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“Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória.”
33º Domingo do Tempo Comum

Participar da Eucaristia significa nos dispormos a perceber os sinais do Reino entre nós.
É preciso estar sempre alertas para não sermos surpreendidos pelas tribulações. Vamos celebrar o

Senhor, nosso refúgio, que se revela na assembleia reunida e nos acontecimentos cotidianos.
Neste Dia Mundial dos Pobres, clamemos a ajuda de Deus para sabermos defender a dignidade dos

seus filhos e filhas desvalidos.

Primeira Leitura: Daniel 12,1-3
Leitura da profecia de Daniel.
1"Naquele tempo se levantará
Miguel, o grande príncipe, defensor
dos filhos de teu povo; e será um
tempo de angústia, como nunca
houve até então, desde que
começaram a existir nações. Mas,
nesse tempo, teu povo será salvo,
todos os que se acharem inscritos
no livro. 2Muitos dos que dormem no
pó da terra despertarão, uns para
a vida eterna, outros para o opróbrio
eterno. 3Mas os que tiverem sido
sábios brilharão como o firmamento;
e os que tiverem ensinado a muitos homens os
caminhos da virtude brilharão como as estrelas, por
toda a eternidade.” – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 15(16)
R. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
1. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu
destino está seguro em vossas mãos! Tenho sempre
o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu
lado, não vacilo.
2. Eis por que meu coração está em festa, † minha
alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso
está tranquilo; pois não haveis de me deixar entregue
à morte nem vosso amigo conhecer a corrupção.
3. Vós me ensinais vosso caminho para a vida; † junto
a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria
ao vosso lado!

Segunda Leitura: Hebreus 10,11-14.18
Leitura da carta aos Hebreus.
11Todo sacerdote se apresenta diariamente para
celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos
sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. 12Cristo,
ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício
único pelos pecados, sentou-se para sempre à
direita de Deus. 13Não lhe resta mais senão esperar
até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus
pés.  14De fato, com esta única oferenda, levou à
perfeição definitiva os que ele santifica. 18Ora, onde
existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado.
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Marcos 13,24-32
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.
Naquele tempo, Jesus disse a seus
discípulos: 24"Naqueles dias, depois da grande
tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará
mais, 25as estrelas começarão a cair do céu e as forças
do céu serão abaladas. 26Então vereis o Filho do
homem vindo nas nuvens com grande poder e

DIA MUNDIAL DO POBRE
«Este pobre clama e o Senhor o escuta» (Sal 34, 7).

Façamos também nossas estas palavras do
Salmista, quando nos vemos confrontados com as mais
variadas condições de sofrimento e marginalização em
que vivem tantos irmãos e irmãs, que nos habituamos a
designar com o termo genérico de «pobres». O autor de
tais palavras não é alheio a esta condição; antes pelo
contrário, experimenta diretamente a pobreza e, todavia,
transforma-a num cântico de louvor e agradecimento ao
Senhor. Hoje, este Salmo permite-nos também a nós,
rodeados por tantas formas de pobreza, compreender
quem são os verdadeiros pobres para os quais somos
chamados a dirigir o olhar a fim de escutar o seu clamor
e reconhecer as suas necessidades.

Nele se diz, antes de mais nada, que o Senhor escuta
os pobres que clamam por Ele e é bom para quantos, de
coração dilacerado pela tristeza, a solidão e a exclusão,
n’Ele procuram refúgio. Escuta todos os que são
espezinhados na sua dignidade e, apesar disso, têm a
força de levantar o olhar para o Alto a fim de receber luz e
conforto. Escuta os que se veem perseguidos em nome
duma falsa justiça, oprimidos por políticas indignas deste
nome e intimidados pela violência; e contudo sabem que
têm em Deus o seu Salvador. O primeiro elemento que
sobressai nesta oração é o sentimento de abandono e
confiança num Pai que escuta e acolhe. Sintonizados com
estas palavras, podemos compreender mais
profundamente aquilo que Jesus proclamou com a bem-
aventurança «felizes os pobres em espírito, porque deles
é o Reino do Céu» (Mt 5, 3).

Neste dia, sintamo-nos todos devedores para com
eles, a fim de que, estendendo reciprocamente as mãos
uns para os outros, se realize o encontro salvífico que
sustenta a fé, torna concreta a caridade e habilita a
esperança a prosseguir segura no caminho rumo ao
Senhor que vem.

Da Mensagem do Papa Francisco para o II Dia Mundial dos Pobres.

glória. 27Ele enviará os anjos aos
quatro cantos da terra e reunirá os
eleitos de Deus de uma extremidade
à outra da terra. 28Aprendei, pois, da
figueira esta parábola: quando seus
ramos ficam verdes e as folhas
começam a brotar, sabeis que o
verão está perto. 29Assim também,
quando virdes acontecer essas
coisas, ficai sabendo que o Filho do
homem está próximo, às
portas. 30Em verdade vos digo, esta
geração não passará até que tudo
isso aconteça. 31O céu e a terra
passarão, mas as minhas palavras
não passarão. 32Quanto àquele dia

e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o
Filho, mas somente o Pai”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
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L ITURGIA DIÁRIA (19 A 25/11/18)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/11/18)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/11/18)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/11/18)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/11/18)
19/11: Ss. Roque González, Afonso Rodriguez e
João del Castillo (Presbíteros, Mártires)
Ap 1,1-4.2,1-5; Sl 1; Lc 18,35-43.

20/11: Sto. Edmundo (Rei e Mártir)
Ap 3,1-6.14-22; Sl 14(15); Lc 19,1-10.

21/11: Apresentação de Nossa Senhora
Zc 2,14-17; Lc 1; Mt 12,46-50.

22/11: Sta. Cecília (Virgem, Mártir)
Ap 5,1-10; Sl 149; Lc 19,41-44.

23/11: S. Clemente I (Papa, Mt); S. Columbano (Ab)
Ap 10,8-11; Sl 118(119); Lc 19,45-48.

24/11: Sto. André Dung-Lac (Presb e Comps. Mts.)
Ap 11,4-12; Sl 143(144); Lc 20,27-40.

25/11: Sta. Catarina de Alexandria (Virgem, Mártir)
Dn 7,13-14; Sl 92(93); Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
19 – Gislene Ferreira Alexandre ( * )
20 – Agenor Bellini ( * )
20 – Emília Criado Garcia
20 – Heloisa Donatti Adorno
21 – Maria Alzira Rodrigues
22 – Antônio do Nascimento
22 – Renata Berenguer
23 – Luana de Lurdes Belem
23 – Luiz Henrique Marzola
24 – Evandro Amorim ( * )
24 – Gleidys Valerini Merguliano
24 – Mercedes Carballal Sueiro
24 – Severino Pereira da Silva
25 – Maria das Graças R. Lira
25 – Nair Souza Silva

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

Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades
HO JEHO JEHO JEHO JEHO JE

19 Seg

20 Ter

21 Qua

22 Qui

23 Sex

24 Sab

25 Dom

09h

15h
20h30

13h

09h
14h
15h

15h

09h30
13h
15h
18h

09h
15h

33º Doming33º Doming33º Doming33º Doming33º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa -     Comunidade Santa Edwiges.

Missa / Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.
Terço dos homens.

Dia Nacional da Consciência Negra.Dia Nacional da Consciência Negra.Dia Nacional da Consciência Negra.Dia Nacional da Consciência Negra.Dia Nacional da Consciência Negra.

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Acupuntura (Até 11h30).
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração:  Novena de Natal Novena de Natal Novena de Natal Novena de Natal Novena de Natal -
Comunidade Sta. Edwiges.

Missa na Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Segunda Sessão da Assembléia Paroquial.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.

34º Doming34º Doming34º Doming34º Doming34º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Solenidade de Nosso Senhor Jesus CristoSolenidade de Nosso Senhor Jesus CristoSolenidade de Nosso Senhor Jesus CristoSolenidade de Nosso Senhor Jesus CristoSolenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo
RRRRRei  do Unie i  do Unie i  do Unie i  do Unie i  do Uni vvvvvererererer sososososo.....
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa -     Comunidade Santa Edwiges.
Terceira Sessão da Assembéia Paroquial.

AAAAAGENDGENDGENDGENDGENDAAAAA: Nov: Nov: Nov: Nov: Nov. / Dez.. / Dez.. / Dez.. / Dez.. / Dez.
24/11 Sab 15h: Segunda Sessão da Assembléia

Paroquial do Sínodo Arquidiocesano.
25/11 Dom 15h: Terceira Sessão da Assembléia

Paroquial do Sínodo Arquidiocesano.
01/12 Sab 20h: Festa da Pizza.
09/12 Dom 10h30: Celebração do 30º Aniversário
de Ordenação Sacerdotal do Pe. Paulo Cesar Gil.
09/12 Dom 19h: Celebração das Bodas de Prata
Sacerdotais do Pe. Luis I. Molento (Pe. Luisinho).

Passará o céu e a terra,
minhas palavras não passarão.

Ao nos aproximarmos do fim de mais um ano litúrgico,
a Igreja nos convida a meditarmos de modo mais profundo
sobre a nossa própria caminhada de fé.

Hoje, sufocados pelo stress do mundo moderno,
mergulhados na superficialidade das relações, perdemos
a capacidade de percepção, de “ler nas entrelinhas” dos
acontecimentos da vida e da natureza. Jesus nos convida
a observarmos a figueira que, na sua simplicidade, é
portadora de sinais de transformação. Só com minha
sabedoria e atenção estes sinais podem ser percebidos.

O exemplo da figueira nos recorda que é necessário
estarmos af inados com as coisas de Deus, para
percebermos o novo que se instaura aos poucos, na vida
das pessoas, no mundo, em nossa própria existência,
trazendo novas perspectivas e renovando as esperanças.

Frei Sandro Roberto da Costa.

Festa daFesta daFesta daFesta daFesta da

PizzaPizzaPizzaPizzaPizza
Dia  1º  de  dezembroDia  1º  de  dezembroDia  1º  de  dezembroDia  1º  de  dezembroDia  1º  de  dezembro

a  partir  das  20h.a  partir  das  20h.a  partir  das  20h.a  partir  das  20h.a  partir  das  20h.
Adquira  o  seu  conviteAdquira  o  seu  conviteAdquira  o  seu  conviteAdquira  o  seu  conviteAdquira  o  seu  convite

e  participe  conosco.e  participe  conosco.e  participe  conosco.e  participe  conosco.e  participe  conosco.

“Somos todos iguais!”“Somos todos iguais!”“Somos todos iguais!”“Somos todos iguais!”“Somos todos iguais!”
Dia Nacional da Consciência Negra

= 20 de novembro =

A correta compreensão do DÍZIMO
leva-nos a não reduzi-lo à captação
de recursos, e sim ao crescimento

de nossa comunidade.


