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A Palavra _________________________________________
Ano A - XV Domingo do Tempo Comum – 12 de Julho
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 55,10-11.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 8,18-23.
Evangelho - São Mateus 13,1-9:
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão
grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-Se, enquanto a multidão ficava
na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos: "Saiu o semeador a semear.
Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho: vieram as aves e
comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo
nasceram porque a terra era pouco profunda; mas depois de nascer o sol, queimaram-se e
secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e
afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto: umas, cem; outras, sessenta;
outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça".

A Bíblia____________________________________________
670. Segundo a Carta aos Gálatas, quais foram os dois companheiros de São Paulo quando
este voltou a Jerusalém catorze anos depois da última estadia nessa cidade?
SOLUÇÃO – 669. Terceira Lua (Ex 19,1).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
Entretanto, o dever imediato de trabalhar por uma ordem justa na sociedade é próprio dos
fiéis leigos. Estes, como cidadãos do Estado, são chamados a participar pessoalmente na
vida pública. Não podem, pois, abdicar «da múltipla e variada acção económica, social,
legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o
bem comum». Por conseguinte, é missão dos fiéis leigos configurar rectamente a vida
social, respeitando a sua legítima autonomia e cooperando, segundo a respectiva
competência e sob própria responsabilidade, com os outros cidadãos. Embora as
manifestações específicas da caridade eclesial nunca possam confundir-se com a actividade
do Estado, no entanto a verdade é que a caridade deve animar a existência inteira dos fiéis
leigos e, consequentemente, também a sua actividade política vivida como «caridade
social». Caso diverso são as organizações caritativas da Igreja, que constituem um seu opus
proprium, um dever que lhe é congénito, no qual ela não se limita a colaborar
colateralmente, mas actua como sujeito directamente responsável, realizando o que
corresponde à sua natureza. A Igreja nunca poderá ser dispensada da prática da caridade
enquanto actividade organizada dos crentes, como aliás nunca haverá uma situação onde
não seja precisa a caridade de cada um dos indivíduos cristãos, porque o homem, além da
justiça, tem e terá sempre necessidade do amor.
30. Antes ainda de tentar uma definição do perfil específico das actividades eclesiais ao
serviço do homem, quero considerar a situação geral do empenho pela justiça e o amor no
mundo actual. Os meios de comunicação de massa tornaram hoje o nosso planeta mais
pequeno, aproximando rapidamente homens e culturas profundamente diversos. Se, às
vezes, este «estar juntos » suscita incompreensões e tensões, o facto, porém, de agora se
chegar de forma muito mais imediata ao conhecimento das necessidades dos homens
constitui sobretudo um apelo a partilhar a sua situação e as suas dificuldades.
Cada dia vamo-nos tornando conscientes de quanto se sofre no mundo, apesar dos grandes
progressos em campo científico e técnico, por causa de uma miséria multiforme, tanto
material como espiritual. Por isso, este nosso tempo requer uma nova disponibilidade para
socorrer o próximo necessitado. Sublinhou-o já o Concílio Vaticano II com palavras muito
claras: «No nosso tempo, em que os meios de comunicação são mais rápidos, em que quase
se venceu a distância entre os homens, (...) a actividade caritativa pode e deve atingir as
necessidades de todos os homens».

XIV Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta - Livro de Zacarias 9,9-10
“Eis o teu rei, justo e salvador que vem ao teu encontro.”
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 8,9.11-13
“Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis.”
Evangelho – São Mateus 11,25-30
“Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra.”

Celebramos o Décimo Quarto Domingo do Tempo Comum.
A liturgia lembra-nos que só é grande quem abre o coração ao anúncio do reino de Deus, à
dimensão transcendente da vida e não, quem ousa impor-se aos outros com as armas deste
mundo.
Do Livro do Profeta Zacarias, a primeira leitura apresenta-nos um enviado de Deus,
simples e humilde perante os homens, sempre disponível para restaurar a esperança e transmitir a
paz. Tal personagem é comparada a um rei montado num pobre jumento, aparentemente sem
meios para enfrentar os grandes deste mundo.
A segunda leitura – da Carta de São Paulo aos Romanos - assinala que a acção do Espírito
é que fundamenta o projecto de salvação em Deus. Os que foram baptizados em Cristo devem
renunciar a outros meios que só têm em conta os bens terrenos, isto é, os que apostam nas “obras
da carne”.
Na leitura do Evangelho de São Mateus, Jesus louva seu Pai pela disponibilidade de
espírito dos que são considerados mais pequenos na sociedade, mais fracos e humildes. São estes
que estarão abertos ao anúncio do reino do Senhor Jesus e dele darão o consequente testemunho
na vida de todos os dias.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor, nós exultamos de alegria, porque abres os nossos espíritos e os
nossos corações ao louvor e à admiração. Pelos teus profetas, desde o princípio
manifestas a bondade e a ternura paterna. Nós Te pedimos por todos os que esperam
com angústia o fim das guerras: concede-lhes serem eles os artífices da paz.
2.ª Leitura – Nós Te bendizemos, Deus nosso Pai, porque és Espírito de vida. O teu
Filho Jesus venceu todas as formas de morte. Concede a vida aos nossos seres mortais,
purifica-nos pelo teu Espírito das desordens do homem pecador. Arranca-nos do
domínio das forças de morte, faz-nos viver sob o domínio do Espírito.
Evangelho – Deus nosso Pai, Senhor do céu e da terra, com o teu Filho Jesus
proclamamos o teu louvor: para Te dares a conhecer a nós e revelares o insondável
mistério do teu amor, vieste até nós enviando o teu Filho e nosso irmão. Nós Te
pedimos: porque nos chamas a conhecer-Te, purifica a nossa inteligência, fortalece a
nossa vontade, dá-nos um coração de criança pela tua presença amorosa. Só assim
podemos percorrer os caminhos desta vida com o sorriso da felicidade que só Tu podes
conceder, aliviando os nossos cansaços e renúncias com o que nos faz dignos de Ti.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

