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“Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.”
16º Domingo do Tempo Comum

Deus nos acolhe em sua casa e nos convida a sentar aos pés de Jesus para escutá-lo e participar do
banquete eucarístico que ele nos oferece. Somos desafiados a ter o coração hospitaleiro de Maria e as

mãos laboriosas de Marta.

Primeira Leitura Gn 18, 1-10
Leitura do Livro do Gênesis

Naqueles dias, 1o Senhor apareceu
a Abraão junto ao carvalho de
Mambré, quando ele estava
sentado à entrada da sua tenda,
no maior calor do dia. 2Levantando
os olhos, Abraão viu três homens
de pé, perto dele. Assim que os
viu, correu ao seu encontro e
prostrou-se por terra. 3E disse:
“Meu Senhor, se ganhei tua
amizade, peço-te que não
prossigas viagem, sem parar junto
a mim, teu servo. 4Mandarei trazer
um pouco de água para vos lavar os pés, e
descansareis debaixo da árvore. 5Farei servir um
pouco de pão para refazerdes vossas forças, antes
de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo
que vos aproximastes do vosso servo”. Eles
responderam: “Faze como disseste”. 6Abraão entrou
logo na tenda, onde estava Sara e lhe disse: “Toma
depressa três medidas da mais fina farinha, amassa
alguns pães e assa-os”. 7Depois, Abraão correu até
o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e
melhores, e deu-o a um cr iado, para que o
preparasse sem demora. 8A seguir, foi buscar
coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo
diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé,
junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam.
9E eles lhe perguntaram: “Onde está Sara, tua
mulher?” “Está na tenda”, respondeu ele. 10E um
deles disse: “Voltarei, sem falta, no ano que vem,
por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho”.
- Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial Sl 14 (15)

R. Senhor, quem morará em vossa casa?
1. É aquele que caminha sem pecado e pratica a
justiça fielmente; que pensa a verdade no seu íntimo
e não solta em calúnias sua língua.

2. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de
insulto seu vizinho; que não dá valor algum ao homem
ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.

3. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se
deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará,
quem vive assim.

Segunda Leitura Cl 1, 24-28
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses

Irmãos: 24Alegro-me de tudo o que já sofri por vós e
procuro completar na minha própria carne o que falta
das tribulações de Cristo, em solidariedade com o
seu corpo, isto é, a Igreja. 25A ela eu sirvo, exercendo
o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a
palavra de Deus em sua plenitude: 26o mistério
escondido por séculos e gerações, mas agora
revelado aos seus santos. 27A este Deus quis
manifestar como é rico e glorioso entre as nações
este mistério: a presença de Cristo em vós, a
esperança da glória. 28Nós o anunciamos,

admoestando a todos e ensinando
a todos, com toda sabedoria, para
a todos tornar perfeitos  em sua
união com Cristo. – Palavra do
Senhor. T. Graças a Deus.

Evangelho Lc 10,38-42

Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, 38Jesus entrou
num povoado, e certa mulher, de
nome Marta, recebeu-o em sua
casa. 39Sua irmã, chamada Maria,
sentou-se aos pés do Senhor, e
escutava a sua palavra. 40Marta,

porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela
aproximou-se e disse: “Senhor, não te importas que
minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço?
Manda que ela me venha ajudar!” 41O Senhor,
porém, lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te
preocupas e andas agitada por muitas coisas.
42Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu
a melhor parte e esta não lhe será tirada”. - Palavra
da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Supliquemos a Deus, que nos convida a sermos
acolhedores e hospitaleiros para com o próximo e
rezemos:

T. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus.
1. Senhor, olhai para que a Igreja anuncie com firmeza
e ternura o evangelho da vida e desperte no coração
humano o desejo sincero de seguir a Cristo, nós vos
pedimos.

2. Senhor, Vós que visitastes Marta e Maria para
descansar e cear com elas, fazei que nossas Igrejas
e comunidades sejam um lugar onde os mais pobres
encontrem hospitalidade e corações misericordiosos,
nós vos pedimos.

3. Luz dos povos, lembrai-vos daqueles que ainda
vivem na solidão, para que nossas igrejas se tornem
lugar da experiência comunitária que dá novo sentido
à vida e sustenta na fé, nós vos pedimos.

4. Vós que fostes misericordioso para com vossa
Igreja, enviando sobre Ela o Espírito Santo, enviai o
vosso Espírito sobre os nossos jovens que se
preparam para Jornada Mundial da Juventude, nós
vos pedimos.
P. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos, por vosso Filho Jesus,
nosso Senhor,

T. Amém!

Ano Santo da Misericórdia
A Igreja não está no mundo para condenar, mas para
promover o encontro com aquele amor visceral que é
a misericórdia de Deus. Para que isso aconteça, é
necessário sair. Sair das igrejas e das paróquias, sair
e ir à procura das pessoas onde elas se encontram,
onde sofrem, onde esperam.                 (Papa Francisco)
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h
20h30

14h

13h

14h
15h

20h

13h
18h

08h
09h
09h30
10h30
19h

Missa / Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Terço dos Homens

Cursos: Bordados, tricô e crochê - PPPPPastorastorastorastorastoral Social.al Social.al Social.al Social.al Social.

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros e
Membros das Pastorais - Matriz.

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Santa Edwiges.

17º Doming17º Doming17º Doming17º Doming17º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa  - Matriz
Missa  - Matriz

18 Seg

19 Ter

20 Qua

21 Qui

22 Sex

23 Sab

24 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
19 – Marta Aleixo Fernandes
20 – Wellington Sendin
21 – Domitides Medrano
21 – Lucinda Rivas Rivas
21 – Wagner Fernando Alves Castanho
22 – Fortunato José V. Silva
22 – Marly Soares da Silva ( * )
23 – Dora Maia de Castro

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

AGENDA  -  Julho / AGOSTOAGENDA  -  Julho / AGOSTOAGENDA  -  Julho / AGOSTOAGENDA  -  Julho / AGOSTOAGENDA  -  Julho / AGOSTO
28/07 - 20h: Reunião Geral: Coordenadores de

Pastorais e Atividades.
30/07 - 14h: Reunião: Pastoral Missionária -

Coordenadores de todos os grupos de imagens.
05/08 - 20h: Celebração do 16º aniversário de

Ordenação Sacerdotal do Pe. Andersom.
06/08 - 13h: Curso de Noivos.
13/08 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos para o

Batismo.
14/08 - 12h: Almoço do Dia dos Pais.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
18/07 – Sto. Arnolfo de Metz (Bispo)
Leituras: Mq 6,1-4.6-8 ; Sl 49(50); Mt 12,38-42

19/07 – Sto. Arsênio (Sacerdote, Eremita)
Leituras: Mq 7,14-15.18-20 ; Sl 84(85); Mt 12,46-50

20/07 – Sto. Apolinário (Bispo, Mártir)
Leituras: Jr 1,1.4-10 ; Sl 70(71); Mt 13,1-9

21/07 – S. Lourenço de Bríndisi (Presb., Dr. da Igreja)
Leituras: Jr 2,1-3.7-8.12-13 ; Sl 35(36); Mt 13,10-17

22/07 – Sta. Maria Madalena (Apóstola dos Apóstolos)
Leituras: Ct 3,1-4a ou 2Cor 5, 14-17 ; Sl 62 (63);
Jo 20,1-2.11-18

23/07 – Sta. Brígida (Religiosa)
Leituras: Jr 7,1-11 ; Sl 83 (84); Mt 13,24-30

24/07 – S. Charbel Makhluf (Presbítero)
Leituras: Gn 18, 20-32; Sl 137(138); Cl 2, 12-14;
Lc 11, 1-13

Maria escolheu a melhor parte...
Jesus é acolhido na casa de Marta e de Maria. Para o mundo

que sofre de individualismo, a hospitalidade faz parte do novo
mandamento de Jesus. Quem acolhe, especialmente o pobre e
necessitado, acolhe o próprio Cristo.

Na hospedagem do Senhor, Marta se preocupa demais em
preparar tudo, enquanto Maria fica aos seus pés para ouvir sua
Palavra. Marta não percebeu que Jesus chegou em sua casa
mais para alimentá-la do que para ser alimentado.

Nós somos Marta e Maria e aquela casa representa a Igreja,
nossa família e nossa vida.

Mesmo na missão cristã corremos atrás de muitas coisas.
Coisas legítimas, mas não esqueçamos o convite de Jesus de
buscar com menos dispersão o “único necessário”, o que ninguém
nos poderá tirar: o alimento da sua Palavra.

Frei César Külkamp.

COMEDORES COMPULSIVOS
Comedores Compulsivos Anônimos (CCA)

é uma Irmandade de indivíduos que,
compartilhando experiências, força e
esperança, estão se recuperando do comer
compulsivo. Em CCA damos as boas-vindas a
todos que desejam parar de comer
compulsivamente.

Não há taxas ou mensalidades para ser
membro de CCA; somos autossustentados por
meio de nossas próprias contribuições, não
solicitando nem aceitando doações de fora.
CCA não se filia a nenhuma organização
pública ou privada, movimento político,
ideologia ou doutrina religiosa; não tomamos
posição em assuntos externos.

Nosso propósito primordial é abster-nos do
comer compulsivo e transmitir esta mensagem
de recuperação aos que ainda sofrem.

Saiba mais:
Site: www.comedorescompulsivos.org.br
E-mail: contato@comedorescompulsivos.org.br

“O dízimo é o gesto concreto, o sinal
visível da participação do cristão na
sua família que é a comunidade onde
vive e celebra a sua fé em comunhão

com os irmãos”.

Homens,Homens,Homens,Homens,Homens,
   T   T   T   T   Terço nas Mãoserço nas Mãoserço nas Mãoserço nas Mãoserço nas Mãos
      e Fé no Coração!      e Fé no Coração!      e Fé no Coração!      e Fé no Coração!      e Fé no Coração!

TTTTToda Segunda-feira,oda Segunda-feira,oda Segunda-feira,oda Segunda-feira,oda Segunda-feira,
às 20h30, na Matriz.às 20h30, na Matriz.às 20h30, na Matriz.às 20h30, na Matriz.às 20h30, na Matriz.

Não há problema em cair no ringue ou fora dele. O que é
errado é permanecer no chão. (Muhammad Ali)


