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“Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel!”
16º Domingo do Tempo Comum

6 DE
AGOSTO
REZEMOS PELOS
CRISTÃOS PERSEGUIDOS
NO ORIENTE MÉDIO
E NO MUNDO.

“Quem de vocês reza
pelos Cristãos que

estão sendo
perseguidos?

Quantos rezam?
Cada um responda
em seu coração”.
“Papa Francisco”

Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro com a bondade e a misericórdia do
Senhor. Este encontro faz acontecer o Reino dos Céus entre nós. O Reino transforma, a partir

das pequenas atitudes, nosso jeito de ser e agir. Que nos deixemos tocar por esta graça e
celebrar em nossa vida a ação do Reino.

PRIMEIRA LEITURA (Sb12,13.16-19)
Leitura do Livro da Sabedoria.
13Não há, além de ti, outro Deus que
cuide de todas as coisas e a quem
devas mostrar que teu julgamento não
foi injusto. 16A tua força é princípio da
tua justiça, e o teu domínio sobre todos
te faz para com todos indulgente.
17Mostras a tua força a quem não crê
na perfeição do teu poder; e nos que
te conhecem, castigas o seu
atrevimento. 18No entanto, dominando
tua própria força, julgas com clemência
e nos governas com grande
consideração, pois quando quiseres, está ao teu
alcance fazer uso do teu poder. 19Assim
procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo
deve ser humano; e a teus filhos deste a
confortadora esperança de que concedes o perdão
aos pecadores. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 85/86
R. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel!
1. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão
para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha
prece, o lamento da minha oração!
2. As nações que criastes, virão adorar e louvar
vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas:
vós, somente sois Deus e Senhor!
3. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor,
paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim!
Confirmai, com vigor, vosso servo!

SEGUNDA LEITURA (Rm 8,26-27)
Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.
Irmãos: 26O Espírito vem em socorro
da  nossa fraqueza. Pois nós não
sabemos o que pedir, nem como pedir;
é o próprio Espírito que intercede
em nosso favor, com gemidos inefáveis.
27E aquele que penetra o íntimo dos
corações sabe qual é a intenção do
Espírito. Pois é sempre segundo Deus
que o Espírito intercede em favor dos
santos. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

EVANGELHO (Mt 13,24-30) - Breve
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
Naquele tempo, 24Jesus contou outra parábola à
multidão: “O Reino dos Céus é como um homem
que semeou boa semente no seu campo.
25Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo,
semeou joio no meio do trigo, e foi embora.
26Quando o trigo cresceu e as espigas começaram
a se formar, apareceu também o joio. 27Os
empregados foram procurar o dono e lhe disseram:
‘Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Donde veio então o joio?’ 28O dono respondeu: ‘Foi
algum inimigo que fez isso’. Os empregados lhe
perguntaram: ‘Queres que vamos arrancar o joio?’
29O dono respondeu: ‘Não! Pode acontecer que,
arrancando o joio, arranqueis também o trigo.
30Deixai crescer um e outro até a colheita! E, no
tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo:
arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para
ser queimado! Recolhei, porém, o trigo no meu
celeiro!’”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

26 de Julho – Dia dos Avós
Com delicadeza nas palavras
e ternura no olhar vocês são a

sabedoria do mundo.
Quem dera fossem eternos!
Feliz Dia dos Avós!
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h
20h30

13h

14h
14h
15h
20h

15h
20h

20h30

13h
14h
18h

09h
09h
09h
09h30

Missa  - Novena das Almas - Matriz.
Terço dos homens.

Sta. Ana e S. JoaquimSta. Ana e S. JoaquimSta. Ana e S. JoaquimSta. Ana e S. JoaquimSta. Ana e S. Joaquim -  -  -  -  - Pais de N. Senhora.Pais de N. Senhora.Pais de N. Senhora.Pais de N. Senhora.Pais de N. Senhora.
Dia  dos Avós e B isavós.Dia  dos Avós e B isavós.Dia  dos Avós e B isavós.Dia  dos Avós e B isavós.Dia  dos Avós e B isavós.
Não há expediente.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde.
Curso básico de Informática (Até 16h).
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.
Formação para Ministros.

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa pelos Avós - Os Netos serão abençoados
pelos Avós.
Bingão Beneficente.

Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).
Curso Básico de Informática (Até 16h).
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

17º Doming17º Doming17º Doming17º Doming17º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa: Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Encontro da Juventude / Crisma.
Catequese de Primeira Eucaristia

24 Seg
sim

25 Ter

26 Qua

27 Qui

28 Sex

29 Sab

30 Dom

AGENDA  -  Agosto
04/08 - 20h: Missa Solene - Dia do Padre.
05/08 - 14h: Curso de Noivos
05/08 - 19h: Missa - 17º Aniversário de Ordenação

Sacerdotal do Padre Andersom.
06/08 - Dia Internacional de Oração pelos

  Cristãos Perseguidos
07/08 - 20h30: Reunião do Cenáculo.
13/08 - 10h30: Missa com Celebração da Crisma.
19/08 - 13h30 - Preparação para o Batismo.
19/08 - 18h: Celebração do Batismo.
20/08 - Solenidade da Assunção de Nossa Senhora.
23/08 - 14h: Chá Bingo Beneficente.
27/08 - Dia do Catequista.

L ITURGIA DIÁRIA (24 A 30/07)LITURGIA DIÁRIA (24 A 30/07)LITURGIA DIÁRIA (24 A 30/07)LITURGIA DIÁRIA (24 A 30/07)LITURGIA DIÁRIA (24 A 30/07)
24/07 – S. Charbel Makhluf (Presbítero)
Ex 14,5-18; Ex 15,1-2.3-4.5-6; Mt 12,38-42.

25/07 – S. Tiago – Maior (Apóstolo)
2Cor 4,7-15; Sl 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 20,20-28

26/07 – S. Joaquim e Sta. Ana (Pais de Maria Santíssima)
Eclo 44,1.10-15; Sl 131,11.13-14.17-18; Mt 13,16-17.

27/07 – S. Celestino I (Papa)
Ex 19,1-2.9-11.16-20b; Dn 3,52.53-54.55.56-57;
Mt 13,10-17.

28/07 – Sto. Inocêncio I (Papa)
Ex 20,1-17; Sl 18,8.9.10.11; Mt 13,18-23.

29/07 – Sta. Marta (Irmã de Lázaro e Maria)
1Jo 4,7-16; Sl 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Jo 11,19-27.

30/07 – S. Pedro Crisólogo (Bispo, Dr. da Igreja)
1Rs 3,5.7-12; Sl 118(119); Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
24 – Isabela Kaori Gomenez Kitsuwa
25 – Marilde Gouvea Chagas Nascimento
25 – Sandra Gomes Duarte Ferreira
29 – Catarina Ramon Pinheiro
29 – Pedro Vieira de Souza
29 – Sueli Aparecida C. Martins
30 – Maria Luiza Brandão Flores

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

O Senhor, paciente e misericordioso,
vem em nosso auxílio com seu Espírito.

A parábola do joio e do trigo põe em destaque a
paciência de Deus, que se mostra tolerante com o
ser humano, que é fraco e pecador.

Convém lembrar que o bem e o mal estão não
somente fora de nós, mas também dentro de nós.
Joio e trigo crescem juntos. ”É-me impossível pesar
o bem e o mal e, ao extirpar o mal, arrisco-me a
mandar o bem para a fornalha” (Exupéry).

Por isso, o proprietário sabiamente mantém joio
e trigo (injustiça e justiça). No tempo da colheita
(final da história), será mais fácil identificar um e
outro e dar o devido destino a cada um.

Diante dos obstáculos, os discípulos do Reino
podem cair na tentação de desanimar.

A parábola da semente de mostarda e a do
fermento vêm nos confortar. Importante é fazer o
bem; não se pode inutilizar a semente nem deixar o
fermento estragar!
(Dia a dia com o Evangelho 2017 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

Solidão
É comum, em alguns momentos, especialmente

quando fora do mundo do trabalho, que muitas
pessoas se sintam sós. Mas querer ficar sozinho
para poder pensar, baixar um pouco a intensidade
do dia a dia, diminuir as turbulências, cuidar um
pouco de si, não deve ser confundido com ser
solitário, porque o solitário é aquele que ninguém
tem.

A solidão como escolha ajuda a cuidar de si, a
meditar, a pensar mais, a dar um tempo para os
próprios pensamento, enquanto que a solidão
resultado da ausência de conexões e de contato
com outras pessoas é malévola, à medida que se
aproxima bastante do abandono. Ficar só porque
não tem escolha é algo que estilhaça a nossa
capacidade de sentir bem-estar.

Mário Sérgio Cortella, autor de Pensar bem nos faz bem!

O DÍZIMO brota, explode alegremente,
do coração que ama a Deus sobre

todas as coisas.
O DÍZIMO abre os horizontes da

comunidade a todos os seus
membros e alarga esses horizontes

ao mundo inteiro.


