
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XIII Domingo do Tempo Comum – 27 de Junho 
Primeira Leitura – Profeta – Livro da Sabedoria 1,13-15;2.23-24.  
Segunda Leitura – Apóstolo – 2ª Carta aos Coríntios 8,7.9.13-15. 
Evangelho – São Marcos 5, 21-24,35b-43:  

«Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do 
lago, reuniu-se grande multidão à sua volta, e Ele deteve-Se à beira-mar. Chegou então um 
dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-Lhe com 
insistência: «A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, para que se salve e 
viva». Jesus foi com ele, seguido por grande multidão, que O apertava de todos os lados. 
Entretanto, vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque estás 
ainda a importunar o Mestre?» Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da 
sinagoga: «Não temas; basta que tenhas fé». E não deixou que ninguém O acompanhasse, a 
não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da 
sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço com gente que chorava e gritava. Ao entrar, 
perguntou-lhes: «Porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu; 
está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando 
consigo apenas o pai da menina e os que vinham com Ele, entrou no local onde jazia a 
menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talitha Kum», que significa: «Menina, Eu te ordeno: 
levanta-te». Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha doze anos. 
Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou insistentemente que ninguém 
soubesse do caso e mandou dar de comer à menina.» 
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 Quinta-feira, 24 de Junho, Solenidade do Nascimento de São João Baptista. 

 Sábado, 26, às 11h., catequese presencial do grupo de catecúmenos adolescentes. 

 Domingo, 27, às 16h., na igreja do Mosteiro dos Jerónimos, ordenações presbiterais e 
diaconais. 

A Bíblia____________________________________________ 
720. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, quantos homens vieram de Cesareia depois 
da visão de Pedro na cidade de Jope? 
SOLUÇÕES: - 719. Moisés, 80 anos; Aarão, 83 anos (Êx 7,7). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XIII Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Louvai, Louvai o Senhor  

NCT.221 
 

Apresentação dos Dons 

Como é agradável a vossa morada 

OC.62 
 

Comunhão 

Vós sereis meus amigos  

 NCT.128 
 

Depois da Comunhão 

Grandes e admiráveis – NCT.611 
 

Final 

O Senhor ressuscitou – NCT.211 

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 

45. Nalguns lugares, rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou difícil  o acesso 
dos cidadãos a áreas de especial beleza; noutros, criaram-se áreas residenciais 
«ecológicas» postas à disposição só de poucos, procurando-se evitar que outros entrem a 
perturbar uma tranquilidade artificial. Muitas vezes encontra-se uma cidade bela e cheia de 
espaços verdes e bem cuidados nalgumas áreas «seguras», mas não em áreas menos 
visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. 
46. Entre os componentes sociais da mudança global, incluem-se os efeitos laborais 
dalgumas inovações tecnológicas, a exclusão social, a desigualdade no fornecimento e 
consumo da energia e doutros serviços, a fragmentação social, o aumento da violência e o 
aparecimento de novas formas de agressividade social, o narcotráfico e o consumo 
crescente de drogas entre os mais jovens, a perda de identidade. São alguns sinais, entre 
outros, que mostram como o crescimento nos últimos dois séculos não significou, em 
todos os seus aspectos, um verdadeiro progresso integral e uma melhoria da qualidade de 
vida. Alguns destes sinais são ao mesmo tempo sintomas duma verdadeira degradação 
social, duma silenciosa ruptura dos vínculos de integração e comunhão social. 



XII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Job 38,1.8-11  

"Chegarás até aqui e não irás mais além, aqui se quebrará a altivez das tuas 

vagas" 
 

2ª Leitura -  Apóstolo - Segunda Carta aos Coríntios 5.14-17  

"As coisas antigas passaram: tudo foi renovado."  
 

Evangelho – São Marcos 4, 35-41  

"Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?" 

Celebramos neste dia o décimo segundo Domingo do Tempo Comum. 

O poder do Deus Todo Poderoso manifestado nas leis da natureza encontrou em Jesus 

Cristo a sua expressão mais perfeita, não apenas na faina dos apóstolos no Mar da Galileia, como 

sobretudo na sua Morte e Ressurreição. 

A primeira leitura – do Livro de Job - anuncia um Deus superior a tudo e a todas coisas, 

autor de um novo plano de salvação. Deus é, por vezes, incompreendido pelo homem, que não 

entende o que lhe é exigido. No entanto, se o homem entra em si mesmo, ser-lhe-á fácil descobrir 

Deus em tudo o que é vida. 

Na segunda leitura, para São Paulo o Senhor está sempre preocupado com o seu Povo. A 

maior prova foi o facto de ter enviado ao mundo o seu Único Filho para nos salvar. Pela fé, o 

cristão é impelido a proclamar a glória de Deus por toda a parte e a tornar-se outra pessoa pela 

acção do Espírito. 

O Evangelho de São Marcos realça um episódio da vida de Jesus com os discípulos na 

faina da pesca. O Senhor, tal como fez quando os enviou em missão pelo mundo, também está 

sempre presente no meio de nós para nos ajudar em todas as situações da nossa vida e nos 

conduzir pelos caminhos do futuro. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Hoje, ó Pai, bendizemos-Te por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, 
Senhor da Criação e vencedor do mal e da morte. Como Job, também nós queremos 
reinventar a nossa fé na convicção profunda de que és Tu Quem está por detrás de tudo 
o que somos e de tudo o que nos rodeia.  

 
2.ª Leitura – Senhor Jesus, só Te agrada quem acredita firmemente em Ti, o Redentor 
de todos os homens. Um só Homem e Deus valeu para toda a humanidade. Obrigado, 
Senhor, porque Cristo nos anima com a presença do teu Espírito, sem nos deixar sós 
no meio dos perigos e das tempestades espirituais deste mundo.  

 
Evangelho – Senhor, Tu nunca nos abandonas como nunca abandonaste os teus 
seguidores perante as frustrações passageiras que atravessam o percurso de vida de 
cada homem. Por vezes, distraímo-nos, esquecemos a relação profunda conTigo e, de 
repente, vemo-nos sós e desprotegidos, longe da tua presença. Por isso, faz com que Te 
descubramos, qual “Deus adormecido e ausente”, no meio dos múltiplos projectos, 
fracassos e aspirações, cansaços e agruras de tantos irmãos nossos, dos que navegam 
no sofrimento e na esperança sem o conforto da fé.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


