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XIV Domingo do tempo comum C

QQQQuuuuaaaannnnddddoooo    eeeennnnttttrrrraaaarrrrddddeeeessss    nnnnaaaallllgggguuuummmmaaaa    ccccaaaassssaaaa,,,,    ddddiiiizzzzeeeeiiii    pppprrrriiiimmmmeeeeiiiirrrroooo::::
''''PPPPaaaazzzz    aaaa    eeeessssttttaaaa    ccccaaaassssaaaa''''....    EEEE    sssseeee    lllláááá    hhhhoooouuuuvvvveeeerrrr    ggggeeeennnntttteeee    ddddeeee    ppppaaaazzzz,,,,
aaaa    vvvvoooossssssssaaaa    ppppaaaazzzz    rrrreeeeppppoooouuuussssaaaarrrráááá    ssssoooobbbbrrrreeee    eeeelllleeeessss....    ((((LLLLcccc    11110000,,,,5555----6666))))

Leitura I Isaías 66,10-14c

Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais.
Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto.
Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações,
podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o
Senhor: "Farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das
nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão
levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima
o seu filho, também Eu vos confortarei: em Jerusalém sereis
consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração e, como a
verdura, retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor
manifestar-se-á aos seus servos.

Leitura II Gálatas 6,14-18

Irmãos e irmãs: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso
Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu
para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão valem
alguma coisa: o que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia
para quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus.
Doravante ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os
estigmas de Jesus. Irmãos e irmãs, a graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo esteja com o vosso espírito. Amen.
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Evangelho Lucas 10,1-9

Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-
os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele
havia de ir. E dizia-lhes: "A seara é grande, mas os trabalhadores são
poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua
seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não
leveis bolsa nem alforge nem sandálias, nem vos demoreis a saudar
alguém pelo caminho. Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro:
'Paz a esta casa'. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará
sobre eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do
que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de
casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-
lhes: 'Está perto de vós o reino de Deus'".


