
Tempo Comum 2011
Semana XXXI

de 30 de out. a 5 de nov.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ORAÇÃO:  Vinde,  Espírito  Santo,  enchei  os 
corações dos  vossos  fiéis  e acendei  neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso 
Espírito e tudo será criado.
R: E renovareis a face da terra.

PROPOSTAS DE LEITURA (ver verso da flh.)

Domingo, 30/outubro Salmo 130 (131), 1.2.3 

2ª feira, 31/outubro Lucas 14, 12-14

3ª feira, 1/novembro Apocalipse, 7 2-4.9-14

4ª feira, 2/novembro Salmo 26 (27), 1-14

5ª feira, 3/novembro Lucas, 15, 1-10

6ª feira, 4/novembro Lucas 16, 1-8

Sábado, dia 5  Salmo 144 (145), 2-11

Domingo XXXII do Tempo Comum, 6 de novembro,

lê o    Salmo 62 (63), 2-8  e vai à Missa.

Oração espontânea e Pai Nosso.

ORAÇÃO  FINAL:  Pai,  reveste-me  de 
humildade e simplicidade, para que eu seja 
disponível  para  servir  o  meu  próximo,  na 
mais pura gratuitidade.
MISSAS – Semana XXXI do Tempo Comum
- 3ª feira – Dia de Todos os Santos=Dom.

10h, Ribamar; 11.15h,Marquiteira
- 4ª feira – Dia dos Fiéis Defuntos

9h– Marquiteira+procissão ao cemitério
10h – Ribamar+procissão ao cemitério

- 5ª feira – 09.00 Lausperene e às 20 h Missa
- 6ª feira - 09.30 h Marquiteira (1ª Sexta)

10.15 h Ribamar (1º Sexta-feira)
MISSAS - XXXII DOMINGO TEMPO COMUM
Sábado: 18.30 – Ribamar; 20.00 – Ventosa
Domingo: 10 h-Ribamar; 11.15h - Marquiteira

Começa a tua semana invocando o Senhor 
e pedindo-Lhe que te permita ficares na Sua 
presença.  Sabes  que  nem  sempre  é  fácil 
pois  há  muitas  coisas  que  solicitam a  tua 
atenção.  Procura  libertar-te  de  tudo  isso 
como quem tira a mochila das costas e se 
liberta do peso dos dias. Na certeza de que 
o  Senhor  nunca  te  deixa  só,  oferece-Lhe 
com alegria estes minutos de oração.

Tempo Comum 2011
Semana XXXI

de 30 de out. a 5 de nov.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ORAÇÃO:  Vinde,  Espírito  Santo,  enchei  os 
corações dos  vossos  fiéis  e acendei  neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso 
Espírito e tudo será criado.
R: E renovareis a face da terra.

PROPOSTAS DE LEITURA (ver verso da flh.)

Domingo, 30/outubro Salmo 130 (131), 1.2.3 

2ª feira, 31/outubro Lucas 14, 12-14

3ª feira, 1/novembro Apocalipse, 7 2-4.9-14

4ª feira, 2/novembro Salmo 26 (27), 1-14

5ª feira, 3/novembro Lucas, 15, 1-10

6ª feira, 4/novembro Lucas 16, 1-8

Sábado, dia 5  Salmo 144 (145), 2-11

Domingo XXXII do Tempo Comum, 6 de novembro,

lê o    Salmo 62 (63), 2-8  e vai à Missa.

Oração espontânea e Pai Nosso.

ORAÇÃO  FINAL:  Pai,  reveste-me  de 
humildade e simplicidade, para que eu seja 
disponível  para  servir  o  meu  próximo,  na 
mais pura gratuitidade.
MISSAS – Semana XXXI do Tempo Comum
- 3ª feira – Dia de Todos os Santos=Dom.

10h, Ribamar; 11.15h,Marquiteira
- 4ª feira – Dia dos Fiéis Defuntos

9h– Marquiteira+procissão ao cemitério
10h – Ribamar+procissão ao cemitério

- 5ª feira – 09.00 Lausperene e às 20 h Missa
- 6ª feira - 09.30 h Marquiteira (1ª Sexta)

10.15 h Ribamar (1º Sexta-feira)
MISSAS - XXXII DOMINGO TEMPO COMUM
Sábado: 18.30 – Ribamar; 20.00 – Ventosa
Domingo: 10 h-Ribamar; 11.15h - Marquiteira

Começa a tua semana invocando o Senhor 
e pedindo-Lhe que te permita ficares na Sua 
presença.  Sabes  que  nem  sempre  é  fácil 
pois  há  muitas  coisas  que  solicitam a  tua 
atenção.  Procura  libertar-te  de  tudo  isso 
como quem tira a mochila das costas e se 
liberta do peso dos dias. Na certeza de que 
o  Senhor  nunca  te  deixa  só,  oferece-Lhe 
com alegria estes minutos de oração.

Tempo Comum 2011
Semana XXXI

de 30 de out. a 5 de nov.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ORAÇÃO:  Vinde,  Espírito  Santo,  enchei  os 
corações dos  vossos  fiéis  e acendei  neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso 
Espírito e tudo será criado.
R: E renovareis a face da terra.

PROPOSTAS DE LEITURA (ver verso da flh.)

Domingo, 30/outubro Salmo 130 (131), 1.2.3 

2ª feira, 31/outubro Lucas 14, 12-14

3ª feira, 1/novembro Apocalipse, 7 2-4.9-14

4ª feira, 2/novembro Salmo 26 (27), 1-14

5ª feira, 3/novembro Lucas, 15, 1-10

6ª feira, 4/novembro Lucas 16, 1-8

Sábado, dia 5  Salmo 144 (145), 2-11

Domingo XXXII do Tempo Comum, 6 de novembro,

lê o    Salmo 62 (63), 2-8  e vai à Missa.

Oração espontânea e Pai Nosso.

ORAÇÃO  FINAL:  Pai,  reveste-me  de 
humildade e simplicidade, para que eu seja 
disponível  para  servir  o  meu  próximo,  na 
mais pura gratuitidade.
MISSAS – Semana XXXI do Tempo Comum
- 3ª feira – Dia de Todos os Santos=Dom.

10h, Ribamar; 11.15h,Marquiteira
- 4ª feira – Dia dos Fiéis Defuntos

9h– Marquiteira+procissão ao cemitério
10h – Ribamar+procissão ao cemitério

- 5ª feira – 09.00 Lausperene e às 20 h Missa
- 6ª feira - 09.30 h Marquiteira (1ª Sexta)

10.15 h Ribamar (1º Sexta-feira)
MISSAS - XXXII DOMINGO TEMPO COMUM
Sábado: 18.30 – Ribamar; 20.00 – Ventosa
Domingo: 10 h-Ribamar; 11.15h - Marquiteira

Começa a tua semana invocando o Senhor 
e pedindo-Lhe que te permita ficares na Sua 
presença.  Sabes  que  nem  sempre  é  fácil 
pois  há  muitas  coisas  que  solicitam a  tua 
atenção.  Procura  libertar-te  de  tudo  isso 
como quem tira a mochila das costas e se 
liberta do peso dos dias. Na certeza de que 
o  Senhor  nunca  te deixa  só,  oferece-Lhe 
com alegria estes minutos de oração.

Tempo Comum 2011
Semana XXXI

de 30 de out. a 5 de nov.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ORAÇÃO:  Vinde,  Espírito  Santo,  enchei  os 
corações dos vossos  fiéis  e acendei  neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso 
Espírito e tudo será criado.
R: E renovareis a face da terra.

PROPOSTAS DE LEITURA (ver verso da flh.)

Domingo, 30/outubro Salmo 130 (131), 1.2.3 

2ª feira, 31/outubro Lucas 14, 12-14

3ª feira, 1/novembro Apocalipse, 7 2-4.9-14

4ª feira, 2/novembro Salmo 26 (27), 1-14

5ª feira, 3/novembro Lucas, 15, 1-10

6ª feira, 4/novembro Lucas 16, 1-8

Sábado, dia 5  Salmo 144 (145), 2-11

Domingo XXXII do Tempo Comum, 6 de novembro,

lê o    Salmo 62 (63), 2-8  e vai à Missa.

Oração espontânea e Pai Nosso.

ORAÇÃO  FINAL:  Pai,  reveste-me  de 
humildade e simplicidade, para que eu seja 
disponível  para  servir  o  meu  próximo,  na 
mais pura gratuitidade.
MISSAS – Semana XXXI do Tempo Comum
- 3ª feira – Dia de Todos os Santos=Dom.

10h, Ribamar; 11.15h,Marquiteira
- 4ª feira – Dia dos Fiéis Defuntos

9h– Marquiteira+procissão ao cemitério
10h – Ribamar+procissão ao cemitério

- 5ª feira – 09.00 Lausperene e às 20 h Missa
- 6ª feira - 09.30 h Marquiteira (1ª Sexta)

10.15 h Ribamar (1º Sexta-feira)
MISSAS - XXXII DOMINGO TEMPO COMUM
Sábado: 18.30 – Ribamar; 20.00 – Ventosa
Domingo: 10 h-Ribamar; 11.15h - Marquiteira

Começa a tua semana invocando o Senhor 
e pedindo-Lhe que te permita ficares na Sua 
presença.  Sabes  que  nem  sempre  é  fácil 
pois  há  muitas  coisas  que  solicitam a  tua 
atenção.  Procura  libertar-te  de  tudo  isso 
como quem tira a mochila das costas e se 
liberta do peso dos dias. Na certeza de que 
o  Senhor  nunca  te  deixa  só,  oferece-Lhe 
com alegria estes minutos de oração.



2ª feira, 31/outubro – Lucas 14, 12-14
Quantas  vezes  não  fazemos  dos  outros  o 
espelho  da  nossa  própria  insegurança. 
Queremos, a todo o custo,  a confirmação de 
que nos amam. Há presentes que damos para 
receber  outros  presentes  e  como  ficamos 
melindrados  quando  não  nos  agradecem. 
Repara  como  Jesus  rompe  este  circulo  de 
interesses  convidando-te  a  amar  quem  não 
poderá retribuir-te.

3ª feira, 1/nov. – Apocalipse 7, 2-4.9-14
Comemoração de todos os Santos
Santo  é  este  dia,  e  muito  belo,  dia  de 
comunhão e de festa. Uma multidão imensa de 
homens  e  de  mulheres,  vinda  de  todas  as 
nações, está na presença do Cordeiro, Aquele 
que por todos deu a vida. Cantam a alegria do 
seguimento,  a  força  da  graça,  a  beleza  da 
entrega. Consegues pressentir a felicidade de 
tão  grande  amizade,  de  tão  sincera 
comunhão?

4ª feira, 2/nov. – Salmo 26 (27), 1-14
Comemoração de todos os fiéis defuntos
«A  vossa  face,  Senhor,  eu  procuro.  Não  
escondais de mim o vosso rosto porque anseio  
habitar na vossa Casa todos os dias da minha  
vida  e  gozar  da  suavidade  da  vossa  
presença.»  Quanta  beleza  e  quanto  amor 
nestas  palavras.  Elas  levam  a  acreditar  que 
quem  confia  no  Senhor  nunca  ficará 
confundido.

5ª feira, 3/nov. – Lucas 15, 1-10
Jesus  acolhe  os  pecadores;  os  fariseus 
murmuram. Repara como a imagem de Deus 
os separa. Para Jesus, deus tem os traços e 
os gestos do pastor bom. Por montes e vales, 
sem se dar  descanso,  procura  a  sua ovelha 
perdida. Para os fariseus, Deus é o “separado”, 
o “intocável” que não se deixa contaminar.

6ª feira, 4/nov. – Lucas 16, 1-8
«Onde estás?» é a primeira pergunta de Deus 
na Sagrada Escritura. Desde o início, o Senhor 
dá-nos  a  palavra  para  que  digamos  de  nós, 
face  a  face,  corpo  a  corpo,  em  primeira 
pessoa.  Hoje,  pergunta-te  de  novo  –  O que 
tens feito com a vida que te foi  dada, com a 
liberdade, o corpo, a inteligência, os afetos?

Sábado, 5/nov. – Salmo 144 (145, 2-11
Deus  espera  por  ti  desde  sempre.  Hoje 
também espera  por  ti,  por  este  teu  encontro 
com Ele. Deus tem sempre sede de ti porque 
te ama infinitamente. Não dês como perdido o 
tempo que dedicas a este encontro. Dá o teu 
melhor  sem  medo  de  falhares  porque  Deus 
apenas espera de ti o desejo de estares com 
Ele.
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