
1| 1ª Comunhão  - 2º grupo da 1ª Comunhão – 
Domingo, 25 de Outubro, às 10H00.
2| Jovens - Sábado, 24 de Outubro, os Jovens animam 
a Eucaristia das 17H30.
3| Encontro Missionário
Este Domingo, dia 18 de Outubro, os Missionário 
Combonianos realizam o encontro Missionário das 14H30 às 
17H30. Terminam com a Eucaristia.

Outubro - Missionário
Senhor, Vós bem conheceis a fragilidade humana!
Bem sabeis o que é a dor, o cansaço, o medo, o peso da 
cruz.
Perante tantas dores deste mundo,
Envia-nos homens e mulheres capazes de curar, de se 
empenharem totalmente a aliviar os sofrimentos dos outros, 
de pedirem o Teu auxílio para nós,
quando já nada puderem fazer para nos confortarem na 
nossa dor.
Abençoa-os com as graças do Teu Espírito,
E torna-os incansáveis no serviço aos mais frágeis, 
àqueles que mais precisam de restabelecer a saúde, como 
verdadeiros cireneus, que nos ajudam a carregar a nossa 
cruz quando ela se torna mais pesada.
Por vossa Graça e maior Glória. Ámen.

S. João Paulo II e S. Martinho de Dume
22 de Outubro

“Estou feliz, sejam-no também vós. Não quero lágrimas. 
Rezemos juntos com satisfação. Na Virgem tudo confio 
felizmente. (...) Deixai-me ir para a Casa do Pai”.
S. João Paulo II

“À tristeza, se puderes, não lhe dês entrada no coração; se 
não puderes, não a ostentes no rosto”.
S. Martinho de Dume

Palavra de deUS
1ª Leitura [Is 45, 1.4-6]   
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para 

subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para 

abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada: «Por causa de 

Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e te dei 

um título glorioso, quando ainda não Me conhecias. Eu sou o Senhor e não há 

outro; fora de Mim não há Deus. Eu te cingi, quando ainda não Me conhecias, 

para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora de Mim não há outro. Eu 

sou o Senhor e mais ninguém».

Salmo - 95 (96)         Aclamai a glória e o poder do Senhor.

2ª Leitura [1 Tes 1, 1-5b]  
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai 

e no Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz estejam convosco. Damos continu-

amente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas 

orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e 

a firmeza da vossa esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de 

Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escol-

hidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas 

também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo.

Aclamação ao Evangelho    Vós brilhais como estrelas no mundo, 

ostentando a palavra da vida.

Evangelho [Mt 22, 15-21]  
Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de 

surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos, 

juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, sabemos que és 

sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preo-

cupares com ninguém, pois não fazes aceção de pessoas. Diz-nos o teu pare-

cer: É lícito ou não pagar tributo a César?» Jesus, conhecendo a sua malícia, 

respondeu: «Porque Me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo». 

Eles apresentaram-Lhe um denário e Jesus perguntou: «De quem é esta ima-

gem e esta inscrição?» Eles responderam: «De César». Disse-Lhes Jesus: «En-

tão, dai a César o que é de César  e a Deus o que é de Deus».

Para pensar “O primeiro a pedir desculpas, é o mais valente. O 

primeiro a perdoar, é o mais forte. O primeiro a esquecer, é o mais feliz”.     

      (Papa Francisco)

Diverte-te:  No tribuNal…!
Uma mulher foi presa por roubar no supermercado! Quando estava no tribu-

nal, o juiz perguntou-lhe: - O que é que roubou? 

Diz ela: - Uma lata de pêssegos. 

- Porque?  - Porque estava com fome. 

- E quantos pêssegos tinha a lata?  - Tinha 6! 

Diz o juiz: - Vou mandar prendê-la por seis dias, um dia por cada pêssego. Mas 

antes que o juiz pudesse terminar a sentença, o marido da senhora quis dar 

uma palavrinha ao juiz. O Juiz disse que sim, e perguntou o que queria ele 

dizer. 

- Sabe... é que ela também roubou uma lata, das grandes, de ervilhas!

i n f o r m a r
Comunidade Paroquial
de S. José de S. Lázaro

EUCARISTIA 
Segunda a Sexta 7H45; 18H30.
Sábado 7H45; 17H30. 
Domingo - 8H30; 11H30; 17H30. 

CONFISSÕES
No horário de atendimento. 

ORAÇÃO DO ROSÁRIO
Segunda a Sexta às 18h00; 
Sábado às 17H00.  Domingo às 16H45.

ADORAÇÃO DO SS.MO 
SACRAMENTO
Quinta das 17H30 às 18H30.

ATENDIMENTO
Segunda a Sexta das 17H às 18H30
Sábado das 16H30 às 17H30

http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiasaolazaro/
www.facebook.com/saolazaro.igreja
email: roberto.mariz@arquidiocese-braga.pt
Cón. Roberto Mariz   253 609 090 / 961 309 267
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