
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - X Domingo do Tempo Comum – 6 de Junho 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Génesis 3,9-15. 
Segunda Leitura – Apóstolo – 2.ª Carta aos Coríntios 4,13-5,1. 
Evangelho – São Marcos 3,20-35:  
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente, 
de modo que nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se 
a caminho para O deter, pois diziam: «Está fora de Si». Os escribas que tinham descido de 
Jerusalém diziam: «Está possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo chefe dos demónios que 
Ele expulsa os demónios». Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: 
«Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal 
reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não 
pode aguentar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode 
subsistir: está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os 
bens, sem primeiro o amarrar: só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo: Tudo 
será perdoado aos filhos dos homens: os pecados e blasfémias que tiverem proferido: mas 
quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de pecado eterno». 
Referia-Se aos que diziam: «Está possesso dum espírito impuro». Entretanto, chegaram sua 
Mãe e seus irmãos, que, ficando fora, mandaram-n'O chamar. A multidão estava sentada 
em volta d'Ele, quando Lhe disseram: «Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura». 
Mas Jesus respondeu-lhes: «Quem é minha Mãe e meus irmãos?» E, olhando para aqueles 
que estavam à sua volta, disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de 
Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».  
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• Domingo, 30 de Maio, na missa das 11h., celebração da 1ª Comunhão; Festa Diocesana da 
Família. 

• Quarta-feira, 2 de Junho, às 19h., Eucaristia. 

• Quinta-feira, 3, às 11 horas, missa da Solenidade do Corpo de Deus. 

A Bíblia____________________________________________ 
717. Segundo o Livro do Êxodo, quem é que Deus designou profeta para Moisés? 
SOLUÇÕES: - 716. Doença  (Gal 4,13). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

X Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Se cumprirdes – CEC.I.152 
 

Apresentação dos Dons 

A Vós, Deus e Senhor – NCT.185 
 

Comunhão 

Se vos amardes – NCT.274/R.428 
Justos e verdadeiros - NCT.606 

 

Depois da Comunhão 

O Senhor misericordioso  

NCT.607. 
 

Final 

Senhor, eu creio que sois Cristo 
CEC.II.42 

Cartório Paroquial: 

• Terça-feira a Sábado: 
   17h. às 19h. 

 
Missas: 

• Quarta e Quinta-feira, às    
  18.30h. 

• Sábado, às 19h. 

• Domingo, às 11h. 

 
Atendimento do Pároco: 

• Quarta a Sexta-feira: 
   17h. às 18h. 

A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco 

Todavia, ao falar sobre estes lugares, impõe-se um delicado equilíbrio, porque não é possí-
vel ignorar também os enormes interesses económicos internacionais que, a pretexto de cui-
dar deles, podem atentar contra as soberanias nacionais. Com efeito, há «propostas de inter-
nacionalização da Amazónia que só servem aos interesses económicos das corporações in-
ternacionais».[24] É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações da socie-
dade civil que sensibilizam as populações e colaboram de forma crítica, inclusive utilizando 
legítimos mecanismos de pressão, para que cada governo cumpra o dever próprio e não-
delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem se vender a 
espúrios interesses locais ou internacionais. 
39. Habitualmente também não se faz objecto de adequada análise a substituição da flora 
silvestre por áreas florestais com árvores, que geralmente são monoculturas. É que pode 
afectar gravemente uma biodiversidade que não é albergada pelas novas espécies que se 
implantam. Também as zonas húmidas, que são transformadas em terrenos agrícolas, per-
dem a enorme biodiversidade que abrigavam. É preocupante, nalgumas áreas costeiras, o 
desaparecimento dos ecossistemas constituídos por manguezais. 



Solenidade da Santíssima Trindade 

1ª Leitura - Profeta - Livro do Deuteronómio 4, 32-34.39-40  

"O Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá em baixo na terra, e não há 

outro." 
 

2ª Leitura -  Apóstolo - Epístola aos Romanos 8, 14-17  

"Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." 
 

Evangelho – São Mateus 28, 1~20  

"Ide e ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo." 

Celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade ao retomar o Tempo Comum.  

Na liturgia do domingo, somos convidados a contemplar Deus sob diversos rostos: Aquele 

que é família, comunidade à volta do projecto de vida animado pelo seu amor infinito. 

Na primeira leitura - do Livro do Deuteronómio -, Deus manifesta-se a Moisés 

não só como o Criador do Universo, mas também como Aquele que está sempre próximo de cada 

homem para lhe indicar o caminho da felicidade sem fim. 

Na segunda leitura - da Carta aos Romanos -, recordamos que foi Jesus que nos ensinou a 

tratar Deus como nosso Pai. E pelo seu Espírito, a acompanhar o seu Povo em todas as situações, 

como filho e herdeiro da felicidade plena. 

No Evangelho de São Mateus, Jesus convida os onze discípulos para a missão de ensinar 

os homens a amar a Deus. Ele continua para sempre vivo, no seio das três pessoas da Santíssima 

Trindade, presentes no mais íntimo de cada um de nós pelos dons da fé e do baptismo. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Como é admirável, Senhor, Pai eterno, a tua obra em favor de todos os 
homens. A tua voz ressoa por toda a terra convidando à vivência da felicidade plena. 
Que, ao menos, Senhor do Universo, cada um de nós corresponda ao teu amor infinito 
com a prática dos Mandamentos.  

 
2.ª Leitura – Senhor nosso Deus, o teu Espírito continua a inundar-nos com a tua  
graça para vivermos neste mundo segundo a tua vontade. Mas só Tu nos conduzes  
como filhos, herdeiros de uma promessa de sabedoria e de misericórdia. Senhor, que 
não vivamos como escravos de nós mesmos, mas como teus filhos.  

 
Evangelho – Neste dia, ó Deus Infinito, nós Te proclamamos Deus Pai, Deus Filho e 
Deus Espírito Santo, como o único Deus autor da vida. Bendito sejas, Deus Pai, que 
por Cristo e pelo Espírito nos fazes teus filhos e nos admites na Trindade do teu amor. 
Concede-nos que assumamos a nossa adopção filial, vivendo segundo o Espírito e  
vencendo as obras da carne. Para isso, livra-nos da tirania dos ídolos de morte:  
dinheiro, luxúria, soberba, poder, aos quais por vezes prestamos um culto vazio de  
sentido. Não queremos outro Deus a não ser o que foi manifestado no Senhor Jesus 

Cristo. 
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 A Igreja dá testemunho da sua fé na Santíssima Trindade durante a recitação do CREDO.  

Conheces esta oração? 

 Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mt 28,16-20 

Abaixo encontras uma ilustração para colorir, sobre a passagem que acabaste de ler. 

CREIO EM  DEU PAI  

TODO–PODEROSO, 

CRIADOR DO CÉU E DA 

TERRA… 

 Também tu, ao longo dos diversos momentos do dia, podes recordar estas coisas, benzendo-te: 

CREIO EM JESUS CRISTO, 

SEU FILHO UNIGÉNITO 

E NOSSO SENHOR… 

CREIO NO  

ESPÍRITO SANTO, 

QUE É SENHOR E 

DÁ A VIDA. 

Antes de comer! 
Antes de ires dormir! Quando acordas! 



Solenidade do Corpo de Deus 

Primeira Leitura – Profeta – Livro do Êxodo 24.3-8 

“Faremos tudo o que o Senhor ordenou.” 
 

Segunda Leitura – Apóstolo - Carta aos Hebreus 9. 11-15 

“Não derramou sangue de cabritos e novilhos, mas o seu próprio sangue e  

alcançou-nos uma redenção eterna.” 

 

Evangelho – São Marcos 14.12-16;22-26 

“Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?” 

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

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

Do Livro do Êxodo, colhemos a narrativa da entrega da Lei, firmada pela Aliança  

contraída entre o Deus Único e o povo de Israel, selada com a oferta de um sacrifício ritual em 

que o sangue é testemunha do vínculo estabelecido. Deste modo, a vontade do povo ficava para 

sempre comprometida com a vontade de Deus. 

Jesus Cristo é chamado, na Carta aos Hebreus, “o sumo-sacerdote dos bens futuros” e, por 

isso, é muito superior aos sacerdotes da Antiga Lei. No Santuário do Deus Único e guiado pelo 

Espírito, ofereceu o seu próprio sangue, infinitamente mais valioso que as ofertas de animais nos 

sacrifícios da Antiga Aliança. 

A leitura do evangelho de São Marcos regista os preparativos para a realização da Última 

Ceia. Aconteceram por altura da Páscoa ou da festa dos Pães Ázimos, que recordavam a saída  

precipitada da terra do Egipto, ocorrida há vários séculos. É sobre o pão e o vinho que Senhor  

recita a bênção, como sinal da Nova Aliança, que Ele havia de garantir na oferta da Cruz depois 

de rezar com os apóstolos e ser entregue por Judas Iscariotes no encontro do Monte das Oliveiras.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura – Senhor, Pai Santo, também eu faço parte do povo que 
se comprometeu definitivamente conTigo desde o dia do Baptismo. 
Também eu, neste dia, quero dizer-Te que farei tudo o que for da tua vontade. 
Que, ao participar na Eucaristia, eu me sinta mais vinculado a Ti pelo sangue  
que verteste para a minha salvação. 
 
2.ª Leitura – Senhor, Pai Santo, não foram os sacrifícios de cabritos, touros 
ou vitelas, que o teu Filho e nosso irmão ofereceu por todos nós. O seu próprio 
sangue vertido no alto da cruz é a garantia suprema da nossa eterna salvação. 
Faz-nos agradecidos, Pai Santo, ao infinito amor do teu Filho por todos nós. 
 
Evangelho - Hoje, Pai Santo, a nossa oração é de profunda gratidão pelo 
sacramento do Corpo e Sangue de Cristo que nos deixou como memorial do seu 
amor sem medida, como Páscoa cristã e como sacrifício da Nova Aliança. 
Faz, Senhor, que a Eucaristia dominical e diária renove a vida da nossa comunidade.  
Que ofereçamos em cada dia o sacrifício espiritual de nós mesmos como vítimas 
agradáveis à tua majestade. Que o teu Espírito, Senhor, dê novo alento às nossas  
assembleias eucarísticas; que Ele nos conduza à prática do amor e do testemunho  
da esperança.                 
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 Eis alguns dos símbolos da Páscoa Judaíca. 

Percorre labirinto e descobre o seu significado! 

 Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mc 14, 12-25.22-26. 

Abaixo encontras uma ilustração para colorir, sobre a passagem que acabaste de ler. 

Na noite da libertação, os judeus marcaram 

as suas casas com sangue de cordeiro… E o 

Senhor passou por ali com sinais e prodígios! 

É o símbolo da festa: quando 

os judeus abandonaram o 

Egipto não tiveram tempo de 

deixar levedar a massa…  

pois o seu Senhor estava a 

libertá-los! 

É o símbolo da alegria 

e da festa… 

O Senhor liberta o Seu 

ovo e condu-lo à Terra 

Prometida! 


