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11 OUTUBRO 2020 – N.º 712

A Palavra _________________________________________
XXIX Domingo do Tempo Comum – 18 de Outubro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 45,1.4-6.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Tessalonicenses 1,1-5b.
Evangelho - São Mateus 22,15-21: Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar
sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus
discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, sabemos que és
sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com
ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar
tributo a César?» Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: «Porque Me tentais,
hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo». Eles apresentaram-Lhe um denário e Jesus
perguntou: «De quem é esta imagem e esta inscrição?» Eles responderam: «De César».
Disse-lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus».

A Bíblia____________________________________________
684. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, quantas filhas tinha o diácono Filipe?
SOLUÇÃO – 683. Por causa da hora da saída do Egipto (Deut 16.6).

A Testemunha______________________________________
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco
4. Oito anos depois da Pacem in terris, em 1971, o papa Beato Paulo VI referiu-se à
problemática ecológica, apresentando-a como uma crise que é «consequência dramática» da
actividade descontrolada do ser humano: «Por motivo de uma exploração inconsiderada da
natureza, [o ser humano] começa a correr o risco de a destruir e de vir a ser, também ele,
vítima dessa degradação». E, dirigindo-se à FAO, falou da possibilidade de uma «catástrofe
ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial», sublinhando a «necessidade
urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade», porque «os progressos
científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o
desenvolvimento económico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso
social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem»
5. São João Paulo II debruçou-se, com interesse sempre maior, sobre este tema. Na sua
primeira encíclica, advertiu que o ser humano parece «não dar-se conta de outros
significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os fins
de um uso ou consumo imediatos». Mais tarde, convidou a uma conversão ecológica global.
Entretanto fazia notar o pouco empenho que se põe em «salvaguardar as condições morais
de uma autêntica ecologia humana». A destruição do ambiente humano é um facto muito
grave, porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano e, por outro, a própria
vida humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de degradação. Toda a
pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas «nos estilos de vida,
nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder, que hoje
regem as sociedades». O progresso humano autêntico possui um carácter moral e pressupõe
o pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar atenção também ao mundo natural e
«ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos, num sistema
ordenado». Assim, a capacidade do ser humano transformar a realidade deve desenvolver-se
com base na doação originária das coisas por parte de Deus.
6. O meu predecessor, Bento XVI, renovou o convite a «eliminar as causas estruturais das
disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem
incapazes de garantir o respeito do meio ambiente». Lembrou que o mundo não pode ser
analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque «o livro da natureza é
uno e indivisível», incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a
família, as relações sociais. É que «a degradação da natureza está estreitamente ligada à
cultura que molda a convivência humana». O papa Bento XVI propôs-nos reconhecer que o
ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável; o
próprio ambiente social tem as suas chagas. Mas, fundamentalmente, todas elas se ficam a
dever ao mesmo mal, isto é, à ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a
nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. Esquece-se que o homem não é
apenas uma liberdade que se cria por si própria.

XXVIII Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 25,6-10a
“Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos salvou."
2ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Filipenses 4,12-14.19-20
"Glória a Deus, nosso Pai, pelos séculos dos séculos. Ámen."
Evangelho – São Mateus 22,1-14
"Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos."

Celebramos o Vigésimo Oitavo Domingo do Tempo Comum.
A Mesa da Palavra associa o mundo de alegria e de felicidade, que Deus oferece aos
seus filhos, ao gesto amável de um convite para a participação num "banquete" pleno de
simbolismo.
Na primeira leitura - do Livro de Isaías -, o profeta apela à esperança num tempo futuro
em que o Senhor ofertará um banquete a todos quantos n'Ele acreditarem. A nossa
participação depende de aceitarmos viver em comunhão com Deus com felicidade e alegria.
Na segunda leitura, São Paulo apresenta-se como exemplo para os cristãos da cidade de
Filipos em qualquer circunstância da sua vida, mesmo em tempo de dificuldade. Por isso,
agradece o exemplo de solidariedade que eles manifestaram ao socorrê-lo com os seus bens.
A leitura do Evangelho de São Mateus relembra que nada pode impedir-nos de aceitar o
convite de Deus: como baptizados, assumimos um compromisso de estar disponíveis para
aceitar, ao longo da nossa vida, os desafios que Ele nos dirige em cada dia.

Lectio
Divina

Leitura Orante
1.ª Leitura – Senhor, Tu queres que vençamos o mal com o bem e que oremos pelos
que nos perseguem. Pela tua misericórdia conduz-nos ao teu Reino de luz e de paz.
Recorda-te, Senhor, da tua infinita bondade e cura as nossas doenças, a nossa
fragilidade, livra-nos das aflições deste mundo e enxuga as nossas lágrimas.
2.ª Leitura – Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, a viver não em função dos bens
materiais, mas servindo-nos deles para a nossa subsistência. Abre, Senhor, o coração
generoso de todos os homens de boa vontade para que se lembrem de tantos irmãos
com fome, com sede, sem roupa, doentes, sem esperança.
Evangelho – Reveste-nos, Senhor Jesus, com a veste nupcial, a caridade, para que
possamos entrar no teu banquete. Dá-nos, Senhor, um coração puro, uma inteligência
esclarecida, de modo que, pelo nosso humilde testemunho, os nossos irmãos possam
sentir-se convidados para o banquete do teu Reino. Somos um povo modelado pela tua
graça; por isso, o teu convite é gratuito, mas exige uma resposta ousada e consciente,
para que vivamos mais perto de Ti e no amor dos irmãos. Acolhe-nos a todos, Senhor,
e faz-nos participar no teu banquete de felicidade sem fim.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

