
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - XXXIII Domingo do Tempo Comum – 15 de Novembro 
Primeira Leitura – Livro dos Provérbios, 31, 10-13, 19-20, 30-31. 
Segunda Leitura – 1 Carta aos Tessalonicenses, 5.1-6. 
Evangelho – São Mateus 25,14-15.19-21: «Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a 
seguinte parábola: «Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes 
os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade de 
cada qual; e depois partiu. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi 
ajustar contas com eles. O que recebera cinco talentos aproximou-se e apresentou outros 
cinco, dizendo: ‘Senhor, entregaste-me cinco talentos: aqui estão outros cinco que eu 
ganhei’. Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas 
pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor’». 
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A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco  

13. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a 
família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que 
as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projecto de amor, 
nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar 
na construção da nossa casa comum. Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a 
quantos, nos mais variados sectores da actividade humana, estão a trabalhar para garantir a 
protecção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que lutam, com 
vigor, por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais 
pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança; interrogam-se como se pode 
pretender construir um futuro melhor, sem pensar na crise do meio ambiente e nos 
sofrimentos dos excluídos.  
14. Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir 
o futuro do Planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio 
ambiental, que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos 
nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado 
numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na consciencialização. Infelizmente, 
muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam, com 
frequência, frustrados não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos 
outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da 
negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas 
soluções técnicas. Precisamos de nova solidariedade universal. Como disseram os Bispos da 
África do Sul, «são necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano 
causado pelos humanos sobre a criação de Deus. Todos podemos colaborar, como 
instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, 
iniciativas e capacidades. 
15. Espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, nos ajude a 
reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Em primeiro 
lugar, farei uma breve resenha dos vários aspectos da actual crise ecológica, com o 
objectivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica actualmente disponível, 
deixar-se tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e 
espiritual seguido. A partir desta panorâmica, retomarei algumas argumentações que 
derivam da tradição judaico-cristã, a fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com 
o meio ambiente. Depois procurarei chegar às raízes da situação actual, de modo a 
individuar não apenas os seus sintomas, mas também as causas mais profundas. Poderemos 
assim propor uma ecologia que, nas suas várias dimensões, integre o lugar específico que o 
ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. À luz desta 
reflexão, quereria dar mais um passo, verificando algumas das grandes linhas de diálogo e 
de acção que envolvem seja cada um de nós seja a política internacional. Finalmente, 
convencido – como estou – de que toda a mudança tem necessidade de motivações e dum 
caminho educativo, proporei algumas linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da 
experiência espiritual cristã.  

A Bíblia____________________________________________ 
688. Segundo a 1.ª Carta a Timóteo, quais foram os dois cristãos aos quais foi atribuído o 
pecado da blasfémia? 
SOLUÇÃO – 687. Amonitas (1Mac 5,6). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XXXIII Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Eu venho, Senhor – NCT.218 

 

Apresentação dos Dons 

Na hóstia sobre a patena  

NCT.248 

  

Depois da Comunhão 

O Senhor é minha luz  

NCT.224/SR.108 

 

Final 

Em Vós, Senhor  

OC.86/ CLD.168 

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. 



XXXII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta - Livro da Sabedoria 6, 12-16  

"A Sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável." 

 

2ª Leitura – Apóstolo – l.a Epístola 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 Mateus 25,1-13  

"Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora." 

Celebramos o Trigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum e o último dia da Semana 

dos Seminários. 

A liturgia deste domingo centra-se sobre o valor da vigilância no pensamento e na acção, 

que deve acompanhar, até ao último momento de vida, os que quiserem seguir o Senhor Jesus. 

A primeira leitura - do Livro da Sabedoria – refere o dever de permanecermos em vigília 

ao longo da nossa vida na expectativa do encontro com o Senhor na procura da Sabedoria que a 

Ele nos conduz. 

A segunda leitura - da Primeira Carta aos cristãos de Tessalónica - assegura que, para 

vivermos eternamente unidos a Deus, nos basta a união com Jesus. A sua morte e ressurreição 

são a fonte que nos alimenta para estarmos com Ele. 

O Evangelho de São Mateus lembra a parábola das dez virgens em vigília na expectativa 

da vinda do noivo para as bodas. Ninguém pode substituir-nos nas nossas tarefas e deveres para 

com o Senhor que há-de vir. Por isso, devemos permanecer vigilantes e preparados para ir ao seu 

encontro para sempre na vivência do amor para com os nossos irmãos. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor Jesus, todos nós anelamos conservar os nossos olhos em Ti, 
porque a verdadeira sabedoria só se encontra em Deus, nosso Pai. Por isso, rogamos 
nos concedas a sabedoria que nos anima e conduz: és Tu, Jesus Cristo – caminho, 
verdade, vida, luz - para as nossas inteligências, para todo o nosso ser.  
 
2.ª Leitura – Senhor Jesus, todos nós havemos de ressuscitar como fruto e garantia da 
tua ressurreição. E não cada um de nós em particular. Nós, sim, com toda a 
humanidade, havemos de ressuscitar para participar da glória eterna de Deus. Mas 
antes, aqui e agora, no nosso dia a dia, queremos construir e conquistar um mundo 
novo.  

 
Evangelho – Senhor Jesus, recebemos a tua luz no dia do nosso baptismo para que 
nunca se instalasse em nós as trevas do pecado, de tudo o que nos tornasse menos 
digno aos olhos de Deus. Mas por vezes não somos suficientemente vigilantes no 
nosso comportamento, nos nossos caminhos. Não transportamos a tua luz para 
podermos partilhar do teu banquete, na comunhão com os nossos irmãos. Imaginamos 
tantas desculpas para cobrirmos a nossa infidelidade, a nossa falta de compromisso. 
Ajuda-nos a viver na expectativa da felicidade da tua luz.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


