
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A Liturgia deste Domingo nos aponta 
para a plenitude dos tempos, na qual o Senhor 
será tudo em todos. Ao vir ao mundo, diferente 
da expectativa do povo, Jesus não traz soluções 
prontas, nem uma intervenção mágica que des-
responsabilize o homem. O Reino de Deus está 
entre nós, mas ainda não se completou! Para 
prosseguirmos em sua construção é necessário 
trilhar o caminho da obediência até a morte de 
Cruz: realidade na qual se consuma e se realiza 
o maior amor por Deus e pelos irmãos.

Celebrando o 6º Dia Mundial dos Pobres, cujo 
tema é “Jesus Cristo fez-Se pobre por vós” (Cf. 
2 Cor 8, 9), o Papa Francisco nos alerta a uma 
sadia preocupação com o nosso atual estilo 
de vida e as inúmeras pobrezas da atualidade. 
Que este nosso encontro renove em nós a 
esperança de dias melhores e mantenha-nos 
fiéis para esperar a realização das promessas 
divinas. Cantemos!

3. CANTO DE ABERTURA: 09 (CD 04) / 16 (CD 04)  

ANTÍFONA DE ENTRADA: Meus pensamentos 
são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós 
me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trarei 
de vosso cativeiro, de onde estiverdes (Cf. Jr 
29,11.12.14).

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém!

Dir.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de 
Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: Rezado ou 161 (CD 03) / 186 

Dir.: Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para sermos 
menos indignos de aproximar-nos do Senhor. 
(Breve Silêncio).

(Se rezado)
Dir.: Tende compaixão de nós, Senhor.

TODOS: Porque somos pecadores!

Dir.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.

TODOS: E dai-nos a vossa salvação!

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.

TODOS: Amém!

6. GLÓRIA: 202 (CD 12) / 205 (CD 03)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, criador de tudo, a 
beleza e a bondade da criação revelam-nos a 
vossa onipotência misericordiosa. Fazei que 
nossa alegria seja adorar e servir-vos de todo 
o coração, pois somente Vós nos dais a plena 
felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na 
unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: Ml 3,19-20a
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9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 97(98),5-6.
7-8.9a.9bc (R. cf. 9)

O Senhor virá julgar a terra inteira;
com justiça julgará.

Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa
e da cítara suave!
Aclamai, com os clarins e as trombetas,
ao Senhor, o nosso Rei! 

Aplauda o mar com todo ser que nele vive,
o mundo inteiro e toda gente!
As montanhas e os rios batam palmas
e exultem de alegria. 

Exultem na presença do Senhor, pois ele vem,
vem julgar a terra inteira.
Julgará o universo com justiça 
e as nações com equidade. 

10. SEGUNDA LEITURA: 2Ts 3,7-12

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Levantai vossa cabeça e olhai, pois, a vossa 
redenção se aproxima! (Cf. Lc 21,28).

12. EVANGELHO: Lc 21, 5-19

13. PARTILHA DA PALAVRA 

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: A Vós, Senhor, nos dirigimos e, como já 
recebemos em herança a fé no mundo que há 
de vir, suplicamos-vos com toda confiança:

Concedei-nos, Senhor, a vossa graça!

Olhai, Senhor Deus, para os pastores e fiéis da 
Santa Igreja perseguidos por causa do nome de 
Jesus. Concedei a eles a sabedoria e fidelidade 
a Vós, rezemos.

Ajudai, Deus justo e clemente, os que sofrem 
injustiças e as vítimas da violência, para que 
sejam amparados e fortificados na provação, 
rezemos.

Fazei, Senhor dos pobres, que as comunida-
des cristãs sintam-se empenhadas neste dia 
especial, na exigência de levar a esperança e 
o conforto aos vossos pobres, rezemos.

Frutificai, Senhor da Messe, as atividades 
pastorais e sociais de nossa Arquidiocese, 
para que tenhamos os olhos e o corações 
abertos às dificuldades de nossos irmãos e 
irmãs, rezemos.

Dir.: Senhor Pai Santo, acolhei as nossas preces 
e concedei-nos, por misericórdia, a vossa graça. 
Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 393 (CD 20) / 
394 (CD 20) 

Dir.: Recebei, ó Pai de bondade, Senhor que 
eleva os pobres, tudo o que vos apresentamos, 
o que temos e somos! Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Obedientes à palavra do Salvador e for-
mados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 781 (CD 26) / 785 
(CD 12)

Dir.: A Paz do Senhor esteja sempre convosco.

TODOS: O amor de Cristo nos uniu!

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da Paz, sau-
dai-vos com um gesto de comunhão fraterna.

(Em silêncio, o ministro extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do sacrário 
e faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência, pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística e leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 638 / 495 (CD 14)
 

DEUS FAZ COMUNHÃO
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ANTÍFONA DA COMUNHÃO: Para mim só há 
um bem: é estar com Deus, é colocar o meu 
refúgio no Senhor (Cf. Sl 72,28).

20. RITO DE LOUVOR: 830 (CD 18) / 835

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, bendito sejais porque 
alimentais e renovais a nossa esperança em 
Vós. Pela força da vossa Palavra, mantêm-nos 
pacientes na tribulação e perseverantes na 
oração. Por Cristo, nosso Senhor.
 
TODOS: Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: Senhor nosso Deus, enriquecei vossos 
filhos e filhas com os tesouros de vossa mi-
sericórdia e concedei-lhes paz e segurança 
para que, exultando em ação de graças, com 
alegria vos louvem. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém!

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém!

Dir.: Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide 
em paz e o Senhor vos
acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 653 (CD 04) / 655 
(CD 26)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w As equipes de Liturgia devem atentar-
se para a boa preparação dos leitores 
quanto à proclamação dos textos na 
Celebração;

w Mencionar e trabalhar com criativi-
dade o 6º Dia Mundial dos Pobres, 
convocado pelo Papa Francisco e que 
é celebrado neste Domingo;

w Incentivar a arrecadação de alimentos e 
outros itens para distribuição aos mais 
necessitados, valorizando principal-
mente a Campanha Paz e Pão presente 
na Comunidade e na Paróquia.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ap 1,1-4; 2,1-5a; Sl 1,1-2. 3. 4 
e 6 (R. Ap 2,7b); Lc 18,35-43

3.ª-feira: Ap 3,1-6.14-22; Sl 14(15),
  2-3ab. 3cd-4ab. 5 (R. 3,21); 

Lc 19,1-10

4.ª-feira: Ap 4,1-11; Sl 150,1-2. 3-4. 
5-6 (R. Ap 4,8b); Lc 19,11-28

5.ª-feira: Santa Isabel da Hungria, 
Memória

  Ap 5,1-10; Sl 149,1-2. 3-4. 
5-6a.9b (R. Ap 5, 10); 

  Lc 19,41-44

6.ª-feira: Ap 10,8-11; Sl 118(119),
  14.24.72.103.111.131 
  (R. 103a); Lc 19,45-48

Sábado:  São Roque González, Santo 
Afonso Rodriguez e São João 
del Castillo, presbíteros e 
mártires, Memória

  Ap 11,4-12; Sl 143(144),1. 2. 
9-10 (R/. 1a); Lc 20,27-40
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(XXXIII Domingo do Tempo Comum – 
13 de novembro de 2022)

Jesus Cristo fez-Se pobre por vós (cf. 2 Cor 8, 9)

Neste contexto tão desfavorável, situa-se o VI 
Dia Mundial dos Pobres, com o convite – tomado 
do apóstolo Paulo – a manter o olhar fixo em Jesus, 
que, «sendo rico, Se fez pobre por vós, para vos 
enriquecer com a sua pobreza» (2 Cor 8, 9). 

Com efeito, a solidariedade é precisamente 
par tilhar o pouco que temos com quantos nada 
têm, para que ninguém sofra. Quanto mais cresce o 
sentido de comunidade e comunhão como estilo de 
vida, tanto mais se desenvolve a solidariedade. Aliás, 
deve-se considerar que há países onde, nas últimas 
décadas, se verificou um significativo crescimento 
do bem-estar de muitas famílias, que alcançaram 
um estado de vida seguro. Trata-se dum resultado 
positivo da iniciativa privada e de leis que sustentaram 
o crescimento económico, aliado a um incentivo 
concreto às políticas familiares e à responsabilidade 
social. Possa este património de segurança e estabi-
lidade alcançado ser agora partilhado com quantos 
foram obrigados a deixar as suas casas e o seu país 
para se salvarem e sobreviverem. Como membros 
da sociedade civil, mantenhamos vivo o apelo aos 
valores da liberdade, responsabilidade, fraternidade e 
solidariedade; e, como cristãos, encontremos sempre 
na caridade, na fé e na esperança o fundamento do 
nosso ser e da nossa atividade.

É interessante notar que o Apóstolo não quer 
obrigar os cristãos, forçando-os a uma obra de 
caridade; de facto, escreve: «Não o digo como 
quem manda». O que ele pretende é «pôr à prova a 
sinceridade do amor» demonstrado pelos Coríntios 
na atenção e solicitude pelos pobres (cf. 2 Cor 8, 
8). Na base do pedido de Paulo, está certamente a 
necessidade de ajuda concreta, mas a sua intenção 
vai mais longe. Convida a realizar a coleta, para que 
seja sinal do amor testemunhado pelo próprio Jesus. 
Enfim, a generosidade para com os pobres encontra 
a sua motivação mais forte na opção do Filho de 
Deus que quis fazer-Se pobre.

O ensinamento de todo o Novo Testamento 
revela a propósito uma especial unanimidade, como 
se verifica nesta passagem da Carta do apóstolo 
Tiago sobre a Palavra que foi semeada nos crentes: 
«Tendes de a pôr em prática e não apena ouvi-la, 
enganando-vos a vós mesmos. Porque, quem se 
contenta com ouvir a palavra, sem a pôr em prática, 

Trecho da Mensagem do Santo Padre 
para o Dia Mundial do Pobre
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assemelha-se a alguém que contempla a sua fisiono-
mia num espelho; mal acaba de se contemplar, sai 
dali e esquece-se de como era. Aquele, porém, que 
medita com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, 
e nela persevera – não com quem a ouve e logo se 
esquece, mas como quem a cumpre – esse encon-
trará a felicidade ao pô-la em prática» (1, 22-25).

No caso dos pobres, não servem retóricas, 
mas arregaçar as mangas e pôr em prática a fé através 
dum envolvimento direto, que não pode ser delegado a 
ninguém. Às vezes, porém, pode sobrevir uma forma 
de relaxamento que leva a assumir comportamentos 
incoerentes, como no caso da indiferença em rela-
ção aos pobres. Além disso acontece que alguns 
cristãos, devido a um apego excessivo ao dinheiro, 
fiquem empantanados num mau uso dos bens e do 
património. São situações que manifestam uma fé 
frágil e uma esperança fraca e míope.

Sabemos que o problema não está no dinheiro 
em si, pois faz parte da vida diária das pessoas e das 
relações sociais. Devemos refletir, sim, sobre o valor 
que o dinheiro tem para nós: não pode tornar-se um 
absoluto, como se fosse o objetivo principal. Um tal 
apego impede de ver, com realismo, a vida de todos 
os dias e ofusca o olhar, impedindo de reconhecer 
as necessidades dos outros. Nada de mais nocivo 
poderia acontecer a um cristão e a uma comunidade 
do que ser ofuscados pelo ídolo da riqueza, que acaba 
por acorrentar a uma visão efémera e falhada da vida.

Entretanto não se trata de ter um comporta-
mento assistencialista com os pobres, como muitas 
vezes acontece; naturalmente é necessário empenhar-
-se para que a ninguém falte o necessário. Não é o 
ativismo que salva, mas a atenção sincera e generosa 
que me permite aproximar dum pobre como de um 
irmão que me estende a mão para que acorde do 
torpor em que caí. 

Roma, São João de Latrão, na Memória 
de Santo António, 13 de junho de 2022.

 FRANCISCO
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