
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - XIII Domingo do Tempo Comum – 30 de Junho 
Primeira Leitura – Profeta – I Livro dos Reis 19,16b.19-21. 
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Gálatas 5,1.13-18. 
Evangelho – São Lucas 9,51-62: Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, 
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes 
puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de Lhe 
prepararem hospedagem. Mas aquela gente não 0 quis receber, porque ia a caminho de 
Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor, queres que 
mandemos descer fogo do céu que os destrua?» Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os. E 
seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei para 
onde quer que fores». Jesus respondeu-lhe: «As raposas têm as suas tocas e as aves do céu 
os seus ninhos; mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça». Depois disse a 
outro: «Segue-Me». Ele respondeu: «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».  
Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os seus mortos; tu, vai anunciar o reino de 
Deus». Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro  
despedir-me da minha família». Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver lançado as mãos ao 
arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus». 
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A Comunidade______________________________________ 
 Quarta-feira, 26 de Junho, às 18 h., início do tríduo de oração pelos novos sacerdotes; às 
19h., Eucaristia.  

 Sexta-feira, 28, às 21.15h., reunião do Conselho Pastoral Paroquial. 

 Sábado, 29, às 11h., Ordenações sacerdotais no Mosteiro dos Jerónimos; às 16h., reunião 
de preparação de catecúmenos e crismandos adultos; às 20h., festejos dos Santos Populares. 

A Bíblia____________________________________________ 
627. De acordo com o Livro do Êxodo, que significa o nome “Moisés” atribuído pela filha 
do faraó do Egipto? 
SOLUÇÕES: - 626. Barnabé (Act 12, 25-26). 
 

A Testemunha______________________________________ 
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia 

8 O segundo princípio é a presença da Palavra de Deus. Com efeito, a Constituição 
Sacrosanctum Concilium quis também restabelecer "uma leitura mais abundante, mais 
variada e mais adequada da Sagrada Escritura". A profunda razão para esta restauração é 
expressa na Constituição litúrgica, "para que a conexão íntima entre a palavra e o rito na 
liturgia possa aparecer claramente" e na Constituição dogmática sobre a Revelação Divina: 
"A Igreja sempre venerou a Sagrada Escritura, como fez com o Corpo de Cristo, porque, 
acima de tudo na sagrada liturgia, nunca deixou de levar e distribuir aos seus fiéis o pão da 
vida oferecido pela mesa da Palavra e do Corpo de Cristo». O aumento da vida litúrgica e, 
consequentemente, o desenvolvimento da vida cristã não pode ser realizado se não for 
constantemente promovido nos fiéis e, sobretudo, nos sacerdotes um "amor suave e vivo 
para com a Sagrada Escritura". A Palavra de Deus é agora mais conhecida nas comunidades 
cristãs, mas uma verdadeira renovação coloca novas exigências hoje e sempre: a fidelidade 
ao significado autêntico da Escritura deve estar sempre presente, especialmente quando 
traduzida em diferentes línguas; o modo de proclamar a Palavra de Deus para que ela seja 
percebida como tal, o uso de meios técnicos adequados, a disposição interior dos ministros 
da Palavra para desempenhar adequadamente suas funções na assembleia litúrgica, o 
cuidado da preparação da homilia através do estudo e da meditação, o empenho dos fiéis em 
participar da mesa da Palavra, o prazer de rezar através dos Salmos e - como os discípulos 
de Emaús - o desejo de descobrir Cristo na mesa da Palavra e no Pão.  

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Senhor, Tu nos chamaste 
NCT.770 

Não fostes vós que me 
escolhestes – CEC.II.217 

É Cristo quem nos convida 
NCT.258 

Mandai-nos mensageiros - CT.644 
 

 

Profetas de um mundo novo 
CDMT.234 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&sp=nmt4&u=http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html&xid=17259,1


XII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Zacarias 12,10-11;13,1  

"Sobre a casa de David derramarei um espírito de piedade e de súplica."  
 

2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Gálatas 2,26-29  

"Todos vós, que fostes baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo."  

 

Evangelho –  São Lucas 9,18-24  

"Pedro tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de Deus.»”  

Celebramos o Décimo Segundo Domingo do Tempo Comum. 

A liturgia da Palavra atrai a nossa reflexão principalmente para a figura de Jesus, 

interrogando-nos sobre quem Ele é, e qual o efeito da sua proposta de vida em cada um de nós.  

A primeira leitura - do Livro do profeta Zacarias – garante que alguém será enviado por 

Deus para a salvação de todos. Daí, também, valorizarmos a nossa entrega ao serviço do Senhor, 

vivermos na expectativa de uma vida nova para nosso bem e do próximo.  

A segunda leitura – da Epístola aos Gálatas -, proclama que o cristão, por ter sido 

baptizado, deve estar revestido de Jesus, na renúncia a tudo quanto o impeça de percorrer o 

caminho do amor e da entrega. Pela fé nasce uma família vinculada por uma vida nova.  

A leitura do Evangelho de São Lucas revela que o caminho de um cristão não é fácil e, 

por isso, deve ser vivido numa doação total ao Senhor por amor dos irmãos. Para seguir o 

Senhor, deve-se tomar a sua cruz, em todas as circunstâncias da vida, num caminho de 

felicidade.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – “Deus Pai, erguemos os olhos para a imagem do teu Filho na cruz e, no 

seu lado trespassado, descobrimos a relação vital entre a sua Páscoa e o nosso 

baptismo. Nós Te damos graças pela salvação por Ele concedida. Venha sobre nós, 

sobre o povo de que fazemos parte, o teu Espírito de paz”.  

 
2.ª Leitura – “Pai, nós Te damos graças pelo nosso baptismo e confirmação: pela 

água e pela unção fomos revestidos de Cristo, a Ele pertencemos e n’Ele formamos 

um só povo. Que não haja barreiras entre nós que possam levar à divisão. Que o teu 

Espírito nos mantenha sempre unidos na mesma paz”. 

 
Evangelho – “Cristo Jesus, bendito sejas! Com o Apóstolo Pedro, nós confessamos: 
“Tu és o Messias de Deus”. Nós Te damos graças pelo caminho que seguiste. Nós Te 
pedimos: que o teu Espírito sustente a nossa fé, no meio das dúvidas que tantas vezes 
nos assaltam. Acreditamos que ressuscitaste e estás vivo no mundo, hoje como 
ontem, e temos uma certeza: vives em nós por meio do teu Espírito. Concede-nos 
conhecer-Te  pela fé, com amizade e na oração. Que acrescentemos sempre razões 
para seres para todos nós o único Salvador da humanidade.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


