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A Palavra _________________________________________
Ano C - XV Domingo do Tempo Comum – 14 de Julho
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Deuteronómio 30,10-14.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Colossenses 1,15-20.
Evangelho – São Lucas 10,25-37:
Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para O
experimentar: «Mestre, que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?» Jesus
disse-lhe: «Que está escrito na lei? Como lês tu?» Ele respondeu: «Amarás o Senhor teu
Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o
teu entendimento; e ao próximo como a ti mesmo». Disse-lhe Jesus: «Respondeste bem. Faz
isso e viverás». Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: «E quem é o meu
próximo?» Jesus, tomando a palavra, disse: «Um homem descia de Jerusalém para Jericó e
caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se
embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um
sacerdote; viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar,
viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, passou junto dele e,
ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e
vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: 'Trata bem dele; e o
que gastares a mais eu to pagarei quando voltar'. Qual destes três te parece ter sido o
próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?» O doutor da lei respondeu:
«O que teve compaixão dele». Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo».

A Comunidade______________________________________
 Quarta-feira, 10 de Julho, às 9.30h., celebração da Eucaristia.
 Sexta-feira, 12, das 17h. às 18h., ensaio de cânticos litúrgicos (aberto a todos).
 De 8 a 19 de Julho, inscrições para a Universidade Sénior (UNIATI): das 10h. às 12h. e
das 15h. às 17h..

A Bíblia____________________________________________
629. Segundo o Livro do Êxodo, como se chamava a festa da ceifa do trigo?
SOLUÇÃO – 628. Da Judeia para a Galileia.

A Testemunha______________________________________
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia
10 Destes princípios derivam algumas normas e directrizes que devem regular a renovação
da vida litúrgica. Pois, se a reforma da Liturgia desejada pelo Concílio Vaticano II pode ser
considerada já realizada, por outro lado, a pastoral litúrgica é um objectivo permanente de
extrair cada vez mais abundantemente da riqueza da liturgia a força vital que é difundida de
Cristo para a Igreja, membros do seu Corpo que é a Igreja.
Como a Liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo, é necessário manter constantemente
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XIV Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 66,10-14c
"Farei correr para Jerusalém a paz como um rio."
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Gálatas 6,14-18
"Doravante ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os
estigmas de Jesus."
Evangelho – São Lucas 10,1-12.17-20
"Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara."

Celebramos o Décimo Quarto Domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra centra-se no facto de o Reino de Deus ser a origem da alegria e da paz
entre todos os homens.
Do Livro do Profeta Isaías, a primeira leitura assegura-nos que a vida em comunhão com
Deus está, em todos os momentos, envolvida numa paz duradoura. Aliás, foram os profetas que
anunciaram o Reino de Deus como um Reino de paz, pois só o Senhor é o garante desse dom
inestimável.
Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo recorda a sua experiência como um
exemplo de como nos devemos afirmar numa entrega total ao Senhor. Tal nasce da Cruz, pois
através dela recebemos a salvação e, daí, a paz e a alegria.

Na leitura do Evangelho de São Lucas, Jesus envia os seus discípulos a diversos locais para
testemunho da Palavra de Deus. Só a expressão e a prática da vontade divina poderá trazer
alegria e paz a quem estiver disposto a aceitá-la, tal como deve ser vivida nos tempos que
correm.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – “Deus fiel, que velas o teu Povo como uma mãe o seu filho, nós Te
damos graças pelas consolações que Tu lhe anunciaste, quando estava desanimado.
Confiamos-Te a nossa solidariedade para com os exilados e as vítimas das
catástrofes, das guerras e das violências, para com todos aqueles que são expulsos
das suas casas”.
2.ª Leitura – “Deus Pai, nós Te damos graças pela cruz de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Era um instrumento de morte, mas tornou-se, para nós e para o mundo inteiro,
a origem de uma nova criação e de um novo Israel de Deus. Nós Te pedimos por
todos os nossos irmãos que trazem no seu corpo a marca dos sofrimentos.”
Evangelho – “Mestre da seara, Senhor Deus nosso Pai, bendito sejas pelo teu Filho
Jesus, pelos setenta e dois discípulos e todos os missionários que nos revelaram a
presença do teu Reino. Nós Te bendizemos, porque os nossos nomes estão inscritos
nos céus. Mestre da seara, Senhor Deus nosso Pai, nós Te pedimos: que o teu reino
venha, haja paz nas nossas casas! Envia operários para a tua seara. Que os novos
sacerdotes, a quem o nosso bispo, em nome de Cristo e como sucessor dos apóstolos,
impõe as mãos, sejam para todos nós uma bênção, um sinal da tua presença na
Igreja.”
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

