
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XXIII Domingo do Tempo Comum – 5 de Setembro 
Primeira Leitura – Profeta - Livro de Isaías 35.4-7ª. 
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta de São Tiago,2.1-5: 
«Meus irmãos: A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. 
Pode acontecer que na vossa assembleia entre um homem bem vestido e com anéis de ouro 
e entre também um pobre e mal vestido; talvez olheis para o homem bem vestido e lhe 
digais: «Tu, senta-te aqui em bom lugar», e ao pobre: «Tu, fica aí de pé», ou então:  
«Senta-te aí, abaixo do estrado dos meus pés». Não estareis a estabelecer distinções entre 
vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos: Não 
escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele 
prometeu àqueles que O amam?» 
Evangelho - São Marcos,7.31-37: 
«Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o 
mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-Lhe então um surdo 
que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-Se 
com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. 
Depois, erguendo os olhos ao Céu, suspirou e disse-lhe: «Effathá», que quer dizer  
«Abre-te». Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da 
língua e começou a falar correctamente. Jesus recomendou que não contassem nada a 
ninguém. Mas, quanto mais lho recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. 
Cheios de assombro, diziam: «Tudo o que faz é admirável: faz que os surdos oiçam e que os 
mudos falem». 
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A Bíblia____________________________________________ 
730. Na 1ª Carta de São Pedro, quem é que este considera intermediário da sua Carta? 
SOLUÇÕES - 729. Judá (Gen37,26). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XXIII Domingo do  
Tempo Comum 

 

Entrada 

Escutai, Senhor, a prece 

CEC.II.112/3  
 

Apresentação dos Dons 

Como é admirável – NCT.257 
 

Comunhão 

Como o veado anseia 

NCT.160 
 

Depois da Comunhão 

Grandes e admiráveis  

NCT.611 

 

Final 

Abri as portas – OC.24  

Cartório Paroquial: 

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

 
Atendimento do Pároco: 

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

 
Missas: 

 Quarta e Quinta-feira,  
   às 18.30h. 

 Sábado, às 19h. 

 Domingo, às 11h. 

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

Este comportamento evasivo serve-nos para mantermos os nossos estilos de vida, de 
produção e consumo. É a forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os 
vícios autodestrutivos: tenta não os ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões 
importantes, age como se nada tivesse acontecido. 
60. Finalmente reconhecemos, a propósito da situação e das possíveis soluções, que se 
desenvolveram diferentes perspectivas e linhas de pensamento. Num dos extremos, alguns 
defendem a todo o custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos 
resolver-se-ão simplesmente com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas nem 
mudanças de fundo. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer 
uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo 
que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo o tipo de intervenção. 
Entre estes extremos, a reflexão deveria identificar possíveis cenários futuros, porque não 
existe só um caminho de solução. Isto deixaria espaço para uma variedade de contribuições 
que poderiam entrar em diálogo a fim de se chegar a respostas abrangentes. 
61. Sobre muitas questões concretas, a Igreja não tem motivo para propor uma palavra 
definitiva e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os cientistas, 
respeitando a diversidade de opiniões. Basta, porém, olhar a realidade com sinceridade, para 
ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. A esperança convida-nos a 
reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos 
fazer alguma coisa para resolver os problemas. Todavia parece notar-se sintomas dum ponto 
de ruptura, por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação, que se manifestam 
tanto em catástrofes naturais regionais como em crises sociais ou mesmo financeiras, uma 
vez que os problemas do mundo não se podem analisar nem explicar de forma isolada.  



XXII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro do Deuteronómio 4, 1-2.6-8  

"Agora escuta, Israel, as leis e os preceitos que vos dou a conhecer e  

ponde-os em prática."  
 

2ª Leitura - Apóstolo - Epístola de São Tiago 1,17-18.21b-22.27  

"Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto."  

 

Evangelho – São Marcos 7,1-8.14-15.21-23  

"Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos prenderdes à tradição 
dos homens." 

Celebramos o Vigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum.  

A Palavra de Deus é quem nos deve conduzir nos caminhos da vida. Sem ela, não há luz, 

não há descoberta, não há caminho. Assim aconteceu com o povo de Israel, assim acontecerá 

com o novo Povo de Deus que é a Igreja. 

Na primeira leitura – do Livro do Deuteronómio -, encontramos o Povo de Israel já perto 

da Terra Prometida.  Moisés recorda o dever de obediência à Lei de Deus. Há que ser prudente e 

praticar a caridade, o único caminho que conduz à justiça de um Deus que está bem perto do seu 

Povo.  

Na segunda leitura, São Tiago diz-nos que do Senhor só obtemos coisas boas. Tudo deve 

ter a sua raiz na Palavra de Deus. Devemos, por isso, acolher e cumprir os seus preceitos, 

sobretudo o amor ao próximo. Deste modo, seremos não apenas ouvintes, mas sobretudo 

praticantes da Palavra de Deus.  

No Evangelho de São Marcos, Jesus refere como a sua Palavras é por vezes mal entendida, 

a descobrir e a aplicar. Devemos fazer todo o esforço em saber usar bem a Palavra de Deus, pois 

ela é o caminho para o espírito e para uma nova vida. E esta reside mais na vivência interior do 

que no aparato visível aos olhos humanos.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura – Nós Te bendizemos, ó Pai, por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, que 
nos libertou do formalismo da Lei e estabeleceu uma nova ordem religiosa de amor a 
Ti e ao irmão. Foi Ele que exaltou cada pessoa sobre a norma fria, o amor sobre a Lei, 
o coração e o interior sobre as aparências que nos dominam e esvaziam.  
 
2.ª Leitura – Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Palavra que nos deixaste por meio de 
Jesus Cristo. Por ela podemos encontrar os caminhos para as nossas vidas. Mas 
concede-nos, sobretudo, que essa Palavra não fique na nossa boca, mas passe para a 
totalidade da existência, para o amor dos irmãos.  
 
Evangelho – Dá-nos, Senhor, um coração novo e generoso, limpo e recto, incapaz de 
endurecer na falsa segurança de um culto vazio. Assim recuperaremos a pureza 
original da primeira imagem, aquela que foi feita à tua semelhança, tal como saiu das 
tuas mãos no momento da criação. Permite que a liberdade interior que Cristo 
anunciou estimule em cada um de nós uma resposta mais fiel ao teu amor. Convence-
nos, Senhor, de que o mais importante na vida é o que sai do íntimo dos nossos 
corações, do mais fundo do nosso ser.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


