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O Preço Do Bem 
 

 
 

Todos nós conhecemos pessoas genuinamente boas. De alguma forma, eles são capazes de viver as virtudes de 

sua tradição religiosa. Pode até parecer que é fácil para eles fazerem isso. Alguém poderia pensar que essas 

pessoas boas seriam valorizadas. Bem, sim e não. Embora possamos realmente valorizar a bondade dos outros, 

essa bondade também pode nos envergonhar. E aí está o problema. As pessoas ficam desconfortáveis ao 

perceber que não são tão boas quanto pensam - ou não são tão boas quanto os outros podem considerá-las. As 

leituras de hoje ressaltam o preço que podemos ter que pagar por tal bondade. 

 

A primeira leitura descreve um trama sendo planejada para livrar-se de uma pessoa justa cuja bondade se tornou 

“irritante” (Sabedoria 2:12). Este não é alguém que ostenta a bondade; é uma pessoa genuinamente boa, referida 

como “o justo” (2:18). (Aqui, “filho de Deus” significa simplesmente alguém que pertence ao povo de Deus.) 

Os conspiradores insistem que Deus virá em seu socorro se o justo for realmente bom. As petições na resposta 

do salmo são colocadas nos lábios daquele justo. Como muitas boas histórias da Bíblia, essa história tem um 

final em aberto. Não sabemos o que acontece. O preço pago pela justiça também se encontra na passagem do 

Evangelho. Aqui, o justo é Jesus. Embora saibamos como sua história termina, aqui os discípulos não sabiam. 

 

Hoje nos deparamos com a dureza dessas histórias. Estamos dispostos a pagar o preço do bem? 
 

—Sr. Dianne Bergant, CSA 

19 de Setembro, 2021 

 

DOMINGO XXV DO 

TEMPO COMUM (B) 



MISSA 
 

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM 
 

 
 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor.  Quando chamar por Mim nas suas tribulações, Eu o atenderei 

e serei o seu Deus para sempre. 
 

 

ORAÇÃO COLECTA 

Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de 

cumprirmos este duplo mandamento, para alcançarmos a vida eterna.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 
 

 

 

LEITURA I Sab 2, 12.17-20 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 

Disseram os ímpios: «Armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras; censura-

nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, 

observemos como é a sua morte. Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos 

dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos 

a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, Alguém virá socorrê-lo. 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 
 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 53 (54) 
 

Refrão: O Senhor sustenta a minha vida. 
 

Senhor, salvai-me pelo vosso nome, 

pelo vosso poder fazei-me justiça. 

Senhor, ouvi a minha oração, 

atendei às palavras da minha boca. 

 

Levantaram-se contra mim os arrogantes 

e os violentos atentaram contra a minha vida. 

Não têm a Deus na sua presença. 

 

Deus vem em meu auxílio, 

o Senhor sustenta a minha vida. 

De bom grado oferecerei sacrifícios, 

cantarei a glória do vosso nome, Senhor. 
 
 

 

 
 

 

 



LEITURA II Tg 3, 16 – 4, 3 
 

Leitura da Epístola de São Tiago 

Caríssimos: Onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más acções. Mas a 

sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, 

imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. De onde 

vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos 

vossos membros? Cobiçais e nada conseguis: então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada: 

então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis 

mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

ALELUIA cf. 2 Tes 2, 14 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Deus chamou-nos por meio do Evangelho, 

para alcançarmos a glória 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

 

EVANGELHO Mc 9, 30-37 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém 

o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: «O Filho do homem vai ser entregue às mãos dos 

homens, que vão matá-l’O; mas Ele, três dias depois de morto, ressuscitará». Os discípulos não 

compreendiam aquelas palavras e tinham medo de O interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já 

estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: «Que discutíeis no caminho?». Eles ficaram calados, porque tinham 

discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então, Jesus sentou-Se, chamou os Doze e disse-

lhes: «Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos». E, tomando uma criança, 

colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: «Quem receber uma destas crianças em meu nome é a Mim 

que recebe; e quem Me receber não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me enviou». 

Palavra da salvação. 
 

 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em 

que pela fé acredita. 

Por Nosso Senhor. 
 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os 

frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. 

Por Nosso Senhor. 
 

 

 
 

Martirológio 

São Januário, bispo de Benevento e mártir, que, em Pozzuóli, próximo de Nápoles, na Campânia, durante a 

perseguição contra a fé cristã, padeceu o martírio por Cristo. 



 

 

 
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 26 de Setembro, 2021 

 
 

 
 

 

 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 
 
 

5/9/21 Lúcia Piedade e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Rosarinha Araújo 

12/9/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

19/9/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

26/9/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 
 

Ministros da Comunhão: Ana Maria Medeiros Isabel Almeida 

Leitores: Stephanie Ferraz Lúcia Botelho 

Coletores: João Jerónimo Jose Mendonça 

 
Caros Companheiros Católicos, 
 

Uma ordem foi emitida para estudantes da Universidade de Torino, na Itália, que se preparavam para os exames, que 

cruzes e outros símbolos religiosos não deveriam ser visíveis no fundo de sua tela de computador. Devido à pandemia, 

as aulas na universidade foram realizadas remotamente e os exames semestrais também foram realizados dessa forma. 

É por isso que a universidade preparou uma lista de regras aplicáveis para uso durante as sessões de exame da Internet. 
 

Foi introduzido, entre outras coisas, um software de controle especial para evitar trapacear e proibir a visualização de 

quaisquer símbolos políticos ou religiosos durante o exame. Embora os alunos considerassem correto não manifestar 

suas opiniões políticas, a segunda parte da regra foi recebida com uma forte onda de críticas. Enfatizou-se que se trata 

de um claro atentado à liberdade religiosa, que no futuro pode levar ao facto de que não será mais possível o uso de 

corrente com cruz ou rosário no pulso, popular entre os jovens, e aos mostram símbolos de outras religiões. Um dos 

alunos afirmou que não retiraria a estátua de São Padre Pio da secretária em casa, mesmo que isso significasse que 

não poderia fazer o exame. 
 

A decisão também causou inquietação em outras universidades italianas, cujos alunos temiam que eles também 

introduzissem regras semelhantes. A partir disso, eles enfatizam, resta apenas um passo para remover os símbolos 

religiosos dos espaços públicos. Ao mesmo tempo, indicam que o examinador, ao entrar em suas casas graças à 

Internet, não consegue decidir o que é permitido em seu espaço privado. Opondo-se à decisão das autoridades, 

lembraram que as cruzes nas paredes das casas italianas e os quadros religiosos nelas pendurados fazem parte da 

cultura cristã italiana, que não pode ser ignorada, muito menos apagada. Bem-vindo ao mundo da nova liberdade e 

tolerância ... 
 

Aproveite seu final de semana e tenha uma semana abençoada! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 19 de Setembro, 2021 

• Isaul Cordeiro  ●  João da Costa 

• Alzira da Costa ● Edmundo Faria (para o seu aniversario) 

Reflita, hoje, se você está pronto e disposto a ajudar os necessitados entre vocês. Quem são eles? Qual é a sua 

necessidade? Você os procura e oferece amor e apoio? Fazer isso é o que o tornará verdadeiramente grande aos olhos 

de Deus. 
 

Senhor, que eu te busque nos pobres, nos de coração destroçado, nos pecadores e em todos os necessitados. Por 

favor, encha meu coração de compaixão e preocupação pelos outros. Jesus eu confio em vós. 


