
O DOMINGO 
DA PALAVRA 
Paróquias do Candal e Santa Marinha – 2017-2018 



Oração ao Espírito Santo 

Peçamos a misericórdia de Deus 
que não só nos faça escutar a sua Palavra, 
mas nos conceda a graça de a pôr em prática. 
Infunda sobre as nossas almas  
o Seu Espírito Santo, 
e como a água do dilúvio destrua em nós 
o que deve ser destruído 
e vivifique o que deve ser vivificado. 
Por Cristo, nosso Senhor. Ámen. 

Orígenes 

 



O Domingo da Palavra 

¨  17. Com tudo isso nos congratulamos, mas é preciso 
mais. Uma regular leitura da Bíblia ainda não 
entrou nos hábitos de muitos cristãos, mesmo 
daqueles que, na catequese da infância, dedicaram 
todo um ano a conhecê-la. 



O Domingo da Palavra 

¨  Por isso assumimos o desejo do Papa Francisco 
expresso no final do Ano Santo da Misericórdia: 
“Que cada comunidade pudesse, num domingo do 
Ano Litúrgico, renovar o compromisso em prol da 
difusão, conhecimento e aprofundamento da Sagrada 
Escritura: um domingo dedicado inteiramente à 
Palavra de Deus, para compreender a riqueza 
inesgotável que provém daquele diálogo constante de 
Deus com o seu povo” - Papa Francisco, Carta Apostólica no termo do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia Misericordia et Misera, 7. 



O Domingo da Palavra 

¨  16. ... Para isso é necessário cuidar do ambiente em 
que é feita a leitura, sobretudo pela oração, como 
aliás acontece nas celebrações litúrgicas; ou nos 
encontros de catequese, por norma centrados num ou 
mais textos bíblicos; ou na lectio divina ou leitura 
orante, pessoal ou comunitária, especialmente propícia 
para “criar o encontro com Cristo, Palavra divina 
viva” (Bento XVI, Exortação Apostólica A Palavra de Deus, 87) ; ou em expressões 
de piedade popular, como a Via-Sacra e o Rosário, em 
que cada estação e cada mistério são introduzidos por 
uma leitura bíblica. 



Quando… 

Mês Dia Hora Assunto 

Outubro 8 17:00 Apresentação do programa 

Outubro 29 17:00 A Bíblia e as suas Línguas 

Novembro  26 17:00 Nascimento de Antigo Testamento 

Dezembro 17 17:00 Os Livros do Antigo Testamento 

Janeiro 21 17:00 Nascimento de Novo Testamento 

Fereveiro 18 17:00 Os Livros do Novo Testamento 

Março 18 17:00 Os Evangelhos 

Abril 22 17:00 As Cartas de São Paulo 

Maio 20 17:00 Apocalipse 



Como fazer 

Ø  Oração ao Espírito Santo 

Ø Apresentação do tema 

Ø  Trabalho individual ou de grupo 
 
Ø  Trabalho para casa 



Trabalho para casa... 

¨  Responder ao questionário entregue  
 e entregar até ao dia 22 de outubro 
 ou enviar por e-mail para: 
 paroco@paroquiacandal.org.pt 



Obrigado 

Ø  Até dia  

 29 de Outubro 
 17:00 horas 


