
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XXIX  Domingo do Tempo Comum – 17 de Outubro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 53.10-11.  
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Hebreus 4.14-16. 
Evangelho – São Marcos 10.35-45: Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, 
aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: «Mestre, nós queremos que nos faças o que Te 
vamos pedir». Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?»Eles responderam: 
«Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda». 
Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou beber e 
receber o baptismo com que Eu vou ser baptizado?» Eles responderam-lhe: «Podemos». 
Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis baptizados com o 
baptismo com que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha 
esquerda não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado». Os 
outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e 
disse-lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio 
sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós: 
quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o 
primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a vida pela redenção de todos». 
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A Bíblia____________________________________________ 
736. Segundo o Livro do Apocalipse, como se chamava em hebraico e grego o anjo do 
abismo que apareceu quando soou a sexta trimbeta? 
SOLUÇÕES: - 735. 110 anos (Jz 2,8). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XXIX Domingo do  
Tempo Comum 

 

Entrada 

Servi o Senhor com alegria 

NCT.228 
 

Apresentação dos Dons 

Ele foi trespassado  

NCT.489/CAC.195  
 

Comunhão 

Eu vim para que tenham – CT.875 
 

Depois da Comunhão 

Vamos confiantes  

OC.262/NCT.341 
 

Final 

Quem quiser ser grande 

 CPD.476/NCT.555  

Cartório Paroquial: 

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

Atendimento do Pároco: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 17h. às 18h. 
 

Confissões: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 18h. às 18.30h. 
 

Missas: 

 Terça a Sexta-feira, às 18.30h. 

 Sábado, às 19h. 

 Domingo, às 11h. 

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

Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas 
relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos: «Se vires o 
jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desvies deles, mas ajuda-os a 
levantarem-se. (...) Se encontrares no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um 
ninho de pássaros com filhotes, ou ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a 
ninhada» (Dt 22, 4.6). Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser 
humano, mas «para que descansem o teu boi e o teu jumento» (Ex 23, 12). Assim nos 
damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico, que se 
desinteressa das outras criaturas. 
69. Ao mesmo tempo que podemos fazer um uso responsável das coisas, somos chamados a 
reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus e, «pelo simples 
facto de existirem, eles O bendizem e Lhe dão glória», porque «o Senhor Se alegra em suas 
obras» (Sl 104/103, 31). Precisamente pela sua dignidade única e por ser dotado de 
inteligência, o ser humano é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas, já que 
«o Senhor fundou a terra com sabedoria» (Pr 3, 19). Hoje, a Igreja não diz, de forma 
simplicista, que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, 
como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa vontade; 
mas ensina – como fizeram os bispos da Alemanha – que, nas outras criaturas, «se poderia 
falar da prioridade do ser sobre o ser úteis». O Catecismo põe em questão, de forma muito 
directa e insistente, um antropocentrismo desordenado: «Cada criatura possui a sua bondade 
e perfeição próprias. (...) As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, reflectem, 
cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso 
que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar o uso 
desordenado das coisas». 

A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 17 de Outubro, início da Semana Nacional da Educação Cristã. 

 Inscrições para a Universidade Sénior: terças e quintas feiras, das 10h. às 12h. e das 15h. 
às 16.30h.. 



XXVIII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro da Sabedoria 7,7-11  

“Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o espírito de 

sabedoria”  

 

2ª Leitura - Apóstolo - Epístola aos Hebreus 4,12-13  

" A palavra de Deus é viva e eficaz."  
 

Evangelho – São Marcos 10,17-30  

"Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no 

Céu. Depois, vem e segue - Me” 

Celebramos o Vigésimo Oitavo Domingo do Tempo Comum.  

A liturgia apela a que devemos discernir o que nos é mais aconselhável. Por esse facto, há 

que enveredar pelos valores perenes que nos ultrapassam e nos conduzem à vida eterna.  

A primeira leitura - do Livro da Sabedoria - encerra um convite para não nos deixarmos 

seduzir pelos valores perecíveis e alcançarmos o dom divino da verdadeira sabedoria, a 

prudência que nos permitirá compreender os caminhos de Deus.  

A segunda leitura - da Carta aos Hebreus - contém alguns aspectos da compreensão e da 

vivência da Palavra de Deus. É nosso dever escutá-la e acolhê-la no íntimo do nosso coração, 

para opções mais correctas em ordem à vida eterna. 

No Evangelho de São Marcos, Jesus convida alguém, depois de interpelado, a ultrapassar 

a lei renunciando às riquezas materiais para assumir os caminhos do Reino. Jesus garante que o 

compromisso consciente conduz à resposta firme na fé fundada na Palavra de Deus. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura – Glória a Ti, Senhor Jesus, porque o teu olhar amigo nos convida a seguir a 
tua sabedoria, o projecto divino em comunhão com os projectos humanos, na realização 
do Reino de Deus sobre a Terra; com mãos livres, sem pesos vazios de valores, na 
disponibilidade de Te alcançar em cada momento da vida.  
 
2.ª Leitura – Ajuda-nos, Senhor, a desprendermo-nos de seguranças calculistas, mas 
tão somente movidos pela tua palavra, a espada de dois gumes, de modo a nos 
envolvermos na mesma vontade que é a tua acerca de cada ser humano. Pela tua 
palavra, concede-nos o Espírito de fortaleza, a luz para os nossos passos.  
 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, nós sentimos e vivemos o teu olhar a todos dirigido 
com a maravilhosa ternura de que nos fala o Evangelho. Nós gostaríamos de ser, todos 
sem excepção, esse jovem que foi ao teu encontro para Te interrogar. Seria sinal de 
inquietação, de procura da fé na tua pessoa e na tua mensagem. A tua presença em nós 
é uma bênção que aponta para o amor que tens pelas nossas vidas: para nos libertares 
das falsas riquezas, para nos dares a força de partilhar os bens com o próximo; para 
nos dares a felicidade de agires em nós pelo teu Espírito.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


