
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - XXXIII Domingo do Tempo Comum – 14 de Novembro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Daniel 12.1-3.   
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Hebreus 10.13-14;18. 
Evangelho - São Marcos,13.24-32: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua 
claridade; as estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então,  
hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará 
os Anjos, para reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à 
extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira: quando os seus ramos ficam tenros e 
brotam as folhas, sabeis que o Verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer 
estas coisas, sabei que o Filho do homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos 
digo: Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as 
minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece: nem 
os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai». 
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A Bíblia____________________________________________ 
740..De acordo com a Segunda Carta aos Coríntios, qual foi o colaborador de São Paulo que 
ele não encontrou em Tróade, o que perturbou deveras o Apóstolo? 
SOLUÇÕES: - 739. Tola (Jz 10,1).  Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

XXXIII Domingo do  

Tempo Comum 
 

Entrada 

Povo teu somos ó Senhor 

NCT.360/CT.241 

 

Apresentação dos Dons 

Cristo é o primogénito – NCT.605 

 

Comunhão 

Saboreai como é bom – CPD.458 

 

Depois da Comunhão 

Santo inocente imaculado – T. S. 

 

Final 

Na presença dos anjos – SR.290 

Cartório Paroquial: 

 Terça-feira a Sábado: 
    das 17h. às 19h. 
 

Atendimento do Pároco: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 17h. às 18h. 
 

Confissões: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 18h. às 18.30h. 
 

Missas: 

 Terça a Sexta-feira, às 18.30h. 

 Sábado, às 19h. 

 Domingo, às 11h. 

A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco 

76. Na tradição judaico-cristã, dizer «criação» é mais do que dizer natureza, porque tem a 
ver com um projecto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A 
natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere, mas 
a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, 
como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal.  
77. «A palavra do Senhor criou os céus» (Sl 33/32, 6). Deste modo indica-se que o mundo 
procede, não do caos nem do acaso, mas duma decisão, o que o exalta ainda mais. Há uma 
opção livre, expressa na palavra criadora. O universo não apareceu como resultado duma 
omnipotência arbitrária, duma demonstração de força ou dum desejo de auto-afirmação. A 
criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação: 
«Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada do que fizeste; pois, se odiasses alguma 
coisa, não a terias criado» (Sab 11, 24). Então cada criatura é objecto da ternura do Pai que 
lhe atribui um lugar no mundo. Até a vida efémera do ser mais insignificante é objecto do 
seu amor e, naqueles poucos segundos de existência, Ele envolve-o com o seu carinho. 
Dizia São Basílio Magno que o Criador é também «a bondade sem cálculos», e Dante 
Alighieri falava do «amor que move o sol e as outras estrelas». Por isso, das obras criadas 
pode-se subir «à sua amorosa misericórdia». 
78. Ao mesmo tempo, o pensamento judaico-cristão desmitificou a natureza. Sem deixar de 
a admirar pelo seu esplendor e imensidão, já não lhe atribui um carácter divino. Deste 
modo, ressalta ainda mais o nosso compromisso para com ela. Um regresso à natureza não 
pode ser feito à custa da liberdade e da responsabilidade do ser humano, que é parte do 
mundo com o dever de cultivar as próprias capacidades para o proteger e desenvolver as 
suas potencialidades. Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza e, ao mesmo 
tempo, as capacidades que o Criador nos deu, isto permite-nos acabar hoje com o mito 
moderno do progresso material ilimitado. Um mundo frágil, com um ser humano a quem 
Deus confia o cuidado do mesmo, interpela a nossa inteligência para reconhecer como 
deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. 

A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 14 de Novembro, Dia Mundial dos Pobres. 

 Terças e Sextas-feiras: confissões às 18 horas. 



XXXII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Primeiro Livro dos Reis 17,10-16  

"Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite."  

 
2ª Leitura - Apóstolo - Epístola aos Hebreus 9,24-28  

"Manifestou-Se uma só vez para destruir o pecado pelo sacrifício de Si 

mesmo."  

 

Evangelho – São Marcos 12,38-44  

"Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver." 

Celebramos o Trigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum no dia de Oração pelos 

Seminários, pelas instituições da Igreja que ajudam os jovens, em discernimento vocacional, a 

optarem por consagrar a sua vida a Cristo e ao ministério sacerdotal.  

A leitura do Primeiro Livro dos Reis coloca-nos perante uma viúva de poucos recursos 

mas que os reparte com um profeta de Deus. São os mais humildes que aos olhos do Senhor 

estão em primeiro lugar para serem recompensados pelas suas obras.  

A segunda leitura – da Carta aos Hebreus - recorda o exemplo de Cristo que ofereceu a 

sua vida pela nossa salvação. E não foi preciso que o fizesse mais do que uma vez, ao contrário 

dos sacerdotes da Antiga Aliança no Santuário do Templo.  

A leitura do Evangelho de São Marcos censura a prática do culto divino meramente 

exterior por parte dos escribas no tempo de Jesus. Por outro lado, retoma o quadro da primeira 

leitura: uma pobre viúva entrega tudo o que possui praticando o verdadeiro culto que se deve 

prestar a Deus. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura –  Louvamos-Te, ó Pai, porque, na viúva pobre e generosa, nos é dado ver 
Cristo vivo num exemplo vivo de religião verdadeira. Dá-nos, Senhor, uma fé que nos leve 
ao desprendimento sem medida e concede-nos a generosidade dos pobres, de modo que só 
a Ti nos entreguemos e aos irmãos.  
 
2.ª Leitura – Senhor Jesus, Tu és o Sumo Sacerdote que, uma vez por todas, 
ofereceste ao Pai o sacrifício perfeito, redentor dos pecados de toda a humanidade. Tu 
próprio és o Templo de Deus que nos reúnes a todos num só povo, numa só assembleia 
de oração e louvor, para tua glória e salvação de todos os nossos irmãos.  
 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, vens até nós para saciares o desejo sem limite que 
temos de Ti. A tua presença é o alimento do nosso espírito. Que nunca se esgote em 
nós essa fome. O nosso reconhecimento e a nossa esperança pelo pão eucarístico nunca 
nos hão-de faltar. Que o teu Espírito conserve sempre em nós a alegria infinda da tua 
presença. Ao contrário dos escribas, a pobre viúva do Templo foi alvo da tua 
admiração e da tua estima. E nós, é a Ti que admiramos, Te bendizemos, Tu que, por 
nosso amor, entregaste toda a tua vida.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


