Ano XXI - N.º1230 - 12/11/2017

XXXIIº Domingo Tempo Comum – Ano A

O Evangelho deste Domingo XXXII do
Tempo Comum alude ao cenário do
casamento judaico tradicional. No
último dia dos festejos, depois do pôrdo-sol, o noivo, acompanhado pelos
seus amigos, à luz de tochas e ao som
de cânticos, formando um cortejo,
dirigia-se para a casa da noiva, que o
esperava, acompanhada pelas suas
amigas. Quando o cortejo do noivo
chegava ao seu destino, a noiva
abandonava a sua casa com as suas
amigas e formava-se então uma única
comitiva luminosa e ruidosa, que se
dirigia para a casa do noivo onde se
celebrava o casamento e tinha lugar o
banquete nupcial. Este noivo que
demora a vir é o Senhor. O tempo da
Sua demora é o tempo que, por graça,
nos é dado a todos para estarmos
sempre
prontos,
preparados
e
operosos. Afinal, as jovens insensatas
também sabiam bem o que era
necessário, tanto que acabaram por
cumprir o programa e chegar à meta.
Só que tarde e a más horas, e o
controlo já estava encerrado.

Leitura do Livro da Sabedoria
(Sab 6, 12-16)
A Sabedoria é luminosa e o
seu brilho é inalterável; deixase ver facilmente àqueles que
a amam e faz-se encontrar aos
que a procuram.
Antecipa-se e dá-se a
conhecer aos que a desejam.
Quem a busca desde a
aurora não se fatigará, porque
há-de encontrá-la já sentada à
sua porta.
Meditar sobre ela é
prudência consumada e quem
lhe consagra as vigílias
depressa ficará sem cuidados.

Procura por toda a parte os
que são dignos dela: aparecelhes nos caminhos, cheia de
benevolência, e vem ao seu
encontro em todos os seus
pensamentos.
Palavra do Senhor

Salmo responsorial (62)
A minha alma tem sede de
Vós, meu Deus.
Leitura da Primeira
Epístola do apóstolo São
Paulo aos Tessalonicenses
(1 Tes 4, 13-18)
Não queremos, irmãos,
deixar-vos na ignorância a
respeito dos defuntos, para
não vos contristardes como os
outros,
que
não
têm
esperança.
Se acreditamos que Jesus
morreu e ressuscitou, do
mesmo modo, Deus levará
com Jesus os que em Jesus
tiverem morrido.

Eis o que temos para vos
dizer, segundo uma palavra do
Senhor: Nós, os vivos, os que
ficarmos para a vinda do
Senhor, não precederemos os
que tiverem morrido.
Ao sinal dado, à voz do
Arcanjo e ao som da trombeta
divina, o próprio Senhor
descerá do Céu e os mortos
em
Cristo
ressuscitarão
primeiro.
Em seguida, nós, os vivos,
os que tivermos ficado,
seremos
arrebatados
juntamente com eles sobre as
nuvens, para irmos ao
encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre
com o Senhor. Consolai-vos
uns aos outros com estas
palavras.
Palavra do Senhor

Aleluia, Aleluia, Aleluia
Vigiai e estai preparados,
porque, na hora em que não
pensais, virá o Filho do
homem.
Aleluia, Aleluia, Aleluia
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Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo segundo
São Mateus (Mt 25, 1-13)
Naquele tempo, disse
Jesus aos seus discípulos a
seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode
comparar-se a dez virgens,
que,
tomando
as
suas
lâmpadas, foram ao encontro
do esposo.
Cinco eram insensatas e
cinco eram prudentes.
As insensatas, ao tomarem
as suas lâmpadas, não levaram
azeite consigo, enquanto as
prudentes, com as lâmpadas,
levaram azeite nas almotolias.
Como
o
esposo
se
demorava, começaram todas a
dormitar e adormeceram.
No meio da noite ouviu-se
um brado: ‘Aí vem o esposo;
ide ao seu encontro’.
Então,
as
virgens,
levantaram-se
todas
e
começaram a preparar as
lâmpadas.
As insensatas disseram às
prudentes: ‘Dai-nos do vosso
azeite,
que
as
nossas
lâmpadas estão a apagar-se’.

Mas
as
prudentes
responderam: ‘Talvez não
chegue para nós e para vós.
Ide antes comprá-lo aos
vendedores’.
Mas, enquanto foram
comprá-lo, chegou o esposo.
As
que
estavam
preparadas entraram com ele
para o banquete nupcial; e a
porta fechou-se.
Mais tarde, chegaram
também as outras virgens e
disseram: ‘Senhor, senhor,
abre-nos a porta’.
Mas ele respondeu:
‘Em verdade vos digo: Não
vos conheço’.
Portanto, vigiai, porque
não sabeis o dia nem a hora».
Palavra da salvação

Oração dos fiéis:
- Senhor, nós
confiança em Vós.

temos
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Agenda da semana
Dia

Data

Hora

21:00
2ª

13/11

5ª

16/11

6ª

17/11

21:30
09:00
/
18:30
21:30

Acontecimento

• Terço (Nicho
NªSª)
• Ministros da
Comunhão
• Exposição
Santíssimo
Sacramento

Conselho Paroquial Pastoral –
20 Novembro às 21:30

• Reunião de
Acólitos

*Ofertório “Missões”- 950,70€
*Ofertório “Conferência
Vicentina” – 984,68€

Espectáculo
18 de Novembro – 21:30
“Noite de Teatro”
2 entradas/5 revistas
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