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A Palavra _________________________________________
Ano A – XII Domingo do Tempo Comum – 21 de Junho
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Jeremias 20, 10-13.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 5, 12-15.
Evangelho – São Mateus 10, 26-33:
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «Não tenhais medo dos homens, pois nada
há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O
que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; e o que escutais ao ouvido proclamai-o sobre
os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes
Aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por
uma moeda? E nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os
cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais: valeis muito mais do
que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por Mim diante dos homens,
também Eu Me declararei por ele diante do meu Pai que está nos Céus. Mas àquele que Me
negar diante dos homens, também Eu o negarei diante do meu Pai que está nos Céus».

A Bíblia____________________________________________
667. Segundo o Livro do Êxodo, que nome deu Moisés, depois da vitória de Josué sobre os
Amalecitas, ao altar que mandou construir como memorial ?
SOLUÇÃO - 666. Tértulo (Act 24,1).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
A justiça é o objectivo e, consequentemente, também a medida intrínseca de toda a política.
A política é mais do que uma simples técnica para a definição dos ordenamentos públicos: a
sua origem e o seu objectivo estão precisamente na justiça, e esta é de natureza ética. Assim,
o Estado defronta-se inevitavelmente com a questão: como realizar a justiça aqui e agora?
Mas esta pergunta pressupõe outra mais radical: o que é a justiça? Isto é um problema que
diz respeito à razão prática; mas, para poder operar rectamente, a razão deve ser
continuamente purificada porque a sua cegueira ética, derivada da prevalência do interesse e
do poder que a deslumbram, é um perigo nunca totalmente eliminado. Neste ponto, política
e fé tocam-se. A fé tem, sem dúvida, a sua natureza específica de encontro com o Deus vivo
— um encontro que nos abre novos horizontes muito para além do âmbito próprio da razão.
Ao mesmo tempo, porém, ela serve de força purificadora para a própria razão. Partindo da
perspectiva de Deus, liberta-a de suas cegueiras e, consequentemente, ajuda-a a ser mais ela
mesma. A fé consente à razão de realizar melhor a sua missão e ver mais claramente o que
lhe é próprio. É aqui que se coloca a doutrina social católica: esta não pretende conferir à
Igreja poder sobre o Estado; nem quer impor, àqueles que não compartilham a fé,
perspectivas e formas de comportamento que pertencem a esta. Deseja simplesmente
contribuir para a purificação da razão e prestar a própria ajuda para fazer com que aquilo
que é justo possa, aqui e agora, ser reconhecido e, depois, também realizado. A doutrina
social da Igreja discorre a partir da razão e do direito natural, isto é, a partir daquilo que é
conforme à natureza de todo o ser humano. E sabe que não é tarefa da Igreja fazer ela
própria valer politicamente esta doutrina: quer servir a formação da consciência na política e
ajudar a crescer a percepção das verdadeiras exigências da justiça e, simultaneamente, a
disponibilidade para agir com base nas mesmas, ainda que tal colidisse com situações de
interesse pessoal. Isto significa que a construção de um ordenamento social e estatal justo,
pelo qual seja dado a cada um o que lhe compete, é um dever fundamental que deve
enfrentar de novo cada geração. Tratando-se de uma tarefa política, não pode ser encargo
imediato da Igreja. Mas, como ao mesmo tempo é uma tarefa humana primária, a Igreja tem
o dever de oferecer, por meio da purificação da razão e através da formação ética, a sua
contribuição específica para que as exigências da justiça se tornem compreensíveis e
politicamente realizáveis.

XI Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta - Livro do Êxodo 19,2-6a
“Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação consagrada.”
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 5,6-11
“Por Ele é que nós alcançámos agora a reconciliação.”
Evangelho – São Mateus – 9,36-10,8
“Recebestes de graça. Pois dai gratuitamente.”

Celebramos o décimo primeiro Domingo do Tempo Comum.
Para cumprir a sua missão neste mundo à imagem dos Apóstolos de Jesus, deve cada
cristão deixar-se confrontar com a Palavra de Deus revelada aos homens e, assim, adquirir
critérios e opções que não se confundem com quaisquer outras normas de viver.
Na primeira leitura – do Livro do Êxodo -, Deus promete a Moisés que nunca se esquecerá
do seu Povo. Já o provara em diversas situações de dificuldade, tentação e sofrimento.
Da Carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura realça que todos nós somos
justificados de forma gratuita por meio da acção redentora de Jesus. Da nossa condição de
pecadores não somos resgatados por mérito próprio.
A leitura do evangelho de São Mateus inclui os nomes de todos os Apóstolos, os que
foram chamados pelo Senhor Jesus para cumprir a missão de fundadores do novo Povo de Deus.
E chamou-os porque se tornava necessário dar rumo à vida de tanta gente que acorria, ansiosa,
para escutar a sua Palavra.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor Deus, Tu és omnipotente, tudo Te pertence, mas não esqueces
cada homem, cada um de nós, apesar dos nossos momentos, que não são poucos, de
infidelidade. Que nunca nos esqueçamos que somos o teu povo, hoje a Igreja de Jesus
Cristo, para Te sermos fiéis.
2.ª Leitura – Senhor Jesus, graças a Ti, à tua redenção, fomos reconciliados com
Deus. Agora estamos em condições de partilhar, embora de maneira tão imperfeita, da
tua glória. Depois do nosso pecado, considera-nos teus seguidores, na ânsia
permanente de nos tornarmos cada vez mais dignos de Ti.
Evangelho – Senhor Jesus, faz de nós Apóstolos de verdade, com as nossas forças
plenamente comprometidas com o anúncio do teu Reino, com a nossa dedicação e
entrega, sem a busca de qualquer recompensa. Há tantas ovelhas sem pastor, tanta
gente sem sentido para a vida, enfim, até gente que não reconhece a sua indigência e
pobreza espiritual, a quem é devida uma palavra de conforto, de alívio. Muitos
passam-nos ao lado, sem experimentarmos a censura interior da nossa consciência.
Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis a essas periferias por quem Te deste totalmente
na Cruz.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mt 9, 36-10,8.
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em falta:

Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima.

Corta 26 cartões quadrados de cartolina. Escreve o nome de cada apóstolo
em dois cartões. No fim, escreve o nome de Jesus.

Dobra os cartões de forma a que se não veja o que está escrito. Junta vários cartões
iguais, mas em branco. Depois, joga com a família. Quem encontrar um cartão com o
nome de um apóstolo ganha um ponto. Quem encontrar o cartão com o nome de
Jesus pode tirar outro.

Simão, chamado Pedro
André, seu irmão
Tiago, filho de Zebedeu
João, seu irmão

Filipe
Bartolomeu
Tomé
Mateus, o publicano

Tiago, filho de Alfeu
Judas Tadeu
Simão, o Cananeu
Judas Iscariotes

