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ESTA É A PALAVRA QUE VOS FOI ANUNCIADA.
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
O Senhor é minha luz e salvação: a quem temerei?
O Senhor é o protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo, de quem hei-de ter medo?
PRIMEIRA LEITURA Hab 1, 2-3; 2, 2-4 «O justo viverá pela sua fé»
Leitura da Profecia de Habacuc
«Até quando, Senhor, chamarei por Vós e não me ouvis? Até quando clamarei contra a violência e não me enviais a salvação? Porque me deixais ver a
iniquidade e contemplar a injustiça? Diante de mim está a opressão e a
violência, levantam-se contendas e reina a discórdia?» O Senhor respondeume: «Põe por escrito esta visão e grava-a em tábuas com toda a clareza, de
modo que a possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela há-de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece demorar, deves esperá-la, porque ela há-de vir e não tardará. Vede como sucumbe aquele que não tem alma recta; mas o justo viverá pela sua fidelidade». Palavra do Senhor. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R.8)
Refrão: Hoje se escutardes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações,
não fecheis os vossos corações.
SEGUNDA LEITURA 2 Tim 1, 6-8.13-14 «Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor»
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Exorto-te a que reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de
fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho
de Nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro. Mas sofre
comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Toma como norma as
sãs palavras que me ouviste, segundo a fé e a caridade que temos em Jesus
Cristo. Guarda a boa doutrina que nos foi confiada, com o auxílio do Espírito
Santo, que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Lc 17, 5-10 «Se tivésseis fé!»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: «Aumenta a nossa fé». O
Senhor respondeu: «Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a
esta amoreira: ‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela obedecer-vosia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando
ele voltar do campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? Não lhe dirá antes:
‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu tenha comido
e bebido. Depois comerás e beberás tu’?. Terá de agradecer ao servo por lhe
ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o
que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos
fazer’. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo,
Filho de Deus vivo; eu creio, Senhor,
que sois o Salvador do mundo,
que sois o Salvador do mundo.

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos fazer». Sucede no reino de
Deus um elogio do inútil, isto é, do gratuito, do incondicional, da superabundância. Ao amor gratuito e incondicional de Deus responde-se com a entrega, com a alegria de servir os irmãos. Ao amor responde-se com amor.
Aquele que se sente amado de maneira incondicional por Deus e sabe que
tudo é dom e graça divina vive numa atitude permanente de ação de graças
e de louvor. Servir a Deus é fonte de alegria e de salvação. Eis o desafio para
esta semana: servir com alegria e de maneira gratuita os irmãos.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

6 A 12 OUTUBRO

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial.
CORO DA CATEQUESE. Os ensaios do Coro com as crianças da Catequese
iniciam no próximo sábado, dia 12 de outubro, às 15:00 horas, no Centro de
Comunhão e Cultura. As crianças a partir do 3º ano de catequese que pretendam participar devem aparecer nos ensaios e falar com o responsável.
PROCISSÃO DE VELAS. No dia 12 de outubro, sábado, às 21:00 horas faremos
a Procissão de Velas. Começa no início da Rua Santa Helena, na zona da
Cruz de Pau e termina na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.
ENCERRAMENTO DO ANO MISSIONÁRIO. No dia 20 de outubro, domingo, faremos uma peregrinação a Fátima: saída da Igreja Paroquial às 07:00 horas e
chegada a Matosinhos pelas 20:00 horas. O preço por pessoa é de 13,00€ e
devem fazer a inscrição na sacristia da igreja até ao dia 13 de outubro. O
almoço fica à responsabilidade de cada um.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco
CATEQUESE I - O SIGNIFICADO DO BAPTISMO
O verbo grego “baptizar” significa “imergir” (cf. CIC, 1214). O banho com a água
é um rito comum em várias crenças para exprimir a passagem de uma condição para outra, sinal de purificação para um novo início. Mas para nós cristãos não deve passar despercebido que se é o corpo a ser imergido na água,
é a alma que é imersa em Cristo para receber o perdão do pecado e

resplandecer de luz divina (cf. Tertuliano, Sobre a ressurreição dos mortos, VIII, 3; ccl 2,
931; pl 2, 806). Em virtude do Espírito Santo, o Baptismo imerge-nos na morte
e ressurreição do Senhor, afogando na pia baptismal o homem velho, dominado pelo pecado que separa de Deus, e fazendo com que nasça o homem
novo, recriado em Jesus. N’Ele, todos os filhos de Adão são chamados para
a vida nova. Ou seja, o Baptismo é um renascimento. Estou certo, certíssimo
de que todos nós recordamos a data do nosso nascimento: tenho a certeza.
Mas questiono-me, com alguma dúvida, e pergunto-vos: cada um de vós recorda qual foi a data do próprio baptismo? Alguns dizem sim — está bem.
Mas é um sim um pouco débil, porque talvez muitos não recordem. Mas se
festejamos o dia do nascimento, como não festejar — pelo menos recordar
— o dia do renascimento? Dar-vos-ei um dever de casa, uma tarefa hoje para
fazer em casa. Quantos de vós que não se recordam a data do baptismo,
perguntem à mãe, aos tios, aos netos, perguntem: “Sabes qual é a data do
baptismo?", e nunca mais a esqueçais. E demos graças ao Senhor por aquele
dia, porque é precisamente o dia em que Jesus entrou em nós, que o Espírito
Santo entrou em nós. Compreendestes bem o dever de casa? Todos devemos saber a data do nosso baptismo. É outro aniversário: o aniversário do
renascimento. Não vos esqueçais de fazer isto, por favor.

EVANGELHO DIA A DIA…
2ª FEIRA: Lc 10,25-37 / 3ª FEIRA: Lc 10,38-42 / 4ª FEIRA: Lc 11,1-4 /
5ª FEIRA: Lc 11,5-13 / 6ª FEIRA: Lc 11,15-26 / SÁBADO: Lc 11,27-28

PARA REZAR
Deita com ternura a semente na terra; é o seu berço natural. E adormece
suavemente, tu e a semente. A semente não erra, a semente não mente,
adormece na terra. Aparece depois um fiozinho de erva, nasce e cresce.
Uma flor floresce, um fruto amadurece, um pássaro desce: e reza e canta e
dança e prova e agradece, ao Senhor da messe.
Senhor Jesus, dá-me um coração puro e transparente como uma nascente,
como uma semente, e ensina-me a ser simples e leve como aquele pássaro
que do céu desce, reza, canta, come e agradece.
D. António Couto
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