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XXVIII Domingo do tempo comum B

OOOOrrrreeeeiiii    eeee    ffffooooiiii----mmmmeeee    ddddaaaaddddaaaa    aaaa    pppprrrruuuuddddêêêênnnncccciiiiaaaa;;;;    iiiimmmmpppplllloooorrrreeeeiiii
eeee    vvvveeeeiiiioooo    aaaa    mmmmiiiimmmm    oooo    eeeessssppppíííírrrriiiittttoooo    ddddeeee    ssssaaaabbbbeeeeddddoooorrrriiiiaaaa....    ((((SSSSaaaabbbb    7777,,,,7777))))

Leitura I Sabedoria 7,7-11

Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o espírito de
sabedoria. Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, em sua comparação,
considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais
preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de
areia, e, comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a
mais do que a saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu
brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e, pelas
suas mãos, riquezas inumeráveis.

Leitura II Hebreus 4,12-13

A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de
dois gumes: ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito,
das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e
intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença:
tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos
prestar contas.
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Evangelho forma breve: Marcos 10,17-27

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se
aproximou correndo, ajoelhou diante d'Ele e perguntou-Lhe: "Bom
Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?". Jesus
respondeu: "Porque Me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu
sabes os mandamentos: 'Não mates; não cometas adultério; não
roubes; não levantes falso testemunho; não cometas fraudes; honra
pai e mãe'". O homem disse a Jesus: "Mestre, tudo isso tenho eu
cumprido desde a juventude". Jesus olhou para ele com simpatia e
respondeu: "Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro
aos pobres e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me".
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se
pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta,
disse aos discípulos: "Como será difícil para os que têm riquezas entrar
no reino de Deus!" Os discípulos ficaram admirados com estas
palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: "Meus filhos, como é difícil
entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de
uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus". Eles admiraram-
se ainda mais e diziam uns aos outros: "Quem pode então salvar-se?".
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: "Aos homens é impossível,
mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível".
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OOOOrrrreeeeiiii    eeee    ffffooooiiii----mmmmeeee    ddddaaaaddddaaaa    aaaa    pppprrrruuuuddddêêêênnnncccciiiiaaaa;;;;    iiiimmmmpppplllloooorrrreeeeiiii
eeee    vvvveeeeiiiioooo    aaaa    mmmmiiiimmmm    oooo    eeeessssppppíííírrrriiiittttoooo    ddddeeee    ssssaaaabbbbeeeeddddoooorrrriiiiaaaa....    ((((SSSSaaaabbbb    7777,,,,7777))))

Leitura I Sabedoria 7,7-11

Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o espírito de
sabedoria. Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, em sua comparação,
considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais
preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de
areia, e, comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a
mais do que a saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu
brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e, pelas
suas mãos, riquezas inumeráveis.

Leitura II Hebreus 4,12-13

A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de
dois gumes: ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito,
das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e
intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença:
tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos
prestar contas.
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Evangelho forma longa: Marcos 10,17-30

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se
aproximou correndo, ajoelhou diante d'Ele e perguntou-Lhe: "Bom
Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?". Jesus
respondeu: "Porque Me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu
sabes os mandamentos: 'Não mates; não cometas adultério; não
roubes; não levantes falso testemunho; não cometas fraudes; honra
pai e mãe'". O homem disse a Jesus: "Mestre, tudo isso tenho eu
cumprido desde a juventude". Jesus olhou para ele com simpatia e
respondeu: "Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro
aos pobres e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me".
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se
pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta,
disse aos discípulos: "Como será difícil para os que têm riquezas entrar
no reino de Deus!" Os discípulos ficaram admirados com estas
palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: "Meus filhos, como é difícil
entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de
uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus". Eles admiraram-
se ainda mais e diziam uns aos outros: "Quem pode então salvar-se?".
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: "Aos homens é impossível,
mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível".
Pedro começou a dizer-Lhe: "Vê como nós deixámos tudo para Te
seguir". Jesus respondeu: "Em verdade vos digo: Todo aquele que tiver
deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa
e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais, já neste mundo,
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com
perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna".


