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ERGUEI-VOS E LEVANTAI A CABEÇA.
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 Mal 3, 19-20a «Para vós nascerá o sol de justiça»
Leitura da Profecia de Malaquias
Há-de vir o dia do Senhor, ardente como uma fornalha; e serão como a palha
todos os soberbos e malfeitores. O dia que há-de vir os abrasará - diz o
Senhor do Universo - e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para vós que
temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo nos seus raios a
salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 16 (17), 1.5-6.8b.15
Refrão: O Senhor virá governar com justiça.
O Senhor virá. O Senhor virá.

SEGUNDA LEITURA 2 Tes 3, 7-12 «Quem não quer trabalhar, também não deve comer»
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos entre vós na
ociosidade, nem comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhámos dia e
noite, com esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós.
Não é que não tivéssemos esse direito, mas quisemos ser para vós exemplo
a imitar. Quando ainda estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem:
quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em futilidades. A esses ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente, para ganharem o pão que
comem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Lc 21, 5-19 «Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas
pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o
que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído». Eles
perguntaram-Lhe: «Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que
está para acontecer?». Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis
enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo
está próximo’. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas,
não vos alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não
será logo o fim». Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo e
reino contra reino. Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu.
Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis
e governadores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a
vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos
adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós e
todos vos odiarão por causa do meu nome; mas nenhum cabelo da vossa
cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas». 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
Estai preparados com as lâmpadas acesas
para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor.
Estai preparados com as lâmpadas acesas.

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Dias virão em que, de tudo o que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra:
tudo será destruído». Tudo o leva o tempo. Nada do que é obra humana permanece. Tudo neste mundo é transitório, passageiro, efémero. Precisamos assim de Alguém mais que humano que vença connosco o tempo irreversível que
tudo devora. A fugacidade do presente só é possível suportar com o absoluto
da transcendência ou que a finitude exige o absoluto. Esse absoluto que vence
o tempo é Jesus Cristo que é sempre o mesmo hoje e ontem e por toda a
eternidade (Hebr 13, 18). Unidos a Jesus transformamos o tempo irreversível
num momento de graça e de acolhimento do dom do alto. Eis o desafio: buscar
um Deus que vença connosco a fugacidade do tempo.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 18.04.2018
CATEQUESE II - O SINAL DA FÉ CRISTÃ
Com efeito, a vida cristã é tecida com uma série de chamamentos e respostas:
Deus continua a pronunciar o nosso nome ao longo dos anos, fazendo ressoar
de muitas maneiras o seu chamamento a nos conformarmos com o seu Filho
Jesus. Portanto, o nome é importante! Os pais pensam no nome que darão ao
filho já antes do nascimento: também isto faz parte da espera de um filho que,
no próprio nome terá a sua identidade original, inclusive para a vida cristã ligada a Deus. Sem dúvida, tornar-se cristão é um dom que vem do alto. A fé
não se pode comprar, mas sim pedir e receber como dom. “Senhor, concedeime o dom da fé!”, é uma bonita oração! “Que eu tenha fé!” é uma bonita prece.
Pedi-la como dom, mas não se pode comprá-la, pede-se. Com efeito, «o Baptismo é o sacramento daquela fé, com a qual os homens, iluminados pela graça
do Espírito Santo, respondem ao Evangelho de Cristo» (RBC, int. geral, n. 3).

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

17 A 23 NOVEMBRO

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial.
ESCOLA DA FÉ. Segunda-feira, às 19:00 horas e sábado, às 09:00 horas, no
Centro Paroquial.
DAR VIDA AOS ANOS. Sexta-feira, dia 22, às 14:30 horas, no Salão Paroquial.
PENSACTOS. Sábado, dia 30, às 21:30 horas, no Salão Nobre da Santa Casa
da Misericórdia, sob o tema: “SOPHIA: POESIA, TEMPO E TRANSCENDÊNCIA”.
Teremos connosco o poeta José Rui Teixeira.

EVANGELHO DIA A DIA…
2ª FEIRA: Lc 18,35-43 / 3ª FEIRA: Lc 19,1-10 / 4ª FEIRA: Lc 19,11-28 /
5ª FEIRA: Lc 19,41-44 / 6ª FEIRA: Lc 19,45-48 / SÁBADO: Lc 20,27-40

PARA REZAR
Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova,
Tu que não olhas ao que somos mas ao que poderemos chegar a ser,
abre caminhos de construção do Reino,
ajudando-nos a ser mansos e humildes de coração.
Tu que vives e revelas o imenso amor do Pai,
nós te pedimos que continues a despertar o coração dos jovens
para que aceitem o desafio de Te seguir,
caminhando em liberdade, sem medos e resistências,
e, animados pelo Espírito Santo,
se façam ao largo e lancem as redes para a pesca.
Por intercessão da Virgem Maria e de São José,
nós Vos pedimos pelos Seminários, pelos seminaristas
e por todos os jovens a quem chamas e envias.
Fazei que neles brotem sinais de esperança,
sementes de entrega e verdadeiro serviço.
Concede-nos, pela graça do batismo,
o bom da escuta da Tua voz e da resposta generosa,
colaborando na edificação do Reino de Deus. Ámen.
(Oração pelos Seminários Diocesanos)

