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“Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.”
29º Domingo do Tempo Comum - Dia Mundial das Missões.

Nesta celebração demos glória ao Senhor da história, que nos concede seu Espírito para  vermos os
planos perversos das forças contrárias ao Reino. A Deus pertence a vida do povo, e não aos

poderes do mundo. Este dia mundial das missões, com o tema: “A missão no coração da fé cristã”,
recorda-nos a natureza missionária da Igreja e a necessidade de manifestarmos a todos o poder

transformador do Evangelho de Cristo.

PRIMEIRA LEITURA (Is 45,1.4-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
1Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu
Ungido: “Tomei-o pela mão para
submeter os povos ao seu domínio,
dobrar o orgulho dos reis, abrir
todas as portas à sua marcha, e
para não deixar trancar os portões.
4Por causa de meu servo Jacó, e de
meu eleito Israel, chamei-te pelo
nome; reservei-te, e não me
reconheceste. 5Eu sou o Senhor, não
existe outro: fora de mim não há
deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, 6para
que todos saibam, do oriente ao ocidente, que fora
de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há
outro. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 95/96

R. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao
Senhor Deus, ó terra inteira! Manifestai a sua glória
entre as nações e entre os povos do universo, seus
prodígios!

2. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais
terrível e maior que os outros deuses, porque um
nada são os deuses dos pagãos, foi o Senhor e nosso
Deus quem fez os céus.

3. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai
ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida
ao seu nome! Oferecei um sacrifício nos seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira,
estremecei diante dele! Publicai entre as nações:
“Reina o Senhor” pois os povos ele julga com justiça.

SEGUNDA LEITURA (1Ts 1,1-5b)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses.
1Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos
tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor
Jesus Cristo: a vós, graça e paz! 2Damos graças a
Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em
nossas orações. 3Diante de Deus, nosso Pai,
recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o
esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 4Sabemos,
irmãos amados por Deus, que sois do número dos
escolhidos. 5bPorque o nosso evangelho não chegou
até vós somente por meio de palavras, mas também
mediante a força que é o Espírito Santo; e isso, com
toda a abundância. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

EVANGELHO (Mt 22,15-21)

Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus.

Naquele tempo, 15os fariseus
fizeram um plano para apanhar
Jesus em alguma palavra. 16Então
mandaram os seus discípulos, junto
com alguns do partido de Herodes,
para dizerem a Jesus: “Mestre,
sabemos que és verdadeiro e que,
de fato, ensinas o caminho de Deus.
Não te deixas influenciar pela

opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas
aparências. 17Dize-nos, pois, o que pensas: É lícito
ou não pagar imposto a César?” 18Jesus percebeu a
maldade deles e disse: “Hipócritas! Por que me
preparais uma armadilha? 19Mostrai-me a moeda do
imposto!” Levaram-lhe então a moeda. 20E Jesus
disse: “De quem é a figura e a inscrição desta
moeda?” 21Eles responderam: “De César”. Jesus
então lhes disse: “Dai pois a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

A MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA
MUNDIAL DAS MISSÕES:

“A MISSÃO NO CORAÇÃO DA FÉ CRISTÃ”
O Dia Mundial das Missões , escreve o Papa, concentra-nos,

também este ano de 2017, na “pessoa de Jesus, o primeiro
e maior evangelizador”, que nos envia a anunciar, sem
cessar, o Evangelho do amor de Deus Pai, com a força do
Espírito Santo.

Este Dia Mundial das Missões nos convida a refletir
novamente sobre a missão no coração da fé cristã, pois, a
Igreja é, por sua natureza, missionária; caso contrário, deixa
de ser a Igreja de Cristo, passando a ser apenas uma
associação como muitas outras.

Por isso, somos convidados a interrogar-nos sobre
algumas questões que tocam a própria identidade cristã e
as nossas responsabilidades de fiéis, em um mundo ferido
por grandes frustrações e dilacerado por guerras fratricidas,
que envolvem, injustamente, sobretudo os inocentes.

Neste sentido, o Papa pergunta: “Qual é o fundamento
da missão? Qual é o coração da missão? Quais são as
atitudes vitais da missão? E nos responde: “A missão da
Igreja, destinada a todos os homens de boa vontade, funda-
se sobre o poder transformador do Evangelho”. Esta Boa
Nova é portadora de uma alegria contagiante, porque contém
e oferece vida nova, em Cristo ressuscitado!

Por conseguinte, a missão da Igreja não é propagar uma
ideologia religiosa, mas Jesus Cristo, que continua a
evangelizar e agir, que representa o kairós, um tempo propício
de salvação na história.

Por meio da proclamação do Evangelho, Jesus se
torna nosso contemporâneo, consentindo a quem o
acolhe com fé e amor, experimentar a força (continua...)

Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter
fome de pão ou de amizade. ( Sta. Teresa de Calcutá )
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

23 Seg

24 Ter

25 Qua

26 Qui

27 Sex

28 Sab

29 Dom

AGENDA  -  Outubro / Novembro
23/10 - Novena de Natal - 1ª Semana.
30/10 - Novena de Natal - 2ª Semana.
30/10 - 20h30 - Terço dos Homens.
02/11 - 10h e 19h: Missa de Finados / Nossa Sra.

da Luz - Bênção das velas.
05/11 - 09h30: Encontro de Jovens.
06/11 - Novena de Natal - 3ª Semana.
06/11 - 20h30: Terço dos Homens com familiares.
08/11 - 14h: Chá Bingo Beneficente.
12/11 - 12h: Almoço Comunitário.
13/11 - Novena de Natal - 4ª Semana.
17/11 - 20h: Missa - Sta. Isabel - Bênção das Rosas.
18/11 - 09h30: Reunião Pais Catequese.
18/11 - 13h30: Preparação para o Batismo
18/11 - 18h: Celebração do Batismo - Matriz.
20/11 - Novena de Natal - 5ª Semana.
23/11 - 20h: Formação Ministros.
25/11 - 20h30: Festa da Pizza.
26/11 - Festa de Cristo Rei.
26/11 - 18h: Hora Santa - Matriz.
27/11 - Novena de Natal - 6ª Semana.

L ITURGIA DIÁRIA (23 a 29/10)LITURGIA DIÁRIA (23 a 29/10)LITURGIA DIÁRIA (23 a 29/10)LITURGIA DIÁRIA (23 a 29/10)LITURGIA DIÁRIA (23 a 29/10)
23/10 – S. João de Capistrano (Presbítero)
Rm 4,20-25; Cânt.: Lc 1,69-75; Lc 12,13-21.

24/10 – Sto. Antônio Maria Claret (Bispo)
Rm 5,12.15b.17; Sl 39(40); Lc 12,35-38.

25/10 – Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão
Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc 12,39-48.

26/10 – Sto. Evaristo (Papa)
Rm 6,19-23; Sl 1,1-2.3.4.6; Lc 12,49-53.

27/10 – S. Frumêncio (Bispo)
Rm 7,18-25a; Sl 118(119); Lc 12,54-59.

28/10 – S. Simão e S. Judas Tadeu (Apóstolos)
Ef 2,19-22; Sl 18(19); Lc 6,12-19.

29/10 – S. Narciso (Bispo)
Ex 22,20-26; Sl 17(18); 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
25 – Anna Conceição Pires
25 – Rita de Cássia da Silva
26 – Anderson da Silva Gomes
27 – Irene Cordeiro de Lima Oliveira
28 – Santiago San Martin Moreira
29 – Angela Joberta Clauhs
29 – Maria de Fátima Souza Lima

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

“Hipócritas! Por que me preparais uma armadilha?”
O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus é livre frente às

ciladas dos adversários: “Dai a César o que é de César e a Deus o
que é de Deus”. Se dissesse que não era para pagar impostos a
César, Ele seria denunciado e preso. Se disse que deveriam pagar
imposto, Ele seria odiado por seu povo, que era explorado por Roma.

As palavras de Jesus são atuais no sentido de que
devemos decidir entre servir à lógica do sistema que privilegia o
mercado financeiro ou se vamos organizar a vida sob a lógica da
solidariedade, para suprir, em primeiro lugar, as necessidades reais
das pessoas pobres.

Por fim, somos chamados a depositarmos nossa confiança total
em Deus a quem pertence nossa vida.  (Frei Jorge Paulo Schiavini)

Dízimo é fonte de bênçãos e elo
de comunhão na comunidade.

O dízimo é prova de nossa
confiança em Deus.

(...continuação) transformadora do seu Espírito. A sua
ressurreição não é algo do passado, mas contém uma força
de vida, que penetra o mundo. O Evangelho é uma Pessoa:
Jesus Cristo.

O mundo precisa do Evangelho de Jesus Cristo e a
Igreja continua a sua missão, através de tantas testemunhas,
que, com coragem deram a própria vida, contribuindo para
superar os fechamentos, os conflitos, o racismo, o tribalismo
e promovendo a reconciliação, a fraternidade e a partilha
entre todos.

Em sua Mensagem, Francisco afirma que os “jovens”
são a esperança da missão. A pessoa de Jesus e a Boa
Nova continuam a fascinar muitos jovens, que buscam
percursos para concretizar a coragem e os ímpetos do
coração ao serviço da humanidade.

Aqui, o Papa recordou que a próxima Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará no Vaticano,
em 2018, terá como tema «Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional». Esta, disse, será uma ocasião providencial para
envolver os jovens na responsabilidade missionária comum,
que precisa da sua rica imaginação e criatividade.

Através de uma espiritualidade missionária profunda,
vivida dia-a-dia, e de um esforço constante de formação e
animação missionária, conclui o Papa, pode-se envolver
adolescentes, jovens, adultos, famílias, sacerdotes,
religiosos e religiosas, bispos, suscitando neles a obra
missionária.

Enfim, o Dia Mundial das Missões é uma ocasião propícia
para que o coração missionário das comunidades cristãs
possa, com a oração, o testemunho da vida e a comunhão
dos bens, dar resposta às graves e vastas necessidades da
evangelização, com a proteção de Maria, a Mãe da
evangelização!                                (Fonte: br.radiovaticana.va)
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Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Terço dos Homens

Curso: bordado, crochê, tricô, renda turca.

Não há expediente.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.
Formação Ministros

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros
e Membros de Pastorais.
Bingão Beneficente.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

30º Doming30º Doming30º Doming30º Doming30º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Hora Santa e Bênção das Águas.


