COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

XXII Domingo do
Tempo Comum
Entrada
Sede a rocha – CEC.II.33
Apresentação dos Dons
Meu Deus, na simplicidade
CPD.28
Depois da Comunhão
Vós me seduzistes
OC.269/275
Final
Se alguém quiser
CEC.II.109

23 AGOSTO 2020 – N.º 705

A Palavra _________________________________________
Ano A - XXII Domingo do Tempo Comum – 30 de Agosto
Primeira Leitura – Profeta - Livr o de Jer emias 20,7-9.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 12,1-2.
Evangelho - São Mateus 16,21-27: Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus
discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer da parte dos anciãos, dos príncipes dos
sacerdotes e dos escribas;que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro,
tomando-O à parte, começou a contestá-l’O, dizendo: «Deus Te livre de tal, Senhor! Isso
não há-de acontecer!» Jesus voltou-Se para Pedro e disse-he: «Vai-te daqui, Satanás. Tu és
para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos
homens». Jesus disse então aos seus discípulos: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si
mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Porque, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa, há-de encontrá-la. Na verdade, que
aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida? O Filho do homem
há-de vir na glória de seu Pai, com os seus Anjos, e então dará a cada um segundo as suas
obras».

A Bíblia____________________________________________
677. Segundo as normas do Livro do Êxodo, de que metal devia ser feito o candelabro em
uso nas cerimónias e tradições judaicas?
SOLUÇÃO - 676. Hebraico, Latim e Grego (Jo 19, 29).

A Testemunha______________________________________
Horários
Celebrações Litúrgicas
 Sábado: 19,00h.
 Domingo: às 11,00h.
Estamos a viver um tempo
especial com constrangimentos
devido à pandemia. Por este
motivo, as actividades pastorais
e outos actos de culto serão
retomados a seu tempo.
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DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
A íntima participação pessoal nas necessidades e no sofrimento do outro torna-se assim um
dar-se-lhe a mim mesmo: para que o dom não humilhe o outro, devo não apenas dar-lhe
qualquer coisa minha, mas dar-me a mim mesmo, devo estar presente no dom como pessoa.
35. Este modo justo de servir torna humilde o agente. Este não assume uma posição de
superioridade face ao outro, por mais miserável que possa ser de momento a sua situação.
Cristo ocupou o último lugar no mundo — a cruz — e, precisamente com esta humildade
radical, nos redimiu e ajuda sem cessar. Quem se acha em condições de ajudar há-de
reconhecer que, precisamente deste modo, é ajudado ele próprio também; não é mérito seu
nem título de glória o facto de poder ajudar. Esta tarefa é graça. Quanto mais alguém
trabalhar pelos outros, tanto melhor compreenderá e assumirá como própria esta palavra de
Cristo: «Somos servos inúteis» (Lc 17, 10). Na realidade, ele reconhece que age, não em
virtude de uma superioridade ou uma maior eficiência pessoal, mas porque o Senhor lhe
concedeu este dom. Às vezes, a excessiva vastidão das necessidades e as limitações do
próprio agir poderão expô-lo à tentação do desânimo. Mas é precisamente então que lhe
serve de ajuda saber que, em última instância, ele não passa de um instrumento nas mãos do
Senhor; libertar-se-á assim da presunção de dever realizar, pessoalmente e sozinho, o
necessário melhoramento do mundo. Com humildade, fará o que lhe for possível realizar e,
com humildade, confiará o resto ao Senhor. É Deus quem governa o mundo, não nós.
Prestamos-Lhe apenas o nosso serviço por quanto podemos e até onde Ele nos dá a força.
Mas, fazer tudo o que nos for possível e com a força de que dispomos, tal é o dever que
mantém o servo bom de Cristo sempre em movimento: «O amor de Cristo nos
constrange» (2 Cor 5, 14).
36. A experiência da incomensurabilidade das necessidades pode, por um lado, fazer-nos
cair na ideologia que pretende realizar agora aquilo que o governo do mundo por parte de
Deus, pelos vistos, não consegue: a solução universal de todo o problema. Por outro lado,
aquela pode tornar-se uma tentação para a inércia a partir da impressão de que, seja como
for, nunca se levaria nada a termo. Nesta situação, o contacto vivo com Cristo é a ajuda
decisiva para prosseguir pela justa estrada: nem cair numa soberba que despreza o homem e,
na realidade, nada constrói, antes até destrói; nem abandonar-se à resignação que impediria
de deixar-se guiar pelo amor e, deste modo, servir o homem.

XXI Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 22,19-23
“Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme e ele será um trono de glória
para a casa de seu pai.”
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 11,33-36
“D’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas.”
Evangelho – São Mateus 16,13-20
“Tu és Pedro; sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela.”

Celebramos o vigésimo primeiro domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra convida-nos à reflexão sobre Cristo e a Igreja, os fundamentos da
construção e do desenvolvimento da vida cristã.
Na primeira leitura – do Livro do Profeta Isaías -, damo-nos conta do simbolismo das
chaves como sinal do poder. Aquele que tem “o poder das chaves” não deve usar a autoridade em
benefício próprio, mas para bem dos outros, sobretudo dos que vivem numa maior dependência.

Da Carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura apresenta-nos um hino dedicado à
sabedoria de Deus. Compete a cada homem contemplar as maravilhas de Deus para O louvar em
nome de todas as criaturas e para deixar-se conduzir por Ele nas mais diversas circunstâncias da
vida.
Da leitura do Evangelho de São Mateus colhemos a lição de que foi missão dos apóstolos
e, hoje, de cada um de nós, tornar presente o Senhor Jesus Cristo, Ele que veio estabelecer com
todos os homens uma nova e eterna Aliança. A todos nós também o Senhor exige uma resposta

na vida de todos os dias.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Mestre do universo, nós Te louvamos porque em todo o tempo enviaste
profetas. Iluminados pelo teu Espírito, eles perceberam os sinais dos tempos. Tornados
fortes pelo teu Espírito, denunciaram o mal com coragem. Torna-nos receptivos aos
profetas do nosso tempo, aos pastores das nossas comunidades.
2.ª Leitura – Deus, que ultrapassas infinitamente tudo o que possamos imaginar, com
o apóstolo Paulo proclamamos a profundidade e a riqueza da tua sabedoria. A Ti,
glória eterna! Nós Te pedimos pelos pregadores, catequistas, teólogos e mensageiros
da tua Palavra. Que pelo teu Espírito nos conduzam para o louvor da acção de graças.
Evangelho – Jesus, nosso irmão, com o apóstolo Pedro nós Te proclamamos segundo
a tua natureza e a tua missão: Filho do homem, novo Elias, grande Profeta, Messias,
Filho do Deus vivo. Nós Te pedimos pela tua Igreja, pelo sucessor de Pedro e por
todos os bispos a quem confias as chaves do teu Reino. Que a fé sincera de Pedro
chegue a cada um de nós fortalecendo o nosso testemunho como cristãos e membros
da tua Igreja. Que a pedra em que assentaste o edifício da tua Igreja nos torne também
firmes nas nossas convicções como arautos do teu Reino.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

