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XVI Domingo Comum 
 

As leituras deste Domingo convidam-nos a refletir 

sobre a hospitalidade. A primeira Leitura apresenta-nos 

o patriarca Abraão como modelo do homem, que está 

atento a quem passa perto de sua tenda. Abraão 

reconhece nos três hóspedes o próprio Deus, a quem 

chama “meu Senhor.” Deus recompensou esta 

hospitalidade com a promessa de um filho.  

No Evangelho, São Lucas apresenta-nos Marta e 

Maria que recebem Jesus em sua casa. Marta com o 

seu serviço e Maria, sentada aos pés de Jesus, 

escutando a Sua Palavra, representam o modelo da 

hospitalidade cristã. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 53, 6.8 

Deus vem em meu auxílio,  

o Senhor sustenta a minha vida.  

De todo o coração Vos oferecerei sacrifícios,  

cantando a glória do vosso nome. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 
CRISTO HÓSPEDE, MAS NÃO APENAS POR UM DIA. 
 

«Diante de ti, não passamos de estrangeiros e 

peregrinos, como todos os nossos pais; os nossos dias 

sobre a terra são como a sombra, sem esperança» (1 Cr 

29, 15). Nestas palavras de David está presente a lição 

que Israel assimilou da experiência do deserto: viveu em 

tendas, sem morada fixa, pediu hospitalidade a outros 

povos que muitas vezes lha recusaram (Nm 20, 14-21), 

e assim aprendeu a estimar o acolhimento. 

Rashi, o famoso comentador medieval das 

Escrituras, recordava ao seu povo: «Mesmo que os 

Egípcios lancem ao Nilo os nossos recém-nascidos, não 

devemos esquecer que eles nos acolheram no momento 

de necessidade, durante a carestia, no tempo de José e 

dos seus irmãos.» 

Também para os cristãos a hospitalidade é uma 

chamada de atenção à sua condição de peregrinos 

neste mundo. Mas lembra-lhes, sobretudo, que Cristo 

veio ao mundo como forasteiro: «Veio para o que era 

seu e os seus não o receberam» (Jo 1, 11). 

Hoje, Ele continua a pedir hospitalidade: «Olha que 

Eu estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e 

abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei com ele e  
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ele comigo» (Ap 3, 20). Pede para entrar na vida de 

cada pessoa, de cada sociedade, de cada instituição. 

Jerusalém não reconheceu o tempo em que Deus a 

veio salvar (Lc 19, 44). 

Fica-se sempre titubeante (hesitante) e indeciso 

quando Jesus bate à porta. Hesita-se antes de lhe  abrir 

a porta, porque se intui que a sua palavra acabará por 

desarrumar toda a nossa casa. Preferiríamos que não 

visitasse tudo, que deixasse de parte pelo menos um 

cantinho, gostaríamos de o reservar para nós, mantê-lo 

ordenado de acordo com os nossos gostos. 
 

– Virá visitar-nos lá do alto um sol que nasce. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Gn 18, 1-10a 

 

  

MONIÇÃO: 
 

 «Senhor, não passeis sem parar em casa do vosso servo» 

(Gn 18, 1-10) 

Pela sua hospitalidade, Abraão acolheu o próprio Deus em 

sua casa. A hospitalidade de Abraão é, ao mesmo tempo, sinal 

de caridade e de confiança. Deus recompensou-o com um filho, 

Isaac, que havia de nascer quando Abraão e Sara já tinham 

cerca de cem anos. Isaac tornou-se o herdeiro das promessas 

de Deus feitas ao seu povo. 

 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, 1o Senhor apareceu a Abraão 

junto do carvalho de Mambré. Abraão estava 

sentado à entrada da sua tenda, no maior calor 

do dia. 2Ergueu os olhos e viu três homens de 

pé diante dele. Logo que os viu, deixou a 

entrada da tenda e correu ao seu encontro; 

prostrou-se por terra e disse: 3«Meu Senhor, se 

agradei aos vossos olhos, não passeis adiante 

sem parar em casa do vosso servo. 4Mandarei 

vir água, para que possais lavar os pés e 

descansar debaixo desta árvore. 5Vou buscar 

um bocado de pão, para restaurardes as forças 

antes de continuardes o vosso caminho, pois 

não foi em vão que passastes diante da casa 

do vosso servo». Eles responderam: «Faz 

como disseste». 6Abraão apressou-se a ir à 

tenda onde estava Sara e disse-lhe: «Toma 

depressa três medidas de flor da farinha, 

amassa-a e coze uns pães no borralho».  
7Abraão correu ao rebanho e escolheu um 

vitelo tenro e bom e entregou-o a um servo que 

se apressou a prepará-lo. 8Trouxe manteiga e 

leite e o vitelo já pronto e colocou-o diante 

deles; e, enquanto comiam, ficou de pé junto 

deles debaixo da árvore.  9Depois eles 

disseram-lhe: «Onde está Sara, tua esposa?». 

Abraão respondeu: «Está ali na tenda». 10aE um 

deles disse: «Passarei novamente pela tua 

casa daqui a um ano e então Sara tua esposa 

terá um filho». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Esta Leitura não é difícil de proclamar. No entanto, respeita 

e considera as três vozes: Narrador, Abraão e as três 

personagens (visitantes).  

Lê devagar, respeita a pontuação do texto e, sobretudo, 

tem especial cuidado nas diversas frases em discurso direto, 

articulando bem o diálogo entre os diversos intervenientes. 

Faz uma separação entre o enunciado do título do Livro 

(Génesis) e a Leitura propriamente dita (faz uma leve pausa). O 

mesmo procedimento deves ter entre o final da leitura e a 

aclamação (Palavra do Senhor). Nada que não seja 

recomendado variadíssimas vezes aos Leitores. 

Por fim, exercita as seguintes palavras do texto: Mambré / 

Abraão (não é “Abrão”) / prostrou-se / possais (não é “possas” / 

restaurardes (não é “restaurares” / continuardes (não é 

“continuares”) / em vão (não é em “vom”) / ou outras. 
 

 

 

 

 
 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A Liturgia de hoje propõe-nos a hospitalidade de 

Abraão em função daquela outra hospitalidade das 

irmãs de Lázaro, também oferecida ao Senhor. Porém, 

à sombra do carvalho de Mambré (um pouco a Norte de 

Hebron), não se podia dizer, com propriedade, que 

Deus comia, ao passo que, quando Jesus tomava os 

manjares cuidadosamente preparados por Marta, era o 

próprio Deus que comia, em virtude do mistério da 

Incarnação. 
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V. 2 – “Viu três homens” 

Nesta misteriosa teofania, cujo relato fortemente 

antropomórfico evidencia a tradição javista, Deus 

aparece “em forma humana” não sendo reconhecido 

logo à primeira. O Senhor vem acompanhado de outras 

duas figuras, igualmente de forma humana, dois anjos, 

segundo adiante se diz (19, 1). Abraão tem para com os 

caminheiros uma magnífica hospitalidade (vv. 4-8), de 

estilo oriental, enquanto lhes vai reconhecendo, pouco a 

pouco, o carácter sobrenatural (vv. 9.13.14). 

V. 3 – “Meu Senhor…” 

Abraão dirigia-se àquele que lhe perece ser o chefe 

da comitiva. Muitos Padres, fazendo uma exegese 

espiritual, viram aqui um prenúncio da futura revelação 

da SS. Trindade: é célebre a frase de Santo Hilário “tres 

vidit et unum adoravit” (“viu três e adorou um”). 

V. 10 – “Daqui a um ano” 

“Daqui a um ano”, à letra, “no tempo da vida” 

(ka‘et hayyáh), que alguns traduzem “daqui a nove 

meses” (o tempo da gravidez). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo de hoje ensina-nos o comportamento digno de 

quem deseja habitar no Santuário de Deus: É preciso viver sem 

mancha, ter as mãos inocentes, evitar a calúnia. Quem assim 

proceder jamais será abalado e poderá viver na casa de Deus 

e hospedar a Deus em sua própria casa. 

 

 

REFRÃO: 

 

QUEM HABITARÁ, SENHOR, NO VOSSO 

SANTUÁRIO? 

  

  

     OU:     

 

ENSINAI-NOS, SENHOR: 

QUEM HABITARÁ EM VOSSA CASA? 

 

SALMO: 

 

O que vive sem mancha e pratica a justiça 

e diz a verdade que tem no seu coração 

e guarda a sua língua da calúnia. 

  

 

O que não faz mal ao seu próximo, 

nem ultraja o seu semelhante, 

o que tem por desprezível o ímpio, 

mas estima os que temem o Senhor. 
  

O que não falta ao juramento mesmo em  

seu prejuízo 

e não empresta dinheiro com usura, 

nem aceita presentes para condenar o inocente. 

Quem assim proceder jamais será abalado. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Col 1, 24-28 

 

 

MONIÇÃO: 
 

«O mistério oculto ao longo dos séculos foi agora 

manifestado aos seus santos.» Col 1, 24-28 

São Paulo colocou Jesus Cristo no centro da sua vida. 

Jesus salvou-nos com a sua morte e ressurreição. Apesar de 

estar na prisão, o Apóstolo exulta de alegria ao saber que 

Jesus Se tornava cada vez mais conhecido entre os pagãos. 

 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Colossenses 
 

Irmãos: 24Agora alegro-me com os sofri-

mentos que suporto por vós e completo na 

minha carne o que falta à paixão de Cristo, em 

benefício do seu corpo que é a Igreja. 25Dela 

me tornei ministro, em virtude do cargo que 

Deus me confiou a vosso respeito, isto é, 

anunciar em plenitude a palavra de Deus, 26o 

mistério que ficou oculto ao longo dos séculos 

e que foi agora manifestado aos seus 

santos. 27Deus quis dar-lhes a conhecer as 

riquezas e a glória deste mistério entre os 

gentios: Cristo no meio de vós, esperança da 

glória. 28E nós O anunciamos, advertindo todos 

os homens e instruindo-os em toda a 

sabedoria, a fim de os apresentarmos todos 

perfeitos em Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Esta 2.ª Leitura é difícil de ler e de proclamar, não só pelos 

conceitos que encerra, mas também pelas expressões e, 

sobretudo, pela pontuação.  Lê-a em casa para alguém (já que 

não reunimos semanalmente para fazermos presencialmente a 

preparação das leituras, como outrora o fazíamos) e sonda 

quem te escuta o que foi que compreendeu e vai corrigindo 

aquilo que deves aperfeiçoar ainda mais.  

Toma atenção às palavras: Colossenses / benefício / 

anunciar-vos / plenitude / oculto / consiste / inestimável / 

anunciamos / advertindo / instruindo-os / apresentarmos / ou 

outras.  
 

 

 

 

 
 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
 

V. 24 – “Completo” 

O verbo grego (ant-ana-plêrô), sendo composto de 

duas preposições que lhe enriquecem o significado, é 

difícil de traduzir em toda a sua expressividade: 

“antí” encerra a ideia de “em vez de (outrem)”; “aná”, a 

ideia de “até cima” (isto é, a transbordar). Há, pois, uma 

realidade inacabada que há que completar 

plenamente (“até cima”). São Paulo não diz que a obra 

da Salvação, enquanto Redenção objetiva, não tenha 

sido perfeita, ou lhe falte algo para atingir o seu valor 

intrínseco, mas deixa ver como ele próprio tem uma 

missão a cumprir plenamente em benefício da 

Igreja, isto é, em ordem à salvação das almas, e esta 

missão tem de a levar a cabo “em vez de” alguém, que 

é Cristo, de quem se tornou “ministro” (v. 23) e 

“embaixador” (cf. 2 Cor 5, 20). E, neste sentido, há algo 

que falta à “paixão de Cristo”. A palavra traduzida 

por “paixão” é expressa em grego por um termo que 

nunca aparece no Novo Testamento aplicado à Paixão 

de Jesus: “thlípsai” (tribulações). E que tribulações de 

Cristo são estas? São as que Cristo sofreu na sua vida 

mortal, ou as que sofrem os cristãos, membros do 

Corpo (místico) de Cristo? Uns, seguindo os Padres 

Gregos, pensam que se deve entender a expressão 

referida aos próprios padecimentos de Jesus, não no 

sentido de que tivesse faltado algo à sua Paixão para 

poder redimir os homens, mas no sentido de que Deus 

conta com o sacrifício e a colaboração dos homens para 

aplicar a todas as pessoas os méritos da Redenção 

(Redenção subjetiva), o que está de acordo com 1 Cor 

3, 5-15; 4, 1-5; segundo esta opinião, São Paulo quer 

dizer que é à própria Paixão de Cristo que falta a nossa 

quota parte (para que os seus méritos sejam 

aplicados). Outros, seguindo Santo Agostinho, 

entendem por “tribulações de Cristo” as tribulações 

padecidas pelos membros do seu Corpo Místico, pois a 

Paixão de Cristo continua-se nos membros da Igreja 

que sofrem em união com Cristo; em favor desta opinião 

está o termo grego que, como disse, nunca se aplica à 

Paixão de Jesus. De qualquer modo, exprime-se 

sempre neste texto uma realidade misteriosa e 

sobrenatural: é que temos uma missão a levar a cabo –

 completar em benefício de Igreja –, a favor da salvação 

de todos, “com os sofrimentos que suporto”; e esta 

missão é corredentora. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 cf. Lc 8, 15 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Aleluia. Felizes os que recebem a palavra de Deus 

de coração sincero e generoso e produzem fruto pela 

perseverança. (Lucas 8, 15) 

 

REFRÃO: 

 

ALELUI, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Felizes os que recebem a palavra de Deus 

de coração sincero e generoso  

e produzem fruto pela perseverança. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 10, 38-42 

 
 

 

EVANGELHO: 

 
 
 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 38Jesus entrou em certa 

povoação e uma mulher chamada Marta 

recebeu-O em sua casa. 39Ela tinha uma irmã 

chamada Maria, que, sentada aos pés de 

Jesus, ouvia a sua palavra. 40Entretanto, Marta 

atarefava-se com muito serviço. Interveio então 
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 e disse: «Senhor, não Te importas que minha 

irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que 

venha ajudar-me». 41O Senhor respondeu-lhe: 

«Marta, Marta, andas inquieta e preocupada 

com muitas coisas, 42quando uma só é 

necessária. Maria escolheu a melhor parte, que 

não lhe será tirada». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

 

V. 38 – “Entrou em certa povoação” 

É razoável pensar que se trata de Betânia, “aldeia 

de Maria e de Marta” (Jo 11, 1; 12, 1-3), situada na 

vertente oriental do Monte das Oliveiras, a cerca de uns 

3 km a leste de Jerusalém, hoje chamada El-

’azariye (isto é, a terra de Lázaro). Só São Lucas relata 

este verdadeiro “idílio familiar”, o que denota quanto 

Jesus era amigo daqueles três irmãos; o facto de omitir 

o nome da aldeia pode dever-se a querer evitar 

apresentar Jesus já em Jerusalém ainda antes de 

terminar a secção da “grande viagem” rumo a 

Jerusalém. 

V. 41 – “Marta, Marta, andas inquieta  

e agitada…” 

Marta é quem recebe Jesus como verdadeira dona 

de casa, ativa, cuidando todos os pormenores: Maria é 

uma “alma interior”, contemplativa, silenciosa. O génio 

ativo de Marta, obcecado pelo cuidado de preparar para 

Jesus um bom acolhimento, entra em choque com a 

aparente inatividade contemplativa da irmã e este 

choque toma a forma dum protesto dirigido a Jesus, que 

parecia favorecer a inatividade da irmã: “Senhor, não te 

importas…” (v. 40). Mas Jesus dá razão a Maria! A 

única coisa necessária é privar com o Mestre, estar 

atento às suas palavras. Esta única coisa necessária 

parece ter, pois, um sentido espiritual já na própria 

intenção de Jesus ao falar; não se trata de uma só coisa 

(para comer), como se Jesus quisesse apenas dizer: um 

prato chega. Alguns traduzem “há necessidade de 

poucas coisas, ou melhor, uma só”, baseados em 

códices de muito valor. Neste caso, nas palavras de 

Jesus, haveria a passagem de um sentido material –

 “poucas coisas” – para um sentido espiritual – “uma 

só”. No texto original, a parte escolhida por Maria é 

designada como “a boa-porte”, o que deixa ver uma 

suave censura à preocupação de Marta, não porque 

seja reprovável preparar uma boa refeição a Jesus, mas 

sim o dar a este trabalho um valor exagerado, pois os 

seus discípulos não devem andar “inquietos” com as 

coisas de comer e de beber, mais do que com as coisas 

do Reino de Deus (cf. Lc 12, 29-31; Mt 6, 25-34). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 . 
 

Para que nas dioceses e paróquias de todo o mundo 

os anunciadores do Evangelho 

deixem Cristo falar nas suas palavras, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Para que sejam vencidas em toda a parte 

a ignorância, a discriminação e as desigualdades, 

e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Para que os homens saibam acolher, como Abraão,  

os que vêm até eles com fome e sede, 

e acreditem que o Senhor Se esconde em cada pobre, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Para que Deus proteja os que viajam, 

reconduza ao seu lar os emigrantes, 

alivie o sofrimento dos enfermos e salve os moribundos 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Para que o Espírito Santo nos faça compreender 

o que é completar em nós mesmos 

o que falta à Paixão de Jesus Cristo, 

oremos, irmãos. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

cf. Salmo 110, 4-5 
 

O Senhor misericordioso e compassivo  

instituiu o memorial das suas maravilhas,  

deu sustento àqueles que O temem. 
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     OU:  

 

Ap 3, 20 
 

Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor.  

Se alguém ouvir a minha voz e Me abrir a porta,  

entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

“Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém 

ouvir a minha voz e Me abrir a porta, entrarei em sua 

casa, cearei com ele e ele comigo.” (Ap 3, 20) 

Sintamos a alegria de ter dentro de nós Jesus, o 

Hóspede divino. Recebamos Jesus com amor, com fé, 

com reverência! Mostremos a nossa fé na presença de 

Jesus na Eucaristia, pela nossa atitude de silêncio, 

recolhimento e de adoração. Um exemplo: O Beato Pier 

Jorge Frassati, que morreu em 1925, «era um jovem de 

uma alegria comunicativa, uma alegria que superava 

também as muitas dificuldades da sua vida». Dizia 

querer retribuir o amor de Jesus, que recebia na 

Comunhão, visitando e ajudando os pobres. (Papa 

Francisco, Exortação Apostólica Christus Vivit, nº 60) 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Na Exortação “Cristo Vive” o Santo Padre dirige-se 

aos jovens, falando da fé, da santidade, da amizade 

com Jesus e com os outros: 

«A todos os jovens cristãos escrevo com carinho 

esta Exortação Apostólica, isto é, uma carta que recorda 

algumas convicções da nossa fé e que, ao mesmo 

tempo, alenta a crescer na santidade e no compromisso 

para com a própria vocação». 

. “No coração da Igreja, resplandece Maria. Ela é o 

grande modelo para uma Igreja jovem, que deseja 

seguir Cristo com frescor e docilidade. Era ainda muito 

jovem quando recebeu o anúncio do Anjo, não se 

coibindo de fazer perguntas (cf. Lc 1, 34). Mas tinha 

uma alma disponível e disse: «Eis a serva do Senhor» 

(Lc 1, 38). 

A Virgem Maria é, hoje, a Mãe que vela pelos filhos: 

por nós, que muitas vezes caminhamos na vida 

cansados, carentes, mas desejosos que a luz da 

esperança não se apague. Isto é o que queremos: que a 

luz da esperança não se apague. A nossa Mãe vê este 

povo peregrino, povo jovem amado por Ela, que A 

procura, fazendo silêncio no próprio coração, ainda que 

haja muito barulho, conversas e distrações ao longo do 

caminho. Mas, diante dos olhos da Mãe, só há lugar 

para o silêncio cheio de esperança. E, assim, Maria 

ilumina de novo a nossa juventude.” 

(Papa Francisco, Exortação Apostólica Christus Vivit, 

nº 3.43.48) 
 

 

 
 

 

 

Praticai a Hospitalidade 
 
O Cardeal Maria Martini escreveu um livro com este 

título: “Que beleza salvará o mundo?” Esta pergunta 

aparece numa obra de Dostoievski, “O Idiota” e é feita 

por um ateu ao príncipe Myskin: “É verdade que a 

beleza salvará o mundo? Senhores, o príncipe afirma 

que o mundo será salvo pela beleza!” “Que beleza 

salvará o mundo?”  O príncipe não respondeu. Mas nós 

acreditamos com Santo Agostinho, que “a Beleza 

sempre antiga e sempre nova”, é Deus, o autor de toda 

a beleza. A Igreja reconhece Jesus, como o mais belo 

dos filhos dos homens: “Sois o mais belo dos filhos dos 

homens. A graça se derrama em vossos lábios. Jesus é 

o Salvador do mundo. Escreveu o Santo Padre: “Cristo 

vive: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude 

deste mundo! Tudo o que Ele toca torna-se jovem, fica 

novo, enche-se de vida. Jesus vive e quer-nos 

vivos! Jesus está vivo! Que beleza, sabermos que “Ele 

vive, fala e sofre em quem padece. Alerta ó almas. 

Volvamos para Ele o nosso olhar. Busquemos o seu 

rosto e a sua imagem. Pode alguém dizer: Bem-              

-aventurados os contemporâneos de Jesus porque 

podiam convidar e hospedar o Divino Mestre em suas 

casas. Não nos lamentemos. Jesus dá-nos também a 

honra de O podermos convidar e receber quantas vezes 

quisermos: “O que vós fizestes a um destes pequeninos 

a mim o fizestes.” Depois certamente nos poderá dizer 

como no Evangelho: “Tive fome e destes-Me de comer, 

tive sede e destes-Me de beber. Eu fui peregrino e vós 

Me hospedastes em vossas casas. Estava nu e destes-

Me roupa par vestir, adoeci e visitastes-Me, estive na 

prisão e fostes ter comigo.” Ele nos recompensará, 

quando chegarmos à eternidade. Dir-nos-á: Em troca da 

vossa hospitalidade que me oferecestes na terra, 

recebei, no Céu a eterna felicidade. Pelo que bem que 

me fizestes, “recebei em herança o Reino, preparado 

para vós desde o início do mundo.” (Cf Mat 25,34-40) 

Como Marta e Maria prestemos assistência a Jesus, 

presente naqueles a quem ajudamos. São Pedro pedia 

aos cristãos do seu tempo: “Conservai uma caridade 

intensa uns para com os outros, porque a caridade 

cobre a multidão dos pecados. Praticai entre vós a 

hospitalidade, sem murmuração. Cada um de vós ponha 

ao serviço dos outros os dons que recebeu, como bons 

administradores da graça de Deus. Faça-o como um 

mandato recebido de Deus, para que em tudo seja Deus 

glorificado, por Jesus Cristo, a quem é devida a glória e 

o poder pelos séculos dos séculos. Ámen.  
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Também o autor da Carta aos Hebreus nos 

recomenda: “Seja incessante o vosso amor fraterno. 

Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade; pois 

agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram 

Anjos em suas casas.” Hebreus 13,1-2 

Na primeira Leitura, que acabámos de escutar 

vemos que pela sua hospitalidade o Patriarca Abraão 

mereceu acolher a Deus na sua tenda: “Abraão ergueu 

os olhos e viu três homens de pé diante dele. Logo que 

os viu, deixou a entrada da tenda e correu ao seu 

encontro; prostrou-se por terra e disse: «Meu Senhor, se 

agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem 

parar em casa do vosso servo.” 

A hospitalidade aparece na Bíblia como um dever 

exigido ao povo Hebreu. Eis como deviam agir para com 

os estrangeiros e os peregrinos: “E quando o 

estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o 

oprimireis; amá-lo-ás como a ti mesmo, pois também 

fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor 

vosso Deus.” (Levítico 19,33-34) 

A hospitalidade nos nossos dias faz-nos pensar no 

grande número de pessoas deslocadas. No ano 2000 a 

ONU instituiu o dia 20 de junho como “o Dia Mundial do 

Refugiado.” A hospitalidade faz parte da solidariedade 

humana. Para os cristãos, a hospitalidade é uma forma 

concreta de manifestar o nosso amor fraterno, àqueles 

que precisam de nós.  
 

 

 
 

 

 

Betânia 
 

“Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, 

onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado dos 

mortos. Ofereceram-Lhe lá um jantar: Marta andava a 

servir. (João 11,1) 

 «Marta recebeu Jesus em sua casa. Maria escolheu 

a melhor parte.» Lucas 10, 38-42 

A Bíblia narra várias visitas de Jesus à casa de 

Lázaro, Marta e Maria, a quem podemos chamar os 

hospedeiros do Senhor. São Lucas mostra-nos que 

Jesus aceitou a hospitalidade oferecida por esta família: 

“Jesus entrou em certa povoação e uma mulher 

chamada Marta recebeu-O em sua casa.” Essa 

povoação chama-se Betânia e fica situada na vertente 

oriental do Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, na 

estrada que liga Jerusalém a Jericó. Betânia vem da 

palavra hebraica “Bêth-ani”, que significa “casa dos 

pobres”. São Paulo diz que “Jesus Cristo, sendo rico, 

fez-se pobre por nossa causa, para nos enriquecer com 

a sua pobreza.” Assim as duas irmãs puderam acolher 

Jesus em sua casa. 

São João afirma que Jesus amava Marta e Maria. 

(Jo 11, 5) Marta tinha um temperamento ativo, Maria 

tinha um temperamento contemplativo. O Evangelho de 

hoje (Luc 10, 38-42) fala de uma simples refeição de 

Jesus em casa destas suas amigas. Na última semana 

da sua vida, Jesus é acolhido várias vezes por elas: 

Mateus 21,17; 26,6; Marcos 11,11; João 11,1-18; 12,1. 

Todas estas passagens da Bíblia que falam de Marta e 

de Maria, sublinham a complementaridade dos seus 

temperamentos. Marta tratava dos preparativos para a 

refeição. Maria tratava do acolhimento pessoal de 

Jesus. Deste modo Jesus e os discípulos podiam sentir- 

-se felizes com esta maravilhosa e amável 

hospitalidade. O serviço prestado por Marta é 

indispensável. Jesus fez-nos saber que Ele mesmo é 

honrado por todo o amor com que acolhemos os outros: 

“Vinde benditos de meu Pai. Vós me destes de comer, 

vós me destes de beber. Vós me acolhestes. (Mat 25, 

34-35) 

Marta, significa Senhora. Pertencia-lhe o cuidado da 

casa. Ela preparava tudo o que era necessário para a 

um bom acolhimento. Diz Santo Agostinho: “Marta 

recebeu-O como costumam ser recebidos os 

peregrinos; e, no entanto, era uma serva que recebia o 

seu Senhor, uma doente que acolhia o Salvador, uma 

criatura que hospedava o Criador. Recebeu o Senhor 

para Lhe dar o alimento corporal, ela que precisava do 

alimento espiritual. Com efeito, o Senhor quis tomar a 

forma de servo e nesta condição de servo quis ser 

alimentado pelos servos, por condescendência e não 

por necessidade. De facto, também foi por 

condescendência que Se apresentou para ser 

alimentado, porque tinha assumido um corpo sujeito à 

fome e à sede. E assim pôde ser hospedado o Senhor.” 

Maria ficou sentada aos pés de Jesus, numa atitude 

de escuta e de contemplação. É bom hospedar e cuidar 

bem das pessoas, mas Jesus também nos adverte que, 

no meio da multiplicidade das ocupações deste mundo, 

há um bem único pelo qual devemos suspirar. Jesus 

valorizou a atitude de Maria e advertiu Marta por “andar 

inquieta e agitada com muitas coisas. Maria escolheu a 

melhor parte que não lhe será tirada.” A palavra de 

Jesus eleva-nos acima de todas as preocupações e 

cuidados do mundo presente. Não deixemos que o 

nosso coração ande inquieto com os cuidados 

temporais, que nos desviam dos bens eternos. Mas 

ninguém oponha a atividade à contemplação, porque 

contemplação não é sinónimo de ociosidade. E 

atividade não é sinónimo de agitação. São felizes os 

que unem a ação e a contemplação: “Felizes os que 

escutam a Palavra de Deus e a põem em prática.” 

(Lucas 8,21) 

Escutemos de novo Santo Agostinho: “Marta e Maria 

eram duas irmãs, ambas irmãs não só de sangue, mas 

também pelos sentimentos religiosos. Ambas estavam 

unidas ao Senhor; ambas, em perfeita harmonia, 

serviam o Senhor corporalmente presente. Marta estava 

ocupada com muitos serviços. Na outra pátria, não 

haverá peregrinos a quem hospedar, nem famintos com 

quem repartir o pão. Lá, não haverá nada disto. Que 

haverá então? O que Maria escolheu: lá, seremos 

alimentados e não daremos alimento. Lá, há de cumprir- 

-se em plenitude aquilo que Maria aqui escolheu:  
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daquela mesa opulenta, ela recolhia as migalhas da 

palavra do Senhor. “Em verdade vos digo, que o Senhor 

nos mandará sentar à Sua mesa e, passando no meio 

de nós, Ele nos servirá.” (Lucas 22,37).  
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«A resposta que Jesus dá a Marta  

— quando lhe diz que uma só coisa é importante — 

encontra o seu significado pleno em referência  

à escuta da palavra do próprio Jesus.  

Ouvir: esta é a palavra-chave.  

Não vos esqueçais!» 

  
No Evangelho de hoje o evangelista Lucas narra 

acerca de Jesus que, enquanto está a caminho rumo a 

Jerusalém, entra numa aldeia e é acolhido na casa de 

duas irmãs: Marta e Maria (cf. Lc 10, 38-42). Ambas 

oferecem acolhimento ao Senhor, mas fazem-no de 

maneiras diferentes. Maria senta-se aos pés de Jesus e 

ouve a sua palavra (cf. v. 39), enquanto que Marta 

estava ocupada com todo o trabalho da casa; e a um 

certo ponto diz a Jesus: «Senhor, não te importas que a 

minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe, pois, que 

me ajude» (v. 40). E Jesus responde: «Marta, Marta, 

estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma 

só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, a qual 

não lhe será tirada» (vv. 41-42). 

No seu afadigar-se e cansar-se, Marta corre o risco 

de esquecer — e é este o problema — o mais 

importante, ou seja, a presença do hóspede, que neste 

caso era Jesus. Esquece-se da presença do hóspede. E 

o hóspede não deve ser simplesmente servido, 

alimentado, cuidado de todos os modos. É necessário 

sobretudo que seja ouvido. Recordai-vos bem desta 

palavra: ouvir! Porque o hóspede deve ser acolhido 

como pessoa, com a sua história, com o seu coração 

rico de sentimentos e de pensamentos, de modo que se 

possa sentir deveras em família. Mas se tu acolheres 

um hóspede em tua casa e continuares a desempenhar 

as tuas tarefas, mandas que se sente ali, tu e ele 

calados, é como se fosse de pedra: o hóspede de 

pedra. Não. O hóspede deve ser ouvido. Sem dúvida, a 

resposta que Jesus dá a Marta — quando lhe diz que 

uma só coisa é importante — encontra o seu significado 

pleno em referência à escuta da palavra do próprio 

Jesus, aquela palavra que ilumina e ampara tudo aquilo 

que somos e fazemos. Se vamos rezar — por exemplo 

— diante do Crucifixo, e falamos, falamos, falamos e 

depois vamos embora, não ouvimos Jesus! Não 

deixamos que ele fale ao nosso coração. Ouvir: esta é a 

palavra-chave. Não vos esqueçais! E não devemos 

esquecer que na casa de Marta e Maria, Jesus, antes 

de ser Senhor e Mestre, é peregrino e hóspede. Por 

conseguinte, a sua resposta tem este primeiro e mais 

imediato significado: «Marta, Marta, porque te cansas 

tanto a fazer coisas para o teu hóspede a ponto de 

esquecer a sua presença? — o hóspede de pedra! — 

Para o receber não são necessárias muitas coisas; 

aliás, é necessária uma só: ouvi-lo — eis a palavra: 

ouvi-lo — demonstrar-lhe uma atitude fraterna, de modo 

que se sinta em família, e não numa hospedaria 

provisória». 

Entendida deste modo, a hospitalidade, que é uma 

das obras de misericórdia, parece ser deveras uma 

virtude humana e cristã, uma virtude que no mundo de 

hoje arrisca ser descuidada. Com efeito, multiplicam-se 

as casas de internação e os lares, mas nem sempre 

nestes ambientes é praticada uma hospitalidade real. 

Dá-se vida a várias instituições que assistem a muitas 

formas de doença, de solidão, de marginalização, mas 

diminui a probabilidade para quem é estrangeiro, 

marginalizado e excluído de encontrar alguém disposto 

a ouvi-lo: porque é estrangeiro, refugiado, migrante, 

ouvir aquela história dolorosa. Até na própria casa, entre 

os familiares, pode acontecer que se encontrem mais 

facilmente serviços e cuidados de vários géneros em 

vez da escuta e acolhimento. Hoje andamos totalmente 

ocupados, com frenesi, com tantos problemas — alguns 

dos quais não importantes — que deixamos de ter a 

capacidade de ouvir. Andamos continuamente 

atarefados e assim não temos tempo para ouvir. E eu 

gostaria de vos perguntar, de vos apresentar uma 

questão, cada qual responda no seu coração: tu, 

marido, tens tempo para ouvir a tua esposa? E tu, 

esposa, tens tempo para ouvir o teu marido? Vós, pais, 

«perdeis» tempo a ouvir os vossos filhos? Ou os vossos 

avós, os idosos? — «Mas os avós dizem sempre as 

mesmas coisas, são tediosos...» — Mas têm 

necessidade de ser ouvidos! Ouvir. Peço-vos que 

aprendais a ouvir e a dedicar tempo à escuta. Na 

capacidade da escuta está a raiz da paz. 

A Virgem Maria, Mãe da escuta e do serviço solícito, 

nos ensine a ser acolhedores e hospitaleiros para com 

os nossos irmãos e as nossas irmãs. 
 

  Papa Francisco, Ângelus,  

Praça São Pedro, julho de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 18 – S. Bartolomeu dos Mártires (Bispo). 

Dia 20 – S. Apolinário (Bispo e Mártir).   

Dia 21 – S. Lourenço de Brindes (Presbítero e  

Doutor da Igreja). 

Dia 22 – S. Maria Madalena.  

Dia 23 – S. Brígida (Religiosa, Padroeira da Europa). 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR LITÚRGICO 
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Sabias que… 
 

Tortas e Pastéis 
 

O antigo povo de Israel tinha desenvolvido uma 

interessante confeção de pastéis e tortas. Os mais 

citados na Bíblia, são: pastéis de passas, pastéis de 

tâmaras e pastéis de figos. 

Maior variedade apresentava a elaboração das 

tortas: tortas de mel, tortas de azeite tortas de sêmola, 

tortas de figos e passas, tortas de uvas… 

Quando estes pastéis eram oferecidos a Asterté, 

deusa do céu, convertiam-se em ocasião de pecado e 

idolatria. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (138) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Décimo Primeiro verbo: “Descomplicar” 

 

Recomeçar a partir das janelas que abres para a 

vida. Arrumar o-lado-de-dentro e alinhar o foco. 

Recentrar, refocar, repensar. Refazer algumas coisas. 

Voltar a olhar para elas com mais distância e com mais 

profundidade. Nem sempre podemos fazer o que nos 

apetece, mas sim o que é preciso. E há fases em que é 

preciso parar e não pedir nada, só agradecer. E 

confirmar que – do lado de dentro – está tudo certo. 

– Há um momento em que tudo fica óbvio, em 

que as dúvidas se dissipam e se transformam em 

certezas. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, ajuda-nos a acolher os outros como 

fizeste Tu. 
 

Dá-nos força para que levemos alegria onde 

há tristeza. 
 

Dá-nos coragem para levar justiça onde reina 

a injustiça e a exclusão. 

 

Dá-nos o teu entusiasmo para levar amizade 

onde somente há indiferença. 
 

Senhor, queremos passar pela vida como Tu: 

fazendo o bem a todos. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .       
 

Com bananas e bolos, 

 se enganam os tolos.  
 

.   2   .       
 

Banana com queijo, 

 sabe a beijo. 
 

.   3  .       
 

Homem farto, 

 as cerejas lhe amargam. 
 

.   4  .       
 

Cerejas e más fadas,  

cuidas tomar poucas e vêm dobradas. 
 

.   5   .       
 

“A isto”, 

 chamou-lhe um figo. 
 

.   6   .       
 

As cerejas são alegres à vista, 

 e tristes no coração. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– ASSUNÇÃO MATOS, amanhã, segunda-feira, dia 18 

de julho. Parabéns, Assunção. 
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PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  

 

PARABÉNS, SENHOR PADRE TIAGO 

 
Se na semana passada o Sr. Padre Tiago esteve em 

festa, volta a estar novamente em festa e de parabéns, 

agora pelo seu aniversário natalício, na próxima quarta- 

-feira, dia 20 de julho. 

O Jornal do Leitor e todos os seus paroquianos das 

três paróquias que serve, desejam-lhe muitas 

felicidades e muita energia, para prosseguir e levar para 

diante, tão importante tarefa. 

Parabéns, Sr. Pe. Tiago. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 
DESCONHECIA 
 

Um individuo atira-se ao rio para se suicidar e, como 

a água era muito fria, saiu logo. Arrependido, atirou-se 

novamente à água. Mas ainda desta vez não aguentou 

e saiu de novo. Desesperado, fez um laço com uma 

corda e pendurou-se numa árvore.  

Entretanto, soube-se que um campónio assistiu a 

tudo isto. O juiz chamou-o ao Tribunal e perguntou-lhe 

por que não impediu o suicídio, como era seu dever. 

– Eu, senhor doutor juiz? Vi realmente um homem 

meter-se na água duas vezes e duas vezes dela sair. 

Depois vi-o pendurar-se numa árvore, mas pensei que 

estava a pendurar-se para se enxugar ao sol… 

 

 QUALIDADE 
 

– Não tens vergonha? Há dois meses foste preso 

por teres roubado um par de sapatos e agora voltas a 

ser preso pelo mesmo motivo… 

– Que queres? O calçado agora não presta para 

nada! 

 

MANEQUIM 
 

Uma senhora estava a pintar um quadro no meio de 

um campo, diz ao lavrador: 

– Eu não sei se estou a incomodar aqui no meio das 

plantações… 

O lavrador: 

– Pelo contrário! Eu estava mesmo a precisar dum 

espantalho para afugentar os pássaros! 
 

 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
17-07-2022 

 XVI Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES      
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS José Meireles José M.ª Matos 

1.ª LEITURA Alexandra Brito Rita Mendes 

2.ª LEITURA Fernanda Costa José Meireles (?) 

ORAÇ. UNIV. José Meireles José M.º Matos 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Glória Martins Rosa Matos 

LOCAL - 2   Alexandra Brito Alzira Nunes 

LOCAL - 3 Filipe Freitas José Meireles 

LOCAL - 4 Toni Moreira José M.ª Matos 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Miguel Pacheco Lúcia Gomes  

2.ª Leitura Rita Meireles Rosa Armanda 

Oraç. Univ. Elisabete Costa Lúcia Gomes 
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E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC José Pedro Maria José 

2.º MEC Olga Rosa Armanda 

3.º MEC Marisa Conceição 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

O valor de uma nação não é senão 

o valor das pessoas que a compõem. 
 

(Stuart Mill) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 9 de junho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
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