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A Palavra _________________________________________
Ano B - XXVIII Domingo do Tempo Comum – 10 de Outubro
Primeira Leitura – Profeta – Livro da Sabedoria 7.7-11.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Hebreus 4.12-13.
Evangelho - São Marcos,10.17-30:
Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se aproximou
correndo, ajoelhou diante d'Ele e Lhe perguntou: «Bom Mestre, que hei-de fazer para
alcançar a vida eterna?» Jesus respondeu: «Porque Me chamas bom? Ninguém é bom
senão Deus.Tu sabes os mandamentos: 'Não mates; não cometas adultério; não roubes; não
levantes falso testemunho; não cometas fraudes; honra pai e mãe- ». 0 homem disse a
Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude». Jesus olhou para ele com
simpatia e respondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres,
e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». Ouvindo estas palavras,
anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico Então Jesus,
olhando à volta, disse aos discípulos: «Como será difícil para os que têm riquezas entrar no
reino de Deus!» Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus
afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus». Eles
admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: «Quem pode então salvar-se?» Fitando
neles os olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus
tudo é possível».

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

às 16.30h..
 A partir de sexta-feira, 8 de Outubro, catequese presencial da Infância e da Adolescência.

A Bíblia____________________________________________
735. Segundo o Livro dos Juizes, com que idade morreu Josué, filho de Nun?
SOLUÇÕES: - 734. 10 dias (Apoc 2,10).

A Testemunha______________________________________
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco
Mas esta não é uma interpretação correcta da Bíblia, como a entende a Igreja. Se é verdade
que nós, cristãos, algumas vezes interpretámos de forma incorrecta as Escrituras, hoje
devemos decididamente rejeitar que, do facto de ser criados à imagem de Deus e do
mandato de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto sobre as outras criaturas. É
importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar
que nos convidam a «cultivar e guardar» o jardim do mundo (cf. Gn 2, 15). Enquanto
«cultivar» quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, «guardar» significa proteger, cuidar,
preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e
a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para a
sua sobrevivência, mas tem também o dever de a proteger e garantir a continuidade da sua
fertilidade para as gerações futuras. Em última análise, «ao Senhor pertence a terra» (Sl
24/23, 1), a Ele pertence «a terra e tudo o que nela existe» (Dt 10, 14). Por isso, Deus proíbe
-nos toda a pretensão de posse absoluta: «Nenhuma terra será vendida definitivamente,
porque a terra pertence-Me, e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes» (Lv 25, 23).
68. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano,
dotado de inteligência, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres
deste mundo, porque «Ele deu uma ordem e tudo foi criado; Ele fixou tudo pelos séculos
sem fim e estabeleceu leis a que não se pode fugir!» (Sl 148, 5b-6).

XXVII Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Livro do Génesis 2,18-24
"O homem deixará pai e mãe, para se unir à sua esposa, e os dois serão uma
só carne."
2ª Leitura - Epístola aos Hebreus 2,9-11
"Aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só."
Evangelho – Marcos 10, 2-16
"Não separe o homem o que Deus uniu."

Celebramos o Vigésimo Sétimo Domingo do Tempo Comum.
A liturgia deste dia refere o projecto de vida em Deus, para o homem e para a mulher, no
sentido de se unirem e de se entregarem por amor, à imagem e por mérito do Sacerdote Supremo,
Jesus Cristo.
Na primeira leitura – do Livro do Génesis -, Deus dá a entender as razões que O levaram a
criar o homem e a mulher e reforça a ideia da união em "uma só carne". Daí, a igualdade de
natureza, assim como a doação mútua e a partilha de uma mesma vida cujo suporte é o amor
entre ambos.
A segunda leitura – da magnífica homilia designada “Epístola aos Hebreus” - exalta o
amor de Deus por todos nós, de tal forma abrangente que Ele próprio enviou ao mundo o seu
Filho. Pelo sofrimento, Jesus Cristo, o Filho, o novo Sumo Sacerdote, foi elevado à glória de
Deus Pai.
Na leitura do evangelho de São Marcos, Jesus, ao iniciar a sua caminhada, com os
Apóstolos, até Jerusalém, recorda que a separação conjugal não faz parte do projecto de Deus
para o homem e para a mulher. O seu fundamento enraíza no “princípio da criação “ inerente à
condição humana com origem em Deus.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Obrigado, ó Pai, porque Jesus devolveu à fonte original o amor entre
homem e mulher, o matrimónio e a família, libertando-os do pesado lastro do egoísmo que
o desintegra e dignificando, ao mesmo tempo, a figura da mulher. Tu que és a fonte do
verdadeiro amor, ensina os jovens e adultos a crescer no amor cristão.
2.ª Leitura – Senhor, em Ti há tudo o que há no homem, apesar de estares acima dos
próprios anjos. Durante o breve tempo que passaste no mundo, não hesitaste em chegar
à maior indignidade, ao que é fruto do pecado, Tu que nunca pecaste. Em Ti há
sofrimento e a glória, tudo o que há em cada um de nós. Por isso, és agora nosso irmão.
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, nós Te bendizemos pela tua presença no meio de
nós. Com que alegria nos vem à mente esta realidade: Tu e nós, todos possuímos a
mesma natureza. Tu nos acolhes como teus irmãos, tuas irmãs. És Tu quem nos vai
dando a força de viver a tua vida. Tu estás na glória do Pai. Também um dia nós
estaremos conTigo. Tu não queres estar longe de cada um de nós. És o nosso irmão
mais velho! Com que emoção nós assim Te chamamos. É para nós um imenso
conforto teres vindo ao mundo para partilhares a nossa vida. Nós Te bendizemos, nós
Te louvamos para sempre.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

