
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - XVII Domingo do Tempo Comum – 28 de Julho 
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Génesis 18,20-32. 
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Colossenses 2,12-14. 
Evangelho – São Lucas 11,1-13: Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao 
terminar, disse-lhe um dos discípulos: «Senhor, ensina-nos a orar, como João Baptista 
ensinou também os seus discípulos». Disse-lhes Jesus: «Quando orardes, dizei: 'Pai, 
santificado seja o vosso nome; venha o vosso reino; dai-nos em cada dia o pão da nossa 
subsistência; perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele 
que nos ofende; e não nos deixeis cair em tentação'». Disse-lhes ainda: «Se algum de vós 
tiver um amigo, poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para lhe dizer: 'Amigo, empresta-
me três pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe 
dar'. Ele poderá responder lá de dentro: 'Não me incomodes; a porta está fechada, eu e os 
meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães'. Eu vos digo: Se 
ele não se levantar por ser amigo, ao menos, por causa da sua insistência, levantar-se-á 
para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; procurai e 
encontrareis; batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe; quem procura 
encontra e a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, 
em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se 
vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará 
o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!». 
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A Comunidade______________________________________ 
  Quarta-feira, 24 de Julho, às 9.30h., Eucaristia. 

  Sábado, 27, às 16h., reunião de preparação de baptismos de crianças para pais e padrinhos. 

A Bíblia____________________________________________ 
631. Segundo o Livro do Êxodo, em que fase do ano se realizava a Festa das Colheitas? 
SOLUÇÃO - 630. Pedro, Tiago e João (Gal 2.9). 

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

Uma vez que a Liturgia tem um grande valor pastoral, os livros litúrgicos permitem uma 
margem de adaptação à assembleia e ao povo, e uma possibilidade de abertura à 
idiossincrasia e cultura dos vários povos. A revisão dos ritos procurou nobre simplicidade e 
sinais facilmente compreensíveis, mas a simplicidade desejada não deve degenerar em 
empobrecimento dos signos, mas os sinais, especialmente os sacramentais, devem conter a 
maior expressividade possível. Pão e vinho, água e óleo, e também incenso, cinzas, fogo e 
flores, e quase todos os elementos da criação têm o seu lugar na Liturgia como uma 
oferenda ao Criador e como uma contribuição para a dignidade e beleza da celebração.  
11. Vale reconhecer que a aplicação da reforma litúrgica encontrou algumas dificuldades 
devido, sobretudo, a um contexto desfavorável, caracterizado por uma tendência a privatizar 
a esfera religiosa, por uma certa rejeição de qualquer instituição, por uma presença menos 
visível da Igreja na sociedade, por um questionamento da fé pessoal.Pode também supor-se 
que ir de uma mera assistência - às vezes bastante passiva e silenciosa - a uma participação 
mais plena e activa tenha sido, para alguns, um requisito muito forte; portanto, atitudes 
diversas e até mesmo opostas surgiram antes da reforma. De facto, alguns aceitaram os 
novos livros com certa indiferença ou sem tentar entender ou compreender as razões das 
mudanças; outros, infelizmente, fecharam-se unilateral e exclusivamente nas formas 
litúrgicas anteriores, consideradas por alguns como a única garantia de segurança na fé. 
Outros, finalmente, promoveram inovações fantasiosas, afastando-se das normas dadas pela 
autoridade da Sé Apostólica ou pelos Bispos, perturbando assim a unidade da Igreja e a 
piedade dos fiéis, em contraste, às vezes, com os dados de a fé.  

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Escutai Senhor a voz – CPD.182  

Pedi e recebereis – CEC.II.87 

Pai nosso que estais no céu  

NCT.270  

Tudo o que pedirdes  

OC.256/CEC.II.52 
 

Povo teu somos ó Senhor 

NCT.360/CT.241 



XVI Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro dos Génesis 18,1-10a  

"Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem 

parar em casa do vosso servo."  
 

2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Colossenses 1,24-28  

"A glória inestimável deste mistério: Cristo no meio de vós, esperança 

da glória."  

 

Evangelho –  Lucas 10;38-42  

"Maria ( ... ) sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra."  

Celebramos o Décimo Sexto Domingo do Tempo Comum.  

A liturgia da Palavra convida-nos a reflectir sobre o modo como devemos acolher os 

homens nossos irmãos: tudo o que fazemos tem como base um verdadeiro encontro com Jesus e 

um escutar atento da sua Palavra.  

Na primeira leitura – do Livro do Génesis -, a personagem central é Abraão que se 

apresenta como uma pessoa atenta a quem passa perto de si e que tem o dom de partilhar os seus 

bens como se estivesse a fazê-lo para o Senhor. Quem actua deste modo não pode deixar de ser 

recompensado por Deus.  

Na segunda leitura – da Carta de São Paulo aos Colossenses -, o Apóstolo dá como exemplo 

a sua própria conversão e mostra como, a partir daí, tudo mudou fazendo convergir as suas 

palavras – o centro e o mais decisivo na sua vida! – com as palavras do Senhor Jesus.  

No Evangelho de São Lucas, é-nos apresentado um episódio em que Jesus visita as irmãs 

Marta e Maria. Nesta circunstância particular, o que está em causa tem a ver com a maneira 

como Jesus é acolhido e como é importante estar disponível para ouvir a sua Palavra como 

proposta concreta de vida. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 

1.ª Leitura – “Ó Deus, Tu é que nos fazes ver o mistério do que és, nos três 
mensageiros enviados a Abraão, falando a uma só voz. Cabe a cada um proclamar a 
tua glória. Nós Te pedimos por todos os profissionais e por todos os voluntários da 
saúde e da entreajuda. Torna-nos receptivos à tua vinda na pessoa do próximo”.  
 
2.ª Leitura – “Pai, bendito sejas, porque nos fizeste conhecer o mistério escondido 
desde as origens, mas revelado em Jesus, presente no meio de nós; nós Te damos 
graças pelos apóstolos que se puseram ao teu serviço; nós Te pedimos pelos teus 
mensageiros, que revelam ao nosso mundo o mistério da tua presença.”  
 
Evangelho – “Cristo Jesus, Palavra de vida, luz do mundo, sabedoria eterna, Tu nos 
ofereces a melhor parte, que ninguém nos pode tirar; bendito sejas pela tua vinda e 
pela tua presença nos nossos bairros, nas nossas casas e nas nossas vidas. Nós Te 
confiamos as nossas assembleias e as nossas reuniões: que o teu Espírito nos torne, 
sem cessar, atentos ao único necessário, à tua presença. Ensina-nos Senhor, a dedicar 
tempo, silêncio e atenção, a escutar e a assumir a tua palavra, como Maria em 
Betânia, procurando, em cada dia e acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça”.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


