
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XI Domingo do Tempo Comum – 13 de Junho 

Primeira Leitura – Profeta – Livro de Ezequiel 17,22-24. 

Segunda Leitura – Apóstolo – 2ª Carta aos Coríntios 5,6-10. 

Evangelho – São Marcos 4,26-34: «Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino de 
Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, 
enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro 
a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, 
logo mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: «A que 
havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É 
como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes 
que há sobre a terra; mas, depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de 
todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem 
abrigar-se à sua sombra». Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas 
como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas; 
mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos.» 
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A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 6 de Junho, às 10.30h., celebração dos sacramentos da iniciação cristã. 

 Sexta-feira, 11, às 18.30h., missa da Solenidade do Sagrado Coação de Jesus. 

 Sábado, 12, às 11h., catequese presencial dos catecúmenos adolescentes; às 12h., 
preparação da liturgia dos sacramentos da iniciação cristã. 

 Domingo, 13 de Junho, às 10.30h., celebração dos sacramentos da iniciação cristã. 
 
A Bíblia____________________________________________ 
718. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, a que objecto a descer do céu se referia São 
Pedro na visão que teve na cidade de Jope? 
SOLUÇÃO – 717. Aarão (Ex 7,1). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XI Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Escutai Senhor a voz – CPD.182 
 

Apresentação dos Dons 

Senhor, Pai Santo - AC 
 

Comunhão 

Quem comer deste pão  

NCT.272 
 

Depois da Comunhão 

Quem quiser ser grande 

 NCT.555 
 

Final 

A semente é a Palavra 

CEC.II.79/NCT.256 

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 

40. Os oceanos contêm não só a maior parte da água do planeta, mas também a maior parte 
da vasta variedade dos seres vivos, muitos deles ainda desconhecidos para nós e ameaçados 
por diversas causas. Além disso, a vida nos rios, lagos, mares e oceanos, que nutre grande 
parte da população mundial, é afectada pela extracção descontrolada dos recursos ictíicos, 
que provoca drásticas diminuições dalgumas espécies. E no entanto continuam a 
desenvolver-se modalidades selectivas de pesca, que descartam grande parte das espécies 
apanhadas. Particularmente ameaçados estão organismos marinhos que não temos em 
consideração, como certas formas de plâncton que constituem um componente muito 
importante da cadeia alimentar marinha e de que dependem, em última instância, espécies 
que se utilizam para a alimentação humana. 
41. Passando aos mares tropicais e subtropicais, encontramos os recifes de coral, que 
equivalem às grandes florestas da terra firme, porque abrigam cerca de um milhão de 
espécies, incluindo peixes, caranguejos, moluscos, esponjas, algas e outras. Hoje, muitos 
dos recifes de coral no mundo já são estéreis ou encontram-se num estado contínuo de 
declínio: «Quem transformou o maravilhoso mundo marinho em cemitérios subaquáticos 
despojados de vida e de cor?» Este fenómeno deve-se, em grande parte, à poluição que 
chega ao mar resultante do desflorestamento, das monoculturas agrícolas, das descargas 
industriais e de métodos de pesca destrutivos, nomeadamente os que utilizam cianeto e 
dinamite. É agravado pelo aumento da temperatura dos oceanos. Tudo isso nos ajuda a 
compreender como qualquer acção sobre a natureza pode ter consequências que não 
advertimos à primeira vista e como certas formas de exploração de recursos se obtêm à 
custa duma degradação que acaba por chegar até ao fundo dos oceanos. 



X Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Génesis 3, 9-15.  

“Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a 

descendência dela.” 
 

2ª Leitura -  Apóstolo - 2.ª Carta aos Coríntios 4, 13-5,1.  

“Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis: as coisas 

visíveis são passageiras ao passo que as invisíveis são eternas.”  
 

Evangelho – São Marcos 3, 20-35.  

“Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».” 

Celebramos hoje o Décimo Domingo do Tempo Comum. 

A liturgia da Palavra coloca toda a humanidade em confronto com o projecto de Deus 

desde sempre na luta contra o mal. Desta forma, está bem perto de cada homem, das suas opções, 

dos seus caminhos, do seu ideal de vida. 

Na primeira leitura - do Livro do Génesis -, a consciência cristã é alertada para as 

consequências do pecado. Nós concebemos e adoramos um Deus misericordioso, compreensivo, 

acolhedor, mas também justo. Deus quer-nos responsáveis pelos nossos actos, a causa do mal 

simbolizada pela figura de Eva. 

 Na segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, somos convidados a reflectir sobre nós 

próprios, sobre o valor da nossa existência. Devemos construir em nós o “homem interior”, na 

procura do invisível, embora votado a uma morada passageira, o tempo de vida de cada um neste 

mundo. 

No evangelho de São Marcos encontramos a própria família de Jesus com a dificuldade 

notória em aceitar as suas palavras: não são os laços de sangue que definem a nossa fidelidade, 

mas o cumprimento da vontade de Deus numa luta permanente contra o mal. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Bendito seja o teu nome, Deus Pai Santo, porque Jesus Cristo é mais 
forte do que o mal e o pecado que tentam dominar-nos. Ele venceu na cruz o poder das 
trevas e abriu o caminho da vitória sobre tudo o que é mal e pecado: numa palavra, a 
miséria humana, o egoísmo e a falta de amor.  

 
2.ª Leitura – Livra-nos, Senhor Deus, de nós mesmos, dos nossos medos e dores, das 
nossas fugas, rotinas e mecanismos de defesa, para que não fechemos o nosso coração 
diante de Ti, desafiando o teu amor. Dá-nos a liberdade e o fascínio da tua luz, para 
que a tua graça seja a nossa fortaleza, e a tua ternura a nossa esperança.  

 
Evangelho – Meu Senhor e meu Deus, é dentro de mim mesmo que encontro as 
maiores dificuldades na caminhada como cristão. Como Tu, Senhor Jesus, encontraste 
no meio dos teus parentes, dentro da tua família, entre os que não compreendiam a tua 
entrega à missão que o Pai Te confiara. Não era a Ti próprio que muitos atribuíam as 
obras em favor dos outros. Não acreditavam no teu Espírito, no poder de Deus em Ti. 
Mas a vontade do Pai é que Te movia. Faz-me também perseverante no cumprimento 
da tua vontade, para pertencer à tua família, à Igreja, que fundaste com o testemunho e 
a dedicação dos apóstolos teus seguidores.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


