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A PALAVRA DE DEUS É VIVA E EFICAZ. 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. 
Não me rejeiteis nem me desampareis, ó Deus, meu Salvador. 

PRIMEIRA LEITURA Ex 17, 8-13 «Quando Moisés erguia as mãos, Israel ganhava vantagem» 

Leitura do Livro do Êxodo 

Naqueles dias, Amalec veio a Refidim atacar Israel. Moisés disse a Josué: 
«Escolhe alguns homens e amanhã sai a combater Amalec. Eu irei colocar-
me no cimo da colina, com a vara de Deus na mão». Josué fez o que Moisés 
lhe ordenara e atacou Amalec, enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram ao 
cimo da colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava 
vantagem; mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amalec. Como as 
mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e coloca-
ram-na por debaixo para que ele se sentasse, enquanto Aarão e Hur, um de 
cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as suas 
mãos até ao pôr do sol, e Josué desbaratou Amalec e o seu povo ao fio da 
espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 



SALMO RESPONSORIAL Salmo 120 (121), 1-8 (R. cf. 2) 

Refrão:  O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra.  
O nosso auxílio vem do Senhor. 

SEGUNDA LEITURA 2 Tim 3, 14 __ 4, 2 «O homem de Deus será perfeito, bem preparado para 
todas as boas obras» 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 

Caríssimo: Permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sa-
bendo de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escri-
turas; elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé em Cristo 
Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, 
corrigir e formar segundo a justiça. Assim o homem de Deus será perfeito, 
bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te diante de Deus e de 
Jesus Cristo, que há-de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação 
e pelo seu reino: Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, 
argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina. Palavra do 
Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Lc 18, 1-8 «Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar 
sempre sem desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus 
nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter 
com ele e lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. Durante muito 
tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ‘É certo que eu não 
temo a Deus nem respeito os homens; mas, porque esta viúva me impor-
tuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinida-
mente’». E o Senhor acrescentou: «Escutai o que diz o juiz iníquo!... E Deus 
não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam dia e noite, 
e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem 
depressa. Mas quando voltar o Filho do homem, encontrará fé sobre a 
terra?». Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. - bis 



SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Necessidade de orar sempre sem desanimar». Ser crente é deixar-se con-
duzir pela mão de Deus. É deixar a vida divina germinar no nosso coração. É 
poder dizer como o São Paulo «já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em 
mim». É permitir que em todas as circunstâncias o Espírito de Deus atue em 
nós. É por isso necessário viver momentos de intimidade e de comunhão 
com o divino através da oração incessante e sem desânimos. Ao amor inter-
pelante de Deus respondemos com um amor suplicante. Eis o desafio desta 
semana: fazer da nossa vida um ato de oração e de louvor a Deus. 

 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  20 A 26 OUTUBRO 

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial. 

ENCONTRO COM OS PROFESSORES. No próximo dia 23 de outubro, às 18:00 
horas, a Vigararia de Matosinhos promove, nas instalações da Porto Busi-
ness School (junto à Igreja da Senhora da Hora), um encontro de partilha e 
reflexão, sobre os “Desafios educativos do Professor, hoje”. Contaremos com 
a participação do Sr. Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, e da Vice-reitora da 
Universidade do Porto, Prof. Doutora Maria de Lurdes Correia Fernandes. 
Este encontro, embora aberto a todos, tem como principais destinatários os 
professores que lecionam nas escolas da Vigararia de Matosinhos. 

VIGÍLIA MISSIONÁRIA VICARIAL. A Vigararia de Matosinhos promove uma Vi-
gília Missionária Vicarial, na Igreja do Padrão da Légua, no sábado, dia 26 de 
outubro, às 21:30 horas, presidida pelo Senhor D. Pio Alves, bispo auxiliar do 
Porto. Conta com a presença de todos e especialmente com os servidores 
da comunidade, crismandos, crismados e jovens. A iniciativa integra-se no 
âmbito do Mês Missionário Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco 
com o objetivo de alimentar na Igreja o ardor da atividade evangelizadora. 

ESCOLA DA FÉ. Neste Ano Pastoral voltamos a propor um conjunto de en-
contros de aprofundamento da Fé. Serão às segundas-feiras, das 19:00 às 
20:00 horas e aos sábados, das 09:00 às 10:00 horas, no Centro Paroquial. 
Para uma melhor organização e preparação, quem quiser participar deverá 
inscrever-se na sacristia. Brevemente disponibilizaremos o programa dos en-
contros. 
 



O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco 

CATEQUESE I - O SIGNIFICADO DO BAPTISMO 

Pensemos no que Jesus disse a Nicodemos para lhe explicar o nascimento 
para a vida divina: «Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar 
no Reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito 
é espírito» (Jo 3, 5-6). Portanto o Baptismo é também chamado “regenera-
ção”: acreditamos que Deus nos salvou «pela sua misericórdia, com uma 
água que regenera e renova no Espírito» (Tt 3, 5). 

Por conseguinte, o Baptismo é sinal eficaz de renascimento, para caminhar 
em novidade de vida. Recorda-o São Paulo aos cristãos de Roma: «Ignorais, 
porventura, que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos ba-
tizados na sua morte? Pelo batismo sepultámo-nos juntamente com Ele, 
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do 
Pai, assim caminhemos nós também numa vida nova» (Rm 6, 3-4). 

Imergindo-nos em Cristo, o Baptismo torna-nos também membros do seu 
Corpo, que é a Igreja, e participamos da sua missão no mundo (cf. CIC 1213).  

EVANGELHO DIA A DIA… 

2ª FEIRA: Lc 12,13-21 / 3ª FEIRA: Lc 12,35-38 / 4ª FEIRA: Lc 12,39-48 /  
5ª FEIRA: Lc 12,49-53 / 6ª FEIRA: Lc 12,54-59 / SÁBADO: Lc 13,1-9 

PARA REZAR 

Jesus Cristo, confiaste aos teus discípulos:  
«ide e fazei discípulos todos os povos.»  
Recordas-nos que através do baptismo  
nos tornamos participantes da missão da Igreja. 
Concede-nos a Graça de ser testemunhas do Evangelho,  
corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja,  
possa encontrar novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. 
Jesus toma as nossas vidas!  
Ajuda-nos a fazer com que todos os povos  
se encontrem com o Teu amor. 
 
Edição: Paróquia de Matosinhos (Salvador) ©2019 


