
17 de Julho de 2016 - Ano 5 – Nº211 - DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM 

 
L1 Gen 18, 1-10a; Sal 14 (15), 2-3a. 3cd-4ab. 4c-5  
L2 Col 1, 24-28  
Ev Lc 10, 38-42 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-
O em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, 
ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e 
disse: «Senhor, não Te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que 
venha ajudar-me». O Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, andas inquieta e preocupada 
com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não 
lhe será tirada».  
Palavra da salvação. 
 
 
 
 

 
 
 

 

18/07 

SEGUNDA-FEIRA da semana XVI – Verde - 4ª semana do Saltério 
L1 Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49 (50), 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 e 23  
Ev Mt 12, 38-42 

19/07 
TERÇA-FEIRA da semana XVI - Verde  
L1 Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84 (85), 2-4. 5-6. 7-8  
Ev Mt 12, 46-50 

20/07 
QUARTA-FEIRA da semana XVI - Verde 
L1 Jer 1, 1. 4-10; Sal 70 (71), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab e 17  
Ev Mt 13, 1-9 

21/07 
S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja – MF  
L1 Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35 (36), 6-7ab. 8-9. 10-11  
Ev Mt 13, 10-17 

22/07 

S. Maria Madalena – FESTA - Branco 
L1 Jer 3, 14-17; Sal Jer 31, 10. 11-12ab. 13  
ou Cant 3, 1-4a ou 2 Cor 5, 14-17 (apropriadas)  
Ev Jo 20, 1. 11-18 (próprio) 

23/07 
Santa Maria no Sábado – MF - Branco  
L1 Gal 2, 19-20; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11  
Ev Jo 15, 1-8 

 
 

Meditação 
 
Receber com agrado. Marta é uma mulher atenta às necessidades dos 
outros, por isso recebe com agrado a um visitante na sua casa. Abre as 
portas do seu lar para acolher esta pessoa. Parece uma cena de pouca 
importància até que sabemos que essa pessoa que tem sido acolhida na 
casa de Marta é Jesus. Esta presença dará um giro na hospitalidade, 
pois, com Jesus, com o Mestre, não precisamos estar tão «inquietos e 
preocupados com muitas coisas», senão procurar colocar os nossos 
olhos e o nosso coração para escolher a melhor parte, quer dizer, para 
estar com Jesus. E desta forma, somos nós que aprendemos dia após 
dia este movimento natural de encontro com Jesus na oração pessoal, na 
intimidade da nossa consciência, na leitura ruminada da Palavra de 
Deus,  nas celebrações coerentes da Liturgia Católica, na partilha fraterna nos diferentes 
grupos da paróquia, do bairro, da escola, na vida cristá da família, no trabalho e serviço 
quotidiano. Todas essas são «casas» para receber com agrado ao nosso amigo Jesus e 
aos nossos irmãos e irmãs. 
 
 
 
 

 

Acolher ao estrangeiro 
 
2241. As nações mais abastadas devem acolher, tanto quanto possível, o 
estrangeiro em busca da segurança e dos recursos vitais que não 
consegue encontrar no seu país de origem. Os poderes públicos devem 
velar pelo respeito do direito natural que coloca o hóspede sob a proteção 
daqueles que o recebem. 
 
As autoridades políticas podem, em vista do bem comum de que têm a 
responsabilidade, subordinar o exercício do direito de imigração a diversas 
condições jurídicas, nomeadamente no respeitante aos deveres que os 
imigrantes contraem para com o país de adoção. O imigrado tem a 
obrigação de respeitar com reconhecimento o património material e 
espiritual do país que o acolheu, de obedecer às suas leis e de contribuir 
para o seu bem. 


