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O ESPÍRITO DO SENHOR ESTÁ SOBRE MIM.
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos,
porque o Senhor está a chegar.
PRIMEIRA LEITURA Is 35, 1-6a.10 «Deus vem salvar-nos»
Leitura do Livro do Isaías
Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de flores como o narciso, exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á
dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sáron. Verão a glória
do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações perturbados: «Tende coragem, não temais: Aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a
recompensa. Ele próprio vem salvar-vos». Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como
um veado e a língua do mudo cantará de alegria. Voltarão os que o Senhor
libertar, hão-de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna felicidade

a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o contentamento e acabarão a
dor e os gemidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. cf. Is 35, 4)
Refrão: Vinde, Senhor, e salvai-nos!
Vinde, Senhor, e salvai-nos!
SEGUNDA LEITURA Tg 5, 7-10 «Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está
próxima»

Leitura da Epístola de São Tiago
Irmãos: Esperai com paciência a vinda do Senhor. Vede como o agricultor espera pacientemente o precioso fruto da terra, aguardando a chuva temporã
e a tardia. Sede pacientes, vós também, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, a fim
de não serdes julgados. Eis que o Juiz está à porta. Irmãos, tomai como modelos de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do
Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Mt 11, 2-11 «És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de Cristo e
mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És Tu Aquele que há-de vir ou devemos
esperar outro?» Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bemaventurado aquele que não encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando
os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões: «Que
fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então que fostes ver?
Um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas
delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim - Eu vo-lo digo - e mais que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou
enviar à tua frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho’. Em verdade vos digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do que
João Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele». Palavra
da salvação. Glória a Vós, Senhor.

ACLAMAÇÃO DEPOIS DO EVANGELHO
Como os ramos unidos à videira, faz-nos, ó Pai, dar frutos de vida verdadeira.
CÂNTICO ACENDER A COROA DE ADVENTO
O Senhor dará a coroa da justiça
àqueles que esperam, com amor, a Sua vinda.
Àqueles que esperam, àqueles que esperam,
com amor, com amor, a Sua vinda. Aleluia, aleluia, aleluia.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Dizei aos desanimados: Coragem, não temais!
Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. – bis

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele». Apesar de João Baptista
ser o maior entre os filhos de mulher, torna-se pequeno perante o novo reino
inaugurado por Jesus. Jesus é de facto o Ungido do Pai, Cristo, a nova presença
de Deus no meio de nós. Ele não é mais um dos profetas, mas o próprio Deus
que nos visitou e habitou entre nós. Todo o Antigo Testamento desemboca por
isso nesta revelação definitiva de Deus. E é esta nova presença de Deus no
mundo que enche o coração dos crentes de alegria. Quem tem Deus no coração,
quem se sabe amado por Deus de maneira incondicional tem sempre razões
para a esperança e para a alegria. Eis o desafio para esta semana: alegrar-se
sempre no Senhor.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 25.04.2018
CATEQUESE III – A FORÇA DE VENCER O MAL
À pia batismal nunca vamos sozinhos, mas acompanhados pela oração da Igreja
inteira, como recordam as ladainhas dos Santos que precedem a prece de exorcismo e a unção pré-batismal com o óleo dos catecúmenos. São gestos que,
desde a antiguidade, asseguram a quantos se preparam para renascer como filhos de Deus, que a oração da Igreja os assiste na luta contra o mal, os acompanha no caminho do bem, os ajuda a libertar-se do poder do pecado, a fim de
passar para o reino da graça divina. A prece da Igreja. A Igreja reza, e reza por
todos, por todos nós! Nós, Igreja, oramos pelos outros. É bom rezar pelos outros.

Quantas vezes, quando não temos uma necessidade urgente, não rezamos. Devemos orar pelos outros, unidos à Igreja: “Senhor, peço-vos pelas pessoas que
estão em necessidade, por quantos não têm fé...”. Não vos esqueçais: a oração
da Igreja está sempre em ação. (…) As crianças. Rezar pelas crianças, pela sua
saúde espiritual e corporal. É um modo de proteger as crianças com a oração.
Como testemunham os Evangelhos, o próprio Jesus combateu e expulsou os demónios para manifestar a vinda do reino de Deus: a sua vitória sobre o poder do
maligno deixa espaço ao senhorio de Deus, que rejubila e reconcilia com a vida.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

15 A 21 DEZEMBRO

ANTÍFONAS DO Ó. Começam na terça-feira, dia 17: todos os dias, na Eucaristia
da tarde, cantaremos o Magnificat, com a antífona própria de cada dia. Por
isso, na quarta-feira, a Eucaristia às 18:30 horas é na Igreja Paroquial; na
segunda-feira, dia 23, também celebraremos Eucaristia às 18:30 horas.
LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial.
CURSILHOS DE CRISTANDADE. Quinta-feira, às 21:30 horas, no Salão Paroquial, haverá encontro da Ultreia de Matosinhos.
DAR VIDA AOS ANOS. Sexta-feira, dia 20, às 14:30 horas, no Salão Paroquial,
faremos mais um encontro com os mais velhos da nossa comunidade.
LUZ DA PAZ DE BELÉM. A luz da Paz de Belém é uma chama que se encontra
sempre acesa na Gruta da Natividade, em Belém, local do nascimento de
Jesus. Anualmente e por iniciativa dos escuteiros da Áustria, uma LUZ é
acesa a partir dessa chama. Pela mão dos escuteiros de todo o mundo, cujos
países queiram participar, esta Luz é partilhada a partir de Viena e vai chegando aos países envolvidos e por onde passa deixa uma mensagem de Paz
e Reconciliação. Esta chama, que nunca se apaga durante todo o percurso,
chega hoje a Portugal, pela mão de escuteiros do Corpo Nacional de Escutas
(CNE). No sábado, dia 21 de dezembro, na Eucaristia das 18:00 horas, faremos a Cerimónia de Partilha da Luz a todas as pessoas que assim o desejarem. Para isso, devem trazer uma vela com tampa ou lamparina para evitar que a luz se apague durante o caminho até casa.
BANQUETE DE REIS. No dia 4 de janeiro, no Salão Paroquial (este ano com
climatização) faremos o Banquete de Reis. Proximamente serão abertas
inscrições até ao limite de 150 participantes.

