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XXXIº Domingo Tempo Comum – Ano A

Neste Domingo XXXI do Tempo
Comum, continuamos a ouvir Jesus a
ensinar no Templo.
Jesus dirige o Seu ensinamento às
multidões e aos Seus discípulos,
pondo diante de uns e de outros a
figura oca dos escribas e fariseus, a
sua busca de notoriedade e de
apaluso, apresentando-os como uma
espécie de caricatura do seu
verdadeiro discípulo, que deve ser
humilde, serviçal, filho de Deus e
irmão numa família de irmãos.
Salta à vista que devemos proceder
sempre com simplicidade e verdade,
sem protagonismo, ostentação ou
ambição, e que, por detrás de nós, de
tudo o que fazemos ou dizemos, se
deve ver sempre o Senhor Jesus, de
quem devemos ser pura transparência.
Enfim, aí está hoje São Paulo a passar
no meio de nós como uma criança
sem títulos nem ostentação, como
uma mãe que acalenta os seus filhos,
que lhes quer dar o Evangelho e a
própria vida, isto é, o tempo, a saúde,
as energias.

Leitura da Profecia de
Malaquias
(Mal 1, 14b – 2,2b.8-10)
Eu sou um grande Rei, diz
o Senhor do Universo, e o meu
nome é temível entre as
nações.
Agora, este aviso é para
vós, sacerdotes:
Se não Me ouvirdes, se não
vos empenhardes em dar
glória ao meu nome, diz o
Senhor do Universo, mandarei
sobre vós a maldição.
Vós desviastes-vos do
caminho, fizestes tropeçar
muitos na lei e destruístes a

aliança de Levi, diz o Senhor
do Universo.
Por isso, como não seguis
os meus caminhos e fazeis
acepção de pessoas perante a
lei, também Eu vos tornarei
desprezíveis e abjectos aos
olhos de todo o povo.
Não temos todos nós um
só Pai?
Não foi o mesmo Deus que
nos criou?
Então
porque
somos
desleais uns para com os
outros, profanando a aliança
dos nossos pais?
Palavra do Senhor

Salmo responsorial (130)
Guardai-me junto de Vós,
na vossa paz, Senhor, na vossa
paz, Senhor.
Leitura da Primeira
Epístola do apóstolo São
Paulo aos Tessalonicenses
(1 Tes 2, 7b-9.13)

Fizemo-nos pequenos no
meio de vós.
Como a mãe que acalenta
os filhos que anda a criar,
assim nós também, pela viva
afeição que vos dedicamos,
desejaríamos
partilhar
convosco, não só o Evangelho
de Deus, mas ainda a própria
vida, tão caros vos tínheis
tornado para nós.
Bem vos lembrais, irmãos,
dos nossos trabalhos e
canseiras.
Foi a trabalhar noite e dia,
para não sermos pesados a
nenhum de vós, que vos
pregamos o Evangelho de
Deus.
Por isso, também nós
damos graças a Deus sem
cessar, porque, depois de
terdes ouvido a palavra de
Deus por nós pregada, vós a
acolhestes, não como palavra
humana, mas como ela é
realmente, palavra de Deus,
que permanece activa em vós,
os crentes.
Palavra do Senhor
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Aleluia, Aleluia, Aleluia
Um só é o vosso pai, o Pai
celeste; um só é o vosso
mestre, Jesus Cristo.
Aleluia, Aleluia, Aleluia

Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo segundo
São Mateus (Mt 23, 1-12)
Naquele tempo, Jesus
falou à multidão e aos
discípulos, dizendo:
«Na cadeira de Moisés
sentaram-se os escribas e os
fariseus.
Fazei e observai tudo
quanto vos disserem, mas não
imiteis as suas obras, porque
eles dizem e não fazem.
Atam fardos pesados e
põem-nos aos ombros dos
homens, mas eles nem com o
dedo os querem mover.
Tudo o que fazem é para
serem vistos pelos homens:
alargam os filactérios e
ampliam as borlas; gostam do
primeiro lugar nos banquetes
e dos primeiros assentos nas

sinagogas, das saudações nas
praças públicas e que os
tratem por ‘Mestres’.
Vós, porém, não vos
deixeis tratar por ‘Mestres’,
porque um só é o vosso
Mestre e vós sois todos
irmãos.
Na terra não chameis a
ninguém vosso ‘Pai’, porque
um só é o vosso pai, o Pai
celeste.
Nem vos deixeis tratar por
‘Doutores’, porque um só é o
vosso doutor, o Messias.
Aquele que for o maior
entre vós será o vosso servo.
Quem se exalta será
humilhado e quem se humilha
será exaltado».
Palavra da salvação

Oração dos fiéis:
- Escutai, Senhor, a nossa
oração.
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Agenda da semana
Dia

Data

4ª

08/11

Hora

21:00
09:00
/
18:30

5ª

09/11
16:00
21:30

6ª

10/11

D

12/11

21:30
11:00

Conselho Paroquial Pastoral –
20 Novembro às 21:30

Acontecimento

• Reunião de
Baptismos
• Exposição
Santíssimo
Sacramento
c/ Bênção de
Objectos
• Conferência
Vicentina
• Reunião de
Leitores
• Reunião de
Acólitos
• Celebração
de Baptismos

*Ofertório
Obras
de
Manutenção da Igreja (Outubro) –
822,41€
*Ofertório “Missões”- 950,70€
*Ofertório “Conferência
Vicentina” – 984,88€

MAGUSTO – 12 Novembro
15:00 – Terço (catequese)
15:30 – Animação musical
16:00 – Magusto

CONSELHO PAROQUIAL PASTORAL
PROFÉTICO (Palavra)
•
Catequese Infância
•
Catequese Adolescência
•
Grupo de Baptismos
•
Agrupamento C.N.E.
•
Grupos Bíblicos
LITÚRGICO (Celebração)
•
Ministros da Comunhão
•
Leitores
•
Acólitos
•
Grupo Coral Crianças
•
Grupo Coral Jovens
•
Grupo Coral Adultos
•
Zeladoras dos Altares
COMUNITÁRIO (Caridade)
•
Conferência Vicentina
•
Zeladoras Sagrado Coração de
Jesus
•
Zeladoras S. José
•
Movimento Schönstat
•
Confraria das Almas
•
Grupo LIAM
•
Grupo Imaculado Coração de
Maria
•
Legião de Maria
•
Comissão de Obras
•
Zeladoras Sagrada Família
•
Zeladoras Nª Sª Perpétuo
Socorro
•
Equipa do Bar
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