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XXXº Domingo Tempo Comum – Ano A

Neste Domingo XXX do Tempo
Comum,
mais
uma
pergunta
armadilhada de um “legista” fariseu:
«Mestre, qual é o maior mandamento
da Lei?». De facto, os mestres judeus,
lendo minuciosamente a Lei (primeiros
5 livros da Bíblia), e reduzindo-a a
preceitos, tinham contado lá 613
preceitos; sendo 365, tantos quantos
os dias do ano, negativos, e 248,
tantos quantos, assim se pensava
então, os membros do corpo,
positivos. Jesus responde, citando o
Livro do Deuteronómio: «Amarás o
Senhor, teu Deus, com todo o coração,
toda a alma, todas as forças», e
acrescenta: «O segundo, porém é
semelhante a este», e cita o Livro do
Levítico: «Amarás o teu próximo como
a ti mesmo». Mas Jesus rebenta
novamente a pergunta, na conclusão
que tira: «destes dois mandamentos,
depende toda a Lei e os Profetas».
Como quem diz: o grau do teu AMOR
a Deus verifica-se pela qualidade do
teu AMOR ao próximo. Deus ama com
especial predileção os necessitados.

Leitura do Livro do Êxodo
(Ex 22, 20-26)
Eis o que diz o Senhor:
«Não
prejudicarás
o
estrangeiro, nem o oprimirás,
porque vós próprios fostes
estrangeiros na terra do
Egipto.
Não maltratarás a viúva
nem o órfão.
Se lhes fizeres algum mal e
eles clamarem por Mim,
escutarei o seu clamor;
inflamar-se-á
a
minha
indignação e matar-vos-ei ao
fio da espada.

As vossas mulheres ficarão
viúvas, e órfãos os vossos
filhos.
Se emprestares dinheiro a
alguém do meu povo, ao
pobre que vive junto de ti, não
procederás com ele como um
usurário, sobrecarregando-o
com juros.
Se receberes como penhor
a capa do teu próximo, terás
de lha devolver até ao pôr-dosol, pois é tudo o que ele tem
para se cobrir, é o vestuário
com que cobre o seu corpo.
Com que dormiria ele?
Se ele Me invocar, escutálo-ei,
porque
sou
misericordioso».
Palavra do Senhor

Salmo responsorial (17)
Eu Vos amo, Senhor: Vós
sois a minha força.
Leitura da Primeira
Epístola do apóstolo São
Paulo aos Tessalonicenses
(1 Tes 1, 5c-10)
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Irmãos:
Vós
sabeis
como
procedemos no meio de vós,
para vosso bem.
Tornastes-vos imitadores
nossos
e
do
Senhor,
recebendo a palavra no meio
de muitas tribulações, com a
alegria do Espírito Santo; e
assim vos tornastes exemplo
para todos os crentes da
Macedónia e da Acaia.
Porque, partindo de vós, a
palavra de Deus ressoou não
só na Macedónia e na Acaia,
mas em toda a parte se
divulgou a vossa fé em Deus,
de modo que
não precisamos de falar sobre
ela.
De facto, são eles próprios
que relatam o acolhimento
que tivemos junto de vós e
como
dos
ídolos
vos
convertestes a Deus, para
servir ao Deus vivo e
verdadeiro e esperar dos Céus
o seu Filho, a quem
ressuscitou dos mortos: Jesus,
que nos livrará da ira que háde vir.
Palavra do Senhor
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Aleluia, Aleluia, Aleluia

‘Amarás o teu próximo
como a ti mesmo’.
Nestes dois mandamentos
se resumem toda a Lei e os
Profetas».

Se alguém Me ama,
guardará a minha palavra, diz
o Senhor; meu Pai o amará e
faremos nele a nossa morada.

Palavra da salvação

Aleluia, Aleluia, Aleluia
Oração dos fiéis:

Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo segundo
São Mateus (Mt 22, 34-40)
Naquele
tempo,
os
fariseus, ouvindo dizer que
Jesus tinha feito calar os
saduceus, reuniram-se em
grupo, e um doutor da Lei
perguntou a Jesus, para O
experimentar:
«Mestre, qual é o maior
mandamento da Lei?».
Jesus respondeu:
«‘Amarás o Senhor teu
Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com
todo o teu espírito’.
Este é o maior e o primeiro
mandamento.
O segundo, porém, é
semelhante a este:
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- Tende compaixão de nós,
Senhor.

Agenda da semana
Dia

Data

6ª

03/11

S

04/11

Hora

21:30
21:30

Acontecimento

• Reunião de
Acólitos
• Crisma de
Adultos

Ofertório “Obras Manutenção
Igreja” (Setembro) – 822,41€
Espectáculo (Setembro) – 860€
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1 Novembro – Todos os
Santos
Missa – Vespertina -19:30;
08:00; 10:00; 12:00
2 Novembro – Fiéis
Defuntos
Missa – 08:00;
09:00(cemitério); 19:00

OUTUBRO: Mês Missionário
Preces diárias
Dia 30.
Acode, Senhor, aos povos que
morrem de fome, e faz com que os
países mais ricos saiam da sua inércia, do
seu egoísmo, da sua indiferença, e lhes
enviem a ajuda que precisam.

Dia 31.
Trindade Santa, que enviaste à
nossa Terra a Senhora mais brilhante que
o so0l, pedindo oração e penitência. Faznos compreender que a Cruz preside à
cidade em ruínas, como definitiva
promessa de esperança e de vida.

Espectáculo
18 de Novembro – 21:30
“Noite de Teatro”
2 entradas/5 revistas
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Dia das Conferências Vicentinas
– último domingo de Outubro
S. Vicente de Paulo (1581-1660)
Vicente...o grande santo do século. É certo
que Vicente de Paulo marcou o século XVII
com um rasgo evangélico demasiadas
vezes ausente das grandezas humanas.
Este camponês francês, ordenado
sacerdote, é inteligente e não tarda em
entrar em contacto com os «grandes do
mundo»; conhece e aprecia Francisco de
Sales e o rei Luis XIII morre nos seus braços.
Dotado de talento organizador, funda com
Luisa de Marillac as Filhas da Caridade;
também funda a Congregação dos
Sacerdotes da Missão (Lazaristas); dirige e
reforma seminários, convencido de que só
com um clero evangélico conseguirá a
Igreja estar presente no coração do mundo.
No século XIX, as «Conferências de S.
Vicente de Paulo» alargaram o seu espírito
aos leigos.
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