
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - XVII Domingo do Tempo Comum – 26 de Julho 
Primeira Leitura – Profeta -  1.º Livro dos Reis 3, 5.7-12: 
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta de São Paulo aos Romanos 8,28-30. 
Evangelho - São Mateus 13, 44-52: 

Naquele tempo, disse Jesus às multidões: "O reino dos Céus é semelhante a um 
tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão 
contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos Céus é 
semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande 
valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos Céus é 
semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se 
enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não 
presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo: os Anjos sairão a separar os maus do 
meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. 
Entendestes tudo isto?" Eles responderam-Lhe: "Entendemos". Disse-lhes então Jesus: 
"Por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos Céus é semelhante a um pai de família 
que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas". 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

Desejo aqui confirmar explicitamente aquilo que o meu grande predecessor João Paulo II 
escreveu na sua Encíclica Sollicitudo rei socialis, quando declarou a disponibilidade da 
Igreja Católica para colaborar com as organizações caritativas destas Igrejas e 
Comunidades, uma vez que todos nós somos movidos pela mesma motivação fundamental e 
temos diante dos olhos idêntico objectivo: um verdadeiro humanismo, que reconhece no 
homem a imagem de Deus e quer ajudá-lo a levar uma vida conforme a esta dignidade. 
Depois, a Encíclica Ut unum sint voltou a sublinhar que, para o progresso rumo a um 
mundo melhor, é necessária a voz comum dos cristãos, o seu empenho em «fazer triunfar o 
respeito pelos direitos e necessidades de todos, especialmente dos pobres, humilhados e 
desprotegidos».Quero exprimir aqui a minha alegria pelo facto de este desejo ter encontrado 
um vasto eco por todo o mundo em numerosas iniciativas. 
31. O aumento de organizações diversificadas, que se dedicam ao homem em suas várias 
necessidades, explica-se fundamentalmente pelo facto de o imperativo do amor ao próximo 
ter sido inscrito pelo Criador na própria natureza do homem. Mas, o referido aumento é 
efeito também da presença, no mundo, do cristianismo, que não cessa de despertar e tornar 
eficaz este imperativo, muitas vezes profundamente obscurecido no decurso da história. A 
reforma do paganismo, tentada pelo imperador Juliano o Apóstata, é apenas um exemplo 
incipiente de tal eficácia. Neste sentido, a força do cristianismo propaga-se muito para além 
das fronteiras da fé cristã. Por isso, é muito importante que a actividade caritativa da Igreja 
mantenha todo o seu esplendor e não se dissolva na organização assistencial comum, 
tornando-se uma simples variante da mesma. Mas, então quais são os elementos 
constitutivos que formam a essência da caridade cristã e eclesial? 
a) Segundo o modelo oferecido pela parábola do bom Samaritano, a caridade cristã é, em 
primeiro lugar, simplesmente a resposta àquilo que, numa determinada situação, constitui a 
necessidade imediata: os famintos devem ser saciados, os nus vestidos, os doentes tratados 
para se curarem, os presos visitados, etc. As organizações caritativas da Igreja, a começar 
pela Cáritas (diocesana, nacional e internacional), devem fazer o possível para colocar à 
disposição os correlativos meios e sobretudo os homens e mulheres que assumam tais 
tarefas.  

A Bíblia____________________________________________ 
672. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, que gesto praticaram os Apóstolos Pedro e 
João para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo? 
SOLUÇÃO - 671. Pomba, Cássia, Azeviche (Job 42, 14). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XVII Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Senhor, Tu nos chamaste 

NCT.770 

 

Apresentação dos Dons 

Dai-me, Senhor  

SR.78  

  

Depois da Comunhão 

Felizes os convidados  

NCT.264 

  

Final 

Dá-nos um coração  

CT.387 

Celebrações Litúrgicas  

 Sábado: 19,00h. 

 Domingo: às 11,00h.  

 
Estamos a viver um tempo 

especial com constrangimentos 

devido à pandemia. Por este 

motivo, as actividades pastorais 

e outos actos de culto serão 

retomados a seu tempo.  

http://www.vatican.va/edocs/POR0070/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/POR0069/_INDEX.HTM


XVI Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta - Livro da Sabedoria 12,13.16-19  

“O vosso poder é o princípio da justiça.” 
 

2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 8,26-27  

“O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza.” 
 

Evangelho – São Mateus 13,24-43  

“Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a 
criação do mundo.” 

 Celebramos o décimo sexto domingo do Tempo Comum. 

 A liturgia da Palavra recorda-nos que Deus vela sobretudo por aqueles que são, de algum 

modo, marginalizados. Neste sentido, Ele é sempre manso e paciente. Se Deus é assim, também 

nós devemos ser dentro dos nossos limites e fragilidades. 

 Da primeira leitura, as reflexões do autor do Livro da Sabedoria conduzem-nos ao Deus 

paciente e compassivo, sempre disposto a perdoar, mesmo perante o erro e a culpa. O amor 

infinito de Deus ultrapassa a pequenez do homem pecador. 

 A segunda leitura – da Carta aos Romanos – afirma o Espírito Santo como guia e protecção, 

para seguirmos o caminho em direcção a uma outra vida, à medida da nossa condição de cristãos 

e de filhos de Deus. 

 A Palavra que vem até nós por meio do Evangelho de São Mateus anuncia mais uma vez o 

Reino de Deus em permanente construção, com lugar para todos os que se abrem à conversão das 

suas vidas no sentido do bem e da justiça. A mansidão e a paciência de Deus em nós conduzem a 

uma nova vida que distingue o bem do mal. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Pai, nós Te louvamos com as palavras que confiaste aos teus profetas, 
nós Te damos graças porque cuidas de cada um de nós, és paciente e sempre pronto a 
ajudar-nos. Nós Te pedimos: torna-nos atentos à tua presença, que o teu Espírito nos 
faça curiosos de Ti, cheios de admiração por tudo aquilo que és.  

 
2.ª Leitura – Ó Deus, Tu que vês o fundo dos corações, nós Te bendizemos pelo teu 
Espírito, que é a tua presença em nós, o teu sopro de vida em nós. Nós Te 
recomendamos todas as nossas assembleias de oração, nas nossas igrejas e nas nossas 
casas: que o teu Espírito nos inspire as palavras para Te cantar e Te louvar. 

 
Evangelho – Bendito sejas, ó Pai, pelo Reino dos céus, que manifestas no meio de nós 
e em nós. Ele é o bom grão que semeaste para renovar a nossa terra, ele é a semente 
que cresce e o fermento que age pelo teu Espírito. Nós Te pedimos: que o teu Espírito 
nos torne pacientes e compreensivos. Diante do mal, mantém-nos confiantes na 
construção do teu Reino. Que a tua palavra seja o único critério para discernir o bem 
do mal, quer dizer, para separar o trigo do joio da tua parábola. Que o teu Espírito nos 
encha de amor para compreendermos o nosso irmão em todas as situações.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


