
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus – Oração pelos Sacerdotes 
 

Nós te pedimos, Senhor Jesus, 
pelos nossos sacerdotes, para que sejam 
fiéis ao dom da vocação e ministério que 
receberam e vivam apaixonados por Ti e 
pelo Povo de Deus que lhes confiaste! 

Senhor Jesus, faz com que os 
sacerdotes sejam santos, humildes e 
pobres de coração, castos e obedientes à 
vontade do Pai! Que sejam «bons 
pastores» e «bons samaritanos», 
testemunhos vivos do amor do Teu 
Coração! 

Senhor Jesus, que os nossos sacerdotes conduzam o Povo de Deus 
com sabedoria e misericórdia, vivam apaixonados pela Palavra e pela 
Eucaristia, tenham gosto em celebrar os sacramentos, sejam contemplativos 
e homens de profunda oração, que não lhes falte o amor e dedicação aos 
pobres, aos doentes, aos marginalizados, aos que sofrem e às famílias em 
provação. 

Faz, Senhor Jesus, com que os nossos sacerdotes saibam partilhar 
com os jovens a alegria da sua vida sacerdotal. Ampara os sacerdotes mais 
idosos e os mais doentes, os que se sentem mais tentados ou desanimados. 
Protege-os nas suas dificuldades, fortalece-os nas suas fragilidades. 

Sê, Senhor Jesus, amparo e refúgio dos sacerdotes, para que, 
animados pelo sopro do Espírito, tenham o coração aquecido e enobrecido 
pelo fogo do Teu amor. 

Amen! 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Ez 17, 22-24 
«Elevo a árvore modesta» 

 
Leitura da profecia de Ezequiel 
Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais 
altos, Eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto. 
Na excelsa montanha de Israel o plantarei e ele lançará ramos e dará frutos e tornar-
se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros 
habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão-de saber que Eu 
sou o Senhor; humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta, faço secar a 
árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL           Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R. cf. 2a) 
É bom louvar-Vos, Senhor. 
 
LEITURA II       2 Cor 5, 6-10 

«Empenhamo-nos em agradar ao Senhor, 
quer continuemos a habitar neste corpo, quer tenhamos de sair dele» 

 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto 
habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois 
caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferíamos 
exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos empenhamos 
em ser-Lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair 
dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba 
cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Mc 4, 26-34 

«A menor de todas as sementes torna-se a maior 
de todas as plantas da horta» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino de Deus é como um homem que 
lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente 
germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, 
depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo 
se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: «A que 
havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? 
É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as 
sementes que há sobre a terra; mas, depois de semeado, começa a crescer e torna-se 
a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as 
aves do céu podem abrigar-se à sua sombra». Jesus pregava-lhes a palavra de Deus 
com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes 
falava senão em parábolas; mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Na primeira leitura Deus não esqueceu a promessa feita, 
por intermédio do profeta Natan e na qual assegurou a David a 
continuidade do seu trono. O nosso texto contém ainda uma indicação 
sobre a forma de actuar de Deus, sobre a "estranha" lógica de Deus: Ele 
toma aquilo que é pequeno aos olhos dos homens ("um ramo novo") e, 
através dele, vence o orgulho e a prepotência, confunde os poderosos e 
exalta os humildes. Deus prefere os pequenos, os débeis, os pobres 
(aqueles que na sua humildade e simplicidade estão sempre disponíveis 
para acolher os desafios e os dons de Deus); e é através deles que 
concretiza os seus projectos de salvação e de graça. 

A segunda leitura Paulo defende a ideia de que, apesar de tudo, vale 
a pena acolher os desafios de Deus: no final do caminho percorrido nesta 
terra, espera-nos uma vida nova, uma vida plena e eterna. Para pintar o 
contraste entre a vida nesta terra e a vida futura, Paulo utiliza a imagem 
da tenda que se monta e desmonta (que representa a vida transitória e 
corruptível desta terra) e da casa solidamente construída (que 
representa a vida plena e eterna). Para Paulo, a perspectiva dessa outra 
vida nova, plena e eterna, não significa um alhear-se das 
responsabilidades que temos, como crentes, enquanto caminhamos neste 
mundo finito e transitório. Aos crentes compete, enquanto "habitam este 
corpo" mortal, viver de acordo com as exigências de Deus, caminhar à 
luz da fé, assumir as suas responsabilidades enquanto discípulos 
comprometidos com Cristo e com o seu Reino.  

O Evangelho deste Domingo garante-nos que Deus tem em marcha 
um projecto destinado a oferecer aos homens a vida e a salvação. Pode 
parecer que a nossa história caminha entregue ao acaso ou aos caprichos 
dos líderes; mas é Deus que conduz a história, que lhe imprime o seu 
dinamismo, que está presente em todos os passos do nosso caminho.  
Jesus quer pôr em relevo o contraste entre a pequenez da semente (a 
semente da mostarda negra tem um diâmetro aproximado de 1,6 
milímetros e era a semente mais pequena, no entendimento popular 
palestiniano); e a grandeza da árvore (nas margens do lago da Galileia 
alcançava uma altura de 2 a 4 metros). A comparação serve para dizer 
que a semente do Reino lançada pelo anúncio de Jesus pode parecer uma 
realidade pequena e insignificante, mas está destinada a atingir todos os 
cantos do mundo, encarnando em cada pessoa, em cada povo, em cada 
sociedade, em cada cultura. O Reino de Deus, ainda que tenha inícios 
modestos ou que se apresente com sinais de debilidade e pequenez aos 
olhos do mundo, tem uma força irresistível, pois encerra em si o 
dinamismo de Deus. Deus serve-Se de algo que é pequeno e 
insignificante aos olhos do mundo para concretizar os seus projectos. 
 


