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A Palavra _________________________________________
Ano A - XXI Domingo do Tempo Comum – 23 de Agosto
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 22,19-23.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta de São Paulo aos Romanos 11,33-36.
Evangelho – São Mateus 16,13-20: Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de
Filipe e perguntou aos seus discípulos: «Quem dizem os homens que é o Filho do homem?»
Eles responderam: «Uns dizem que é João Baptista, outros que é Elias, outros que é
Jeremias ou algum dos profetas». Jesus perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?»
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: «Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o
sangue que to revelaram, mas sim meu Pai que está nos Céus. Também Eu te digo: Tu és
Pedro; sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado
nos Céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus». Então, Jesus ordenou
aos discípulos que não dissessem a ninguém que Ele era o Messias.

A Bíblia____________________________________________
676. Segundo o evangelho de São João, quais as três línguas em que, na cruz, estava inscrita
a causa da condenação de Jesus?
SOLUÇÃO - 675. Pães ázimos (Gen 19,3).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
O Código de Direito Canónico, nos cânones relativos ao ministério episcopal, não trata
explicitamente da caridade como âmbito específico da actividade episcopal, falando apenas
em geral do dever que tem o Bispo de coordenar as diversas obras de apostolado no respeito
da índole própria de cada uma. Recentemente, porém, o Directório para o ministério
pastoral dos Bispos aprofundou, de forma mais concreta, o dever da caridade como tarefa
intrínseca da Igreja inteira e do Bispo na sua diocese, sublinhando que a prática da caridade
é um acto da Igreja enquanto tal e que também ela, tal como o serviço da Palavra e dos
Sacramentos, faz parte da essência da sua missão originária.
33. No que diz respeito aos colaboradores que realizam, a nível prático, o trabalho caritativo
na Igreja, foi dito já o essencial: eles não se devem inspirar nas ideologias do melhoramento
do mundo, mas deixarem-se guiar pela fé que actua pelo amor (cf. Gal 5, 6). Por isso,
devem ser pessoas movidas antes de mais nada pelo amor de Cristo, pessoas cujo coração
Cristo conquistou com o seu amor, nele despertando o amor ao próximo. O critério
inspirador da sua acção deveria ser a afirmação presente na II Carta aos Coríntios: «O amor
de Cristo nos constrange» (5, 14).A consciência de que, n'Ele, o próprio Deus Se entregou
por nós até à morte, deve induzir-nos a viver, não mais para nós mesmos, mas para Ele e,
com Ele, para os outros. Quem ama Cristo, ama a Igreja e quer que esta seja cada vez mais
expressão e instrumento do amor que d'Ele dimana. O colaborador de qualquer organização
caritativa católica quer trabalhar com a Igreja, e consequentemente com o Bispo, para que o
amor de Deus se espalhe no mundo. Com a sua participação na prática eclesial do amor,
quer ser testemunha de Deus e de Cristo e, por isso mesmo, quer fazer bem aos homens
gratuitamente.
34. A abertura interior à dimensão católica da Igreja não poderá deixar de predispor o
colaborador a sintonizar-se com as outras organizações que estão ao serviço das várias
formas de necessidade; mas isso deverá verificar-se no respeito do perfil específico do
serviço requerido por Cristo aos seus discípulos. No seu hino à caridade (cf. 1 Cor 13), São
Paulo ensina-nos que a caridade é sempre algo mais do que mera actividade: «Ainda que
distribua todos os meus bens em esmolas e entregue o meu corpo a fim de ser queimado, se
não tiver caridade, de nada me aproveita» (v. 3). Este hino deve ser a Magna Carta de todo o
serviço eclesial; nele se encontram resumidas todas as reflexões que fiz sobre o amor, ao
longo desta Carta Encíclica. A acção prática resulta insuficiente se não for palpável nela o
amor pelo homem, um amor que se nutre do encontro com Cristo.

Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
1ª Leitura – Apocalipse de São João 11,19a; 12,1-6a.10ab
"Uma mulher revestida de sol e com a lua debaixo dos pés."
2ª Leitura – 1.ª Epístola aos Coríntios 15,20-27
"Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram."
Evangelho – São Lucas 1,39-56
"A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador."

Celebramos a Solenidade da Assunção gloriosa da Virgem Santa Maria.
A liturgia da Igreja realça, de uma outra forma, a realização do Mistério Pascal em Nossa
Senhora. A Morte e a Ressurreição de seu Filho Jesus foram por Ela assumidas plenamente, antes
de qualquer outra criatura.
A primeira leitura - do Livro do Apocalipse -, remete-nos para a luta que a Igreja travou ao
longo dos séculos, recorrendo à imagem de uma Mulher vestida de sol - figura da Virgem Maria,
Mãe da Igreja e Mãe de todos os crentes – como sinal da vitória contra o mal.
A segunda leitura – da primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios - celebra a vitória
definitiva de Cristo sobre a morte. A Assunção realizada em Maria é para nós uma garantia da
nossa própria ressurreição e da glorificação do nosso corpo para a eternidade.
O Evangelho de São Lucas apresenta-nos o maravilhoso canto do Magnificat: o louvor de
Maria pelo que Deus realizou nela, no mundo desprotegido, no povo de Israel. Desta forma nos
ensina a louvar a Deus pela prática da virtude da humildade e da grandeza da alma.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura - Pai do céu, juntamos as nossas vozes à que nos vem do Alto para
proclamar: eis agora a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o poder do seu
Cristo. Glória a Ti, Deus de vida. Nós Te pedimos pelas tuas Igrejas ameaçadas pelos
«dragões» da nossa época: a indiferença, as religiosidades desviadas e as perseguições.
2.ª Leitura - Deus Pai, nós Te damos graças pela ressurreição que manifestaste pelo teu
Filho Jesus, o novo Adão, e pela Assunção na vida gloriosa que revelas em Maria, Mãe
do teu Filho. Nós Te confiamos os nossos defuntos e as famílias em luto. Releva-nos pela
promessa da ressurreição. Transformas as nossas penas em esperança.
Evangelho - Nós Te bendizemos, Deus do universo, porque pelo teu Filho e pela sua
Mãe, Maria, visitaste o teu povo, vieste até nós, pobres mortais. Felizes aqueles que
acreditam no cumprimento da tua Palavra. Nós Te pedimos pelas nossas comunidades
cristãs, comprometidas, como Maria, em anunciar Cristo ao mundo. Como realizaste
nela, guia-nos também pelo teu Espírito Santo. A tua misericórdia chega aos teus fiéis de
geração em geração, invertendo a velha ordem estabelecida e fazendo justiça aos
desprezados e oprimidos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a assumir os valores do teu reino a
partir do testemunho da tua e nossa Mãe.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

XX Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 56,1.6-7
“Respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto
e a minha justiça não tardará a manifestar-se.”
2ª Leitura – Apóstolo - Carta aos Romanos 11,13-15.29-32
“Deus encerrou a todos na desobediência, para usar de misericórdia para
com todos.”
Evangelho – São Mateus 15,21-28
“Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas.”

Celebramos o vigésimo domingo do Tempo Comum.
Na liturgia da Palavra o Senhor dirige o seu apelo a todos os homens, sejam quais forem as
suas origens, apesar de nem todos se mostrarem disponíveis para O acolher.
A primeira leitura – do Livro do profeta Isaías – proclama que a “Casa de Deus” fica
aberta a todos os que nela queiram entrar, na condição de haver claramente uma relação forte
com a comunidade dos crentes. O direito e a justiça estão ao alcance de todos para obter a
salvação de Deus.
Na segunda leitura – da Carta aos Romanos -, o Apóstolo censura os judeus por não se
tornarem disponíveis para aceitar a mensagem de Jesus e, por via disso, ela ter chegado mais
depressa aos pagãos. No entanto, mantém a esperança de todos eles se converterem a Cristo.
A leitura do evangelho de São Mateus refere-se à mulher cananeia, que, apesar de não
pertencer ao povo eleito de Deus, acaba por aceitar a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. Em
consequência, acaba por obter d’Ele a graça que tanto implora: a vida de sua filha.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor Deus, dignai-Vos aceitar-nos a todos nós na vossa casa.
Queremos estar disponíveis para Vos acolher nas nossas vidas. É bem verdade que não
merecemos tal benesse por causa das nossas infidelidades. Mas tem em conta o nosso
arrependimento para nos comprometermos em percorrer os vossos caminhos.
2.ª Leitura – Senhor Jesus misericordioso, também nós somos gentios, porque
facilmente nos afastamos do teu projecto de vida manifestado pela tua Palavra que visa
comprometer toda a nossa vida. Torna-nos dóceis e obedientes, de forma que a nossa
vontade esteja ao teu serviço e não submetida aos nossos caprichos.
Evangelho – Senhor Jesus, irmão de todos os homens, o teu coração acolhe com
bondade os nossos sofrimentos, distribui muito mais do que migalhas, dá
generosamente o pão da vida. Que o teu Espírito nos dê a audácia de nos confiarmos a
Ti em qualquer circunstância, na alegria e na tristeza. Dá-nos um pouco da fé da
mulher cananeia que ousou aproximar-se de Ti. Dá-nos a coragem da humildade que
Tu tanto enalteceste naquela mulher. Dá-nos a virtude da perseverança que a fez não
desistir dos seus propósitos a favor de quem tanto amava.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

