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A Palavra _________________________________________
Ano C - XIV Domingo do Tempo Comum – 7 de Julho
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 66,10-14c.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Gálatas 6,14-18.
Evangelho – São Lucas 10,1-12.17-20:
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-os dois a dois
à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é
grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores
para a sua seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa
nem alforge nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando
entrardes nalguma casa, dizei primeiro: 'Paz a esta casa'. E se lá houver gente de paz, a
vossa paz repousará sobre eles; senão, ficará convosco .Ficai nessa casa, comei e bebei do
que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando
entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos
que nela houver e dizei-lhes: 'Está perto de vós o reino de Deus'.

A Comunidade______________________________________
 Terça-feira, 2 de Julho, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina.
 Quarta-feira, 3, às 9.30h., Eucaristia.
 Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, ao domingo não haverá celebração da
Santa Missa às 9.30h. (continuará a haver celebração no horário das 11h.).
 Sexta-feira, 5, das 19.30h. às 20.30h., ensaio de cânticos litúrgicos (aberto a todos).

 Inscrições para a Universidade Sénior (UNIATI): de 8 a 19 de Julho, todos os dias, das
10h. às 12h. e das 15h. às 17h..
 Sábado, 6, às 16h., reunião para pais e padrinhos de baptismo de crianças.

A Bíblia____________________________________________
628. De onde e para onde se deslocava Jesus quando operou o segundo sinal miraculoso de
acordo com o evangelho de São Lucas?
SOLUÇÕES: - 627. “Porque o tirei das águas” (Ex 2.10).

A Testemunha______________________________________
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia
Finalmente, o Concílio queria ver na Liturgia uma epifania da Igreja, já que a Liturgia é a
Igreja em oração. Celebrando o culto divino, a Igreja expressa o que é: una, santa, católica e
apostólica. Manifesta-se como um só, com aquela unidade que vem da Trindade,
especialmente quando o povo santo de Deus participa "na mesma Eucaristia, na mesma
oração, junto ao único altar, onde o Bispo preside cercado pelo seu presbitério e ministros».
Que nada quebre ou debilite, na celebração da Liturgia, esta unidade da Igreja! A Igreja
expressa a santidade que vem de Cristo (cf. Ef 5, 26-27) quando, unida em um só corpo pelo
Espírito Santo que santifica e dá a vida, comunica aos fiéis, através da Eucaristia e dos
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XIII Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Profeta - Primeiro Livro dos Reis 19,16b.19-21
"Vai e volta, porque eu já fiz o que devia."
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Gálatas 5,1.13-18
"Amarás o teu próximo como a ti mesmo."
Evangelho – São Lucas 9,51-62
"Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o
reino de Deus!"

Celebramos o Décimo Terceiro Domingo do Tempo Comum.

A mesa da Palavra ajuda-nos a compreender que todos nós somos necessários para participar
na salvação do mundo. Somos assim convidados a responder ao Senhor com aquilo que for
necessário na edificação do Reino.
Na primeira leitura – do Primeiro Livro dos Reis -, é-nos apresentado Eliseu ao ser chamado
pelo profeta Elias, o que implicou um novo projecto de vida num compromisso generoso por
amor de Deus e do seu povo.
Na segunda leitura – da Epístola aos Gálatas -, o Apóstolo descobre o caminho da libertação:
no amor, na entrega e na doação plena aos irmãos; uma resposta ao chamamento de Cristo para
nascer para a vida nova que Ele oferece.
A leitura do Evangelho de São Lucas realça a disponibilidade franca e generosa de quem
segue Jesus. Trata-se da renúncia e do despojamento por amor do Reino, quer dos bens materiais,
quer dos deveres e obrigações, num compromisso consciente e definitivo com o Reino de Deus.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor Jesus, concede-nos um pouco da generosidade do profeta Eliseu
quando Ele foi chamado por Elias. Muitas vezes andamos entretidos com os nossos
afazeres como se fossem definitivos e não prestamos atenção ao que deve ser mais
importante. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de nos interrogarmos dia a dia.
2.ª Leitura – Senhor Jesus, nós Te louvamos pela alegria que o teu Espírito infunde
em nossos corações porque nos chamaste à liberdade e à confiança que nos dá o teu
amor. Que não nos deixemos envolver pelas nossas contradições interiores mas nos
disponibilizemos totalmente para Ti.
Evangelho – Senhor Jesus, que nada deste mundo nos afaste de Ti e da resposta
pronta ao teu chamamento. Dá-nos fome e sede de fidelidade para Te seguir sem
hesitações nem desculpas, sem medos nem egoísmos. Dá-nos a força do teu Espírito
e purifica-nos com o seu fogo que tudo transforma, mesmo as nossas incapacidades e
atropelos. Faz de cada um de nós, Senhor, testemunhas do teu Evangelho, neste
mundo tão difícil de perceber, tão superficial nas suas opções, que se contenta com o
vazio de espírito, de amor, de fé e de esperança.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

