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XIV Domingo do tempo comum A
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eeee    EEEEuuuu    vvvvoooossss    aaaalllliiiivvvviiiiaaaarrrreeeeiiii....    ((((MMMMtttt    11111111,,,,22228888))))

Leitura I Zacarias 9,9-10

Eis o que diz o Senhor: "Exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de
júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu rei, justo e salvador, que vem ao
teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho duma
jumenta. Destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de
guerra de Jerusalém; e será quebrado o arco de guerra. Anunciará a
paz às nações: o seu domínio irá de um mar ao outro mar e do Rio até
aos confins da terra".

Leitura II Romanos 8,9.11-13

Irmãos e irmãs: Vós não estais sob o domínio da carne, mas do
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém
não tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence. Se o Espírito d'Aquele
que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele, que
ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim,
irmãos e irmãs, não somos devedores à carne, para vivermos segundo
a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis; mas se pelo Espírito
fizerdes morrer as obras da carne, vivereis.
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Evangelho Mateus 11,25-30

Naquele tempo, Jesus exclamou: "Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu
e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim
foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai
ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser
revelar. Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e Eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou
manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas
almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve".


