
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XXVI Domingo do Tempo Comum – 26 de Setembro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro dos Números 11.25-29. 

Segunda Leitura – Carta de Tiago 2.1-6. 

Evangelho - São Marcos, 9.38-43,45.47-48:   

 "Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos um homem a expulsar os 

demónios em teu nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco». Jesus 

respondeu: «Não o proibais; porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e 

depois dizer mal de Mim. Quem não é contra nós é por nós. Quem vos der a beber um copo 

de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se 

alguém escandalizar algum destes pequeninos que crêem em Mim, melhor seria para ele 

que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao 

mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a; porque é melhor entrar 

mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a Geena, para esse fogo que não se 

apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o; porque é melhor entrar coxo 

na vida do que ter os dois pés e ser lançado na Geena. E se um dos teus olhos é para ti 

ocasião de escândalo, deita-o fora; porque é melhor entrar no reino de Deus só com um 

dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na Geena, onde o verme não morre e o 

fogo não se apaga"  
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A Bíblia____________________________________________ 
733. Segundo o Livro dos Números, onde é que os dois exploradores israelitas colheram um 

ramo com cachos de uvas quando chegaram a Canaã? 

SOLUÇÕES: - 732. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia  

(Apoc 1,11). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

 
XXVI Domingo do  

Tempo Comum 
 

Entrada 

Chegue até vós, Senhor 

 NCT.213 
 

Apresentação dos Dons 

Nem só de pão - CEC.I.84/85 
 

Comunhão 

Saboreai como é bom – CPD.458 
 

Depois da Comunhão 

Enviai sobre nós, Senhor 

CEC.I.175  

 

Final 

Senhor, cantarei eternamente 

NCT.330 

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 

65. Sem repropor aqui toda a teologia da Criação, queremos saber o que nos dizem as 

grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o mundo. Na primeira 

narração da obra criadora, no livro do Génesis, o plano de Deus inclui a criação da 

humanidade. Depois da criação do homem e da mulher, diz-se que «Deus, vendo a sua obra, 

considerou-a muito boa» (Gn 1, 31). A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por 

amor, feito à imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1, 26). Esta afirmação mostra-nos a 

imensa dignidade de cada pessoa humana, que «não é somente alguma coisa, mas alguém. É 

capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras 

pessoas». São João Paulo II recordou que o amor muito especial que o Criador tem por cada 

ser humano «confere-lhe uma dignidade infinita». Todos aqueles que estão empenhados na 

defesa da dignidade das pessoas podem encontrar, na fé cristã, as razões mais profundas 

para tal compromisso. Como é maravilhosa a certeza de que a vida de cada pessoa não se 

perde num caos desesperador, num mundo regido pelo puro acaso ou por ciclos que se 

repetem sem sentido! O Criador pode dizer a cada um de nós: «Antes de te haver formado 

no ventre materno, Eu já te conhecia» (Jr 1, 5). Fomos concebidos no coração de Deus e, 

por isso, «cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, 

cada um de nós é amado, cada um é necessário». 

A Comunidade______________________________________ 
 Inscrições para a Universidade Sénior: Terças e Quintas Feiras, das 10h. às 12h. e das 15h. 

às 16.30h..  



XXV Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro da Sabedoria 2,12.17-20  

"Alguém virá socorrê-lo.”  

 

2ª Leitura - Apóstolo - Epístola de São Tiago 3,16-4,3  

"O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz."  

 

Evangelho – São Marcos 9,30-37  

"Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos."  

Celebramos o Vigésimo Quinto Domingo do Tempo Comum. 

A liturgia convida-nos a renunciar à "sabedoria do mundo" e a aceitar a "sabedoria e 

Deus", a única que é portadora de paz, de compreensão, de generosidade, de misericórdia, de 

sinceridade.  

A primeira leitura - do Livro da Sabedoria -, diz-nos que se a nossa escolha for de facto a 

"sabedoria de Deus", o nosso caminho não será fácil e seremos postos à prova. Os que crêem, 

porém, o Senhor nunca os abandonará.  

A segunda leitura - da Carta de São Tiago - reforça o tema da leitura anterior,  

chamando à atenção dos crentes para o facto de que só a vivência na "sabedoria de Deus," nos 

permite viver na paz, na justiça e ter acesso à vida plena.  

No Evangelho, o Senhor anuncia de novo a sua Paixão e fá-lo com a serenidade própria de 

quem aceita a missão para a qual foi enviado, num dom de amor sem limite pelos homens. Jesus 

acolhe as dúvidas dos seus discípulos e enaltece o sentido da vida ao serviço dos irmãos e não da 

vanglória e do desprezo pelos mais frágeis e desfavorecidos. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura – Bendito sejas, ó Pai, porque Jesus Cristo é o Senhor, teu filho e nosso  
irmão, que inaugurou um mundo novo assente em Ti e na tua palavra. Desde então, os 
segredos e as riquezas do teu reino são para os que têm alma de pobre e coração simples. 
Quem é de Deus mantém a esperança de tudo ultrapassar sob a sua bênção.  
 
2.ª Leitura – No meio das limitações e maldades humanas, és Tu, Senhor, Quem nos  
prepara para receber a tua palavra com vontade de a cumprir. Muda, Senhor, por  
completo, os nossos corações, mentalidade e conduta de vida, para que, conTigo e a Ti  
convertidos, construamos um mundo novo de amor e de fraternidade.  
 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, vens até nós com a força da tua ressurreição. E  
também com a doçura e a fragilidade próprias da infância, dos mais indefesos. Tu,  
o Filho de Deus, é que nos convidas a viver a íntima alegria de ser um filho como  
Tu, uma criança nas mãos de um pai. És Tu, Jesus, que hoje nos acolhes. Tudo de Ti  
recebemos: a vida, a fé, o amor. Tu também quiseste experimentar a humildade da  
infância e a alegria de crescer. Que o teu Espírito a todos nos guarde na tua infinita 
ternura. Nós Te bendizemos para sempre, nas nossas dúvidas e nas nossas 
infidelidades.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



 

CARTA AOS DIOCESANOS DE LISBOA, NO INÍCIO DO ANO PASTORAL 2021-2022  

Caríssimos irmãos e irmãs do Patriarcado de Lisboa  
 

1. É com muita proximidade e estima que vos saúdo no início do novo ano pastoral de  

2021-22. Com os irmãos Bispos que comigo servem a Diocese, desejo que vos traga muitas oportunidades de 

crescimento na fé e na caridade de Cristo, em convivência fraterna e corresponsabilidade missionária. E 

especialmente agora, quando participamos responsavelmente no esforço da sociedade em geral para debelar a 

pandemia e garantir um bom futuro, que só o será se for realmente para todos.  
 

O Documento final da caminhada sinodal de Lisboa (2014-2021), a que podeis aceder 

facilmente no “site” do Patriarcado, enumera no seu número 20 algumas “opções pastorais prioritárias” 

que devemos ter muito em conta. Proponho mesmo que nas reuniões que fizermos nesta altura com os 

colaboradores pastorais mais diretos, das paróquias e vigararias aos movimentos e grupos, se releia este número do 

Documento, no sentido de concretizar tais opções, conforme cada local ou setor. Na verdade, resume muito do que 

se pensou e ensaiou ao longo da caminhada sinodal, enriquecida com a colaboração e a oração de milhares de 

diocesanos – no próximo número da Vida Católica podereis ler quanto se refere à fase de receção do nosso Sínodo.   

 

 2. A primeira alínea das referidas opções pastorais indica precisamente «dar continuidade ao 

processo de receção da Constituição Sinodal de Lisboa, promovendo dinâmicas sinodais…». 
É também o melhor modo de correspondermos ao que o Papa Francisco nos pede em ordem ao próximo Sínodo dos 

Bispos, que versará a sinodalidade na Igreja. Não encontraríamos melhor modo de contribuir para tal objetivo do 

que partilharmos as conclusões do que fizemos e projetámos durante os últimos sete anos. E assim faremos 

certamente. 

As opções pastorais prioritárias selecionadas pelo nosso caminho sinodal  sublinham, com a 

“promoção de dinâmicas sinodais”, a “pastoral juvenil e universitária”, a “resposta aos 

desafios que enfrentam as IPSS”, a “pertinência da constituição de unidades pastorais”, e 

“proporcionar verdadeiras experiências de anúncio do Evangelho no contexto da preparação 

e vivência da JMJ 2023”. A promoção de dinâmicas sinodais é transversal a todas as 

opções.  Não poderia ser doutro modo, pois é assim que Deus vive e atua - do Pai, pelo Filho, no 

Espírito Santo. Foi também assim que Jesus atuou, chamando e enviando discípulos, cuja 

unidade garantiu a autenticidade cristã do que foram e fizeram, como agora acontecerá 

connosco. Educar para conviver e agir “sinodalmente” é parte essencial da iniciação cristã 

e da vida eclesial no seu todo.  

Conselhos pastorais e económicos, paróquia a paróquia e a nível diocesano, que 

realmente se estabeleçam e corretamente funcionem; encontros vicariais de ministros 

ordenados e de ministérios e serviços laicais: tudo isto é prioritário, como o nosso 

Sínodo realçou e muito importa cumprir. 

Por vezes, a urgência das respostas a dar e dos objetivos a atingir pode apressar 

em termos individuais o que devíamos realizar ouvindo e caminhando com os 

outros. Mas isso será trazer para o âmbito eclesial o que é da vida corrente, mais do 

que da vida cristã propriamente dita. Bem pelo contrário, o incremento da sinodalidade em 

todos os âmbitos da vida da Igreja, comunidade a comunidade e das vigararias à diocese, é 

indispensável para nos evangelizarmos na ação.   

Alguém lembrou já que “o mais importante de qualquer reunião é a própria reunião”, se for 

momento verdadeiramente eclesial, de reconhecimento mútuo e escuta atenta de cada um. 

Daí mesmo, e começando todos por escutar a Deus, sairá algo de evangelizador e criativo, 

como inúmeras passagens bíblicas nos repetem.  

 

3. A pastoral juvenil e universitária é a segunda alínea das “opções prioritárias” 

que o nosso Sínodo indicou, propondo a criação de espaços de referência para o desenvolvimento 

espiritual e o acompanhamento vocacional e mútuo. Tudo o que respeita a este setor da pastoral tem especial 

acuidade no horizonte cada vez mais próximo da Jornada Mundial da Juventude, que é muito mais do que um 

evento a acontecer: é um processo em curso e criador de bom futuro.  

https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10900
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10900


 

CARTA AOS DIOCESANOS DE LISBOA, NO INÍCIO DO ANO PASTORAL 2021-2022  

Como já partilhei, a principal motivação que me levou a propor ao Papa Francisco a realização da JMJ em Lisboa 

proveio das realidades juvenis católicas, com várias interligações eclesiais (movimentos, dioceses, paróquias, 

institutos religiosos e seculares), que me sugeriram fazê-lo. Quem reparar no que vem acontecendo com Missões 

País, Núcleos de Estudantes Católicos, Campos de Férias e iniciativas de voluntariado juvenil, apercebe-se do 

grande potencial evangelizador que contêm. Ligam-se também a movimentos juvenis e universitários em cujos 

centros e espaços de referência se atingem os objetivos de formação cristã, acompanhamento espiritual e 

discernimento vocacional, com fruto comprovado. Contamos particularmente com o Escutismo Católico (CNE), 

que em 2023 completará o seu centenário em Portugal.   

Tudo isto se pode e deve incrementar, rumo à JMJ, como já vai acontecendo nos encontros do dia 23 de cada mês e 

com iniciativas missionárias que motivam a participação. Irão também aumentando os pedidos de colaboração à 

medida do tempo que se acelera. Momento alto será certamente a próxima Solenidade de Cristo Rei (21 de 

novembro) – Dia Diocesano da Juventude. Aliás, a última alínea das opções pastorais prioritárias que o nosso 

Sínodo deixou refere-se precisamente a experiências de anúncio do Evangelho no contexto da preparação e 

vivência da JMJ 2023. Com os jovens e para nos rejuvenescer evangelicamente a todos.  

 

4. É também sinodalmente, que poderemos responder aos “desafios que enfrentam as IPSS”, 
quer as que “são da Igreja” quer aquelas em que também “está a Igreja”, porque nelas estão cristãos.  

Além do setor público e do privado, o setor social em que se inserem as IPSS respondeu prontamente a muitas 

necessidades que a pandemia trouxe ou agravou. Dou graças a Deus por tanto bem que se fez através delas. Mas 

isto mesmo nos leva a redobrar esforços para as defender e fortalecer, como para evidenciar diante das entidades 

públicas e da população em geral que a existência e o bom funcionamento das IPSS são essenciais para desenvolver 

sentimentos e práticas que nos constituam somo “sociedade” propriamente dita. 

Criámos na diocese a Federação Solicitude, para melhor atingirmos tal objetivo e verifico com gratidão e agrado 

que vai prosseguindo o seu bom caminho, aliás não exclusivo no vasto campo da entreajuda institucional. Importa 

muito que as comunidades, paroquiais e outras, sintam que as instituições sociocaritativas também são “suas” e 

lhes requerem a devida colaboração. Não está em causa a autonomia institucional que justamente têm, mas não se 

esquece a motivação comum que a todos nos liga. Centros Sociais Paroquiais e Cáritas (diocesana e paroquiais), 

Conferências Vicentinas e Misericórdias, Lares e muitas outras iniciativas solidárias: a tudo devemos interesse e 

apoio. 

 

5. Outra opção pastoral indicada pelo Sínodo diocesano refere-se à pertinência da 

constituição de unidades pastorais, integrando as diversas realidades eclesiais, com maior 

interligação de entidades e clareza de gestão. 

Por “unidade pastoral” não se entende meramente o facto de várias comunidades e instituições poderem estar 

confiadas a um ou mais ministros ordenados. Pretende-se, isso sim, que as paróquias e realidades eclesiais 

presentes em determinado espaço territorial ou sociocultural colaborem realmente na definição e prossecução de 

objetivos pastorais comuns. Colaboração que envolve certamente a padres e diáconos, mas não menos os fiéis 

leigos e os consagrados ali presentes e atuantes, tanto no que respeita à Palavra de Deus e à Catequese, como na 

Liturgia e na ação sociocaritativa.  

Alguma coisa se fez já nesse sentido – Missões Vicariais e Semanas Vicariais da Caridade, por exemplo, bem como 

muitos encontros de formação para fiéis de várias paróquias ou para a preparação de batismos e matrimónios – e 

por aqui havemos de prosseguir. Tanto mais quanto a urbanização generalizada faz com que a vida em geral 

também aconteça cada vez mais assim, originando vários contactos e pertenças, muito para além da residência 

territorial. Para já e sobretudo, atendamos ao que nos está mais próximo, paróquia a paróquia e setor a setor.   

 

Caríssimos diocesanos, desejo-vos as maiores felicidades pessoais, familiares e comunitárias 

neste novo ano pastoral. Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos inspire - Ela que não 

demorou na primeira evangelização do mundo, levando em si mesma a Cristo, que todos 

aguardavam! 

 

Lisboa, 1 de setembro de 2021 

+ Manuel, Cardeal-Patriarca, com os irmãos Bispos que comigo servem a Diocese 


