
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - XIX Domingo do Tempo Comum – 9 de Agosto 
Primeira Leitura – Profeta - 1.º Livro dos Reis 19, 9a.ll -13a.  
Segunda Leitura – Apóstolo - Car ta de São Paulo aos Romanos 9, 1-5. 
Evangelho - São Mateus 14, 22-33: 
Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e 
a esperá-Lo na outra margem, enquanto Ele despedia a multidão. Logo que a despediu, 
subiu a um monte, para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no 
meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, 
Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-O a caminhar sobre o 
mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma. E gritaram cheios de medo. Mas 
logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: "Tende confiança. Sou Eu. Não temais". 
Respondeu-Lhe Pedro: "Se és Tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas". "Vem!" 
- disse Jesus. Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, para ir ter com 
Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: "Salva-me, 
Senhor!" Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: "Homem de pouca 
fé, porque duvidaste?" Logo que saíram para o barco, o vento amainou. Então, os que 
estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, e Disseram-Lhe: "Tu és verdadeiramente 
o Filho de Deus". 

COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA 2 AGOSTO 2020 – N.º 702 

 

LARGO DA IGREJA 

2720-296 AMADORA 

TELF.: 21 495 33 61 
 

www.paroquia-reboleira.pt 

paroquia.reboleira@gmail.com 

 

Se desejar receber o boletim por e-mail 
faça o seu pedido para:  

paroquia.reboleira@gmail.com 

PARÓQUIA DE 

NOSSA SENHORA 

DA BOA NOVA 

A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

O programa do cristão — o programa do bom Samaritano, o programa de Jesus — é «um 
coração que vê». Este coração vê onde há necessidade de amor, e actua em consequência. 
Obviamente, quando a actividade caritativa é assumida pela Igreja como iniciativa 
comunitária, à espontaneidade do indivíduo há que acrescentar também a programação, a 
previdência, a colaboração com outras instituições idênticas. Além disso, a caridade não 
deve ser um meio em função daquilo que hoje é indicado como proselitismo. O amor é 
gratuito; não é realizado para alcançar outros fins. Isto, porém, não significa que a acção 
caritativa deva, por assim dizer, deixar Deus e Cristo de lado. Sempre está em jogo o 
homem todo. Muitas vezes é precisamente a ausência de Deus a raiz mais profunda do 
sofrimento. Quem realiza a caridade em nome da Igreja, nunca procurará impor aos outros a 
fé da Igreja. Sabe que o amor, na sua pureza e gratuidade, é o melhor testemunho do Deus 
em que acreditamos e pelo qual somos impelidos a amar. O cristão sabe quando é tempo de 
falar de Deus e quando é justo não o fazer, deixando falar somente o amor. Sabe que Deus é 
amor (cf. 1 Jo 4, 8) e torna-Se presente precisamente nos momentos em que nada mais se 
faz a não ser amar. Sabe — voltando às questões anteriores — que o vilipêndio do amor é 
vilipêndio de Deus e do homem, é a tentativa de prescindir de Deus. Consequentemente, a 
melhor defesa de Deus e do homem consiste precisamente no amor. É dever das 
organizações caritativas da Igreja reforçar de tal modo esta consciência em seus membros, 
que estes, através do seu agir — como também do seu falar, do seu silêncio, do seu exemplo 
—, se tornem testemunhas credíveis de Cristo. 
32. Por último, devemos ainda fixar a nossa atenção sobre os responsáveis pela acção 
caritativa da Igreja, a que já aludimos. Das reflexões feitas anteriormente, resulta claramente 
que o verdadeiro sujeito das várias organizações católicas que realizam um serviço de 
caridade é a própria Igreja — e isto a todos os níveis, a começar das paróquias passando 
pelas Igrejas particulares até chegar à Igreja universal. Por isso, foi muito oportuna a 
instituição do Pontifício Conselho  Cor Unum, feita pelo meu venerado predecessor Paulo 
VI, como instância da Santa Sé responsável pela orientação e coordenação entre as 
organizações e as actividades caritativas promovidas pela Igreja.  

A Bíblia____________________________________________ 
674. De acordo com a 2ª Carta aos Coríntios, qual o discípulo que Paulo, para seu desgosto, 
não encontrou na comunidade e o fez partir para a Macedónia? 
SOLUÇÃO - 673. Água amarga  (Ex 15, 22-25). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XIX Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Nós vamos até Vós – NCT.223  

 

Apresentação dos Dons 

Senhor, eu creio que sois Cristo  

CEC.II.42 

 

Depois da Comunhão 

Bendito sejas, Senhor, és o pão  

CNL.255  

  

Final 

As vossas palavras  

 OC.36/CPD.63  

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.  



XVIII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta - Livro de Isaías 55,1-3  

“Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas.”  

 
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 8,35.37-39  

“Mas em tudo isto somos vencedores, graças Àquele que nos amou.” 

 

Evangelho – São Mateus 14,13-21  

“Todos comeram e ficaram saciados.” 

Celebramos o décimo oitavo domingo do Tempo Comum. 

Na proclamação da sua Palavra, Deus convida-nos a partilhar da sua mesa. Não, do 

alimento para o corpo, mas para a alma, para o homem na sua totalidade, que vai ao ponto de Ele 

nos oferecer gratuitamente a felicidade até à vida eterna. 

Na primeira leitura – do Livro do Profeta Isaías -, Deus dirige um convite ao seu povo, no 

sentido de o conduzir da terra da escravidão até à terra onde mora a liberdade, com o privilégio 

de aceder à vida plena, à felicidade para sempre. 

Da leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, nós ouvimos que Deus nos ama sem 

condições, nos abre o caminho para a vida eterna, apesar de ser difícil percorrê-lo só com a força 

da nossa vontade. A razão é que Deus enviou ao mundo o seu Filho  para alcançarmos a vida que 

não tem fim. 

A leitura do evangelho de São Mateus lembra-nos a parábola da multiplicação dos pães: 

um sinal do poder de Deus que nos convida ao espírito de partilha com o nosso próximo, 

sobretudo com os mais necessitados do pão material e, sobretudo, espiritual, que deve mover ao 

testemunho da presença de Deus em nós. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Nós Te damos graças, ó Deus, por todas as refeições que ofereceste ao 
teu Povo, para saciar a sua fome e para anunciar o banquete da Nova Aliança. Nós Te 
pedimos por todas as formas de pobreza: os mendigos de pão, de atenção, de ternura, 
de justiça e de paz. Dá-nos a coragem de lhes deixar mais do que as migalhas.  

 
2.ª Leitura – Pai Nosso que estás no céu, nós Te bendizemos pelo amor de Cristo, do 
qual nada nos pode separar: Tu comunicas o amor de Cristo em cada Eucaristia, ao 
ponto de nos unires a Ti. Nós Te pedimos por todos os nossos irmãos ameaçados pelo 
desânimo, a angústia, a perseguição, a fome, os perigos...  

 
Evangelho – Erguemos os nossos olhos para Ti, ó Deus, e damos-Te graças pela 
infinita ternura do teu Filho Jesus. Nós Te bendizemos, ó Jesus, pelo pão da vida que 
nos ofereces. Nós Te pedimos pelos teus discípulos, encarregados de distribuir o pão 
produzido pelos nossos pobres meios; que a bênção cumule as nossas refeições com a 
graça do teu Espírito Santo. E porque a todos socorreste apesar do desgosto profundo 
pela morte do teu amigo e parente João Baptista, faz, Senhor, que olhemos menos para 
nós e muito mais para os outros que estão ao nosso lado.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


