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Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra?
290 Domingo do Tempo Comum  -  MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO.

Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária.

É sempre uma grande alegria nos reunirmos como Igreja, como discípulos missionários de nosso
Senhor Jesus Cristo. Neste dia dedicado às missões, somos convidados a renovar o nosso

compromisso missionário, a refletir e assumir a nossa missão de batizados e batizadas, tendo o
Mestre como nosso modelo perfeito: “Jesus percorria, então, todas as cidades e povoados,

ensinando em suas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino” (Mt 9,35).

Primeira Leitura: Êx 17,8-13
Leitura do livro do Êxodo.
Naque les  d ias ,  8os  amalec i tas
v ie ram atacar  Is rae l  em
Rafidim. 9Moisés disse a Josué:
“Escolhe a lguns homens e va i
combater contra os amalecitas.
Amanhã estarei, de pé, no alto da
colina, com a vara de Deus na
mão”. 10Josué fez o que Moisés lhe
t inha mandado e combateu os
amalecitas. Moisés, Aarão e Ur
subiram ao topo da colina. 11E,
enquanto Moisés conservava a mão levantada,
Israel vencia; quando abaixava a mão, vencia
Amalec. 12Ora, as mãos de Moisés tornaram-se
pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-
na debaixo dele para que se sentasse, e Aarão e
Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de
Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até o
pôr do sol, 13e Josué derrotou Amalec e sua gente
a fio de espada. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 120(121)
R. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do
Senhor que fez o céu e fez a terra.
1 Eu levanto os meus olhos para os montes: de
onde pode vir o meu socorro? “Do Senhor é que
me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e
fez a terra!”
2. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não
dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não
dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel!
3. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma
sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o
sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite.

Segunda Leitura: 2Tm 3,14-4,2
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo, 14permanece f irme naqui lo que
aprendeste e aceitaste como verdade; tu sabes de
quem o aprendeste. 15Desde a infância conheces as
Sagradas Escrituras: elas têm o poder de te
comunicar a sabedoria que    conduz à salvação
pela fé em Cristo Jesus. 16Toda a Escritura é
inspirada por Deus e úti l  para ensinar, para
argumentar, para corr igir  e para educar na
justiça, 17a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e qualificado para toda boa obra. 4,1Diante de Deus
e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e
os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa
e do seu reino, eu te peço com insistência: 2proclama
a palavra, insiste oportuna ou importunamente,
argumenta, repreende, aconselha, com toda a
paciência e doutrina. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 18,1-8
Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
Naque le  tempo,  1Jesus  contou
aos discípulos uma parábola, para
mostrar- lhes a necessidade de
rezar sempre e nunca desist ir,
dizendo: 2"Numa cidade havia um
juiz que não temia a Deus e não
respe i tava homem a lgum. 3Na
mesma cidade  havia uma viúva,
que v inha à  procura  do  ju i z ,
pedindo: ‘Faze-me justiça contra

o meu adversário!’ 4Durante muito tempo, o juiz
se recusou. Por fim, ele pensou: ‘Eu não temo a
Deus e não respeito homem algum. 5Mas esta
viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe
justiça, para que ela não venha a agredir-me!’” 
6E o Senhor acrescentou: “Escutai o que diz este
juiz injusto. 7E Deus não fará justiça aos seus
escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será
que vai fazê-los esperar? 8Eu vos digo que Deus
lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do
homem, quando vier, será que ainda vai encontrar
fé sobre a terra?” – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

20/10: Dia Mundial das Missões
Instituído pelo Papa Pio XI no dia 24 de abril

de 1926, o Dia Mundial das Missões é, para os
cristãos, um renovado convite para
agradecer a Deus o dom da fé e um apelo à
corresponsabilidade na evangelização hoje e
sempre, aqui e em todo o mundo. Na ocasião é
feita uma coleta pelas obras de evangelização e
pelas necessidades das igrejas mais carentes de
todos os países.

É um olhar universal, aberto a todo o mundo,
como aquele de Cristo que abraçava todos os
povos e grupos humanos, enquanto ordenava a
seus discípulos: “Ide pelo mundo e pregai o
Evangelho”. É o gri to de entusiasmo e de
esperança para que, “com a confiança que brota
da fé” (RMi 56) e com a força do Espírito Santo,
“protagonista da missão” (RMi 30), todo o batizado
se empenhe para que a Boa-nova de Jesus
chegue até os confins da terra.

Adaptado de Notícias dia a dia, CNBB, 13/10/2005.

O amor tudo ensina, pois a
dolorosíssima Paixão é obra de

infinito amor. (São Paulo da Cruz)
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Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades
20 Dom

21 Seg

22 Ter

23 Qua

24 Qui

25 Sex

26 Sab

27 Dom

09h

09h

15h
18h
20h

13h
19h

14h
15h

15h

09h30
13h
18h
20h30

09h
09h

29º Doming29º Doming29º Doming29º Doming29º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Encontro Missionário na Matriz com as pessoas
que vão receber Sacramentos.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço das mulheres.
Terço dos homens.

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

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração:     Comunidade Sta. Edwiges.

Missa na Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges. (Até 17h)
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Festa da Pizza.

30º Doming30º Doming30º Doming30º Doming30º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.
Encontro Missionário na Matriz com as pessoas
que vão receber Sacramentos.

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:
26/10 Sab 20h30: Festa da Pizza.

Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
21 - Eric Rodolfo Seabra Simões
22 - Carla Bernardes
24 - Adalberto Barbosa
25 - Anna Conceição Pires
25 - Rita de Cássia da Silva
27 - Ana Cláudia de Oliveira Santos
27 - Jéssica Riboldi Candian

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

L ITURGIA DIÁRIA (21 A 27/10/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/10/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/10/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/10/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/10/19)
21/10: Sto. Hilarião de Gaza (Abade)
Rm 4, 20-25; Cânt Lc 1,69-73-75.Lc 12, 13-21.

22/10: S. João Paulo II (Papa)
Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21; Sl 39(40); Lc 12, 35-38.

23/10: S. João de Capistrano (Presbítero)
Rm 6, 12-18; Sl 123(124); Lc 12, 39-48.

24/10: Sto. Antônio Maria Claret (Bispo)
Rm 6, 19-23; Sl 1; Lc 12, 49-53.

25/10: Sto. Antônio de Sant´Ana Galvão
Rm 7, 18-25a; Sl 118(119); Lc 12, 54-59.

26/10: Sto. Evaristo (Papa)
Rm 8, 1-11; Sl 23(24); Lc 13, 1-9.

27/10: S. Frumêncio (Bispo)
Eclo 35, 15b-17.20-22a;Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.16-18;
Lc 18, 9-14.

A fé sem obras é morta
Na caminhada para Jerusalém, Jesus continua

formando seus seguidores. O ensinamento deste
domingo é sobre a necessidade da oração e o
fortalecimento da fé. Essas duas realidades – oração
e fé – parecem andar juntas. O texto inicia com a oração
e conclui com a fé. O evangelista apresenta o caso
de uma pobre viúva, sem apoio de nenhum homem.

Viúva no tempo de Jesus é protótipo de pessoa
pobre, juntamente com órfãos e estrangeiros. Essa
viúva busca um juiz para que lhe faça justiça. Depois
de muita insistência, o juiz atende o apelo da mulher.
Como sempre, é muito dif íci l  os pobres serem
atendidos. Nesse sentido, vale a pena perguntar o
que fazemos diante das injustiças que se cometem
contra os empobrecidos todo santo dia. Oxalá eles
ainda mexam conosco!

O exemplo dessa pobre viúva deve nos incentivar
a depositar nossa confiança em Deus, justo juiz, e a
nunca esmorecer diante das necessidades dos
pobres. A fé pode enfraquecer quando deixamos de
orar e não nos solidarizar com os necessitados. A
oração e o engajamento no compromisso com o Reino
de Deus certamente fortalecerão nossa fé. Como nos
diz Tiago em sua carta: a fé sem obras é morta (2,26).
(Dia a dia com o Evangelho 2019 - Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

NOS MANANCIAIS DA IGREJA,TEU
DÍZIMO É FONTE DE EVANGELIZAÇÃO.

O DÍZIMO NÃO É UMA TROCA COM
DEUS,É NOSSA RESPOSTA DE

GRATIDÃO!

Eii iEi i iEi i iEi i iEi i i . . .  não se esqueça de reservar,. . .  não se esqueça de reservar,. . .  não se esqueça de reservar,. . .  não se esqueça de reservar,. . .  não se esqueça de reservar,
até 21/10,  seu convite para aaté 21/10,  seu convite para aaté 21/10,  seu convite para aaté 21/10,  seu convite para aaté 21/10,  seu convite para a

FESTA DA PIZZA.FESTA DA PIZZA.FESTA DA PIZZA.FESTA DA PIZZA.FESTA DA PIZZA.
Próximo sábado ,  26/ 10 ,  a  par t i rPróx imo sábado ,  26/ 10 ,  a  par t i rPróx imo sábado ,  26/ 10 ,  a  par t i rPróx imo sábado ,  26/ 10 ,  a  par t i rPróx imo sábado ,  26/ 10 ,  a  par t i r

das  20h30.das  20h30.das  20h30.das  20h30.das  20h30.

02/11 Sábado: FINADOS
09h e 18h: Missas na Igreja N. Sra. da Defesa.
10h30 e 19h: Missas na Matriz.

10/11 Dom 10h30: Batismo e Primeira Eucaristia de
adultos participantes da Ação Missionária.

10/11 Dom 12h: Almoço Comunitário.
07/12 Sab 18h: Missa - Nossa Senhora da Defesa.

19h: Missa com Crisma na Matriz -
adultos participantes da Ação Missionária.
20h: Jantar no Saláo Paroquial.

Novena de Natal
A Novena de Natal em nossa comunidade

terá início na semana de 21 a 27 de
outubro, e o encerramento será na

semana de 16 a 22 de dezembro.
Os encontros serão realizados nas casas

dos paroquianos.


