
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XII Domingo do Tempo Comum – 20 de Junho 

Primeira Leitura – Profeta – Livro de Job 38,1; 8-11  

Segunda Leitura – Apóstolo – 2ª Carta aos Coríntios 5,14-17 

Evangelho – São Marcos 4.35-41:  
«Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: «Passemos à  

outra margem do lago». Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em 
que estava sentado. Iam com Ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande  
tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia 
com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-n'O e disseram: «Mestre, não Te importas 
que pereçamos?» Jesus levantou-Se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar:  
«Cala-te e está quieto». O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos  
discípulos: «Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?» Eles ficaram cheios de 
temor e diziam uns para os outros: «Quem é este homem que até o vento e o mar Lhe  
obedecem?» 
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•  Domingo, 13 de Junho, às 10.30h., celebração dos sacramentos da iniciação cristã. 

•  Sexta-feira, 18, no Centro de Espiritualidade do Turcifal (Torres Vedras), Assembleia 
de representantes sobre a avaliação do Sínodo Diocesano (e dia 19). 

•  Sábado, 19, às 11h., catequese presencial dos catecúmenos adolescentes. 

A Bíblia____________________________________________ 
719. Segundo o Livro do Êxodo, que idade tinham Moisés e seu irmão Aarão quando  
ambos foram falar ao Faraó do Egipto em nome de todo o povo de Israel para serem  
libertados do cativeiro? 
SOLUÇÃO – 718. Toalha (Act 11,5). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XII Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Deus vive na sua morada santa 

NCT 217 
 

Apresentação dos Dons 

Tomai, Senhor – CPD.532 
 

Comunhão 
Bendito sejas - AC 

 

Depois da Comunhão 

Deus, vinde em meu auxílio 

NCT.87 
 

Final 

Sede a rocha – CEC.II.33 

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 

42. É preciso investir muito mais na pesquisa para se entender melhor o comportamento 
dos ecossistemas e analisar adequadamente as diferentes variáveis de impacto de qualquer  
modificação importante do meio ambiente. Visto que todas as criaturas estão interligadas, 
deve ser reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma, e todos nós, seres  
criados, precisamos uns dos outros. Cada território detém uma parte de responsabilidade 
no cuidado desta família, pelo que deve fazer um inventário cuidadoso das espécies que 
alberga a fim de desenvolver programas e estratégias de protecção, cuidando com  
particular solicitude das espécies em vias de extinção. 
43. Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem  
direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos  
deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo actual de desenvolvi-
mento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. 
44. Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas  
cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente 
de emissões tóxicas mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição  
visiva e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando  
energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente,  
apresentam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é  
conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais submersos de cimento, 
asfalto, vidro e metais, privados do contacto físico com a natureza. 



XI Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profecia de Ezequiel 17, 22-24  

"Eu, o Senhor, digo e faço. "  

 

2ª Leitura -  Epístola aos Coríntios 5,6-10  

"Receba cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o 

bem, quer o mal."  
 

Evangelho – Marcos 4, 26-34  

" A menor de todas as sementes torna-se a maior de todas as plantas da horta."  

A liturgia deste domingo – o décimo primeiro do Tempo Comum – traduz-se num convite 

à esperança em Deus, pois é Ele que, dentro do seu plano de salvação, nos conduz à felicidade 

plena.  

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel recorda que Deus nunca esquece a Aliança e as 

promessas que faz ao seu Povo. O profeta assinala que assim como a partir de um pequeno ramo, 

Deus cria uma árvore frondosa, assim também o Povo de Deus  cresce com a sua protecção.  

Na segunda leitura – da Carta aos Coríntios -, tomamos consciência de que ao longo da 

vida devemos dar testemunho da nossa fé e viver cada dia como uma caminhada ao encontro do 

Senhor. Cumpre a todos os cristãos atingir um dia a vida plena e definitiva que Ele nos prometeu.  

No Evangelho de São Marcos, o Reino de Deus é comparado a uma sementeira. Tal  

como a semente lançada à terra demora algum tempo a germinar e a crescer, também acontece 

com a mensagem de salvação do Senhor: propaga-se lentamente mas, devido à força da Palavra 

de Deus, acaba por desenvolver-se e chegar a todo o mundo.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Bendito seja o teu nome, Pai nosso, Deus da humildade, porque Jesus 
Cristo, teu Filho, inaugurou entre nós o teu Reino com os meios pobres que Tu prefe-
res para as tuas obras, sem espectacularidade deslumbrante, sem impaciência avassala-
dora. Assim cresce o teu Reino porque é obra da tua graça  

 
2.ª Leitura – Senhor, dá-nos a convicção de que estamos a caminho de Ti mesmo ha-
bitando por agora uma morada passageira. Por isso, que saibamos viver na total confi-
ança e disponibilidade na difusão do teu Reino. O que é importante durante a vida é ser 
agradável ao Senhor em todas as circunstâncias.  

 
Evangelho – Senhor, dá-nos a confiança plena de quem Vos procura no desempenho 
da sua missão neste mundo. Concede-nos a força interior e imparável da vivência no 
teu Reino, que ultrapassa todas as barreiras, que nos envolve nas pequenas tarefas do 
dia a dia, sem vaidade nem pretensas cobiças. Germinem em nós as raízes cujos come-
ços humildes e silenciosos, mas eficazes, nos transmitem esperança perante o derrotis-
mo impaciente. Concede-nos, Senhor, intensificar a oração e a contemplação, como 
fruto do teu Espírito, para alcançar o esplendor do teu Reino na pequena semente que 
desafia as intempéries da vida, na esperança da tua vinda para sempre.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


