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17 OUTUBRO 2021 – N.º 765

A Palavra _________________________________________
Ano B - XXX Domingo do Tempo Comum – 24 de Outubro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Jeremias 31.7-9.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Hebreus 5.1-6.
Evangelho - São Marcos 10, 46-52:
Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma grande multidão,
estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao
ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: «Jesus, Filho de David,
tem piedade de mim». Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada
vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». Jesus parou e disse: «Chamai-o».
Chamaram então o cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te».
O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que
queres que Eu te faça?» O cego respondeu-lhe: «Mestre, que eu veja». Jesus disse-lhe:
«Vai: a tua fé te salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.

A Comunidade______________________________________
 Domingo, 17 de Outubro, início da Semana Nacional da Educação Cristã.
 Terça-feira, 19, início das actividades da Universidade Sénior.
 Sábado, 23, Peregrinação a Fátima dos jovens da Paróquia (Projeto +).
 Domingo, 24, Dia Mundial das Missões.

A Bíblia____________________________________________
737. Como nos refere o Livro dos Números, como se chamava o deserto, pelo lado Sul,
quando o povo de Israel se aprestava para entrar em Canaã?
SOLUÇÕES: - 736. Abadon eApolion (Apoc 9,11).

A Testemunha______________________________________
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco
70. Na narração de Caim e Abel, vemos que a inveja levou Caim a cometer a injustiça
extrema contra o seu irmão. Isto, por sua vez, provocou uma ruptura da relação entre Caim e
Deus e entre Caim e a terra, da qual foi exilado. Esta passagem aparece sintetizada no
dramático colóquio de Deus com Caim. Deus pergunta: «Onde está o teu irmão Abel?»
Caim responde que não sabe, e Deus insiste com ele: «Que fizeste? A voz do sangue do teu
irmão clama da terra até Mim. De futuro, serás amaldiçoado pela terra (…). Serás
vagabundo e fugitivo sobre a terra» (Gn 4, 9-12). O descuido no compromisso de cultivar e
manter um correcto relacionamento com o próximo, relativamente a quem sou devedor da
minha solicitude e custódia, destrói o relacionamento interior comigo mesmo, com os
outros, com Deus e com a terra. Quando todas estas relações são negligenciadas, quando a
justiça deixa de habitar na terra, a Bíblia diz-nos que toda a vida está em perigo. Assim nolo ensina a narração de Noé, quando Deus ameaça acabar com a humanidade pela sua
persistente incapacidade de viver à altura das exigências da justiça e da paz: «O fim de toda
a humanidade chegou diante de Mim, pois ela encheu a terra de violência» (Gn 6, 13).
Nestas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção
actual de que tudo está inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das
nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos
outros.
71. Embora Deus reconhecesse que «a maldade dos homens era grande na terra» (Gn 6, 5),
«arrependendo-Se de ter criado o homem sobre a terra» (Gn 6, 6), Ele decidiu abrir um
caminho de salvação através de Noé, que ainda se mantinha íntegro e justo. Assim deu à
humanidade a possibilidade de um novo início. Basta um homem bom para haver
esperança!

XXIX Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 53,10-11
"Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado."
2ª Leitura - Apóstolo - Epístola aos Hebreus 4,14-16
"Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado."
Evangelho – São Marcos 10,35-45
"O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida
pela redenção de todos."

Celebramos o Vigésimo Nono Domingo do Tempo Comum.
Ao dar-se o início da Semana Nacional da Educação Cristã no seguimento do novo ano
lectivo das escolas, a Palavra de Deus convida-nos a dedicar a nossa vida ao serviço dos irmãos
pela transmissão da nossa fé em Cristo.
A primeira leitura - do Livro de Isaías - centra a sua mensagem na figura do
"Servo de Deus" que oferece a sua vida em sacrifício pela salvação dos homens. Em Jesus

Cristo todo este projecto se realiza em nosso favor e dos nossos irmãos.
A segunda leitura - da Carta aos Hebreus - retoma a ideia do amor
incondicional de Deus pelos homens. O seu Filho Jesus Cristo oferece-se por todos como Sumo
Sacerdote cheio de misericórdia para com todos.
No Evangelho segundo São Marcos, os discípulos são convidados a não se sobreporem a
ninguém e a dar testemunho do amor de Deus, fazendo da sua vida uma dádiva de serviço aos
homens que anseiam pela salvação na procura da vontade de Deus.

Lectio
Divina

Leitura Orante
1.ª Leitura – Senhor, Tu que fizeste de Ti próprio o autêntico servo de Deus, cura-nos
do egoísmo, soberba e intolerância, pois queremos viver à tua medida: amar sem
passar factura e servir em teu nome todos os irmãos. Tu és para todos nós o servidor
mártir que nos dá o exemplo da submissão total aos projectos de Deus.
2.ª Leitura – Damos graças, Senhor Deus nosso Pai, por nos chamares ao seguimento
de Cristo que para nós não é um simples filósofo cheio de ideias atraentes mas, sim,
para todos nós, um profeta que convida à conversão das nossas vidas. E também o
verdadeiro sacerdote que se fez um de nós para nos fazer chegar a Ti.
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, no fundo de nós mesmos, és Tu Quem nos fala:
“Que quereis que eu faça por vós?” No momento em que acabámos de receber o Pão
da Vida, nós Te suplicamos a graça de acreditar na tua presença, de nos regozijarmos
por estares perto de nós. Tu estás sempre ao nosso lado: nos dias de sofrimento, és Tu
o nosso conforto; nos dias de paz e serenidade, aumentas em nós a capacidade de
amar; enfim, vieste para servir e não para ser servido. Que o teu Espírito nos ajude no
serviço de quem nos é próximo, no cumprimento da vontade de Deus.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

