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“João veio a vós num caminho da justiça e não acreditastes nele”
26º Domingo do Tempo Comum - Encerramento do Mês da Bíblia - Dia Nacional da Bíblia

No Dia Nacional da Bíblia,
rezemos para que todos os fiéis sejam
motivados ao conhecimento e ao amor
aos livros sagrados, de tal forma que
mantenham o hábito de ler todos os

dias, piedosa e atentamente, a Palavra
de Deus revelada nas Escrituras.

Primeira Leitura (Ez 18,25-28)

Leitura da Profecia de Ezequiel

Assim diz o Senhor: 25 “Vós andais
dizendo: A conduta do Senhor não é
correta. Ouvi, vós da casa de Israel: É
a minha conduta que não é correta, ou
antes é a vossa conduta que não é
correta? 26Quando um justo se desvia
da justiça, pratica o mal e morre, é por
causa do mal praticado que ele morre.
27Quando um ímpio se arrepende da
maldade que prat i cou e  observa o
direito e a justiça, conserva a própria
v ida .  28Ar rependendo-se  de  todos  os  seus
pecados, com certeza viverá; não morrerá”. -
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 24(25)

R. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e
compaixão!
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e
faze i -me conhecer  a  vossa  es t rada!  Vossa
verdade me oriente e me conduza, porque sois o
Deus da minha salvação; em vós espero, ó Senhor,
todos os dias!

2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a
vossa compaixão que são eternas! Não recordeis
os  meus  pecados  quando jovem,  nem vos
lembreis de minhas faltas e delitos! De mim
lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois
bondade sem limites, ó Senhor!

3. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao
bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes
na jus t i ça ,  e  aos  pobres  e le  ens ina  o  seu
caminho.

Segunda Leitura (Fl 2,1-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses

Irmãos: 1Se existe consolação na vida em Cristo,
se  ex is te  a lento  no mútuo amor,  se  ex is te
comunhão no Esp í r i to ,  se  ex is te  te rnura  e
compaixão, 2tornai  então completa a minha
alegria: aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo
amor; vivei em harmonia, procurando a unidade.
3Nada façais por competição ou vanglória, mas,
com humildade, cada um julgue que o outro é mais
importante 4e não cuide somente do que é seu,
mas também do que é do outro. 5Tende entre vós
o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus.
6Jesus Cristo, existindo em condição divina, não
fez do ser igual a Deus uma usurpação, 7mas
esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição
de escravo e tornando-se igual aos homens.
Encontrado com aspecto humano, 8humilhou-se
a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte,
e morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou acima
de tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo
nome. 10Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se
dobre no céu, na terra e abaixo da terra, 11e toda
língua proclame: “Jesus Cristo é o Senhor “ – para
a glória de Deus Pai. - Palavra do Senhor.

Aspirando aos mesmos sentimentos que animaram Jesus, pomo-nos diante da ternura e da
compaixão de Deus, que acolhe pobres e pecadores. Não o nosso falar, mas o nosso agir é que

demonstra se cumprimos a vontade do Pai. Neste dia da Bíblia, lembramos que ela ilumina nossa
vida e nos aponta o caminho do reino.

Evangelho (Mt 21,28-32)

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

Naquele tempo, Jesus disse aos
sacerdotes e anciãos do povo: 28"Que vos
parece? Um homem tinha dois filhos.
Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: ‘Filho,
vai trabalhar hoje na vinha!’ 29O filho
respondeu: ‘Não quero’. Mas depois
mudou de opinião e foi. 30O pai dirigiu-se
ao outro filho e disse a mesma coisa.
Este respondeu: ‘Sim, senhor, eu vou’.
Mas não foi. 31Qual dos dois fez a vontade

do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo
responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse:
“Em verdade vos digo, que os cobradores de
impostos e as prostitutas vos precedem no Reino
de Deus. 32Porque João veio até vós, num caminho
de just iça, e vós não acreditastes nele. Ao
contrár io, os cobradores de impostos e as
prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo
isso, não vos arrependestes para crer nele”. -
Palavra da Salvação.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
29 – S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael Arcanjos, festa –
Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12ª; Sl 137 (138),1-2a.
2bc-3.4-5 (R/. 1c); Jo 1,47-51
30 – S. Jerônimo – Jó 3,1-3.11-17.20- 23; Sl 87(88), 2-3.
4-5. 6.7-8 (R/. 3a); Lc 9, 51-56
01 – Sta. Teresinha do Menino Jesus: Jó 9,1-12.14-16;
Sl 87 (88),10bc-11.12-13.14-15 (R/. 3a); Lc 9,57-62
02 – Santos Anjos da Guarda – Ex 23,20-23; Sl 90 (91),
1-2.3-4.5-6.10-11 (R/. 11); Mt 18,1-5.10
03 – Bvs. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e
Comps. – Jó 38,1.12-21; 40,3-5; Sl 138 (139),1-3.7-8.
9-10.13-14ab (R/. 24b); Lc 10,13-16
04 – S. Fran-cisco de Assis: Jó 42, 1-3.5-6.12-16;
Sl 118(119), 66. 71. 75. 91.125.130 (R/. 135a); Lc 10,
17-24
05 – S. Benedito, o Negro – Is 5,1-7; Sl 79(80), 9 e 12.
13-14. 15-16. 19-20 (R/. Is 5,7a); Fl 4, 6-9; Mt 21, 33-43

“O Senhor nunca se cansa de
perdoar. Nós é que nos cansamos de
pedir perdão. Temos de aprender a

ser misericordiosos com todos.”
Papa Francisco
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
    Dia     Horário                              Atividade

16h30
19h

15h
20h15

14h
20h

14h
15h
20h

20h

09h30

13h30
18h

08h
09h
09h
09h30
10h30
19h

Reunião do Conselho Geral de Pastoral - C.G.P.
Missa Solene com Imposição da Palavra - Matriz

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz
Curso Bíblico

Expediente normal

Não haverá expediente na Matriz
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Reunião: Pastoral da Saúde
Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges
Missa - Nossa Senhora da Luz - Bênção das velas

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e Ministros

Catequese de 1ª Eucaristia e Reunião de Pais/
Responsáveis dos catequizandos
Bazar Beneficente- Comunidade Santa Edwiges
Missa -  Nossa Senhora da Defesa

27º Doming27º Doming27º Doming27º Doming27º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz
Missa - Comunidade Santa Edwiges
Ginástica da 3ª Idade - Matriz
Encontro - Perseverança e Jovens
Missa - Matriz
Missa - Matriz

HOJE

29 Seg

30 Ter

01 Qua

02 Qui

03 Sex

04 Sab

05 Dom

AGENDA - Outubro
07/10 - 20h30 - Terço dos Homens
11/10 - 13h30 - Curso de noivos - matriz
11/10 - 14h - curso de preparação - batismo
11/10 - 19h - Celebração do batismo - matriz
12/10 - Almoço comunitário

Festa de santa edwigesFesta de santa edwigesFesta de santa edwigesFesta de santa edwigesFesta de santa edwiges
16/10- 11h: Missa com bênção de Objetos e Rosas

  15h: Missa com Bênção e Unção aos Enfermos
  20h: Missa Solene com bênção das rosas

quermesse o dia todoquermesse o dia todoquermesse o dia todoquermesse o dia todoquermesse o dia todo
18/10- 15h: Bênção dos veículos

  18h: Missa
QuermesseQuermesseQuermesseQuermesseQuermesse

19/10 - 11h: MIssa
    12h: Almoço com Macarronada - Pernil
   - Churrasco - Bebidas e sobremesas

19/10 - 15h - Missa de Mandatação dos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
29 – Vanessa de Rosa Manzano
30 – Jandira Lorena de Lima
01 – Auxiliadora Maria Lanzeti
01 – Esmeralda R. de Barros Pereira
01 – Maria Inácio Santos Macedo
02 – Aurélio Cesar Nogueira
02 – Helena Alves Nogueira
02 – Janaina Ibiapina Fernandes
02 – Maria José da Silveira Simões ( * )
02 – Valdete F. Miranda
03 – Antônio Alves Teixeira
04 – Ana Carolina Cortezi
04 – Dinah Pereira
04 – Eliziane Rodrigues dos Santos
04 – Sidnéia Mazo Gimenez
05 – Elisa Bertolo Diz
05 – Lia Aparecida de Azevedo
05 – Marcos Vinicius Gil da Costa

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

Ensina-me, Senhor, os teus caminhos
Jesus, para nos instruir sobre nossas próprias

escolhas, conta-nos a parábola dos dois filhos que
mudaram de atitude. Deus nos fez livres. A salvação
que ele nos oferece é puro dom. Cabe a nós
responder “sim” ou “não” a esse convite. O livre-
arbítrio possibilita ao ser humano acolher em sua
vida o bom ou o mau caminho.

Há sempre a possibilidade de mudar de rumo.
É isso o que nos mostra o texto. Ambos os irmãos
mudaram de rumo. Um fez a vontade do pai e o
outro não.

Estar no rumo certo não é sinônimo de
segurança, pois podemos ser facilmente levados
para outro caminho se não nos mantivermos atentos
ao chamado constante de Deus. Por isso a
necessidade constante de conversão, porque não
estamos prontos.

E os que se acham “santos” são muitos, porém
facilmente propensos ao erro, mais do que os que
têm firme consciência das próprias limitações. Os
“santos” acabam afogando-se na sua soberba e se
fecham à graça divina. Ao contrário, os pecadores
são mais abertos para acolher a graça, pois confiam
apenas na misericórdia de Deus.

Fazer a vontade de Deus é muito mais acolhê-lo
na vida diária do que proclamar discursos vazios,
destituídos de testemunho de vida. Deus nos chama
constantemente a viver seu amor na doação total
de nossa vida ao irmão. Deve-se viver esse
chamado nos atos cotidianos, nas relações
interpessoais, nas próprias escolhas.

Fazendo assim, caminha-se na justiça e no
testemunho fidedigno do Reino de Deus.

(Fonte: Revista Vida Pastoral)

Terço dos Homens 
A missão do Terço dos Homens  é resgatar para o seio da Igreja de Cristo, homens de todas as idades, pois a presença

masculina na Igreja é imprescindível para a formação da família e de uma sociedade cristã. 
O Terço dos Homens é um exemplo de fé e devoção.  A oração do terço, além de nos conduzir para a oração, leva-nos a

meditar sobre os principais mistérios da redenção que Cristo nos oferece.
Com a meditação do mistério redentor, também lembramos Maria de Nazaré, que assumiu a maternidade divina fazendo a

vontade de Deus, dando-nos o Salvador. Este foi o jeito que o Pai escolheu para nos dar seu único Filho.
TERÇO DOS HOMENS  -  TODA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA DO MÊS  -  FAÇA A SUA PARTE, PARTICIPE.


