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BENDITO O QUE VEM EM NOME DO SENHOR!
BENDITO O REINO DO NOSSO PAI DAVID!
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Sobre um trono vi sentado um homem
que uma multidão de Anjos adora, cantando em coro:
«Eis Aquele que reina para sempre!
Eis Aquele que reina para sempre!»
PRIMEIRA LEITURA 2 Sam 5, 1-3 «Ungiram David como rei de Israel»
Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias, todas as tribos de Israel foram ter com David a Hebron e
disseram-lhe: «Nós somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando
Saul era o nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas e saídas de Israel. E
o Senhor disse-te: ‘Tu apascentarás o meu povo de Israel, tu serás rei de
Israel’». Todos os anciãos de Israel foram à presença do rei, a Hebron. O rei
David concluiu com eles uma aliança diante do Senhor, e eles ungiram David
como rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122), 1-2.4-5 (R. cf. 1)
Refrão: Iremos com alegria para a casa do Senhor. - bis
SEGUNDA LEITURA Col 1, 12-20 «Transferiu-nos para o reino do seu Filho muito amado»
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos
transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção,
o perdão dos pecados. Cristo é a imagem de Deus invisível, o Primogénito de
toda a criatura; Porque n’Ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra,
visíveis e invisíveis, Tronos e Dominações, Principados e Potestades: por Ele e
para Ele tudo foi criado. Ele é anterior a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste.
Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito de
entre os mortos; em tudo Ele tem o primeiro lugar. Aprouve a Deus que n’Ele
residisse toda a plenitude e por Ele fossem reconciliadas consigo todas as
coisas, estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas
na terra e nos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Lc 23, 35-43 «Lembra-Te de mim, Senhor, quando vieres com a tua realeza»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os chefes dos Judeus zombavam de Jesus, dizendo: «Salvou
os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». Também
os soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam: «Se és o rei dos Judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele havia um
letreiro: «Este é o rei dos Judeus». Entretanto, um dos malfeitores que tinham
sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti
mesmo e a nós também». Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o:
«Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se
justiça, pois recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele nada praticou de condenável». E acrescentou: «Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso». 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 OFERTÓRIO
Bendito sejas, Senhor, és o Pão que nos sacia!
Nós Te adoramos, Jesus, nós Te adoramos, na Divina Eucaristia!
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Se escutais a Cristo-Rei, sois livres, sois da Verdade,
Vinde ao Banquete e comei, este Pão da Liberdade.
CÂNTICO FINAL
Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera!

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Hoje estarás comigo no paraíso». Porque se deixou interpelar pelo rosto sofredor de Jesus, um dos malfeitores chegou à fé e alcançou o paraíso. É por
isso a conversão do malfeitor um dos primeiros frutos da paixão do Senhor
Jesus. Não se reduz a crucificação de Jesus a um ato de mera violência cruel,
mas é um ato de supremo amor, que se entrega totalmente pela salvação de
todos. Assume-se, deste modo, a cruz do Senhor Jesus como a revelação suprema da Sua divindade e do seu Senhorio ou reinado. Uma entrega tão total
pela salvação do mundo só pode ser divina. Daí que toda a nossa glória esteja
na cruz de Nosso Senhor Jesus, ou seja, no amor de Deus derramado sobre
todo nós. Eis o desafio desta semana: deixar-se interpelar pelo rosto sofredor
do Crucificado.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 18.04.2018
CATEQUESE II - O SINAL DA FÉ CRISTÃ
A formação dos catecúmenos e a preparação dos pais, assim como a escuta da
Palavra de Deus na própria celebração do Batismo, tendem a suscitar e a despertar uma fé sincera, em resposta ao Evangelho. Se os catecúmenos adultos
manifestam pessoalmente aquilo que desejam receber como dom da Igreja, as
crianças são apresentadas pelos pais, com os padrinhos. O diálogo com eles permite que exprimam a vontade de que os pequenos recebam o Batismo e, à Igreja,
a intenção de o celebrar. «Expressão de tudo isto é o sinal da cruz, que o celebrante e os pais traçam na testa das crianças» (RBC, Int. n. 16). «O sinal da cruz...

manifesta a marca de Cristo impressa naquele que vai passar a pertencer-lhe e
significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz» (CIC, n. 1.235).
Na celebração fazemos o sinal da cruz nas crianças. Mas gostaria de retomar um
tema do qual já vos falei. As nossas crianças sabem fazer bem o sinal da cruz?
Muitas vezes vi crianças que não sabem fazer o sinal da cruz.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

24 A 30 NOVEMBRO

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial.
CATEQUESE. As crianças do 5.º Ano da Catequese, conjuntamente com pais
e catequistas, irão numa Peregrinação ao Santuário de Fátima, em maio do
próximo ano. Para puderem concretizar esse objetivo, os pais, à saída da
Igreja organizaram uma Venda de Natal. Agradecemos a vossa colaboração.
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. A entrada é livre.

CAMINHADA DIOCESANA DO ADVENTO AO BAPTISMO DO SENHOR
TODOS AQUI NASCEMOS.
UMA CAMINHADA DIOCESANA PARA NASCER DE NOVO NESTE NATAL.
A Diocese, preparou uma proposta pastoral, para viver os tempos fortes que
vão do Advento à Festa do Batismo do Senhor. “Todos aqui nascemos” é a
ideia forte da caminhada, tendo em conta que “entre o Natal de Jesus e o
Batismo cristão há realmente uma afinidade de raiz: ambos celebram o nascimento pelo qual todos somos dados à luz como filhos de Deus”. Em sintonia com o tema diocesano “como os ramos na videira”, estabelecer-se-á
uma relação entre a árvore (videira) e a Coroa do Advento e Natal, que será
acesa a partir do Círio Pascal, e também entre o Presépio e o Batistério e a
porta, respetivamente lugares do nascimento e do renascimento para uma
vida nova e de entrada na Igreja. O objetivo é redescobrir a graça do Batismo, a partir dos ritos pré-batismais. Para isso são feitas várias propostas
pessoais e comunitárias, que ajudem a “nascer de novo neste natal”. Todas
as semanas, será distribuído um folheto com o desafio, as orações e as
propostas para cada domingo, festa ou solenidade, querendo ser um contributo para facilitar a ligação entre a liturgia e a vida da comunidade eclesial e a oração e a vivência em família.

