Comunidade Paroquial
de S. Pedro de Lomar
1| Domingo, dia 13, é

canonizado em Roma o cardeal
Newman, um convertido ao
catolicismo. É o primeiro
britânico nascido desde o seculo
XVII a ser declarado Santo pela
Igreja Católica
2 | Quarta-feira, dia 16, encontro
de preparação para batismo em
Lomar às 21h
3 | Sábado, dia 19, encontro das
cotas no Centro Acolhimento e
Formação Jovens em caminhada
4 | Domingo, dia 20,
Encerramento/Peregrinação do
Ano Missionário Nacional
(Fátima)
Santo da Semana
S. Lucas
EUCARISTIA
Segunda a Sábado- 19H15.

Sr. dos Milagres: Sábado às 18H30 (de 15 em 15 dias).

Domingo - 07H45; 10H00.

CONFISSÕES
No horário de atendimento e nos momentos
celebrativos mais fortes

ORAÇÃO DO ROSÁRIO

Segunda a Sábado às 18H45. Domingo às
17H00.
ADORAÇÃO DO SS.MO SACRAMENTO
Quinta das 18H15 às 19H15.

Programa Pastoral 2019 - 2020
Levantar-se e semear esperança: “transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo” (Rom 15,13)

formar

Palavra de Deus
1ª Leitura [2 Reis 5,14-17]
Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão e aí
mergulhou sete vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de
Deus. A sua carne tornou-se tenra como a de uma criança e ficou
purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com o homem de
Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar diante
dele, exclamou: «Agora reconheço que em toda a terra não há
outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente
deste teu servo». Eliseu respondeu-lhe: «Pela vida do Senhor que
eu sirvo, nada aceitarei». E apesar das insistências, ele recusou.
Disse então Naamã: «Se não aceitas, permite ao menos que se dê
a este teu servo uma porção de terra para um altar, tanto quanto
possa carregar uma parelha de mulas, porque o teu servo nunca
mais há-de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros
deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel».

Salmo Resp – Sl 97 (98)
Refrão: Diante dos povos manifestou Deus a salvação.
2ª Leitura [2 Tim 2,8-13]
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David,
ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo qual eu
sofro, até ao ponto de estar preso a estas cadeias como um
malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encadeada. Por isso,
tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação
que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta
palavra: Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos;
se sofremos com Cristo, também com ele reinaremos; se O
negarmos, também Ele nos negará; se Lhe formos infiéis, Ele
permanece fiel, porque não pode negar-Se a Si mesmo.

Aclamação ao Evangelho:
Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus, porque esta é a sua
vontade a vosso respeito em Cristo Jesus.

Evangelho [Lc 17,11-19]
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava
entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao
seu encontro dez leprosos. Conservando-se a distância, disseram
em alta voz: «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los,
Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». E sucedeu
que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se
curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se
de rosto por terra aos pés de Jesus para Lhe agradecer. Era um
samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: «Não foram dez que
ficaram curados? Onde estão os outros nove? Não se encontrou
quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro?»
E disse ao homem: «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te
salvou».

ATENDIMENTO

Quartas e Sextas das 17H00 às 18H20
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquialomar/
https://www.facebook.com/paroquiadelomar/?fref=ts
email: padresimon@arquidiocese-braga.pt ou okeyayogu@gmail.com
Tlf: 253 099 114 / 924 439 214

