COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

XVI Domingo do
Tempo Comum
Entrada
Escutai, Senhor, a prece
CEC.II.112/3
Apresentação dos Dons
Recebestes um Espírito
CEC.II.163/CDP.452

Depois da Comunhão
Nem só de pão
CT.423/CEC.I.84/85
Final
Enviai sobre nós - CEC.I.175

Horários
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.

PARÓQUIA DE
NOSSA SENHORA
DA BOA NOVA
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

12 JULHO 2020 – N.º 699

A Palavra _________________________________________
Ano A - XVI Domingo do Tempo Comum – 19 de Julho
Primeira Leitura – Profeta - Livr o da Sabedor ia 12,13.16-19.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta de São Paulo aos Romanos 8, 26-27.
Evangelho - São Mateus 13,24-30:
Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: «O reino dos Céus
pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos
dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo
cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe:
‘Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem então o joio?’ Ele respondeu
-lhes: ‘Foi um inimigo que fez isso’. Disseram-lhe os servos: ‘Queres que vamos arrancar o
joio?’ ‘Não! - disse ele - não suceda que, ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo.
Deixai-os crescer ambos até à ceifa e, na altura da ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai
primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar; e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro».

A Bíblia____________________________________________
671. Quais os nomes das três filhas de Job?
SOLUÇÃO - 670. Barnabé e Tito (Gal 2,1).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
Por outro lado — e trata-se de um aspecto provocatório e ao mesmo tempo encorajador
do processo de globalização —, o presente põe à nossa disposição inumeráveis instrumentos
para prestar ajuda humanitária aos irmãos necessitados, não sendo os menos notáveis entre
eles os sistemas modernos para a distribuição de alimento e vestuário, e também para a
oferta de habitação e acolhimento.
Superando as fronteiras das comunidades nacionais, a solicitude pelo próximo tende,
assim, a alargar os seus horizontes ao mundo inteiro. Justamente o pôs em relevo o Concílio
Vaticano II: «Entre os sinais do nosso tempo, é digno de especial menção o crescente e
inelutável sentido de solidariedade entre todos os povos».Os entes do Estado e as
associações humanitárias apadrinham iniciativas com tal finalidade, fazendo-o na maior
parte dos casos através de subsídios ou descontos fiscais, os primeiros, e pondo à disposição
verbas consideráveis, as segundas. E assim a solidariedade expressa pela sociedade civil
supera significativamente a dos indivíduos.
Nesta situação, nasceram e desenvolveram-se numerosas formas de colaboração entre
as estruturas estatais e as eclesiais, que se revelaram frutuosas. As estruturas eclesiais, com
a transparência da sua acção e a fidelidade ao dever de testemunhar o amor, poderão animar
de maneira cristã também as estruturas civis, favorecendo uma recíproca coordenação que
não deixará de potenciar a eficácia do serviço caritativo. Neste contexto, formaram-se
também muitas organizações com fins caritativos ou filantrópicos, que procuram, face aos
problemas sociais e políticos existentes, alcançar soluções satisfatórias sob o aspecto
humanitário. Um fenómeno importante do nosso tempo é a aparição e difusão de diversas
formas de voluntariado, que se ocupam duma pluralidade de serviços.
Desejo aqui deixar uma palavra de particular apreço e gratidão a todos aqueles que
participam, de diversas formas, nestas actividades. Tal empenho generalizado constitui, para
os jovens, uma escola de vida que educa para a solidariedade e a disponibilidade a darem
não simplesmente qualquer coisa, mas darem-se a si próprios. À anti-cultura da morte, que
se exprime por exemplo na droga, contrapõe-se deste modo o amor que não procura o
próprio interesse, mas que, precisamente na disponibilidade a «perder-se a si mesmo» pelo
outro (cf. Lc 17, 33), se revela como cultura da vida. Na Igreja Católica e noutras Igrejas e
Comunidades eclesiais, também apareceram novas formas de actividade caritativa e
ressurgiram antigas com zelo renovado.

XV Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta - Livro de Isaías 55,10-11
"A palavra que sai da minha boca não volta sem produzir o seu efeito."
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 8,18-23
"Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a
glória que se há-de manifestar em nós."
Evangelho – São Mateus 13,1-23
"Ouvindo ouvireis, mas sem compreender; olhando olhareis, mas não vereis."

Celebramos o décimo quinto domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra lembra a parábola do semeador e da semente lançada à terra. A
atenção devida à Palavra de Deus e o modo como cada um de nós se disponibiliza para aceitá-la e
pô-la em prática podem traduzir a medida da vivência individual e da relação com os nossos
irmãos.
A primeira leitura - do Livro do profeta Isaías - insiste na ideia de que a Palavra de Deus
possui uma força única de que o cristão se alimenta para percorrer os caminhos difíceis da
caridade, do compromisso e do testemunho.
Da Carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura dá-nos a garantia de que a salvação
anunciada por Jesus Cristo abrange todas as criaturas, que um dia hão-de estar unidas no amor de
Deus Pai por intermédio de seu Filho.
O Evangelho de São Mateus apresenta-nos a parábola que compara a Palavra de Deus a
uma semente que é lançada à terra pelo semeador. Daqui, facilmente se conclui que nós, como
cristãos e filhos de Deus, devemos estar disponíveis para acolher as propostas do Senhor e deixar
que elas nos comprometam no nosso dia a dia.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Meu Deus, nós Te damos graças pela tua Palavra. Assim como os pais
comunicam com os seus filhos para os fazer crescer, também Tu nos fazes chegar a Ti.
Que os nossos corações e os nossos espíritos se tornem uma boa terra para o
acolhimento da tua Palavra, para que ela germine e dê fruto nas nossas vidas.
2.ª Leitura – Nós Te damos graças, ó Pai, porque és o Criador do imenso e admirável
universo, que nos ofereces como um jardim para cultivar. Nós Te pedimos por toda a
criação, mas sobretudo pela humanidade, a guarda da nossa terra. Ilumina-nos com o
teu Espírito criador, para nos inspirar o respeito pela tua criação.
Evangelho – Nós Te agradecemos, Deus Pai, pelo semeador que nos enviaste, Jesus
Cristo, teu Filho. Ele lançou generosamente o bom grão do teu amor e da tua vida em
todos os terrenos. É Ele, também, que continua esta grandiosa obra na tua Igreja. Nós
Te pedimos pelas nossas comunidades: livra-nos de impedir o bom grão da vida. Que o
teu Espírito o faça frutificar em nós e à nossa volta. Não nos deixes instalar numa fé
inerte, assente no descanso de uma oração utilitária, individualista, sem futuro e sem
nexo com o testemunho e a vivência na Igreja de teu Filho, Jesus Cristo.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

