
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - XXXII Domingo do Tempo Comum – 8 de Novembro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro da Sabedoria 6,12-16.  

Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta aos Tessalonicenses 4,13-18. 

Evangelho - São Mateus 25,1-13: 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: «O reino dos Céus 
pode comparar-se a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do 
esposo. Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas 
lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram 
azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e 
adormeceram. À meia noite ouviu-se um brado: 'Aí vem o esposo; ide ao seu encontro'. 
Então, as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. 
As insensatas disseram às prudentes: 'Dai-nos do vosso azeite, que as nossas Iâmpadas 
estão a apagar-se'. Mas as prudentes responderam: 'Talvez não chegue para nós e para 
vós. Ide antes comprá-lo aos vendedores'. Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o 
esposo: as que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial; e a porta 
fechou-se. Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: 'Senhor, senhor, 
abre-nos a porta'. Mas ele respondeu: 'Em verdade vos digo: Não vos conheço'. 
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora». 
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A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco  

Esta convicção não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas 
opções que determinam o nosso comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do 
meio ambiente sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a 
língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes 
serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, 
incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos 
intimamente unidos a tudo o que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a 
solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um 
ascetismo exterior, mas algo de mais radical: uma renúncia a fazer da realidade um mero 
objecto de uso e domínio. 
12. Por outro lado, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a 
natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e 
bondade: «Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por analogia, o seu 
Criador» (Sab 13, 5) e «o que é invisível n’Ele – o seu eterno poder e divindade – tornou-se 
visível à inteligência, desde a criação do mundo, nas suas obras» (Rm 1, 20). Por isso, 
Francisco pedia que, no convento, se deixasse sempre uma parte do horto por cultivar para 
aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que, quem as admirasse, pudesse elevar o seu 
pensamento a Deus, autor de tanta beleza. O mundo é algo mais do que um problema a 
resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. 

A Bíblia____________________________________________ 
687. De acordo com o 1.º Livro dos Macabeus, de que povo era chefe um certo Timóteo que 
enfrentou o exército de Judas Macabeu? 
SOLUÇÃO – 686. Epafrodito (Filip 2,35-30). 

A Comunidade______________________________________ 
  Domingo, 1 de Novembro, início da Semana dos Seminários; celebração de missas às 11 
e às 18.30 horas. 

 Segunda-feira, 2, Comemoração dos Fiéis Defuntos: celebração de missas às 11 e 18.30 
horas. 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XXXII Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Chegue até vós – NCT.213  

 

Apresentação dos Dons 

A luz de Cristo  

NCT.370/R.17 

  

Depois da Comunhão 

Felizes os convidados  

NCT.264 

 

Final 

Eu estou sempre 

NCT.354 

Cartório Paroquial  

 Terça-feira a Sábado: das 17 

(dezassete) às 19 (dezanove) 

horas. 

Celebrações de Missas 

 Sábado: 19 (dezanove) horas.  

 Domingo: 11 (onze) horas.  

 Quarta-feira e Quinta-feira: 

18.30 (dezoito e trinta) horas. 
 

Atendimento do Pároco 

 Quarta-feira e Sábado: das 17 

(dezassete) às 18.30 (dezoito e 

trinta) horas. 



Solenidade de Todos os Santos 

1ª Leitura – Livro do Apocalipse de São João 7,2-4.9-14  

“Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações,  

tribos, povos e línguas.” 

 

2ª Leitura – 1.ª Carta de São João 3, 1-3  

“Seremos semelhantes a Deus, porque O veremos, tal como Ele é.” 

 

Evangelho – São Mateus 5, 1-12ª  

“Bem-aventurados os pobres em Espírito, porque deles é o Reino dos Céus.”  

Celebramos neste dia a Solenidade de Todos os Santos. 

A Igreja recorda e venera os irmãos na fé, que já passaram pela vida deste mundo, porque 

neles se realizou, com o maior empenho e fortaleza de espírito, em grau de santidade, o mistério 

pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo. São hoje modelos e intercessores para todos os que ainda 

peregrinam sobre a Terra.  

Na leitura do Livro do Apocalipse, são enaltecidos todos aqueles que provêm de diversas 

partes do mundo e que estão marcados com a cruz e purificados com o Sangue do Cordeiro. É a 

antevisão do futuro da Igreja que caminha, ainda hoje, para a salvação eterna.  

A segunda leitura – da primeira Carta de São João - relembra que, pelo Baptismo, 

passámos a ser filhos de Deus de pleno direito e, por isso, somos amados por Ele. Este amor 

apenas é compreendido por aqueles que acreditam no Senhor e manifestar-se-á quando chegar o 

momento da nossa Ressurreição.  

O Evangelho de São Mateus descreve as Bem - Aventuranças que, no seu todo, constituem 

a perspectiva última da mensagem de Jesus para ser transmitida a todos os homens. É o anúncio 

da santidade, da esperança e da felicidade. O essencial é seguir Jesus em tudo o que ele disse e 

realizou para bem de todos, a razão de ser da sua presença neste mundo. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor, Tu és o Cordeiro que foi imolado pela salvação da humanidade. 
Por via disso, as multidões devem prostrar-se diante de Ti. Mas, nos nossos tempos, as 
multidões inventaram novos ídolos e rejeitaram a tua Palavra. Que eu não seja como 
eles: com os meus ídolos, as minhas recusas, o abandono da tua Palavra e da tua Igreja.  

 
2.ª Leitura – Senhor, nós não somos capazes de contemplar o teu rosto. Quer dizer: Tu 
não cabes dentro dos nossos limites, não Te podes encerrar dentro das nossas 
imperfeições. Mas dá-nos um pouco de Ti mesmo, da tua acção purificadora dos 
nossos corações. Que a tua presença, como num espelho, se veja reflectida em nós e 
nos nossos irmãos.  

 
Evangelho – Senhor Jesus, também eu quero subir à montanha, com os teus santos, 
para Te escutar. Quero sentar-me com eles a teus pés, para que nada perca desta tua 
mensagem tão maravilhosa, o Sermão das Bem-Aventuranças, o anúncio da santidade, 
da esperança e da felicidade. Senhor Jesus, se me colocares no meio dos teus pobres, 
dos que choram, dos humildes, dos que têm fome e sede da justiça, eu Te agradeço do 
fundo do coração e do mais íntimo do meu ser. Senhor Jesus, que eu nunca abandone a 
prática das bem-aventuranças, numa eucaristia de louvor até ao fim dos meus dias.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



 
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 

O TEMPO E A FÉ 

 

A invocação de Todos os Santos numa só festa tem algo a ver  com a histór ia e a 

mitologia romanas. O Templo de Agripa foi consagrado na época de Augusto a todos os 

deuses do paganismo e por esse motivo denominado Panteão. O Papa Bonifácio IV 

mandou trasladar para este monumento todas as ossadas dos Mártires encontradas nas 

catacumbas. A 13 de Maio de 610 dedicou esta nova Basílica ao culto dos Mártires e de 

Maria Virgem. A festa da sua Dedicação assumiu com o tempo um cunho cada vez mais 

universal. Mais tarde foi o novo templo consagrado a Nossa Senhora e a todos os santos. 

Existindo já, porém, a festa da comemoração de todos os santos, celebrada primeiramente 

em dias diferentes nas diversas igrejas e em 835 fixada por Gregório IV no dia 1 de 

Novembro, Gregório VIII transferiu para esta data a Dedicação do antigo Panteão. Na 

liturgia cristã, esta solenidade recorda e celebra a vitória do Deus Verdadeiro sobre as falsas 

divindades do paganismo. Em razão da sua procedência, a Missa vai buscar alguns textos à 

liturgia dos Mártires. A santa Igreja coloca sob o nosso olhar a admirável visão do Céu dos 

doze mil inscritos (doze, o número perfeito indicador da plenitude) de cada tribo de Israel. 

Uma multidão sem conta, de branco vestida e de palmas na mão, assinala a vitória 

definitiva diante do Cordeiro. 
 

COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS DEFUNTOS 

A FÉ E O TEMPO 

 

A comemoração dos Fiéis Defuntos vem claramente no seguimento da Festa de Todos os 

Santos: depois de celebrar a vitória definitiva de tantos cristãos na eternidade, a Igreja lança 

um olhar de comunhão e prece para os que ainda não alcançaram a bem-aventurança eterna. 

As missas pelos defuntos começaram a ser celebradas no século V. A Santo Ódilo, IV Abade 

do célebre Mosteiro de Cluny, se deve a comemoração geral de todos os defuntos. Foi ele 

quem a instituiu em 978 no dia seguinte à festa de Todos os Santos. A influência desta ilustre 

congregação francesa estendeu em breve este louvável costume a todo o mundo cristão. Por 

concessão de Bento XIV, foi permitida a celebração de três missas por cada sacerdote a 2 de 

Novembro, o que se tornou norma em toda a Igreja por deliberação do Papa Bento XV em 

1915. Na liturgia eucarística, lembra-se sempre o sufrágio pelos mortos, sem nunca deixar de 

ser o meio privilegiado de tornar presente a vida nova em Cristo. Como aconteceu com a festa 

de Todos os Santos, também esta comemoração encontra uma referência singular com a 

história e a mitologia romanas. Na cultura e civilização anteriores ao cristianismo lembrava-se 

a presença dos mortos no meio dos seres viventes em meados do mês de Fevereiro. No 

entanto, a realidade da vida eterna entre os cristãos é bem distinta da visão do paganismo. 



Comemoração dos Fiéis Defuntos 

1ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías  25,6ª-.7-9.  

“O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces”.  
 

2ª Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Tessalonicenses 4,13-18.  

“Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará 

com Jesus os que em Jesus tiverem morrido.” 
 

Evangelho – São João 6,51-58.  

“Quem comer deste pão viverá eternamente.”  

A comemoração dos fiéis defuntos não deve gerar em cada um de nós o luto e a tristeza.  

É, sim, um dia em que nos devemos sentir mais unidos uns aos outros, dentro da realidade do 

Corpo Místico de Cristo: com os mortos no céu e no purgatório, com os que, como nós, 

atravessam ainda o tempo presente até ao encontro final com Deus no seguimento da esperança 

cristã e em direcção à Páscoa eterna. 

Nesta terceira missa comemorativa, retiramos do Livro do profeta Isaías os dons da alegria 

e do júbilo de quantos se hão-de saciar do banquete da vida eterna, prometido aos que sempre 

confiaram em Deus e viveram a esperança da salvação libertando-se do véu do luto que cobre os 

pecadores. 

Da segunda leitura, a palavra do apóstolo Paulo dirigida aos cristãos da cidade grega de 

Tessalónica revela o que muitos desconheciam e se afirma como a garantia de grande 

consolação: o final dos tempos será de grande alegria porque, em Cristo, se alcançará a felicidade 

reservada a todos os que acolheram Deus na sua vida terrena. 

O Evangelho de São João lembra-nos a importância da Eucaristia neste tempo limitado que 

Deus nos dá para viver. A Eucaristia é a garantia de uma nova vida, pois é alimento que gera a 

vida eterna, que nos transporta, à luz da fé, da nossa condição mortal para a vivência dos dons 

sempiternos de Deus.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor meu Deus, as tuas promessas cumprem-se na perfeição plena. Por 
isso, reservas para os teus fiéis dons inestimáveis, oferecidos no quadro simbólico do 
banquete. Que tais promessas me estimulem a viver sobre a terra debaixo do teu olhar 
misericordioso e compassivo.  

 
2.ª Leitura – Senhor meu Deus, é a fé na vida eterna que me faz avaliar com medida a 
importância dos meus dias transitórios neste mundo. Não quero reduzir o tempo que 
me dás para viver a uma série de eventos sem sentido nem normas, distante do teu 
olhar e do teu louvor.  

 
Evangelho – Senhor meu Deus, torna-me consciente, no mais fundo de mim mesmo, 
de que a Eucaristia é, sem dúvida, a porta para a eternidade. Por isso, Te ofereces 
como pão para a vida eterna, ao contrário do que eu procuro na vida de todos dias, o 
que passa sem remédio e cria o vazio que invade o coração. Dá-me uma fé cada vez 
mais consistente na vida eterna. Aquela vida que é fruto da tua ressurreição, a fé dos 
mais pequeninos em que os grandes deste mundo muitas vezes recusam acreditar. 
Alimenta-me, Senhor, com o pão que deste aos apóstolos como penhor da tua morte e 
ressurreição. Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


