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20 SETEMBRO 2020 – N.º 709

A Palavra _________________________________________
XXVI Domingo do Tempo Comum – 27 de Setembro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Ezequiel 18,25-28.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Filipenses 2,1-11.
Evangelho - São Mateus 21, 28-32:
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: «Que vos
parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: 'Filho, vai hoje
trabalhar na vinha'. Mas ele respondeu-lhe: ‘Não quero'. Depois, porém, arrependeu-se e
foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: 'Eu
vou, Senhor'. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao pai?» Eles responderamlhe: «O primeiro». Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo: Os publicanos e as mulheres de
má vida irão diante de vós para o reina de Deus. João Baptista veio até vós, ensinando-vos
o caminho da justiça, e não acreditastes nele; mas os publicanos e as mulheres de má vida
acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele».

A Bíblia____________________________________________
681. Segundo o Livro dos Números, quais foram os dois encarregados por Moisés para
procederem à distribuição das terras quando o povo regressou do Egipto?
SOLUÇÃO - 680. Simão (Act 8, 9).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
41. Entre os Santos, sobressai Maria, Mãe do Senhor e espelho de toda a santidade. No
Evangelho de Lucas, encontramo-La empenhada num serviço de caridade à prima Isabel,
junto da qual permanece «cerca de três meses» (1, 56) assistindo-a na última fase da
gravidez. «Magnificat anima mea Dominum – A minha alma engrandece o Senhor» (Lc 1,
46), disse Ela por ocasião de tal visita, exprimindo assim todo o programa da sua vida: não
colocar-Se a Si mesma ao centro, mas dar espaço ao Deus que encontra tanto na oração
como no serviço ao próximo — só então o mundo se torna bom. Maria é grande,
precisamente porque não quer fazer-Se grande a Si mesma, mas engrandecer a Deus. Ela é
humilde: não deseja ser mais nada senão a serva do Senhor (cf. Lc 1, 38.48). Sabe que
contribui para a salvação do mundo, não realizando uma sua obra, mas apenas colocando-Se
totalmente à disposição das iniciativas de Deus. É uma mulher de esperança: só porque crê
nas promessas de Deus e espera a salvação de Israel, é que o Anjo pode vir ter com Ela e
chamá-La para o serviço decisivo de tais promessas. É uma mulher de fé: «Feliz de Ti, que
acreditaste», diz-lhe Isabel (cf. Lc 1, 45). O Magnificat - um retrato, por assim dizer, da sua
alma - é inteiramente tecido com fios da Sagrada Escritura, com fios tirados da Palavra de
Deus. Desta maneira se manifesta que Ela Se sente verdadeiramente em casa na Palavra de
Deus, dela sai e a ela volta com naturalidade. Fala e pensa com a Palavra de Deus; esta torna
-se palavra d'Ela, e a sua palavra nasce da Palavra de Deus. Além disso, fica assim patente
que os seus pensamentos estão em sintonia com os de Deus, que o d'Ela é um querer
juntamente com Deus. Vivendo intimamente permeada pela Palavra de Deus, Ela pôde
tornar-Se mãe da Palavra encarnada. Enfim, Maria é uma mulher que ama. E como poderia
ser de outro modo? Enquanto crente que na fé pensa com os pensamentos de Deus e quer
com a vontade de Deus, Ela não pode ser senão uma mulher que ama. Isto mesmo o
intuímos nós nos gestos silenciosos que nos referem os relatos evangélicos da infância.
Vemo-lo na delicadeza com que, em Caná, Se dá conta da necessidade em que se acham os
esposos e apresenta-a a Jesus. Vemo-lo na humildade com que Ela aceita ser transcurada no
período da vida pública de Jesus, sabendo que o Filho deve fundar uma nova família e que a
hora da Mãe chegará apenas no momento da cruz, que será a verdadeira hora de Jesus (cf. Jo
2, 4; 13, 1). Então, quando os discípulos tiverem fugido, Maria permanecerá junto da cruz
(cf. Jo 19, 25-27); mais tarde, na hora de Pentecostes, serão eles a juntar-se ao redor d'Ela à
espera do Espírito Santo (cf. Act 1, 14).

XXV Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 55,6-9
“Procurai o Senhor, enquanto se pode encontrar, invocai-O, enquanto está
perto.”
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Filipenses 1,20c-24, 27ª
“Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva quer eu morra.”
Evangelho – São Mateus 20, 1-16ª
“Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.”

Celebramos o Vigésimo Quinto Domingo do Tempo Comum.
A liturgia do povo de Deus conduz-nos à descoberta de um Deus que está acima de
todas as coisas e que nos leva a renunciar aos nossos interesses pessoais, para nos convertermos
ao projecto de vida que Ele a todos oferece.
Do Livro do profeta Isaías, a primeira leitura a todos convida à conversão em Deus,
que está acima de todos os caminhos e pensamentos dos homens, de modo a que vivam e

testemunhem a presença de Deus e as suas inspirações.
A segunda leitura – da Carta de São Paulo aos Filipenses – cita o exemplo deste
homem enquanto cristão, ao entregar-se a Deus sem condições e ao colocá-Lo no centro da sua
existência renunciando a todos os seus interesses pessoais e materiais.
O evangelho de São Mateus recorda que todos somos iguais perante Deus e, portanto,
a todos nós Ele concede, de forma gratuita, a salvação. Devemos estabelecer com Deus uma
relação de amor que nos conduza à felicidade duradoura.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Nós Te louvamos, Senhor nosso Deus, porque Te deixas descobrir por
aqueles que Te procuram. Estás próximo de nós e és rico em misericórdia. Nós Te
pedimos: que o teu Espírito nos guie pelos Teus caminhos e nos livre dos caminhos do
mal. Que Ele eleve a nossa alma e inspire os nossos pensamentos.
2.ª Leitura – Senhor Jesus, nós Te louvamos e bendizemos e com o apóstolo Paulo
confessamos que Tu és a nossa vida, a nossa alegria e a nossa felicidade. Nós Te
pedimos por todas as nossas comunidades cristãs para que, iluminadas pelo teu
Espírito, levem uma vida digna da Palavra do teu Evangelho.
Evangelho – Deus da antiga e nova Aliança, não cessas de chamar os homens a mudar
de vida. Hoje, Jesus recorda a parábola da última hora. Que a tua presença invisível
permaneça em cada um de nós ao sentirmo-nos interpelados a corresponder, depois, ao
teu chamamento. Abre os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos corações, Senhor
de infinita ternura. Tu, Senhor, chamas cada um de nós a uma nova vida apesar da
nossa forma de pensar e agir. Que a paixão por Ti nos leve a testemunhar o dom da fé
junto dos homens do nosso tempo.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

