COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

Comum

Tempo

Entrada
Escutai, Senhor, a prece
CEC.II.112/3
Apresentação dos Dons
Senhor, Pai Santo - AC
Comunhão
Dá-nos um coração – CT.387
Aproximai-vos do Senhor
NCT.375/383
Depois da Comunhão
Eu cuidarei das minhas ovelhas
LD.76
Final
Bebei, se tendes sede – CPD.71

Horários
 Exposição e Bênção
do Santíssimo Sacramento:
5:º Feira, às 18.00h.
 Cartório Paroquial:
de 3:ª Feira a Sábado,
das 18.00h. às 19.00h.
 Celebração da Palavra
e Sagrada Comunhão:
de 2.ª a 6.ª feira, às 19.00h
 Celebração da Santa Missa:
- Sábados, às 19.00h.;
- Domingos, às 11.00h..

11 AGOSTO 2019 – N.º 656

A Palavra _________________________________________
Assunção de Nossa Senhora – Quinta-feira, 15 de Agosto
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Apocalipse 11,19ª; 12,1-6ª.10ab.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 15,20-27.
Evangelho – São Lucas 1,39-56:
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a
montanha, em direcção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia
do Espírito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na
verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de
alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto
lhe foi dito da parte do Senhor».
Maria disse então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em
Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva: de hoje em diante me
chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles
que O temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os
poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos
despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como
tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre».
Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses e depois regressou a sua casa.
Ano C - XX Domingo do Tempo Comum – 18 de Agosto
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Jeremias 38,4-6.8-10.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Hebreus 12,1-4.
Evangelho – São Lucas 12, 49-53:
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu vim trazer o fogo à terra e que
quero Eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um baptismo e estou ansioso até que
ele se realize. Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim
trazer a divisão. A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa: três contra dois e
dois contra três. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a
filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra».

A Comunidade______________________________________
MÊS DE AGOSTO:

 Celebrações da santa missa: às 19h. dos sábados e às 11h. dos domingos (de semana, às
19h., celebração da Palavra com Comunhão Eucarística).

PARÓQUIA DE
NOSSA SENHORA
DA BOA NOVA
LARGO DA IGREJA
2720-296 AMADORA
TELF.: 21 495 33 61
www.paroquia-reboleira.pt
paroquia.reboleira@gmail.com
Se desejar receber o boletim por e-mail faça o seu
pedido para: paroquia.reboleira@gmail.com

 Quinta-feira, 15, Solenidade de Nossa Senhora da Assunção: missa às 11h..
 Sexta-feira, 16, das 17h. às 18h., ensaio de cânticos litúrgicos (aberto a todos).
 Cartório Paroquial: das 18h. às 19 h. (de terça-feira a sábado, excepto na quinta-feira, dia 15).

A Bíblia____________________________________________
634. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, qual foi o rei que mandou matar o apóstolo
Tiago, irmão de João?
SOLUÇÃO - 633. 1.100 moedas (Jz 16.5).

XIX Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Profeta - Livro da Sabedoria 18,6-9
"Os justos seriam solidários nos bens e nos perigos."
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Hebreus 11,1-2.8-19
"A fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades
que não se vêem."
Evangelho – São Lucas 12,32-48
"A quem muito foi dado, muito será exigido; a quem muito foi
confiado, mais se lhe pedirá."

Celebramos o Décimo Nono Domingo do Tempo Comum.
Hoje somos convidados a permanecer vigilantes, disponíveis e atentos para acolher o
Senhor nos nossos corações. Vivemos todos neste mundo, em Vigília permanente até à
eternidade.
Na primeira leitura – do Livro da Sabedoria -, acolhemos a mensagem de que só seremos
felizes se formos fiéis aos valores de Deus. Para tal, é necessário estarmos vigilantes para
sabermos escolher entre aquilo que é passageiro e aquilo que é duradouro.
Na segunda leitura – da Carta aos Hebreus -, são-nos apresentados dois modelos de fé e de
confiança plena no futuro que o Senhor nos reserva: Abraão, que obedeceu à ordem suprema do
Senhor, sem saber para onde se dirigia; e Sara, sua esposa, que recebeu a graça, há muito
desejada, de se tornar mãe.
No Evangelho de São Lucas, é retomado o tema da vigilância. É nosso dever estarmos
atentos e preparados, pois não sabemos quando o Senhor virá para nos libertar; mantenhamo-nos
disponíveis para Lhe responder a qualquer momento.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – “Deus fiel, desde o tempo de Moisés e dos profetas, o teu povo Te dá
graças pela libertação pascal. Outrora foi pela saída do Egipto e a entrada na Terra
Prometida. Hoje, é pela Páscoa de Jesus, a Ressurreição. Nós Te pedimos pelos
pastores que têm por missão reavivar a fé pascal em cada domingo”.
2.ª Leitura – “Deus Pai, nós Te bendizemos por Abraão, Sara e todas as testemunhas
da fé ao longo dos séculos. Nós Te damos graças porque Te revelaste a eles,
anunciaste e renovaste as tuas promessas. Que o teu Espírito nos guie e nos inspire,
quando damos conta da nossa fé diante dos jovens”.
Evangelho – “Pai Nosso, nós Te bendizemos, porque nos deste o teu Reino. Ele é
para nós o tesouro inesgotável. Nós Te damos graças pelo teu Filho, nosso Mestre,
porque Ele veste o fato de serviço para nos acolher à sua mesa. Nós Te pedimos: pelo
teu Espírito, prende os nossos corações ao teu Reino, que Ele nos mantenha na
vigilância, atentos a preparar o teu regresso. Ensina-nos, pelo teu Espírito, a
sabedoria da vida e ajuda-nos, Senhor, a escolher alegremente a pobreza com Cristo,
amando-Te a Ti e aos nossos irmãos”.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

