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EM TODO O TEMPO E LUGAR DAI GRAÇAS A DEUS.
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 2 Reis 5, 14-17 «Naamã foi ter novamente com o homem de Deus» e
confessou a sua fé no Senhor

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão e aí mergulhou sete
vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se
tenra como a de uma criança e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. Ao
chegar diante dele, exclamou: «Agora reconheço que em toda a terra não há
outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu
servo». Eliseu respondeu-lhe: «Pela vida do Senhor que eu sirvo, nada aceitarei». E apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: «Se não
aceitas, permite ao menos que se dê a este teu servo uma porção de terra

para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, porque
o teu servo nunca mais há-de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer
outros deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel». Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R.8)
Refrão: Diante dos povos manifestou Deus a salvação.
SEGUNDA LEITURA 2 Tim 2, 8-13 «Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos»
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto
de estar preso a estas cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus
não está encadeada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que
obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna
de fé esta palavra: Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos; se
sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos; se O negarmos, também
Ele nos negará; se Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode
negar-Se a Si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Lc 17, 11-19 «Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus senão
este estrangeiro»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro dez
leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: «Jesus, Mestre,
tem compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos
sacerdotes». E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles,
ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrouse de rosto em terra aos pés de Jesus, para Lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: «Não foram dez os que ficaram curados? Onde estão os outros nove? Não se encontrou quem voltasse para dar
glória a Deus senão este estrangeiro?». E disse ao homem: «Levanta-te e
segue o teu caminho; a tua fé te salvou». Palavra da salvação. Glória a Vós,
Senhor.

CÂNTICO DE COMUNHÃO
A minh’alma louva o Senhor,
todo o meu ser bendiz o Seu nome Santo. – (bis)
CÂNTICO DE ACÇÃO DE GRAÇAS
A minha alma glorifica o Senhor,
porque olhou para a sua humilde serva.
A minha alma glorifica o Senhor.
CÂNTICO FINAL
Rainha dos Anjos, pura, / do céu eterna alegria.
Ó Virgem cheia de graça / eu te saúdo, ó Maria.

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz». De dez
leprosos, que foram curados por Jesus, um voltou atrás para agradecer a
Jesus. Aquele que se percebe como dado, que não tem em si o fundamento,
recebe-se como uma dádiva de Deus. Quem faz a experiência de que tudo
na vida é dom de Deus, sente surgir dentro do seu coração a necessidade
de recitar, louvar e agradecer. Assume-se deste modo o louvar o Senhor
como um gesto de profunda humildade, pois é o reconhecimento de que só
a graça e o amor de Deus saciam totalmente o nosso coração. Eis o desafio
para esta semana: louvar o Senhor de todo o coração.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

13 A 19 OUTUBRO

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial.
DAR VIDA AOS ANOS. Na próxima sexta-feira, às 15:00 horas, no Salão Paroquial, recomeçam os encontros com os “mais velhos” da nossa comunidade.
CORO DA CATEQUESE. Os ensaios do Coro com as crianças da Catequese já
iniciaram. São ao sábado, às 15:00 horas. As crianças a partir do 3º ano de
catequese que pretendam participar devem aparecer nos ensaios e falar
com o responsável.

FESTA DA CATEQUESE. No próximo domingo, dia 19, realiza-se a Festa da
Catequese da Infância que envolve as crianças do 1º ao 6º ano, dos diferentes centros de culto. Tem como objectivo proporcionar uma melhor integração e acolhimento, dos pais e das crianças que estão a frequentar o 1º ano.
A festa decorrerá no adro da Igreja Paroquial e será dedicada ao tema: “A
Alimentação e a fome no Mundo”. No domingo, dia 20, não haverá catequese,
mas lembramos a participação na Eucaristia das crianças do 3º ao 6º ano.
ENCONTRO COM OS PROFESSORES. No próximo dia 23 de outubro, às 18:00
horas, a Vigararia de Matosinhos promove, nas instalações da Porto Business 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.
CÔNGRUA PAROQUIAL. Estão disponíveis os envelopes para quem desejar
fazer o seu contributo para o ano pastoral 2019/2020.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco
CATEQUESE I - O SIGNIFICADO DO BAPTISMO
Recordemos as últimas palavras do Ressuscitado aos Apóstolos: são precisamente um mandato: «Ide e fazei discípulos todos os povos, baptizando-os
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo» (Mt 28, 19). Através da lavacro
baptismal, quem crê em Cristo é imerso na própria vida da Trindade.
De facto, a do Baptismo não é uma água qualquer, mas a água sobre a qual
é invocado o Espírito que «dá a vida» (Credo).

EVANGELHO DIA A DIA…
2ª FEIRA: Lc 11,29-32 / 3ª FEIRA: Lc 11,37-41 / 4ª FEIRA: Lc 11,42-46 /
5ª FEIRA: Lc 11,47-54 / 6ª FEIRA: Lc 10,1-9 / SÁBADO: Lc 12,8-12

PARA REZAR
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós.
Faz-nos graça, Senhor, e dá-nos um coração samaritano. (Adapt. D. António Couto)
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