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Investir no Reino de Deus
17º Domingo do Tempo Comum

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
28 –  Sto. Inocêncio I – Jr 13,1-11; Cânt. Dt 32,18-19.20.21
(R/. 18a) ; Mt 13,31-35
29 – Sta. Marta – 1Jo 4,7-16; Sl 33 (34),2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10- 11
(R/. 9a); Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42
30 – S. Pedro Crisólogo – Jr 15, 10.16-21; Sl 58(59), 2-3. 4-5a.
10-11. 17.18 (R/. 17d); Mt 13, 44-46
31 – Sto. Inácio de Loyola – Jr 18, 1-6; Sl 145(146), 1-2. 3-4.
5-6 (R/. 5a); Mt 13, 47-53
01 – Sto. Afonso Maria de Ligório – Jr 26, 1-9; Sl 68(69), 5.8-
10.14 (R/. 14c); Mt 13, 54-58
02 – Sto. Eusébio de Vercelli e S. Pedro Julião Eymard –
Jr 26,11-16.24; Sl 68 (69),15-16.30-31.33-34 (R/. cf. 14); Mt 14,1-12
03 – Sta. Lídia – Is 55, 1-3; Sl 144(145), 8-9. 15-16. 17-18 (R/. cf.
16); Rm 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21

O desejo de Jesus é que todos os seus seguidores conheçam e acolham o Reino de Deus.
Contando parábolas, o Mestre compara o Reino a um tesouro escondido no campo, a um comprador

de pérolas preciosas e também a uma rede lançada ao mar. Acolher o Reino exige decisão e
comprometimento pessoal. Nesta Eucaristia, vamos pedir a graça de encontrar e adquirir o tesouro

que vale a pena: Jesus e seu reinado.

Primeira Leitura (1Rs 3,5.7-12)
Leitura do Primeiro Livro dos Reis:

Naqueles dias, 5em Gabaon, o Senhor
apareceu a Salomão, em sonho, e lhe
disse: “Pede o que desejas, e eu te darei”.
7E Salomão disse: “Senhor meu Deus, tu
fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi,
meu pai. Mas eu não passo de um
adolescente, que não sabe ainda como
governar. 8Além disso, teu servo está no
meio do teu povo eleito, povo tão
numeroso que não se pode contar ou
calcular. 9Dá, pois, ao teu servo, um coração
compreensivo, capaz de governar o teu povo e de
discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem
poderá governar este teu povo tão numeroso?” 10Esta
oração de Salomão agradou ao Senhor. 11E Deus disse
a Salomão: “Já que pediste esses dons e não pediste
para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a
morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para
praticar a justiça, 12vou satisfazer o teu pedido; dou-
te um coração sábio e inteligente, como nunca houve
outro igual antes de ti nem haverá depois de ti”. —
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial (Sl 118)

R. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra!

1. É esta a parte que escolhi por minha herança: observar
vossas palavras, ó Senhor! A lei de vossa boca, para mim,
vale mais do que milhões em ouro e prata.
2. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a
vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor
e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer!

3. Por isso amo os mandamentos que nos destes,
mais que o ouro, muito mais que o ouro fino! Por isso
eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os
caminhos da mentira.

4. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis por
que meu coração os observa! Vossa palavra, ao
revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos
pequeninos.

Segunda Leitura (Rm 8,28-30)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:

Irmãos: 28Sabemos que tudo contribui
para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados para a
salvação, de acordo com o projeto de
Deus. 29Pois aqueles que Deus contemplou
com seu amor desde sempre, a esses ele
predestinou a serem conformes a imagem
de seu Filho, para que este seja o
primogênito numa multidão de irmãos. 30E
aqueles que Deus predestinou, também
os chamou. E aos que chamou, também

os tornou justos; e aos que tornou justos, também
os glorificou. — Palavra do Senhor. 

Evangelho (Mt 13,44-52)

Evangelho de Jesus Cristo † segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 44"O
Reino dos Céus é como um tesouro escondido no
campo. Um homem o encontra e o mantém escondido.
Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens
e compra aquele campo. 45O Reino dos Céus é também
como um comprador que procura pérolas preciosas.
46Quando encontra uma pérola de grande valor, ele
vai, vende todos os seus bens e compra aquela
pérola. 47O Reino dos Céus é ainda como uma rede
lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo.
48Quando está cheia, os pescadores puxam a rede
para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons
em cestos e jogam fora os que não prestam. 49Assim
acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para
separar os homens maus dos que são justos, 50e
lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá
choro e ranger de dentes. 51Compreendestes tudo
isso?” Eles responderam: “Sim”. 52Então Jesus
acrescentou: “Assim, pois, todo o mestre da Lei, que
se torna discípulo do Reino dos Céus, é como um pai
de família que tira do seu tesouro coisas novas e
velhas”. — Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai nossos corações
em prece, suplicando que as parábolas do Reino
iluminem as escolhas que temos de fazer a cada dia.
Rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Iluminai o Papa Francisco no esforço de conduzir a
humanidade ao tesouro da fé.
2. Fazei que os cristãos sejam um diferencial na
cultura da solidariedade.
3. Consolai as vítimas da violência com esperança da
justiça o aconchego do amor fraterno.
4. Ajudai-nos a lançar as redes sem reserva e a
discernir os frutos da pesca.
5. Curai os doentes, convertei os maus e fortalecei
os que lutam pela justiça.
P. Tudo isso vós pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
    Dia     Horário                              Atividade

16h30

15h

14h

14h
15h

20h

09h30

13h30
18h

08h
09h
09h
09h
10h30
19h

Reunião: Conselho Geral de Pastoral - C.G.PReunião: Conselho Geral de Pastoral - C.G.PReunião: Conselho Geral de Pastoral - C.G.PReunião: Conselho Geral de Pastoral - C.G.PReunião: Conselho Geral de Pastoral - C.G.P

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração - Matriz

Expediente normal

Não haverá expediente na Matriz
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

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

Missa - Bênção dos trabalhadores e documentos de
trabalho

Catequese de 1ª Eucaristia e Reunião de pais/
responsáveis dos catequizandos
Bazar Beneficente- Comunidade Santa Edwiges
Missa -  Nossa Senhora da Luz - Bênção das velas -
Ma t r i zMa t r i zMa t r i zMa t r i zMa t r i z

18º Doming18º Doming18º Doming18º Doming18º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
In íc io  do  Més  In í c io  do  Més  In í c io  do  Més  In í c io  do  Més  In í c io  do  Més  VVVVVocac iona locac iona locac iona locac iona locac iona l
Ce lebração do D ia  do  PadreCe lebração do D ia  do  PadreCe lebração do D ia  do  PadreCe lebração do D ia  do  PadreCe lebração do D ia  do  Padre
Missa
Missa - Comunidade Santa Edwiges
Encontro - Perseverança e Jovens
Ginástica para o grupo da terceira idade
Missa
Missa com bênção dos enfermos e de óleo para
bênção dos enfermos

HOJE
28 Seg

29 Ter
30 Qua

31 Qui

01 Sex

02 Sab

03 Dom

AGENDA - agosto
09/08 - curso e celebração do batismo
10/08 - 09H - gINÁSTICA - TERCEIRA IDADE
10/08 - Almoço - DIA DOS PAIS
10/08 - tODAS AS MISSAS SERÃO CELEBRADAS EM
MEMÓRIA DOS PAIS FALECIDOS
16/08 - Curso de Noivos
30/08 -Festa da Pizza
31/08 - 16h30 - reunião do  C.G.P.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
29 – Catarina Ramon Pinheiro
29 – Pedro Vieira de Souza
29 – Sueli Aparecida C. Martins
30 – Maria Luiza Brandão Flores
31 – Alexandre Canteiro Soares
31 – Júlia Sayuri Gimenes Kitsuwa
31 – Maria Aparecida Pereira da Silva Lima
31 – Zélia Fernandes Bezerra
01 – Apolônia Silva de Souza
01 – Claudineia Basilio da Silva
01 – Larissa Santoro Dias Macedo
02 – Maria Aparecida Gandra
02 – Maria Dulciene R. Soares
03 – Rosilene Lyrio de Souza

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

“O Reino dos Céus é semelhante a um
tesouro, a uma pérola e a uma pesca.”

Temos aqui uma série de três parábolas, que são próprias
do Evangelho de Mateus e todas elas iniciam com a mesma
expressão: “O reino dos Céus é semelhante...”.

A primeira parábola deixa bem clara a reação imediata:
uma vez descoberto todo o seu valor, é preciso tomar uma
postura, e nenhum preço é demasiadamente elevado.

As parábolas do tesouro e da pérola podem ser situadas
muito bem no contexto do convite de Jesus de deixar tudo
para segui-lo. Nelas se descobre a outra face do convite de Jesus:
o Reino de Deus, que é a razão pela qual se deixa tudo.

Mateus, por sua vez, convida os cristãos, que já tinham
descoberto o Reino, que sejam consequentes com a escolha
que fizeram e que vivam com alegria.

A parábola da pesca é semelhante à do trigo e a do joio
que crescem juntos. A pesca representa a oferta do Reino,
que se faz presente a todos. A aplicação que Mateus faz,
referindo-se ao juízo final, é, novamente, uma exortação
dirigida aos membros de sua comunidade para que coloquem
em prática os ensinamentos de Jesus.

No final há um breve diálogo de Jesus com os seus
discípulos, que resume a intenção de todo o capítulo que apresenta
o modelo ideal do discípulo. Em primeiro lugar, os verdadeiros
discípulos são capazes de entender os mistérios do Reino. Em
segundo, são capazes de tirar oportunamente o velho e o novo.

Para refletir: Deus nos dá a liberdade de pedirmos aquilo
que precisamos a Ele. Nem sempre sabemos pedir. Quando
não sou atendido aceito com amor os planos de Deus?

Dicas para escapar do Alzheimer:
Uma descoberta  dentro da Neurociência vem revelar

que o cérebro mantém a capacidade extraordinária de
crescer e mudar o padrão de suas conexões.

Os autores desta descoberta, Lawrence Katz e
Manning Rubin (2000), revelam que NEURÓBICA, a
‘aeróbica dos neurônios’, é uma nova forma de exercício
cerebral projetada para manter o cérebro ágil e saudável,
criando novos e diferentes padrões de atividades dos
neurônios em seu cérebro. Cerca de 80% do nosso
dia-a-dia é ocupado por rotinas que, apesar de terem a
vantagem de reduzir o esforço intelectual, escondem um
efeito perverso; limitam o cérebro.

Para contrariar essa tendência, é necessário praticar
exercícios ‘cerebrais’ que fazem as pessoas pensarem
somente no que estão fazendo, concentrando-se na
tarefa. O desafio da NEURÓBICA é fazer tudo aquilo que
contraria as rotinas, obrigando o cérebro a um trabalho
adicional. Tente fazer um teste:

√ use o relógio de pulso no braço direito;
√ escove os dentes com a mão contrária da de costume;
√ ande pela casa de trás para frente; (na China o pessoal
treina isso num parque);
√ vista-se de olhos fechados;
√ estimule o paladar, coma coisas diferentes;
√ veja fotos de cabeça para baixo;
√ veja as horas num espelho;
√ faça um novo caminho para ir ao trabalho.

A proposta é mudar o comportamento rotineiro!
Tente, faça alguma coisa diferente com seu outro lado

e estimule o seu cérebro. Vale a pena tentar!
Que tal começar a praticar agora, trocando o mouse

de lado? Que tal começar agora enviando suas
mensagens, usando o mouse com a mão esquerda?

DÍZIMO, LEI DO AMOR
“Dá glória a Deus de bom coração e nada suprimas das primícias
(do produto) de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com
um rosto alegre, consagra os dízimos com alegria. Dá ao
Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de bom coração de
acordo com o que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui
a dádiva, e recompensar-te-á tudo sete vezes mais”.


