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Você Pode Beber O Copo? 
 

 
 

Essa é a pergunta no Evangelho de hoje que Jesus fez depois que Tiago e João, dois de seus seguidores mais 

próximos, pediram lugares de honra. Eles queriam ser reconhecidos por sua lealdade. Não todos nós? Jesus 

pergunta a eles: “Vocês podem beber o copo?” (Marcos 10:38). Você pode pagar o preço? E ambos dizem: 

“Podemos” (10:39). Tanta confiança e autoconfiança! 
 

Este é um domingo que se concentra nas dificuldades - não nas dificuldades que vêm dos fardos da vida em si, 

como dificuldades econômicas, preconceito racial e de gênero ou a perda de entes queridos. Jesus certamente 

estava preocupado com isso. No entanto, as leituras de hoje têm um foco específico. Ele pergunta: “Você pode 

beber o copo que eu bebo?” Você pode enfrentar e suportar o que devo? Você pode me seguir até ao sofrimento? 

Isaías referes ao servo do Senhor, aquele indivíduo misterioso que sofre nas mãos dos outros justamente por 

causa de sua lealdade. No entanto, o seu sofrimento não é em vão: “Por causa da sua angústia ... o meu servo, o 

justo, justificará a muitos” (53:11). O espírito desse servo vive em muitas histórias sobre Jesus. Certamente, 

neste domingo. Como o servo, Jesus sofrerá por causa dos outros. Quão prontos estão Tiago e João, você e eu, 

para esse papel? 
 

Jesus então vira os valores da sociedade de cabeça para baixo. Você quer ser ótimo? Então você tem que servir 

aos outros. Você quer ser o primeiro? Então, para o bem dos outros, você tem que se colocar por último. Seguir 

Jesus significa segui-lo mesmo em meio ao sofrimento. "Você pode beber o copo?" 
 

—Sr. Dianne Bergant, CSA 

17 de Outubro, 2021 

 

DOMINGO XXIX DO 

TEMPO COMUM (B) 



MISSA 
 

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 16, 6.8.9 

Respondei-me, Senhor, quando Vos invoco, ouvi a minha voz, escutai as minhas palavras.  Guardai-me dos 

meus inimigos, Senhor.  Protegei-me à sombra das vossas asas. 
 

 

ORAÇÃO COLECTA 

Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa 

vontade e a sinceridade do nosso coração.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco 

na unidade do Espírito Santo. 
 

 

LEITURA I Is 53, 10-11 
 

Leitura do Livro de Isaías 

Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de 

expiação, terá uma descendência duradoira, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. 

Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a 

muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. 

Palavra do Senhor. 
 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33) 
 

Refrão: Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em Vós esperamos, Senhor. 
 

A palavra do Senhor é recta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a rectidão: 

a terra está cheia da bondade do Senhor. 
 

Os olhos do Senhor estão voltados 

para os que O temem, 

para os que esperam na sua bondade, 

para libertar da morte as suas almas 

e os alimentar no tempo da fome. 
 

A nossa alma espera o Senhor: 

Ele é o nosso amparo e protector. 

Venha sobre nós a vossa bondade, 

porque em Vós esperamos, Senhor. 
 
 

LEITURA II Hebr 4, 14-16 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes 

na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das 

nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. 

Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a 

graça de um auxílio oportuno. 

Palavra do Senhor. 



ALELUIA Mc 10, 45 
 

Refrão: Aleluia. 
 

O Filho do homem veio para servir e dar a vida pela redenção de todos. 
 

 

EVANGELHO – Forma longa Mc 10, 35-45 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, nós 

queremos que nos faças o que Te vamos pedir». Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?». Eles 

responderam: «Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda». Disse-

lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou beber e receber o baptismo com que 

Eu vou ser baptizado?». Eles responderam-Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice que 

Eu vou beber e sereis baptizados com o baptismo com que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à minha 

direita ou à minha esquerda não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado». Os 

outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: 

«Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes 

fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós: quem entre vós quiser tornar-se grande, 

será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem 

não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos». 

Palavra da salvação. 
 
 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios 

que celebramos nos purifiquem de todo o pecado.  Por Nosso Senhor. 
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as 

graças temporais e nos confirme nos bens eternos.  Por Nosso Senhor. 
 

 

 

Martirológio 

Memória de Santo Inácio, bispo e mártir, que foi discípulo do apóstolo São João e segundo sucessor de São 

Pedro no governo da Igreja de Antioquia. Condenado às feras no tempo do imperador Trajano, foi conduzido 

a Roma, onde consumou o seu glorioso martírio. Durante a viagem, experimentando a ferocidade dos 

guardas, semelhante à dos leopardos, escreveu sete cartas a várias Igrejas, nas quais exorta os irmãos a servir 

a Deus em união com os bispos e a não impedirem que ele fosse imolado como vítima por Cristo. 
 
 

 

Reflita, hoje, sobre como tu lideras os outros. Tu esperas ser o “chefe” e esperas que os outros o sigam 

por causa de tua autoridade? Ou tu lideras outros com humildade e amor, atraindo-os a Cristo por meio 

da tua bondade? Comprometa-se com a liderança cristã como Jesus pretendia e tu ficaras surpreso com 

o efeito que isso tem em tua família, entre amigos e na comunidade em geral. 
 

Senhor, ajude-me a ser um líder humilde. Ajude-me a deixar Seu coração de amor e misericórdia brilhar 

e a liderar pela bondade e bondade de Seu coração misericordioso. Ajude-me a deixar de lado todo 

orgulho e egoísmo e me tornar um servo de todos. Jesus eu confio em vós. 



 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 24 de Outubro, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

310/21 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Lúcia Piedade e Família* 

10/10/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

17/10/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

24/10/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 

31/10/21 Rosarinha Araújo Rosarinha Araújo Rosarinha Araújo Rosarinha Araújo 
 

Ministros da Comunhão: Isabel Almeida Ana Maria Medeiros 

Leitores: Lúcia Botelho Stephanie Ferraz 

Coletores: Edmundo Faria Francisco Pontes 

 

Caros Companheiros Católicos, 
 

O Grande Imam da Universidade Al-Azhar no Cairo, Ahmad Al-Tayyeb observou que durante seus encontros com o 

Papa Francisco, ele descobriu um grande senso de unidade entre eles, especialmente quando se trata de crises que 

afetam o homem moderno. 
 

Ele disse: “Cresci convencido da extrema importância da religião na construção da civilização e no desenvolvimento 

material e espiritual. Eu também estava convencido da importância da religião para preservar e proteger os ganhos da 

civilização, para que não fossem distorcidos e se tornassem maus para o homem. Percebi que a mensagem da religião 

só pode dar o fruto desejado quando é pregada pelos crentes, primeiro reconciliados uns com os outros. Deve haver 

paz, harmonia e cooperação entre aqueles que estão levando esta mensagem às pessoas. Se houver divisão e conflito 

entre eles, não serão capazes de transmitir a mensagem de paz. Conhecemos um famoso provérbio que diz: ‘Você não 

pode dar o que não tem’. Eu entendo que as religiões monoteístas que surgiram ao longo da história, têm uma fonte - 

Deus, o Glorioso, o Altíssimo. Temos textos claros no Sagrado Alcorão que dizem que o que foi revelado por Deus a 

Muhammad é o mesmo que foi revelado a Abraão, Moisés e Jesus; existe uma fonte. Valores, ensinamentos e 

mandamentos que são úteis para a humanidade não diferem essencialmente de uma religião para outra. Foi isso que 

me levou a sair, lado a lado com meus irmãos de outras religiões, para descobrir esses elementos comuns. Graças a 

Deus caminhamos reconciliados com as pessoas na esperança de que isso ajude a aliviar as dores do homem de hoje.” 
 

Ahmad Al-Tayyeb também destacou a importância da encíclica papal Fratelli tutti. Ele notou que o Papa Francisco 

indicou nela a direção do diálogo e da convivência pacífica entre as pessoas, o que é importante também para os 

seguidores do Islã. “É um chamado para aplicar os princípios morais da religião a fim de criar uma verdadeira 

fraternidade na qual não haja discriminação com base nas diferenças de religião, crença, raça, gênero ou outras formas 

de intolerância. A encíclica é útil para os muçulmanos e, ao mesmo tempo, para os seguidores de outras religiões, 

porque diz que somos todos irmãos”, enfatizou o Grande Imam. Ele também lembrou que aqueles que semeiam o 

ódio entre as pessoas e espalham o terrorismo e derramam sangue em nome da religião ou de Deus são mentirosos e 

traidores das religiões que supostamente professam. 
 

Tenha um longo fim de semana repousante e uma abençoada semana mais curta! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa: 

17 de Outubro, 2021 
 

• José Fernando Pimentel 

• António Pimentel 

• Angelina Botelho 

• António Mansinho 

NESTE FIM DE SEMANA, vamos celebrar o Dia Mundial 

das Missões. O Papa Francisco convida toda a Igreja a 

apoiar as dioceses missionárias na África, Ásia, Ilhas do 

Pacífico e partes da América Latina e da Europa, onde 

padres, religiosos e líderes leigos servem às comunidades 

mais vulneráveis do mundo. Por favor, mantenha as missões 

do Papa em suas orações e seja generoso na coleta desta 

semana para a Sociedade para a Propagação da Fé. Para 

obter mais informações, visite: www.missio.org. 


