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“Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído”.
330 Domingo do Tempo Comum

Somos convidados pelo Senhor a permanecer firmes na fé em meio aos desafios que nos rodeiam.
Prevenidos contra as propostas que disseminam o medo e os enganos, trabalhemos com confiança
pela justiça e pela paz num mundo imerso em conflitos e intolerância. Este dia mundial dos pobres
nos lembra que a esperança dos pobres jamais se frustrará e também nos motiva a ser servidores

da vida e da felicidade sem fim.

Primeira Leitura: Ml 3,19-20
Leitura da profecia de Malaquias.
19Eis que virá o dia, abrasador como
fornalha, em que todos os soberbos
e ímpios serão como palha; e esse
dia vindouro haverá de queimá-los,
diz o Senhor dos exércitos, tal que
não lhes deixará raiz nem
ramo. 20Para vós, que temeis o meu
nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação em suas asas. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 97(98)
R. O Senhor virá julgar a terra
inteira; com justiça julgará.
1. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da
cítara suave! Aclamai, com os clarins e as
trombetas, ao Senhor, o nosso rei!
2. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o
mundo inteiro e toda gente! As montanhas e os
rios batam palmas e exultem de alegria.
3. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem,
vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com
justiça e as nações com equidade.

Segunda Leitura: 2 Ts 3,7-12
Leitura da segunda carta de São Paulo aos
Tessalonicenses.
Irmãos, 7bem sabeis como deveis seguir o nosso
exemplo, pois não temos vivido entre vós na
ociosidade. 8De ninguém recebemos de graça o pão
que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com
esforço e cansaço, de dia e de noite, para não
sermos pesados a ninguém. 9Não que não
tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos
apresentar-nos como exemplo a ser imitado. 10Com
efeito, quando estávamos entre vós, demos esta
regra: “Quem não quer trabalhar também não deve
comer”. 11Ora, ouvimos dizer que entre vós há
alguns que vivem à toa, muito ocupados em não
fazer nada. 12Em nome do Senhor Jesus Cristo,
ordenamos e exortamos a estas pessoas que,
trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio
pão. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 21,5-19
Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, 5algumas pessoas
comentavam a respeito do templo
que era enfeitado com belas pedras
e com ofertas votivas. Jesus
disse: 6"Vós admirais estas coisas?
Dias virão em que não ficará
pedra sobre pedra. Tudo será
destruído”. 7Mas eles perguntaram:
“Mestre, quando acontecerá isto? E
qual vai ser o sinal de que estas
coisas estão para acontecer?” 8Jesus
respondeu: “Cuidado para não serdes
enganados, porque muitos virão em
meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e ainda:

‘O tempo está próximo’. Não sigais essa
gente! 9Quando ouvirdes falar de guerras e
revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que
estas coisas aconteçam primeiro, mas não será
logo o fim”. 10E Jesus continuou: “Um povo se
levantará contra outro povo, um país atacará outro
país. 11Haverá grandes terremotos, fomes e pestes
em muitos lugares; acontecerão coisas pavorosas
e grandes sinais serão vistos no céu. 12Antes,
porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos
e perseguidos; sereis entregues às sinagogas e
postos na prisão; sereis levados diante de reis e
governadores por causa do meu nome. 13Esta será
a ocasião em que testemunhareis a vossa
fé. 14Fazei o firme propósito de não planejar com
antecedência a própria defesa; 15porque eu vos
darei palavras tão acertadas, que nenhum dos
inimigos vos poderá resistir ou rebater. 16Sereis
entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos,
parentes e amigos. E eles matarão alguns de
vós. 17Todos vos odiarão por causa do meu
nome. 18Mas vós não perdereis um só fio de cabelo
da vossa cabeça. 19É permanecendo firmes que ireis
ganhar a vida!” – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Terço
dos homens e das mulheres.

VENHA  REZAR  CONOSCO NA MATRIZ.

Na primeira Segunda-Feira do mês,
às 20h, Terço das Famílias.
Demais Segundas-feiras:

Mulheres às 18h e Homens às 20h.

Os pobres não são um problema,
mas um recurso para acolher e viver

a essência do Evangelho
= Papa Francisco =
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PPPPProgramação da Semanarogramação da Semanarogramação da Semanarogramação da Semanarogramação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades
17 Dom

18 Seg

19 Ter

20 Qua

21 Qui

22 Sex

23 Sab

24 Dom

09h
09h

15h
18h
20h

08h30
14h30
20h

13h
19h

14h
15h

15h

09h30
13h
18h

09h
09h

33º Doming33º Doming33º Doming33º Doming33º 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 o Sacramento do Crisma.

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

CRIARTE (Criança e Arte) até 10h.
CRIARTE (Criança e Arte) até 16h.
4º Enc. da Novena de Natal - Com N. Sra. da Defesa.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.
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 Primenira Eucaristia.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges. (Até 17h)
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
So len i dade  de  Nosso  Senho r  J e susSo l en i dade  de  Nosso  Senho r  J e susSo l en i dade  de  Nosso  Senho r  J e susSo l en i dade  de  Nosso  Senho r  J e susSo l en i dade  de  Nosso  Senho r  J e sus
C r i s to  RC r i s to  RC r i s to  RC r i s to  RC r i s to  Re i  do  Un ie i  do  Un ie i  do  Un ie i  do  Un ie i  do  Un i vvvvve re re re re r sososososo
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.
Encontro Missionário na Matriz com as pessoas
que vão receber o Sacramento do Crisma.

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:

Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
18 – Marilene Gil Leite
18 – Simone Cândido Bergallo
19 – Gislene Ferreira Alexandre ( * )
20 – Agenor Bellini ( * )
20 – Claudete Correia Ferreira
20 – Heloisa Donatti Adorno
21 – Maria Alzira Rodrigues
22 – Antônio do Nascimento
22 – Renata Berenguer
23 – Luana de Lurdes Belém
23 – Luiz Henrique Marzola
24 – Evandro Amorim ( * )
24 – Mercedes Caballal Sueiro
24 – Severino Pereira da Silva

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA (18 A 24/11/19)(18 A 24/11/19)(18 A 24/11/19)(18 A 24/11/19)(18 A 24/11/19)
18/11: Dedicação das Basílicas de São Pedro e

São Paulo (Apóstolos)
At 28,11-16.30-31; Sl 118(119); Lc 18,35-43.

19/11: Ss. Roque González, Afonso Rodrigues e
João del Castillo (Presbíteros, Mártires)

2Mc 6,18-31; Sl 3; Lc 19,1-10.

20/11: Sto. Edmundo (Rei e Mártir)
2Mc7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28.

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

22/11: Sta. Cecília (Virgem, Mártir)
1Mc 4,36-37.52-59; 1Cr 29; Lc 19,45-48.

23/11: S. Clemente I (Papa, Mártir) S.
Columbano (Abade)
1Mc 6,1-13; Sl 9; Lc 20,27-40.

24/11: Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo;
Sto. André Dung-Lac e Comps. (Mártires)

2Sm 5,1-3; Sl 121(122); Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.

07/12 Sab 18h: Missa - Nossa Senhora da Defesa.
19h: Missa com Crisma na Matriz -  Adultos

participantes da Ação Missionária.
20h: Jantar no Salão Paroquial.

14/12 Sab: DIA DE AÇÃO SOCIAL ENTRE
 IGREJAS IRMÃS.

15/12 Dom 19h: Missa - Celebração do
31ºAniversário de Ordenação Sacerdotal
do Pe. Paulo Cesar Gil.

Eu lhes darei palavras de sabedoria.
Quando o Evangelho de Lucas foi escrito, a cidade

de Jerusalém e o templo já tinham sido destruídos pelos
romanos e as perseguições contra os seguidores de
Jesus já estavam acontecendo, tais como descritos no
texto de hoje. É próprio da literatura apocalíptica tomar
fatos do passado e apresentá-los como se ainda não
tivessem acontecido. A finalidade desse tipo de
linguagem é animar e fortalecer a resistência dos que
são perseguidos.

Diante desses fatos, Jesus alerta seus fiéis seguidores
a não se deixar enganar por falsos pregadores e, além
disso, mostra-lhes que tudo passa, mas ainda não será
o fim de tudo. Em meio às dificuldades e perseguições,
é preciso firmeza na caminhada para não sucumbir e para
continuar dando testemunho e reafirmando a fé.

O discípulo e a discípula de Jesus não podem ficar
de braços cruzados olhando para o céu, mas são
convidados a assumir o compromisso para que floresça
o mundo novo da justiça, da paz e do amor, lembrando
que Deus está no comando da história da humanidade.
O Vaticano II nos alerta para estar atentos aos sinais dos
tempos e a interpretá-los à luz do Evangelho.
(Dia a dia com o Evangelho 2019 - Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

Oração do Dizimista
Senhor dá-me inteligência, para entender
o que é o dízimo; coragem para vencer o
egoísmo e doar alegremente meu dízimo;
compreensão para perceber o verdadeiro

significado da prática da partilha;
sabedoria para não me apegar demais aos

bens materiais; discernimento para
compreender o sentido da gratidão a Deus;
fé para acreditar que Deus ama a quem dá

com alegria.  Amém!


