
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM 
03 NOVEMBRO 2019 
ANO C // # 006 
 

DEUS AMOU TANTO O MUNDO 
QUE LHE DEU O SEU FILHO UNIGÉNITO. 

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 Sab 11, 22 __ 12, 2 «De todos Vos compadeceis, porque amais tudo o 
que existe» 

Leitura do Livro da Sabedoria 

Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, 
como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. De todos Vos com-
padeceis, porque sois omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para 
que se arrependam. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que 
fizestes; porque, se odiásseis alguma coisa, não a teríeis criado. E como po-
deria subsistir, se Vós não a quisésseis? Como poderia durar, se não a tivés-
seis chamado à existência? Mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, 



Senhor, que amais a vida. O vosso espírito incorruptível está em todas as 
coisas. Por isso castigais brandamente aqueles que caem e advertis os que 
pecam, recordando-lhes os seus pecados, para que se afastem do mal e 
acreditem em Vós, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 

Refrão:  Louvarei para sempre o Vosso nome,  
Senhor, meu Deus e meu Rei. 

SEGUNDA LEITURA 2 Tes 1, 11 __ 2, 2 «O nome de Cristo será glorificado em vós, e vós n'Ele» 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 

Irmãos: Oramos continuamente por vós, para que Deus vos considere dignos 
do seu chamamento e, pelo seu poder, se realizem todos os vossos bons 
propósitos e se confirme o trabalho da vossa fé. Assim o nome de Nosso 
Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele, segundo a graça do 
nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vos pedimos, irmãos, a propósito 
da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele: Não 
vos deixeis abalar facilmente nem alarmar por qualquer manifestação pro-
fética, por palavras ou por cartas, que se digam vir de nós, pretendendo que 
o dia do Senhor está iminente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Lc 19, 1-10 «O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. 
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Pro-
curava ver quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, porque 
era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, 
para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, 
olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar 
em tua casa». Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao ve-
rem isto, todos murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se em casa dum pe-
cador». Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou 
dar aos pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo a al-
guém, restituirei quatro vezes mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salva-
ção nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o 



Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido». 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 DE COMUNHÃO 

Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho Unigénito, 
para que todo o que n’Ele crê, para que todo o que n’Ele crê,  
não morra mas tenha a vida eterna. 

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Eu hoje devo ficar em tua casa». Sucede na fé um encontro entre duas 
liberdades: a humana e a divina. Deus toma a iniciativa de Se comunicar ao 
homem e o ser humano é chamado a acolher a revelação divina. E quando 
o coração humano acolhe a graça divina sucede a salvação e a redenção. 
Mas o encontro com Deus tem consequências na vida concreta. Deixar o 
amor de Deus atuar em nós implica entrar da dinâmica do amor e da mise-
ricórdia para com todos. Um coração novo, renovado pela graça divina, exige 
um comportamento novo. Eis o desafio para esta semana: deixar Deus mo-
rar no nosso coração. 

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 18.04.2018 

CATEQUESE II - O SINAL DA FÉ CRISTÃ 

Prezados irmãos e irmãs bom dia! 
 

Prosseguimos as catequeses sobre o Baptismo. O significado do Baptismo so-
bressai claramente da sua celebração, por isso dirijamos a ela a nossa atenção. 
Considerando os gestos e as palavras da liturgia, podemos compreender a 
graça e o compromisso deste Sacramento, que deve ser sempre redescoberto. 
Fazemos memória dela na aspersão com a água benta, que se pode realizar no 
domingo, no início da Missa, assim como na renovação das promessas baptis-
mais, durante a Vigília pascal. Com efeito, quanto se verifica na celebração do 
Baptismo suscita uma dinâmica espiritual que atravessa toda a vida dos bapti-
zados; é o início de um processo que nos permite viver unidos a Cristo na Igreja. 



Portanto, regressar à nascente da vida cristã leva-nos a compreender melhor o 
dom recebido no dia do nosso Baptismo e a renovar o compromisso de lhe cor-
responder na condição em que estamos hoje. Renovar o compromisso, compre-
ender melhor este dom, que é o Baptismo, e recordar o dia do nosso Baptismo. 
Na quarta-feira passada pedi para fazer os deveres de casa e, cada um de nós, 
recordar o dia do Baptismo, em que dia fui baptizado. Sei que alguns de vós o 
sabem, outros não; os que não o sabem, perguntem aos parentes, àquelas pes-
soas, aos padrinhos, às madrinhas... perguntem: “Qual é a data do meu Bap-
tismo?”. Porque o Baptismo é um renascimento, é como se fosse o segundo 
aniversário. Entendestes? Cumprir este trabalho de casa, perguntar: “Qual é a 
data do meu Baptismo?”.  

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  03 A 09 NOVEMBRO 

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

ESCOLA DA FÉ. O primeiro encontro é já na segunda-feira, dia 4, às 19:00, no 
Centro Paroquial. Quem quiser participar poderá inscrever-se na sacristia.  

SÃO MARTINHO. No sábado, dia 9 de Novembro, faremos o ‘Banquete parti-
lhado’ 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. 

PENSACTOS. A Paróquia irá retomar os Encontros PensActos.  Durante este 
ano de 2019, decorrem as comemorações do centenário do nascimento de 
Sophia de Mello Breyner Andresen. Conjugados estes dois motivos, pareceu-
nos importante neste primeiro PensActos abordar o tema: “SOPHIA: POESIA, 
TEMPO E TRANSCENDÊNCIA”. O primeiro encontro está previsto realizar-se no 
próximo dia 30 de Novembro. 

EVANGELHO DIA A DIA… 

2ª FEIRA: Lc 14,12-14 / 3ª FEIRA: Lc 14,15-24 / 4ª FEIRA: Lc 14,25-33 /  
5ª FEIRA: Lc 15,1-10 / 6ª FEIRA: Lc 16,1-8 / SÁBADO: Jo 2,13-22 

PARA REZAR 

Quero bendizer-Vos, dia após dia, 
e louvar o vosso nome para sempre. Pai nosso… 
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