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DOMINGO XXIV DO
TEMPO COMUM (A)

Perdão Sem Limites

O que torna o sete um número tão importante? É o simbolismo. Isso significa integridade, completude e totalidade.
Então, setenta e sete (ou setenta vezes sete em algumas traduções da Bíblia) sugere infinito. Pedro estava exagerando
quando sugeriu que ele poderia perdoar seu irmão sete vezes. Ele presumiu que, se agisse dessa forma, seu
comportamento demonstraria a extensão incomensurável de sua graciosidade pessoal. A resposta de Jesus implícita
que não deve haver fim para o nosso perdão ao outro. Para sublinhar a importância desta magnanimidade, Jesus ofereceu
a Deus (disfarçado de rei que perdoou uma dívida enorme) como um exemplo de perdão.
Perdoar a ofensa de outra pessoa contra nós pode muito bem ser uma das coisas mais difíceis que somos solicitados a
fazer. Para pedir perdão não parece tão difícil. Depois de tudo, quando topamos com um perfeito estranho em um
elevador, dizemos: “Perdoe-me”. Mas para perdoar alguém que tem nos ofendeu deliberadamente, que desonrou nosso
sentido de dignidade pessoal, por mais leve que seja essa ofensa, não é um gesto tão fácil nem tão casual. Mas nos
devemos.
Todos nós temos dívidas com os outros. Tanto a primeira leitura e a passagem do Evangelho nos lembra que as dívidas
devido a nós por outros de nenhuma forma se compara com o que devemos a Deus, mas Deus nos mostra compaixão e
nos perdoa. Se somos filhos gratos de um Deus compassivo, queremos ser como Deus e nós vamos perdoar os outros.
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
ORAÇÃO COLECTA
Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar; e para sentirmos em nós os efeitos do
vosso amor, dai-nos a graça de Vos servirmos com todo o coração. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
LEITURA I Sir 27, 33 – 28, 9
Leitura do Livro de Ben-Sirá
O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor,
que pedirá minuciosa conta de seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo e, quando o pedires, as tuas ofensas
serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu
semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe
alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio; pensa na corrupção e na morte, e
guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo; pensa na aliança do Altíssimo
e não repares nas ofensas que te fazem.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103)
Refrão: O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.
Não está sempre a repreender,
nem guarda ressentimento.
Não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.
Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia
para os que O temem.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.

LEITURA II Rom 14, 7-9
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o
Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos.
Palavra do Senhor.

ALELUIA Jo 13, 34
Refrão: Aleluia.
Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.

EVANGELHO Mt 18, 21-35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei
perdoar-lhe? Até sete vezes?». Jesus respondeu: «Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na
verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo,
apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos. Não tendo com que pagar, o senhor mandou que fosse
vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a
seus pés, dizendo: ‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo
deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia
cem denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: ‘Paga o que me deves’. Então o
companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: ‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’. Ele, porém, não
consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros
ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido. Então, o senhor mandou-o chamar e
disse: ‘Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque mo pediste. Não devias, também tu, compadecer-te
do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’. E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que
pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu
irmão de todo o coração».
Palavra da salvação.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS
Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos
por cada um de nós para glória do vosso nome sirvam para a salvação de todos. Por Nosso Senhor.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que
não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por Nosso
Senhor.

O CANTINHO DO BISPO
Caros Companheiros Católicos,
A Igreja Católica em Bangladesh iniciou uma campanha de plantação de árvores para comemorar o 5º aniversário
da publicação da encíclica do Papa Francisco "Laudato Si". Isso também está associado ao 50º aniversário da
independência do país e ao 100º aniversário do nascimento de Mujibur Rahman, um político bengali considerado
o pai da nação.
Há planos de plantar quatrocentas mil árvores em todo o país. Este foi inaugurado à frente da Conferência Episcopal
na capital de Bangladesh. A primeira árvore foi plantada pelo Arcebispo de Dhaka. “As árvores desempenham um
papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico. No entanto, à medida que a população cresce, a cobertura
florestal diminui gradualmente à medida que o mundo é atingido por desastres naturais. Nossa ação mostra que a
manutenção do equilíbrio ecológico também depende de nós”, disse o cardeal Patrick D'Rozario.
O objetivo da campanha de plantio de árvores também é comemorar a independência de Bangladesh do Paquistão.
O Cardeal D'Rozario explicou: “Amamos nossa nação e temos a responsabilidade de cuidar de seu futuro.
Bangladesh precisa de árvores. Plantamos principalmente árvores frutíferas que darão alimento, mas também
precisamos de árvores que possam no futuro ser uma fonte de madeira necessária para a construção de casas.”
Esta iniciativa também visa colocar Bangladesh na arena internacional, juntando-se à luta global para melhorar a
qualidade do meio ambiente. “Queremos também promover a substituição dos sacos plásticos por sacos de juta, o
aproveitamento de resíduos na produção de fertilizantes e a economia de água potável”, disse Bento Alo D'Rozario,
presidente da Caritas Ásia.
Warren Buffett (que nasceu no mesmo dia que minha mãe) disse: "Alguém está sentado na sombra hoje porque
alguém plantou uma árvore há muito tempo".
Aproveite seu final de semana e tenha uma semana abençoada!
Bispo Wes

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 13 de Setembro, 2020
• Jose Pimentel, Antonio Pimentel, Angelina Botelho
• José, Amelia e Rogério
• Natália Pacheco

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 20 de Setembro, 2020
Ministros da Comunhão:
Ana Maria Medeiros
Isabel Almeida
Leitores:
Stephanie Ferraz
Michael Chibante
Colectores:
Carlos Ledo
Ângelo Franco

Natividade Correia

Sónia Franco

Edmundo Faria

Francisco Pontes

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
6/9/20
13/9/20
20/9/20
27/9/20

Rosarinha Araújo
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Fátima Pacheco e Família*

António Pacheco e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
Luis Barroso e Família*

