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XXIIº Domingo Tempo Comum – Ano A
O Evangelho deste Domingo XXII do Tempo Comum forma uma unidade de
alto a baixo com o Evangelho do domingo passado, que terminava com Jesus a
ordenar aos seus discípulos que não dissessem nada a ninguém que Ele era o
Cristo. Desta vez, fala de forma explícita da Sua Paixão e Ressurreição.
Ouvindo estes dizeres incríveis de Jesus, Pedro tomou-O consigo à parte e
começou a recriminá-l’O, dizendo: «Isso não Te há-de acontecer». E é aqui que
Jesus diz a Pedro estas palavras duríssimas: «Vai para trás de Mim, satanás! Pedra
de tropeço és para Mim, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos
homens». Note-se que «atrás de Mim» é o lugar do discípulo. O apelativo de
«satanás» tem aqui o vulgar significado de «separador» e «adversário». E o texto
prossegue no mesmo tom determinado, com Jesus a dizer aos Seus discípulos
que, para O seguir, é preciso dizer não a si mesmos, e carregar a cruz todos os
dias, perder a vida para a ganhar.
O caminho de Jesus é paradoxal e provocatório. Assim o considerou Pedro,
mal ouviu a versão nova de Jesus acerca do Seu messianismo. Todavia, seguiu-O
apaixonadamente até ao sangue, não apenas com os pés, portanto. É neste
caminho ardente que se pode inserir mais uma passagem das chamadas
“confissões” de Jeremias., hoje. Confessa-se desanimado e tentado a abandonar
a sua missão, mas é a Palavra de Deus que o assalta como um fogo, uma lava
ardente de que não se pode fugir, pois arde dentro de nós.

Leitura do Livro de Jeremias
(Jer 20, 7-9)

Vós me seduzistes, Senhor,
e eu deixei-me seduzir; Vós me
dominastes e vencestes.

Em todo o tempo sou
objecto de escárnio, toda a
gente se ri de mim; porque
sempre que falo é para gritar e
proclamar:
«Violência e ruína!».
E a palavra do Senhor
tornou-se para mim ocasião
permanente de insultos e
zombarias.
Então eu disse:
«Não voltarei a falar n’Ele,
não falarei mais em seu
nome».
Mas havia no meu coração
um fogo ardente, comprimido
dentro dos meus ossos.
Procurava contê-lo, mas
não podia.

Peço-vos, irmãos, pela
misericórdia de Deus, que vos
ofereçais a vós mesmos como
sacrifício vivo, santo,
agradável a Deus, como culto
espiritual.
Não vos conformeis com
este mundo, mas transformaivos, pela renovação espiritual
da vossa mente, para saberdes
discernir, segundo a vontade
de Deus, o que é bom, o que
Lhe é agradável, o que é
perfeito.

Palavra do Senhor

Deus, Pai de Nosso Senhor
Jesus Cristo, ilumine os olhos
do nosso coração, para
sabermos a que esperança
fomos chamados.

Salmo responsorial (62)
A minha alma tem sede de
Vós, meu Deus.

Leitura da Epístola do
apóstolo São Paulo aos
Romanos (Rom 12, 1-2)
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Palavra do Senhor

Aleluia, Aleluia, Aleluia

Aleluia, Aleluia, Aleluia

Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo segundo
São Mateus (Mt 16, 21-27)
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Naquele tempo, Jesus
começou a explicar aos seus
discípulos que tinha de ir a
Jerusalém e sofrer muito 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-lhe:
«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 seguirMe, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a
sua vida há-de perdê-la; mas
quem perder a sua vida por
minha causa, há-de encontrála.
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Na verdade, que aproveita
ao homem ganhar o mundo
inteiro, se perder a sua vida?
Que poderá dar o homem
em troca da 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».
Palavra da salvação

Oração dos fiéis:
- Senhor, nós temos
confiança em Vós.

ATENDIMENTO
PAROQUIAL
(Centro Pastoral)
2ª feira – 16:00/20:00
3ª feira – 16:00/20:00
4ª feira – 08:30/12:30
5ª feira – 16:00/20:00
6ª feira – 08:30/10:30
– 17:00/19:00
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Agenda da semana
Dia

Data

2ª

04/09

4ª

5ª

06/09

07/09

Hora

Acontecimento

21:00

• Comissão de
Obras

21:00

• Reunião de
Baptismos

09:00
/
18:30
21:30
21:30

• Exposição do
Santíssimo c/
bênção de
objectos
• Reunião de
Leitores
• Reunião de
Acólitos

6ª

08/09

S

09/09

21:30

• Grupo do
Crisma

D

10/09

11:00

• Celebraçã de
Baptismos

Peregrinação
Diocesana do Porto a
Fátima – 9 Setembro
Saída – 07:00
Regresso – 17:00

MATRÍCULAS PARA O
1ºAno DA CATEQUESE
(Crianças que completam
6 anos em 2017)

Ofertório “Obras Manutenção
Igreja” (Agosto) – 655,62€

Entre 18 e 22 de SETEMBRO

Boletim de Nascimento
Cédula de Vida Cristã
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