
A Palavra _________________________________________ 
XXIV Domingo do Tempo Comum – 13 de Setembro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Ben-Sirá 27,33-28,9.  
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 14,7-9. 
Evangelho – São Mateus 18,21-35: 
Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu irmão me ofender, 
quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes?». Jesus respondeu: «Não te digo até 
sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um 
rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um 
homem que devia dez mil talentos. Não tendo com que pagar, o senhor mandou que fosse 
vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o 
servo prostrou-se a seus pés, dizendo: ‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’. 
Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao 
sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem denários.  
Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: ‘Paga o que me deves’. Então o 
companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: ‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’. 
Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. 
Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao 
senhor tudo o que havia sucedido. Então, o senhor mandou-o chamar e disse: ‘Servo mau, 
perdoei-te tudo o que me devias, porque mo pediste. Não devias, também tu, compadecer-te 
do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’. E o senhor, indignado, entregou-o aos 
verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai celeste, 
se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração». 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

Para o crente, não é possível pensar que Ele seja impotente, ou então que «esteja a 
dormir» (cf. 1 Re 18, 27). Antes, a verdade é que até mesmo o nosso clamor constitui, como 
na boca de Jesus na cruz, o modo extremo e mais profundo de afirmar a nossa fé no seu 
poder soberano. Na realidade, os cristãos continuam a crer, não obstante todas as 
incompreensões e confusões do mundo circunstante, «na bondade de Deus e no seu amor 
pelos homens» (Tt 3, 4). Apesar de estarem imersos como os outros homens na 
complexidade dramática das vicissitudes da história, eles permanecem inabaláveis na 
certeza de que Deus é Pai e nos ama, ainda que o seu silêncio seja incompreensível para 
nós. 
39. A fé, a esperança e a caridade caminham juntas. A esperança manifesta-se praticamente 
nas virtudes da paciência, que não esmorece no bem nem sequer diante de um aparente 
insucesso, e da humildade, que aceita o mistério de Deus e confia n'Ele mesmo na 
escuridão. A fé mostra-nos o Deus que entregou o seu Filho por nós e assim gera em nós a 
certeza vitoriosa de que isto é mesmo verdade: Deus é amor! Deste modo, ela transforma a 
nossa impaciência e as nossas dúvidas em esperança segura de que Deus tem o mundo nas 
suas mãos e que, não obstante todas as trevas, Ele vence, como revela de forma 
esplendorosa o Apocalipse, no final, com as suas imagens impressionantes. A fé, que toma 
consciência do amor de Deus revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, suscita por 
sua vez o amor. Aquele amor divino é a luz — fundamentalmente, a única — que ilumina 
incessantemente um mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. O amor é 
possível, e nós somos capazes de o praticar porque criados à imagem de Deus. Viver o amor 
e, deste modo, fazer entrar a luz de Deus no mundo: tal é o convite que vos queria deixar 
com a presente Encíclica. 

A Bíblia____________________________________________ 
679. Segundo o Livro do Levítico, até quando se devia prolongar a debulha do trigo? 
SOLUÇÃO – 678.  Mesopotâmia (Act 7,2). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XXIV Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Como é admirável  

BML 77,93/NCT.257 

 

Apresentação dos Dons 

Dou-vos um mandamento novo 

NCT.240 

 

Depois da Comunhão 

Bendito sejas - AC 

 

Final 

O Senhor misericordioso 

 NCT.607 

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 e Sábado: das 17 

(dezassete) às 18.30 (dezoito e 

trinta) horas. 



XXIII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta – Livro de Ezequiel 33,7-9  

"Coloquei-te como sentinela na Casa de Israel."  

 
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 13,8-10 
“Amarás o próximo como a ti mesmo.” 

 
Evangelho – São Mateus 18,15-20  

“Tudo o que ligares na terra será ligado no céu.” 

Celebramos o Vigésimo Terceiro Domingo do Tempo Comum. 

A liturgia da Palavra convida-nos a sermos responsáveis não apenas por nós próprios, mas 

também por todos os que nos envolvem na caminhada da vida neste mundo. A caridade a todos 

deve comprometer sem excepão. 

Na primeira leitura – do Livro de Ezequiel -, o profeta assume-se como guardião de todos 

os homens, chamado especialmente à responsabilidade por todos os que se desviam dos 

caminhos de Deus. 

Da Carta aos Romanos, a segunda leitura enaltece a caridade como base e ponto 

culminante da nossa fé. Comporta em si, verdadeiramente, uma dívida sem limite, connosco e 

com o nosso próximo. 

A leitura do Evangelho de São Mateus insiste no mesmo mandamento do Senhor: cada um 

de nós torna-se responsável pela ajuda constante aos irmãos, no diálogo acolhedor e frutuoso, 

acima dos erros, das desatenções e do desprezo pelo próximo. 

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 guiar. 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 irmão em vias de se perder, 
estou 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 a paz que eu devo ao meu irmão encontre a raiz na minha relação conTigo pela 
oração e pela prática da tua Palavra. Tu estás presente em mim sempre que eu estou 
com os outros. Que a tua presença não me abandone e me fortaleça não apenas na 
oração mas ainda em todos os actos da minha vida.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


