
Tempo comum

«A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Pedi ao 

dono da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara. 

(Lucas 10)

Jesus então perguntou-
lhes: «E vós, quem 

dizeis que Eu sou?». 
Pedro tomou a palavra 
e respondeu: «Tu és o 
Messias». (Marcos 8)

Meus irmãos: Não queirais ser 
todos mestres, pois sabeis que 

estamos sujeitos a sentença mais 
severa, porque todos nós caímos 
em muitas faltas. Aquele que não 

peca nas palavras é realmente um 
homem perfeito, capaz de dominar 

todo o corpo. (Tiago 3)

Meus irmãos: De que serve a 
alguém dizer que tem fé, se não 

tem obras? Poderá essa fé obter-
lhe a salvação? Se um irmão ou 

uma irmã não tiverem que vestir e 
lhes faltar o alimento de cada dia, 
e um de vós lhe disser: «Ide em 
paz; aquecei-vos bem e saciai-
vos», sem lhes dar o necessário 
para o corpo, de que lhes servem 

as vossas palavras? Assim 
também a fé sem obras está 

completamente morta. (Tiago 2)

Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos 
chegaram a Betsaida. Trouxeram-Lhe então 

um cego, suplicando-Lhe que o tocasse. Jesus 
tomou o cego pela mão e levou-o para fora da 
localidade. (…) Em seguida, Jesus impôs-lhe 

novamente as mãos sobre os olhos e ele 
começou a ver bem: ficou restabelecido e via 

tudo claramente. (Marcos 8)

Naquele tempo, Jesus desceu do monte, 
na companhia dos Apóstolos, e deteve-Se 

num sítio plano, com numerosos 
discípulos e uma grande multidão de toda 
a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro 
e Sidónia. Erguendo então os olhos para 
os discípulos, disse: Bem-aventurados 

vós, os pobres, porque é vosso o reino de 
Deus. Bem-aventurados vós, que agora 
tendes fome, porque sereis saciados. 

Bem-aventurados vós, que agora chorais, 
porque haveis de rir. Bem-aventurados 
sereis, quando os homens vos odiarem, 

quando vos rejeitarem e insultarem e 
proscreverem o vosso nome como 

infame, por causa do Filho do homem. 
Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é 

grande no Céu a vossa recompensa. 
(Lucas 6)
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Feliz o homem que 
suporta com paciência a 

provação, porque, 
vencida a prova, 

receberá a coroa da vida, 
que o Senhor prometeu 
àqueles que O amam. 

(Tiago 1)
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