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A Palavra _________________________________________
Ano A - XVIII Domingo do Tempo Comum – 2 de Agosto
Primeira Leitura – Profeta - Livr o de Isaías 55,1-3
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta de São Paulo aos Romanos 8,35.37-39
Evangelho - São Mateus 14,13-21: Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João
Baptista tinha sido morto, retirou-Se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo
que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-n' O a pé. Ao
desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes.
Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: "Este local é
deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente, para que vá às aldeias comprar
alimento". Mas Jesus respondeu-lhes: "Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de
comer". Disseram-Lhe eles: "Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes". Disse Jesus:
"Trazei-mos cá". Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os cinco pães
e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os
aos discípulos e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E,
dos pedaços que sobraram, encheram doze cestos. Ora, os que comeram eram cerca de
cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças.

A Bíblia____________________________________________
673. Segundo o Livro do Êxodo, porque foi dado o nome de Mara a uma extensão de água
onde tinha chegado o povo de Israel na sua caminhada pelo deserto?
SOLUÇÃO - 672. Imposição das mãos (Act 8,17).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
Relativamente ao serviço que as pessoas realizam em favor dos doentes, requer-se antes de
mais a competência profissional: os socorristas devem ser formados de tal modo que saibam
fazer a coisa justa de modo justo, assumindo também o compromisso de continuar o
tratamento. A competência profissional é uma primeira e fundamental necessidade, mas por si
só não basta. É que se trata de seres humanos, e estes necessitam sempre de algo mais que um
tratamento apenas tecnicamente correcto: têm necessidade de humanidade, precisam da
atenção do coração. Todos os que trabalham nas instituições caritativas da Igreja devem
distinguir-se pelo facto de que não se limitam a executar habilidosamente a acção conveniente
naquele momento, mas dedicam-se ao outro com as atenções sugeridas pelo coração, de modo
que ele sinta a sua riqueza de humanidade. Por isso, para tais agentes, além da preparação
profissional, requer-se também e sobretudo a «formação do coração»: é preciso levá-los
àquele encontro com Deus em Cristo que neles suscite o amor e abra o seu íntimo ao outro de
tal modo que, para eles, o amor do próximo já não seja um mandamento por assim dizer
imposto de fora, mas uma consequência resultante da sua fé que se torna operativa pelo amor
(cf. Gal 5, 6). A actividade caritativa cristã deve ser independente de partidos e ideologias.
Não é um meio para mudar o mundo de maneira ideológica, nem está ao serviço de estratégias
mundanas, mas é actualização aqui e agora daquele amor de que o homem sempre tem
necessidade. O tempo moderno, sobretudo a partir do Oitocentos, aparece dominado por
diversas variantes duma filosofia do progresso, cuja forma mais radical é o marxismo. Uma
parte da estratégia marxista é a teoria do empobrecimento: esta defende que, numa situação de
poder injusto, quem ajuda o homem com iniciativas de caridade, coloca-se de facto ao serviço
daquele sistema de injustiça, fazendo-o resultar, pelo menos até certo ponto, suportável. Deste
modo fica refreado o potencial revolucionário e, consequentemente, bloqueada a reviravolta
para um mundo melhor. Por isso, se contesta e ataca a caridade como sistema de conservação
do status quo. Na realidade, esta é uma filosofia desumana. O homem que vive no presente é
sacrificado ao moloch do futuro — um futuro cuja efectiva realização permanece pelo menos
duvidosa. Na verdade, a humanização do mundo não pode ser promovida renunciando, de
momento, a comportar-se de modo humano. Só se contribui para um mundo melhor, fazendo
o bem agora e pessoalmente, com paixão e em todo o lado onde for possível,
independentemente de estratégias e programas de partido.

XVII Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta - Primeiro Livro dos Reis 3,5.7-12
“Dou-te um coração sábio e esclarecido.”
2ª Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 8,28-30
“Deus concorre em tudo para o bem daqueles que O amam.”
Evangelho – São Mateus 13,44-52
“O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo.”

Celebramos o décimo sétimo domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra convida-nos a reflectir sobre o modo como devemos enfrentar cada
dia, os valores que Jesus nos propõe como linhas orientadoras das nossas opções de vida.
Do Primeiro Livro dos Reis lembramos Salomão a implorar, apesar de todo o seu poder, o
dom da sabedoria de coração para governar, como deve, o povo a ele confiado. A humildade com
que se dirige a Deus fê-lo governar com justiça no meio de tantas divisões que abalavam o seu
reino.
A segunda leitura – da Carta aos Romanos – oferece-nos a consolação e o estímulo que
nos vem de Deus, que nos arranca da nossa miséria até à partilha da sua glória na eternidade.
Como resposta, devemos encontrar no mesmo Deus a força para nos conservarmos na fidelidade
ao seu projecto de salvação.
No evangelho de São Mateus, Jesus continua a lançar o seu apelo à conversão através das
chamadas “Parábolas do Reino”, de modo a enfrentar o que vale a pena assumir, o que se deve
considerar como pérola ou tesouro, isto é, o que é mais valioso partir do mais íntimo de cada um.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Deus, nosso Pai, nós Te bendizemos pelo teu servidor, o rei Salomão,
nos dias da sua fidelidade para conTigo. Com ele, nós Te pedimos pelos dirigentes das
nações e das Igrejas: dá-lhes um coração atento, para que conduzam os povos segundo
o teu Espírito e saibam discernir o bem do mal.
2.ª Leitura – Nós Te damos graças, Senhor nosso Deus, pelo desígnio do teu amor e
pelo teu Filho Jesus, que estabeleceste no meio de nós como primogénito de uma
multidão de irmãos. Nós Te pedimos: Tu que imprimes em nós a imagem do teu Filho,
faz com que o teu Espírito nos converta e nos transforme à sua semelhança.
Evangelho – Nós Te bendizemos, ó Deus, pelo Reino dos céus que estabeleceste no
coração do nosso mundo como um tesouro escondido e como um laço que nos conduz
a Ti. Dá aos teus fiéis a coragem de procurar em toda a parte o tesouro da tua presença
escondida, para aí encontrar a riqueza do teu amor. Que o teu Espírito nos inspire na
procura dos verdadeiros valores e dos sinais da tua presença. Que não nos deixemos
iludir por aquilo que é passageiro, que nunca poderá encher os nossos corações. Só Tu
podes conceder a felicidade neste mundo e naquele que há-de vir.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

