Português
XXI Domingo do tempo comum A
E vós, quem dizeis que Eu sou? (Mt 16,15)

Leitura I

Isaías 22,19-23

Eis o que diz o Senhor a Chebna, administrador do palácio: "Vou
expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia
chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias. Hei-de revesti-lo com a
tua túnica, hei-de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos
os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e
para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de David:
há-de abrir, sem que ninguém possa fechar; há-de fechar, sem que
ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele
será um trono de glória para a casa de seu pai".

Leitura II

Romanos 11,33-36

Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus! Como
são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus
caminhos! Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu
conselheiro? Quem Lhe deu primeiro, para que tenha de receber
retribuição? D'Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus
para sempre. Amen.
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Evangelho

Mateus 16,13-20

Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e
perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que é o Filho
do homem?". Eles responderam: "Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas". Jesus
perguntou: "E vós, quem dizeis que Eu sou?". Então, Simão Pedro
tomou a palavra e disse: "Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo". Jesus
respondeu-lhe: "Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a
carne e o sangue que to revelaram, mas sim meu Pai que está nos
Céus. Também Eu te digo: Tu és Pedro; sobre esta pedra edificarei a
minha Igreja, e as portas do Inferno não prevalecerão contra ela. Darte-ei as chaves do reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será
ligado nos Céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos
Céus". Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a
ninguém que Ele era o Messias.
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