sábado: das 17 

(dezassete) às 18.30 (dezoito e 

trinta) horas. 



XXII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta – Livro de Jeremias 20,7-9  

“Vós me seduzistes, Senhor, e eu me deixei seduzir.” 
 

2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 12,1-2  
“Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação 
espiritual da vossa mente.” 
 

Evangelho – São Mateus 16,21-27  

“Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” 

 Celebramos o vigésimo segundo domingo do Tempo Comum. 

 A liturgia da Palavra centra-se no tema da cruz e em só podermos ter acesso à vida eterna, 

se ao longo da nossa existência praticarmos o amor e a doação sincera aos nossos irmãos. 

 Na primeira leitura, o profeta Jeremias lamenta-se por ter sido tão mal recebido pelo povo 

de Israel, apesar de se apresentar em nome de Deus, o que o levou ao desânimo e à tentação de 

abandonar a sua missão. No entanto, foi a palavra de Deus que prevaleceu e ele acabou por seguir 

o projecto divino a seu respeito. 

 A segunda leitura – da Carta de São Paulo aos Romanos – convida-nos a oferecer a Deus 

toda a nossa vida, vivendo fielmente, isto é, de acordo com os preceitos do Senhor. Para tal urge 

suplicar o dom do discernimento, o que nos encaminha para aquilo que agrada ao Senhor e para a 

conquista da nossa felicidade. 

 A leitura do evangelho de São Mateus apresenta-nos o apóstolo Pedro na tentativa de 

convencer Jesus a não aceitar a condenação pela cruz. Como resposta, Jesus enaltece perante os 

discípulos o valor da aceitação do sacrifício da cruz como condição necessária para alguém se 

tornar seguidor da sua Palavra. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Bendito sejas, Deus de santidade, que nos chamas a ser santos como Tu 
mesmo és santo. Nós Te louvamos pelos profetas que nos envias em todo o tempo 
como sentinelas, para vigiar o nosso caminho e para nos firmar na fé. Que o teu 
Espírito nos purifique das más condutas que desvalorizam o nosso testemunho. 

 
2.ª Leitura – Nós Te damos graças, Deus de amor, pela Lei viva que nos deste em 
Jesus e pelos teus apóstolos. Ela é comunicação do teu Espírito. Nós reconhecemos a 
imensa dívida de amor que temos para conTigo. Que o teu Espírito nos torne 
conscientes da dívida de mútuo amor de uns para com os outros.  
 
Evangelho – Deus justo e bom, se eu não interpelar o meu irmão em perigo de se 
perder, fico em dívida para conTigo, porque me torno cúmplice do mal que não me 
esforço de impedir. Que o teu Espírito seja para mim fonte de discernimento e de 
coragem! Que eu procure não somente a sinceridade de Pedro, aquele que puseste à 
frente dos teus discípulos, mas também o exame de muitos dos meus actos, por vezes 
tão longe do teu projecto de vida a meu respeito. Só assim ganharei a vida sem perder 
nada do que cada homem deve conquistar ao longo dos seus dias.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


