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DEUS CONFIOU-NOS
A PALAVRA DA RECONCILIAÇÃO.
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Chegue até Vós, Senhor, a minha súplica;
inclinai o vosso ouvido ao meu clamor,
inclinai o vosso ouvido ao meu clamor.
PRIMEIRA LEITURA Sir 35, 15b-17.20-22a (gr. 12-14.16-18) «A oração do humilde atravessa
as nuvens»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não favorece ninguém
em prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica
do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido
e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens
e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste, até que o
Altíssimo o atenda, para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.17-18.19.23
Refrão: O pobre clamou, o Senhor o ouviu.
SEGUNDA LEITURA 2 Tim 4, 6-8.16-18 «Já me está preparada a coroa da justiça»
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Eu já estou oferecido em libação, e o tempo da minha partida
está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei
a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo
juiz, me há-de dar naquele dia; e não só a mim, mas a todos aqueles que
tiverem esperado com amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém
esteve a meu lado: todos me abandonaram. Queira Deus que esta falta não
lhes seja imputada. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que,
por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem; e eu fui libertado da boca do leão. O
Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste.
Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Ámen. Palavra do Senhor. Graças a
Deus.
EVANGELHO Lc 18, 9-14 «O publicano desceu justificado para sua casa e o fariseu não»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros: «Dois homens subiram ao templo
para orar; um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim:
‘Meu Deus, dou-Vos graças por não ser como os outros homens, que são
ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes
por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’. O publicano
ficou a distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; mas
batia no peito e dizia: ‘Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’.
Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa e o outro não. Porque
todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado». Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. – (bis)

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Este desceu justificado para sua casa e o outro não». Porque era autossuficiente e orgulhoso o fariseu não saiu do encontro com Deus justificado e
perdoado. Como estava fechado em si não deixou que o amor de Deus o
purificasse e o libertasse do mal e do pecado. Já o publicano com a sua
humildade criou espaço para o perdão e reconciliação com Deus. A salvação
e a redenção não é mérito ou conquista nossa, mas dom gratuito de Deus,
que podemos apenas pedir e receber. Nada somos e temos que não tenhamos recebido. Eis o desafio para esta semana: despojar-se de si para receber a graça do perdão e da reconciliação.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

27 OUT A 02 NOVEMBRO

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial.
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS. Quinta-feira, dia 31 – Eucaristia Vespertina às 18:00 horas, na Igreja Paroquial e às 19:30 horas, na Igreja de Santo
Amaro; Sexta-feira, dia 1 – Eucaristia às 08:30, 11:30 e 18:30 horas, na Igreja
Paroquial; às 09:30 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.
COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS. Sábado, dia 2, celebraremos
a Eucaristia própria deste dia às 09:00 horas, na Igreja Paroquial. A Eucaristia
das 18:00 horas, na Igreja Paroquial e das 19:30 horas, na Igreja de Santo
Amaro, já é a vespertina de Domingo.
ESCOLA DA FÉ. Os encontros serão às segundas-feiras, das 19:00 às 20:00
horas e aos sábados, das 09:00 às 10:00 horas, no Centro Paroquial. Quem
quiser participar deverá inscrever-se na sacristia. O primeiro encontro é na
segunda-feira, dia 4 de Novembro.
SÃO MARTINHO. No sábado, dia 9 de Novembro, faremos o ‘Banquete partilhado’ de São Martinho, a partir das 20:00 horas, no Salão Paroquial. O preço
por pessoa é de 2€ e é necessário inscrever-se na sacristia até ao dia 7.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco
CATEQUESE I - O SIGNIFICADO DO BAPTISMO
Nós baptizados não estamos isolados: somos membros do Corpo de Cristo. A
vitalidade que brota da pia baptismal é ilustrada por estas palavras de Jesus:

«Eu sou a videira, vós as varas: quem está em mim e eu nele, esse dá muito
fruto» (cf. Jo 15, 5). A mesma vida, a do Espírito Santo, escorre de Cristo para os
baptizados, unindo-os num só Corpo (cf. 1 Cor 12, 13), crismado pela santa unção
e alimentado na mesa eucarística.
O Baptismo permite que Cristo viva em nós e a nós que vivamos unidos a Ele,
para colaborar na Igreja, cada um segundo a própria condição, para a transformação do mundo. Recebido uma única vez, o lavacro baptismal ilumina toda a
nossa vida, guiando os nossos passos até à Jerusalém do Céu. Há um antes e
um depois do Baptismo. O Sacramento pressupõe um caminho de fé, que chamamos catecumenato, evidente quando é um adulto que pede o Baptismo. Mas
também as crianças desde a antiguidade, são baptizadas na fé dos pais (cf. Rito
do Baptismo das crianças, Introdução, 2). E sobre isto gostaria de vos dizer algo.
Alguns pensam: mas por que baptizar uma criança que não entende? Esperemos que cresça, que compreenda e seja ela mesma a pedir o Baptismo. Mas
isto significa não ter confiança no Espírito Santo, porque quando baptizamos
uma criança, naquela criança entra o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz com
que cresça naquela criança, desde pequenina, virtudes cristãs que depois florescerão. Sempre se deve dar esta oportunidade a todos, a todas as crianças,
de ter dentro de si o Espírito Santo que as guie durante a vida. Não deixeis de
baptizar as crianças!

EVANGELHO DIA A DIA…
2ª FEIRA: Lc 6,12-19 / 3ª FEIRA: Lc 13,18-21 / 4ª FEIRA: Lc 13,22-30 /
5ª FEIRA: Lc 13,31-35 / 6ª FEIRA: Mt 5,1-12a / SÁBADO: Mt 11,25-30

PARA REZAR
A Palavra de Deus desce, desce, desce, atravessa as nuvens, como chuva
miudinha, cai num pedaço de chão, ou num pobre coração, e adormece como
o crescente no ventre da farinha, e cresce, cresce, cresce, até voltar a Deus,
sua nascente.
A oração do humilde é pobre e pura, mas sobe, sobre, sobre, como um passarinho, atravessa as nuvens, e deita-se de mansinho no coração de Deus,
que presta atenção e cura as nossas penas leves e escuras e acaricia as
nossas alegrias.
Atende, Senhor, as nossas preces de hoje e de todos os dias.

D. António Couto
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