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“E quem é o meu próximo?”
15º Domingo do T15º Domingo do T15º Domingo do T15º Domingo do T15º Domingo do Tempo Comumempo Comumempo Comumempo Comumempo Comum

Hoje o Senhor nos reúne em torno do seu amor e nos indica o caminho para a vida plena e eterna
que tanto desejamos. Para que isso aconteça, precisamos aderir, com todo nosso coração e com
todo nosso ser, à lei do amor, revelada por Jesus e que passa pelo amor a Deus e se traduz em

ações concretas em favor dos irmãos.

Primeira Leitura: Dt 30,10-14
Leitura do livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo,
dizendo: 10"Ouve a voz do Senhor
teu Deus e observa todos os seus
mandamentos e preceitos, que
estão escr itos nesta le i .
Converte-te para o Senhor teu
Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma. 11Na verdade, este
mandamento que hoje te dou não
é difícil demais nem está fora do
teu alcance. 12Não está no céu,
para que possas dizer: ‘Quem subirá
ao céu por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará
para que o possamos cumprir?’ 13Nem está do outro
lado do mar, para que possas alegar: ‘Quem
atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem
no-lo ensinará para que o possamos cumprir?’ 14Ao
contrário, esta palavra está bem ao teu alcance,
está em tua boca e em teu coração, para que a
possas cumprir”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 68(69)
T. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: o
vosso coração reviverá!
1. Por isso elevo para vós minha oração neste
tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-me pelo
vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca
falha! Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça,
ponde os olhos sobre mim com grande amor!
2. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! Que vosso
auxílio me levante, Senhor Deus! Cantando, eu
louvarei o vosso nome e, agradecido, exultarei de
alegria!
3. Humildes, vede isto e alegrai-vos: † o vosso
coração reviverá se procurardes o Senhor
continuamente! Pois nosso Deus atende à prece
dos seus pobres e não despreza o clamor de seus
cativos.
4. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo
as cidades de Judá. A descendência de seus servos
há de herdá-las, † e os que amam o santo nome
do Senhor dentro delas fixarão sua morada!

Segunda Leitura: Cl 1,15-20
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses.
15Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação, 16pois, por causa dele, foram
criadas todas as coisas no céu e na terra, as
visíveis e as invisíveis, tronos e dominações,
soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio
dele e para ele. 17Ele existe antes de todas as
coisas, e todas têm nele a sua consistência. 18Ele

é a cabeça do corpo, isto é, da
Igreja. Ele é o princípio, o
primogênito dentre os mortos; de
sorte que em tudo ele tem a
primazia, 19porque Deus quis habitar
nele com toda a sua plenitude 20e
por ele reconciliar consigo todos os
seres, os que estão na terra e no
céu, realizando a paz pelo sangue
da sua cruz. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Lucas 10,25-37
Proclamação do Evangelho de

Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, 25um mestre da lei se levantou e,
querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou:
“Mestre, que devo fazer para receber em herança
a vida eterna?” 26Jesus lhe disse: “O que está
escrito na lei? Como lês?” 27Ele então respondeu:
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração
e com toda a tua alma, com toda a tua força e
com toda a tua inteligência; e ao teu próximo como
a ti mesmo!” 28Jesus lhe disse: “Tu respondeste
corretamente. Faze isso e viverás”. 29Ele, porém,
querendo justificar-se, disse a Jesus: “E quem é o
meu próximo?” 30Jesus respondeu: “Certo homem
descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos
de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo,
espancaram-no e foram-se embora, deixando-o
quase morto. 31Por acaso, um sacerdote estava
descendo por aquele caminho. Quando viu o
homem, seguiu adiante, pelo outro lado. 32O mesmo
aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu o
homem e seguiu adiante, pelo outro lado. 33Mas
um samaritano, que estava viajando, chegou perto
dele, viu e sentiu compaixão. 34Aproximou-se dele
e fez curativos, derramando óleo e vinho nas
feridas. Depois colocou o homem em seu próprio
animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou
dele. 35No dia seguinte, pegou duas moedas de prata
e entregou-as ao dono da pensão, recomendando:
‘Toma conta dele! Quando eu voltar, vou pagar o
que tiveres gasto a mais’”. E Jesus perguntou: 36"Na
tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem
que caiu nas mãos dos assaltantes?” 37Ele
respondeu: “Aquele que usou de misericórdia para
com ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e faze a
mesma coisa”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

A mansidão e a humildade são as
virtudes mais queridas para Deus e para

os seres humanos.
Santo Antônio de Pádua.
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Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
15 – Leysiane Gomes Alves
15 – Maria José da Silva
16 – Caio Vidal Freschi ( * )
19 – Marta Aleixo Fernandes
20 – Wellington Sendin
21 – Dometides Medrano
21 – Lucinda Rivas Rivas
21 – Wagner Fernando Alves Castanho
( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades
14 Dom

15 Seg

16 Ter

17 Qua

18 Qui

19 Sex

20 Sab

21 Dom

09h
12h

15h
18h
20h

20h

13h

09h
14h
15h

15h

09h30
13h
14h
18h
19h

09h

15º Doming15º Doming15º Doming15º Doming15º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.
Almoço Comunitário - Feijoada.

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço das mulheres.
Terço dos homens.

Missa de Sta. Edwiges - Nossa Senhora do Carmo.

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Acupuntura (Até 11h30)
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração:     Comunidade Sta. Edwiges.

Missa na Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia..
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Preparação para o Batismo.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Batismo.

16º Doming16º Doming16º Doming16º Doming16º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.

L ITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA (15 A 21/07/19)(15 A 21/07/19)(15 A 21/07/19)(15 A 21/07/19)(15 A 21/07/19)
15/07: S. Boaventura (Bispo, Dr. da Igreja)
Ex 1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 10,34-11,1.

16/07: Nossa Senhora do Carmo
Zc  2,14-17; Lc 1,46-55; Mt 12,46-50.

17/07: Sto. Aleixo (Mendigo)
Ex 3,1-6.9-12; Sl 102(103); Mt 11,25-27.

18/07: Sto. Arnolfo (Bispo de Metz)
Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-30.

19/07: S. Serafim de Sarov (Monge)
Ex 11,10-12.14; Sl 115(116b); Mt 12,1-8.

20/07: Sta. Margarida (Martir)
Ex 12,37-42; Sl 135(136); Mt 12,14-21.

21/07: S. Lourenço de Brindisi (Sacerdote, Doutor
    da Igreja)

Gn 18,1-10a; Sl 14(15); Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:
AGOSTO - MÊS DAS VOCAÇÕES

03/08 Sab 13h: Curso de Noivos
04/08 Dom: Dia do Padre.
10/08 Sab 20h30: Festa da Pizza - Comemoração

do Dia dos Pais.
11/08 Dom: Dia dos Pais.
18/08 Dom: Dia dos Religiosos(as) e

Consagrados(as) seculares.
25/08 Dom: Dia Nacional do Catequista.

Quem é o meu próximo?Quem é o meu próximo?Quem é o meu próximo?Quem é o meu próximo?Quem é o meu próximo?
A pergunta é dirigida a Jesus que,

respondendo, apresenta o acontecido com
certo homem, sem nome nem história, que
caiu nas mãos de assaltantes. Os que
poderiam socorrê-lo são identificados:
sacerdote, levita, samaritano. Esses três
podem dar qualquer resposta diante
daquele que estava aí deixado quase morto:
ou o assumem como próximo ou o rejeitam.

Acolher o caído somente é possível
quando se usa da misericórdia, ou seja,
quando se pratica o que Jesus sempre
praticou e que no evangelho de hoje é
assumido pelo samaritano. É experiência
de conversão capaz de perceber o “meu
próximo”! O próximo passa a ser todos
aqueles com os quais eu me encontrar,
basta que eu tenha olhos disponíveis para
assim os ver.

Frei Robson Luiz Scudela.

DÍZIMO É:
> Expressão do amor que torna possível
    o milagre da partilha;
> Compromisso de fidelidade a Deus e
    seus irmãos;
> Acima de tudo uma resposta de fé.

Dízimo: Você colabora, a comunidade
agradece e Deus recompensa.

O AMOR SE CHAMA FAMÍLIA
Diz a primeira estrofe de um conhecido hino religiosos: “É no

campo da vida que se esconde  um tesouro, vale mais que o ouro,
mais que a prata que brilha; é presente de Deus, é o céu já aqui; o
amor mora ali e se chama família”. E num outro : “Que nenhuma
família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine
por falta de amor”.

A família nos mostra o que é certo, indica os melhores caminhos
e nos proporciona um amor verdadeiro. Uma família em harmonia,
que se ama, permanece unida. Aprendemos a viver como nossos
pais e avós, herdando traços e atitudes semelhantes: respeito mútuo,
as tarefas domésticas e os deveres diários.

Pe. Antônio Francisco Bohn.

Oração do Terço
Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ensina-nos a
seguir as palavras do Vosso Filho, para que
sejamos sementinhas de um mundo novo,

cheio de paz e do Amor de Deus!
VENHA  REZAR  CONOSCO NA MATRIZ.

Na primeira Segunda-Feira do mês,
às 20h, Terço das Famílias.
Demais Segundas-feiras:

Mulheres às 18h e Homens às 20h.


