COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
A Comunidade

Solenidade de Todos os
Santos
Entrada
Eu vi a cidade santa
NCT.311
Apresentação dos Dons
Vós nos resgatastes – Az.O.
Depois da Comunhão
Bem-aventurados - NCT.731
Final
Nós somos as pedras vivas
NCT.346

25 OUTUBRO 2020 – N.º 714

A Palavra _________________________________________
Solenidade de Todos os Santos - Domingo, 1 de Novembro
Primeira Leitura - Apocalipse, 7.2-4, 9-12.
Segunda Leitura l.a Carta de S. João, 3.1-3.
Evangelho – São Mateus, 5.11-12a:
«Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n' O os discípulos e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino
dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e,
mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus
a vossa recompensa».

A Comunidade______________________________________
 Solenidade de Todos os Santos: Sábado, 31 de Outubro, missa às 19h.; Domingo, 1 de

Comemoração dos Fiéis
Defuntos
Entrada
Em Vós, Senhor
OC.86/ CLD.168
Apresentação dos Dons
Guardai-me junto de Vós
SR.164
Depois da Comunhão
Troquemos o instante – T.S.
Final
Dai-lhes, Senhor
CT.593/NCT.411.9
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Novembro, missas às 11h. e 18.30h..
 Comemoração dos Defuntos: Segunda-feira 2 de Novembro: missas às 11h. e 18.30h..

A Bíblia____________________________________________
686. Segundo a Carta aos Filipenses, qual foi o discípulo de São Paulo que foi por este
enviado e que esteve gravemente doente?
SOLUÇÃO – 685. Siquém ( Gen 34,2)

A Testemunha______________________________________
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco
10. Não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei o
seu nome por guia e inspiração, no momento da minha eleição para Bispo de Roma. Acho
que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia
integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e
trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos.
Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados.
Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era
um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com
Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são
inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na
sociedade e a paz interior.
11. O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para
categorias que transcendem a linguagem das ciências exactas ou da biologia e nos põem em
contacto com a essência do ser humano. Tal como acontece a uma pessoa quando se
enamora por outra, a reacção de Francisco, sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos
animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em
comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar às flores «convidando-as a
louvar o Senhor, como se gozassem do dom da razão». A sua reacção ultrapassava de longe
uma mera avaliação intelectual ou um cálculo económico, porque, para ele, qualquer
criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar
de tudo o que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, «enchendo-se da
maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas –
por mais desprezíveis que parecessem – o doce nome de irmãos e irmãs».

XXX Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro do Êxodo 22,20-26
"Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, porque sou misericordioso."
2ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Tessalonicenses 1,5c-l0
"Jesus, que nos livrará da ira que há-de vir."
Evangelho – São Mateus 22,34-40
"Amarás o teu próximo como a ti mesmo."

Celebramos o Trigésimo Domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra relembra que no centro da nossa vida como cristãos deve estar o
amor a Deus e ao próximo. A atenção ao outro constitui o acto de culto mais bem aceite pelo
Deus único e verdadeiro, Senhor da vida e da morte de todos os homens.
Na primeira leitura - do Livro do Êxodo -, somos confrontados com diversas
circunstâncias em que está em causa a justiça. Somos alertados para o facto de Deus não aceitar
essas situações, pois sem justiça não existe caridade e, por consequência, não existe amor ao
próximo.
Na segunda leitura - da Epístola aos Tessalonicenses -, o apóstolo São Paulo recorre, de
novo, ao exemplo de uma comunidade cristã que, apesar de todas as hostilidades de que foi alvo,
soube seguir o caminho certo, tornando-se assim o exemplo
e a semente de fé para os outros cristãos.
No Evangelho de São Mateus, Jesus ao ser confrontado com a questão: "Mestre, qual é o
maior mandamento da Lei?", afirma de forma categórica que tudo se resume no amor a Deus e ao
próximo. Deste modo se cumpre a vontade do Senhor e se estabelece com os irmãos uma relação
constante de solidariedade e de partilha.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Que a tua Palavra, Senhor Jesus, nos liberte da sedução dos bens deste
mundo e nos abra o coração ao amor pelo próximo. Pedimos-Te, Senhor, que nos
concedas a graça do teu Espírito, para que possamos servir-te fielmente amando os
nossos irmãos, especialmente os mais necessitados e humildes.

2.ª Leitura – Senhor Jesus, nós Te bendizemos porque nos mostras o verdadeiro
caminho da vida. Tal como aconteceu àqueles a quem o apóstolo Paulo anunciou a tua
Palavra, ajuda-nos a tirar do nosso coração todos os ídolos deste mundo. Plasma a tua
Palavra no nosso coração para vivermos à tua imagem.
Evangelho – Senhor Jesus Cristo, o tempo da Lei e dos Profetas passou na história do
povo de Israel, que nos antecedeu na fé. Agora és Tu e a tua Palavra que nos movem
em cada dia. O nosso testemunho surge, neste mundo tão difícil em que vivemos, com
todas as resistências contrárias. Também Tu, no teu tempo, encontraste a oposição da
parte dos saduceus e dos doutores da Lei. Queremos amar-Te, Senhor, e reconhecer-Te
como o Deus único e verdadeiro. Ajuda-nos a superar as nossas indecisões e faz-nos
entender que não podemos amar-Te sem amar o próximo.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

