
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XXV Domingo do Tempo Comum – 19 de Setembro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro da Sabedoria, 2.12;17-20.  
Segunda Leitura – Apóstolo - Carta de São Tiago, 3.16-4, 3: 
“Caríssimos: Onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más 
acções. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia 
de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se 
na paz para aqueles que praticam a paz. D e onde vêm as guerras? De onde procedem os 
conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros?  
Cobiçais e nada conseguis: então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada:  
então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, 
porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões.” 

Evangelho – São Marcos, 9.30-37: 
“Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas Ele não 
queria que ninguém o soubesse; porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: «O Filho do 
homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-l’O; mas Ele, três dias depois 
de morto, ressuscitará». Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo 
de O interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus  
perguntou-lhes: «Que discutíeis no caminho?» Eles ficaram calados, porque tinham  
discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então, Jesus sentou-Se, chamou 
os Doze e disse-lhes: «Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de  
todos». E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: «Quem 
receber uma destas crianças em meu nome é a Mim que recebe; e quem Me receber não Me 
recebe a Mim, mas Aquele que Me enviou». 
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A Bíblia____________________________________________ 
732. Quais os nomes das sete Igrejas enunciadas logo no início do Livro do Apocalipse? 
SOLUÇÕES: - 731.  4 cálices (Ex 37,20). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XXV Domingo do  
Tempo Comum 

 

Entrada 
Deus, vinde em meu auxílio 

NCT.87 
 

Apresentação dos Dons 

Quem quiser ser grande NCT.555  
 

Comunhão 

Bem-aventurados os que fazem a 

paz – CEC.II.108 

Pedi e recebereis – CEC.II.87 
 

Depois da Comunhão 

Quem quiser ser o primeiro 

CPD.446/LD.155 
 

Final 
Sede a rocha – CEC.II.33 

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 

63. Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas,  
deveremos reconhecer que as soluções não podem vir duma única maneira de interpretar e 
transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos 
povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se quisermos, de verdade,  
construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum 
ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a  
sabedoria religiosa com a sua linguagem própria. Além disso, a Igreja Católica está aberta 
ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre fé 
e razão. No que diz respeito às questões sociais, pode-se constatar isto mesmo no  
desenvolvimento da doutrina social da Igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a  
partir dos novos desafios. 
64. Por outro lado, embora esta encíclica se abra a um diálogo com todos para, juntos,  
buscarmos caminhos de libertação, quero mostrar desde o início como as convicções da fé 
oferecem aos cristãos – e, em parte, também a outros crentes – motivações altas para cuidar 
da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Se pelo simples facto de ser humanas, as  
pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, «os cristãos, em  
particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à  
natureza e ao Criador fazem parte da sua fé». Por isso é bom, para a humanidade e para o 
mundo, que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das 
nossas convicções. 



XXIV Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 50, 5-9a  

"O Senhor Deus vem em meu auxílio."  

 

2ª Leitura - Apóstolo - Epístola de São Tiago2,14-18  

"Assim também a fé sem obras está completamente morta."  
 

Evangelho – São Marcos 8, 27-35  

"Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e  

siga-Me."  

Celebramos o Vigésimo Quarto Domingo do Tempo Comum.  

É nosso dever, ao longo de toda a vida, empreender uma caminhada de fé. Do ensino ou 

“catecumenado” até à purificação e iluminação, todos estamos comprometidos em participar no 

mistério da Páscoa do Senhor. 

A primeira leitura - do Livro de Isaías -, apresenta o "Servo do  

Senhor", que, apesar de humilhado, coloca, acima de si próprio, a obediência a Deus, confiando 

que Ele virá para salvá-lo: um claro anúncio da Paixão de Jesus.  

Na segunda leitura, São Tiago recorda que a fé se revela na prática diária e na forma como 

lidamos com aqueles que nos rodeiam, vivendo verdadeiramente os ideais da fé no Senhor. A fé 

sem as obras está morta, de nada vale. 

No Evangelho deste domingo, Jesus anuncia a sua Paixão pela primeira vez. Aqui se  

revela a relação do Senhor com o seu discípulo Pedro que, apesar de afirmar o Senhor como 

Messias, acaba por contestá-Lo. Pedro não terá compreendido que o "Servo do Senhor" havia de 

sofrer para cumprir a sua missão entre os homens. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura – Nós Te glorificamos, nosso Pai do Céu, porque Jesus é para todos nós o  
Servo de Deus anunciado pelo profeta Isaías. Jesus ensinou-nos a viver na dependência 
total de Ti mesmo que és misericordioso e proteges todos os teus filhos. Faz-nos sentir, em 
cada dia que passa, a tua presença nas nossas vidas.  
 
2.ª Leitura – Senhor, que sejam nossos os teus critérios e atitudes, para nos  
libertarmos do eu mesquinho, egoísta e estéril das nossas vidas. Pela tua palavra e 
exemplo, entendemos a medida da nossa liberdade interior e a nossa capacidade de 
amar, esquecendo-nos de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, com a tua graça! 
 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, és Tu que nos desafias a termos confiança em Ti. É a 
tua presença em nós que nos interroga. Nós Te reconhecemos como o enviado de 
Deus, o Messias. Por tua causa, a nossa vida de cada dia assume um novo sentido: és 
Tu, ó Cristo, que vives em nós. Faz de nós servos dos nossos irmãos, num serviço  
humilde, exigente, que não se traduza apenas em palavras, mas transparente à tua  
presença. Que o teu Espírito nos conceda a felicidade de partilhar a nossa vida e a tua, 
no amor e dedicação aos nossos irmãos!  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


