
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XXIV Domingo do Tempo Comum – 12 de Setembro 

Primeira Leitura – Profeta - Livro de Isaías 50, 5-9ª: 
“O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as 
costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu 
rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso 
não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei 
desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um 
processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente! O Senhor 
Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me?” 

Segunda Leitura – Apóstolo - São Tiago 2, 14-18: 
“Meus irmãos: De que serve a alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Poderá essa fé 
obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o 
alimento de cada dia, e um de vós lhe disser: «Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos», 
sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim 
também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém: «Tu tens a fé e eu tenho 
as obras».Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé.” 

Evangelho - São Marcos 8, 27-35:  
“Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de 
Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem os homens que Eu sou?» Eles 
responderam: «Uns dizem João Baptista; outros, Elias; e outros, um dos profetas». Jesus 
então perguntou-lhes: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» Pedro tomou a palavra e 
respondeu: «Tu és o Messias». Ordenou-lhes então severamente que não falassem d’Ele a 
ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de sofrer muito, de 
ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e 
ressuscitar três dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então, Pedro tomou
-O à parte e começou a contestá-l’O. Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos, 
repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, 
mas só as dos homens». E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: «Se 
alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Na verdade, 
quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a vida, por causa de Mim e do 
Evangelho, salvá-la-á». 
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A Bíblia____________________________________________ 
731. Segundo o Livro do Êxodo, quantos cálices eram colocados na haste central do 
candelabro da liturgia judaica? 
SOLUÇÕES – 730.Silvano  (1Ped 5,12). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XXIV Domingo do  
Tempo Comum 

 

Entrada 

Deus, vinde em meu auxílio 

NCT.87 
 

Apresentação dos Dons 

Toda a nossa glória 

NCT.124/CAC.235/CEC.I.111 
 

Comunhão 

Se alguém quiser seguir-me 

CEC.II.109  
 

Depois da Comunhão 

Se cumprirdes – CEC.I.152 
 

Final 

Senhor, eu creio que sois Cristo 

CEC.II.42    

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 

Há regiões que já se encontram particularmente em risco e, prescindindo de qualquer 
previsão catastrófica, o certo é que o actual sistema mundial é insustentável a partir de 
vários pontos de vista, porque deixamos de pensar nas finalidades da acção humana: «Se o 
olhar percorre as regiões do nosso planeta, apercebemo-nos depressa de que a humanidade 
frustrou a expectativa divina». 
62. Por que motivo incluir, neste documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade, um 
capítulo referido às convicções de fé? Não ignoro que alguns, no campo da política e do 
pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador ou consideram-na irrelevante, 
chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam 
oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do género humano; outras 
vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura, que se deve simplesmente tolerar. 
Todavia a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem 
entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. 



XXIII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 35,4-7a  

“Aí está o vosso Deus; vem para fazer justiça e dar a recompensa."  
 

2ª Leitura - Apóstolo - Epístola de São Tiago 2,1-5  

"A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas."  
 

Evangelho – São Marcos 7,31-37  

"Tudo o que faz é admirável: faz que os surdos oiçam e que os mudos 

falem." 

Celebramos o Vigésimo Terceiro Domingo do Tempo Comum.  

A liturgia deste domingo proclama que Deus está sempre presente no meio do seu Povo, 

que se preocupa com ele e compromete-se em conduzi-lo à vida plena do Homem Novo.  

Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que o Senhor virá para libertar o seu Povo da 

opressão da Babilónia a que estava sujeito. Através de algumas imagens de pessoas necessitadas 

e do que acontecerá quando o Senhor vier, o profeta revela já a vida nova que Deus oferecerá ao 

seu Povo.  

A segunda leitura – da Carta de São Tiago - dirige-se a todo aquele que acolheu o Senhor e 

as suas propostas, comprometendo-se a segui-Lo no caminho do amor e da paz. Aos olhos do 

Senhor todos somos iguais em dignidade tendo em atenção os mais fracos e os mais 

desfavorecidos.  

A leitura do Evangelho de São Marcos realça a forma como Jesus cura um surdo-mudo. 

Esse homem representa, de certo modo, todos aqueles que ignoram o Senhor e lembra que Ele 

está sempre ao nosso lado; quando nos disponibilizamos a segui-Lo, abrimo-nos para Ele na 

perspectiva da vida eterna. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura – Senhor, a libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilónia é a imagem 
da nossa própria libertação. Alguns dos israelitas, afogados em riquezas materiais, não 
ousaram voltar desprezando os seus irmãos de fé e de sangue. Que também nós, Senhor, 
não desprezemos os nossos irmãos só para não nos incomodarmos e sofrermos com eles.  
 
2.ª Leitura – Lança, Senhor, o teu nome de Pai sobre nós e converte-nos em filhos 
teus e irmãos dos pobres. Que o nosso coração não se ensoberbeça quando nos exaltam 
por algo de bom que tenhamos realizado pela força da tua graça e não pelos nossos 
méritos.  
 
Evangelho – Bendizemos o teu nome, Senhor Deus, nosso Pai, porque recompensas a 
esperança dos pobres, os teus preferidos. Jesus Cristo, teu Filho, é Quem abre os 
nossos ouvidos à tua palavra e solta a nossa língua de mudos que não cantam a tua 
glória, não falam de Ti aos seus irmãos, do teu amor nem das tuas maravilhas. 
Fortalece-nos, Senhor, com o sopro criador do teu Espírito, para que nasçamos de novo 
para uma vida digna de seres livres cujos lábios confessem Cristo como Senhor 
ressuscitado para a nossa salvação.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


