
10 de Julho de 2016 - Ano 5 – Nº210 - DOMINGO XV DO TEMPO COMUM 

 
L1 Deut 30, 10-14; Sal 68 (69), 14 e 17. 30-31. 33-34. 36ab-37  
L2 Col 1, 15-20  
Ev Lc 10, 25-37 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para O experimentar: 
«Mestre, que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?». Jesus disse-lhe: 
«Que está escrito na Lei? Como lês tu?». Ele respondeu: «Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu 
entendimento; e ao próximo como a ti mesmo». Disse-lhe Jesus: «Respondeste bem. Faz 
isso e viverás». Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: «E quem é o meu 
próximo?». Jesus, tomando a palavra, disse: «Um homem descia de Jerusalém para 
Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-
no e foram-se embora, deixando-o meio- morto. Por coincidência, descia pelo mesmo 
caminho um sacerdote; viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por 
aquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, 
passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as 
feridas deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma 
estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro e 
disse: ‘Trata bem dele; e o que gastares a mais eu to pagarei quando voltar’. Qual destes 
três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?». 
O doutor da lei respondeu: «O que teve compaixão dele». Disse-lhe Jesus: Então vai e 
faz o mesmo».  
Palavra da salvação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

11/07 

S. Bento, Abade, MO - Branco – 3ª semana do Saltério 
L1 Prov 2, 1-9; Sal 33 (34), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11  
Ev Mt 19, 27-29 

12/07 
TERÇA-FEIRA da semana XV - Verde  
L1 Is 7, 1-9; Sal 47 (48), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8  
Ev Mt 11, 20-24 

13/07 
S. Henrique – MF - Verde ou br 
L1 Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93 (94), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15  
Ev Mt 11, 25-27 

14/07 
S. Camilo de Lelis, presbítero – MF - Verde ou br.  
L1 Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 101 (102), 13-21  
Ev Mt 11, 28-30 

15/07 
S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja – MO -  
L1 Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Sal Is 38, 10-11. 12abcd. 16-17ab  
Ev Mt 12, 1-8 

16/07 
Nossa Senhora do Carmo – MO - Branco  
L1 Miq 2, 1-5; Sal 9 (10), 22-23. 24-25. 28-29. 35  
Ev Mt 12, 14-21 

 
Meditação 

 
O próximo. Podemos ficar estagnados pela miséria humana quando a 
carne sofre, como se fosse uma questão que não tem solução. Daí que a 
misericórdia que devemos praticar não se reduz a um auxílio corporal ou 
material, mais efetivamente num movimento que abrange ao ser humano 
na sua totalidade. Todo batizado está envolvido nestas práticas 
caridosas. “Jesus Cristo é a misericórdia divina em pessoa - lembra-nos 
o Papa Bento XVI no começo do seu pontificado -: encontrar Cristo 
significa encontrar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Cristo não é 
uma graça a bom preço, não supõe a banalização do mal. Cristo leva no seu corpo e na 
sua alma todo o peso do mal, toda a sua força destruidora. Ele queima e transforma o mal 
no sofrimento, no fogo do seu amor sofredor. Quanto mais formos tocados pela 
misericórdia do Senhor tanto mais entramos em solidariedade com o seu sofrimento, 
tornamo-nos disponíveis para completar na nossa carne o que falta aos padecimentos de 
Cristo”. 
 
 
 
 
1932. Nenhuma legislação será capaz, por si mesma, de fazer desaparecer os temores, 
os preconceitos, as atitudes de orgulho e egoísmo que são obstáculo ao estabelecimento 
de sociedades verdadeiramente fraternas. Tais atitudes só desaparecem com a caridade, 
que vê em cada homem um «próximo», um irmão. O dever de nos fazermos o «próximo» 
do outro, e de o servirmos ativamente, é tanto mais premente quanto esse outro for mais 
indefeso, seja em que domínio for. «Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim o fizestes» (Mt 25, 40). 


