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A Palavra _________________________________________
Ano A - XXX Domingo do Tempo Comum – 25 de Outubro
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Êxodo 22,20-26.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Tessalonicenses 1,5c-10.
Evangelho - São Mateus 22, 34-40: Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus
tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da Lei perguntou a Jesus,
para O experimentar: «Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?» Jesus respondeu:
«’Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu
espírito’. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Nestes dois mandamentos se resumem toda a Lei
e os Profetas».

Apresentação dos Dons
Se vos amardes – NCT.274

A Bíblia____________________________________________

Depois da Comunhão
Escuta Israel - CEC.II.136/OC.94

685. Segundo a narrativa do Livro do Génesis, como se chamava o raptor de Dina, filha de
Jacob?
SOLUÇÃO – 684. 4 filhas (Act 21,9).

Final
Tens palavras de vida eterna
CDMT.11
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A Testemunha______________________________________
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco
O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza». Com
paterna solicitude, convidou-nos a reconhecer que a criação resulta comprometida «onde nós
mesmos somos a última instância, onde o conjunto é simplesmente nossa propriedade e onde
o consumimos somente para nós mesmos. E o desperdício da criação começa onde já não
reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemo-nos unicamente a nós mesmos».
7. Estas contribuições dos Papas recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos,
teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas
questões. Mas não podemos ignorar que, também fora da Igreja Católica, noutras Igrejas e
Comunidades cristãs – bem como noutras religiões –, se tem desenvolvido uma profunda
preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas que todos tomamos a peito. Apenas
para dar um exemplo particularmente significativo, quero retomar brevemente parte da
contribuição do amado Patriarca Ecuménico Bartolomeu, com quem partilhamos a
esperança da plena comunhão eclesial.
8. O patriarca Bartolomeu tem-se referido particularmente à necessidade de cada um se
arrepender do próprio modo de maltratar o Planeta, porque «todos, na medida em que
causamos pequenos danos ecológicos», somos chamados a reconhecer «a nossa
contribuição – pequena ou grande – para a desfiguração e destruição do ambiente». Sobre
este ponto, ele pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e encorajadora, convidandonos a reconhecer os pecados contra a criação: «Quando os seres humanos destroem a
biodiversidade na criação de Deus; quando os seres humanos comprometem a integridade
da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a Terra das suas florestas
naturais ou destruindo as suas zonas húmidas; quando os seres humanos contaminam as
águas, o solo, o ar... tudo isso é pecado». Porque «um crime contra a natureza é um crime
contra nós mesmos e um pecado contra Deus»
9. Ao mesmo tempo, Bartolomeu chamou a atenção para as raízes éticas e espirituais dos
problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica, mas
também numa mudança do ser humano; caso contrário, estaríamos a enfrentar apenas os
sintomas. Propôs-nos passar do consumo ao sacrifício, da avidez à generosidade, do
desperdício à capacidade de partilha, numa ascese que «significa aprender a dar, e não
simplesmente renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do que eu quero
àquilo de que o mundo de Deus precisa. É libertação do medo, da avidez, da dependência».
Além disso, nós, cristãos, somos chamados a «aceitar o mundo como sacramento de
comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo, numa escala global. É
nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe da túnica
inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta».

XXIX Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 45,1.4-6
"Eu sou o Senhor e não há outro; fora de Mim não há Deus."
2ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Tessalonicenses 1,1-5b
"Damos continuamente graças a Deus por todos vós."
Evangelho – São Mateus 22,15-21
"Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus "

Celebramos o Dia Mundial das Missões neste Vigésimo Nono Domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra apresenta um singular convite aos cristãos para reflectirem sobre a
relação entre a fé no Deus único e os problemas concretos que envolvem o dia-a-dia de cada ser
humano como indivíduo e como sociedade.
Do Livro de Isaías, a primeira leitura assinala que Deus nunca abandona os homens e revela
a sua presença na nossa vida, levando à prática do seu projecto de salvação. Ele é o único Deus,
Aquele que nos chama e escolhe. Ninguém mais reconhece na perfeição aquilo que nós somos.

A segunda leitura - da Epístola aos Tessalonicenses – regista com júbilo uma comunidade
cristã atenta às prioridades da sua vivência e dos seus compromissos. Apesar das contrariedades,
revela atitudes de fé, de esperança e de caridade na vida nova que assumiu pela graça de Deus.
O Evangelho de São Mateus realça que o homem pertence a Deus e que deve entregar-se
plenamente nas suas mãos. Como cidadão, deve contribuir para o bem da comunidade em que
está integrado. Cada situação concreta, seja individual, familiar ou social, deve ter em conta uma
relação permanente com Deus.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor, Tu ages no mundo com simplicidade e discrição, através de
pessoas, tantas vezes limitadas, “normais”, a quem chamas e a quem confias uma
missão. Pela tua graça, torna-nos disponíveis para acolher o teu chamamento, que para
cada um de nós é garantia para alcançar o que nos é mais necessário.
2.ª Leitura – Dá-nos, Senhor, a capacidade de Te louvar e dar graças por tantos gestos
de bondade, de amor, de doação, de solidariedade que acontecem no mundo. Que o teu
Espírito nos ajude a dar-Te graças pela tua presença e acção entre nós, na vida das
nossas famílias e das nossas comunidades cristãs.
Evangelho – Senhor, este Dia Mundial das Missões diz-nos que Tu estás sempre em
primeiro lugar, que nos fazes teu enviado. Ajuda-nos também a assumir as nossas
responsabilidades neste mundo, sendo cidadãos exemplares, respeitando as leis,
pagando os impostos legítimos, com coerência e lealdade, empenhados na construção
duma sociedade mais justa e mais fraterna. Senhor, nestes tempos de crise material e,
mais ainda, de crise sanitária, moral e espiritual, ajuda-nos a olhar o nosso semelhante
com os teus olhos, como alguém que é parte de nós, participante das nossas alegrias e
tristezas.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

