
30º DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A 
 

A liturgia do 30º 
domingo do tempo 
Comum diz-nos, de 
forma clara e 
inquestionável, que 
o amor está no 
centro da 
experiência cristã. O 
que Deus pede – ou antes, o que Deus exige – a cada 
crente é que deixe o seu coração ser submergido pelo 
amor. 
O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, 
que toda a revelação de Deus se resume no amor – amor 
a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não 
podem separar-se: “amar a Deus” é cumprir a sua 
vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, 
de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom 
total da vida. Tudo o resto é explicação, 
desenvolvimento, aplicação à vida prática dessas duas 
coordenadas fundamentais da vida cristã. 
A primeira leitura garante-nos que Deus não aceita a 
perpetuação de situações intoleráveis de injustiça, de 
arbitrariedade, de opressão, de desrespeito pelos 
direitos e pela dignidade dos mais pobres e dos mais 
débeis. A título de exemplo, a leitura fala da situação dos 
estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e dos pobres vítimas 
da especulação dos usurários: qualquer injustiça ou 
arbitrariedade praticada contra um irmão mais pobre ou 
mais débil é um crime grave contra Deus, que nos afasta 
da comunhão com Deus e nos coloca fora da órbita da 
Aliança. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma 
comunidade cristã (da cidade grega de Tessalónica) que, 
apesar da hostilidade e da perseguição, aprendeu a 
percorrer, com Cristo e com Paulo, o caminho do amor e 
do dom da vida; e esse percurso – cumprido na alegria e 
na dor – tornou-se semente de fé e de amor, que deu 
frutos em outras comunidades cristãs do mundo grego. 
Dessa experiência comum, nasceu uma imensa família de 
irmãos, unida à volta do Evangelho e espalhada por todo 
o mundo grego. 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins); 10h30 (Mercês); 11h30 (Algueirão); 12h (Mem Martins); 16h30 e 19h (Algueirão) 

2ª PARTE DA MENSAGEM DO PAPA 

FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL DAS 

MISSÕES DE 2020 
[18 DE OUTUBRO DE 2020] 

«EIS-ME AQUI, ENVIA-ME» (IS 6, 8) 
 

A Igreja, sacramento universal do amor de Deus pelo 
mundo, prolonga na história a missão de Jesus e envia-
nos por toda a parte para que, através do nosso 
testemunho da fé e do anúncio do Evangelho, Deus 
continue a manifestar o seu amor e possa tocar e 
transformar corações, mentes, corpos, sociedades e 
culturas em todo o tempo e lugar. 
A missão é resposta, livre e consciente, à chamada de 
Deus. Mas esta chamada só a podemos sentir, quando 
vivemos numa relação pessoal de amor com Jesus vivo 
na sua Igreja. Perguntemo-nos: estamos prontos a 
acolher a presença do Espírito Santo na nossa vida, a 
ouvir a chamada à missão quer no caminho do 
matrimónio, quer no da virgindade consagrada ou do 
sacerdócio ordenado e, em todo o caso, na vida comum 
de todos os dias? Estamos dispostos a ser enviados para 
qualquer lugar a fim de testemunhar a nossa fé em Deus 
Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da salvação 
de Jesus Cristo, partilhar a vida divina do Espírito Santo 
edificando a Igreja? Como Maria, a Mãe de Jesus, 
estamos prontos a permanecer sem reservas ao serviço 
da vontade de Deus (cf. Lc 1, 38)? Esta disponibilidade 
interior é muito importante para se conseguir responder 
a Deus: Eis-me aqui, Senhor, envia-me (cf. Is 6, 8). E isto 
respondido não em abstrato, mas no hoje da Igreja e da 
história.  
A compreensão daquilo que Deus nos está a dizer nestes 
tempos de pandemia torna-se um desafio também para 
a missão da Igreja. Desafia-nos a doença, a tribulação, o 
medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem 
morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, 
de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem 
abrigo e comida. Obrigados à distância física e a 
permanecer em casa, somos convidados a redescobrir 
que precisamos das relações sociais e também da 
relação comunitária com Deus. Longe de aumentar a 
desconfiança e a indiferença, esta condição deveria 
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E a oração, na qual Deus toca e move o nosso coração, 
abre-nos às carências de amor, dignidade e liberdade 
dos nossos irmãos, bem como ao cuidado por toda a 
criação. A impossibilidade de nos reunirmos como 
Igreja para celebrar a Eucaristia fez-nos partilhar a 
condição de muitas comunidades cristãs que não 
podem celebrar a Missa todos os domingos. Neste 
contexto, é-nos dirigida novamente a pergunta de Deus 
– «quem enviarei?» – e aguarda, de nós, uma resposta 
generosa e convicta: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8). 
Deus continua a procurar pessoas para enviar ao 
mundo e às nações, a fim de testemunhar o seu amor, 
a sua salvação do pecado e da morte, a sua libertação 
do mal (cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-11). 
Celebrar o Dia Mundial das Missões significa também 
reiterar que a oração, a reflexão e a ajuda material das 
vossas ofertas são oportunidades para participar 
ativamente na missão de Jesus na sua Igreja. A 
caridade manifestada nas coletas das celebrações 
litúrgicas do terceiro domingo de outubro tem por 
objetivo sustentar o trabalho missionário, realizado em 
meu nome pelas Obras Missionárias Pontifícias, que 
acodem às necessidades espirituais e materiais dos 
povos e das Igrejas de todo o mundo para a salvação de 
todos. 
A Santíssima Virgem Maria, Estrela da Evangelização e 
Consoladora dos Aflitos, discípula missionária do seu 
Filho Jesus, continue a amparar-nos e a interceder por 
nós. 

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade de  
Pentecostes, 31 de maio de 2020. 

Papa Francisco 

DIA DE TODOS OS SANTOS 
 

Com a Festa de 1 de 
Novembro, dia de 
Todos os Santos, a 
Igreja deseja honrar 
os santos anónimos, 
muito mais 
numerosos que os 
canonizados pela 
Igreja, que viveram 

uma vida exemplar, seguindo Jesus Cristo   e o seu 
evangelho, ao serviço de Deus e dos irmãos. Neste 
sentido, a Festa de Todos os Santos é a festa de todos 
os batizados, pois cada um está chamado por Deus à 
santidade. Constitui, portanto, um convite a 
"experimentar a alegria daqueles que puseram Cristo 
no centro de suas vidas". Sabemos, apesar de tudo, que 
a cultura consumista do nosso tempo está a 
transformar esta festa cristã numa festa pagã, chamada 
“Halloween”.  

Somos todos testemunhas das grandes campanhas 
publicitárias comerciais da promoção da festa de 
Halloween, cada vez mais agressivas para impor esta 
cultura de morte.  No fundo, é uma maneira 
subjacente   para tentar ofuscar a celebração de 
"Todos os Santos": o ofuscar da Luz, da Vida, da 
Ressurreição, de Deus! Celebrar o Halloween é 
celebrar a morte; celebrar Todos os Santos é celebrar 
a Vida! 

O Halloween é uma festa que chegou dos Estados 
Unidos e, hoje, é celebrada em toda a Europa em 31 
de Outubro. Esta comemoração veio dos antigos 
povos bárbaros Celtas, que habitavam a Grã-
Bretanha há mais de 2000 anos. Estes povos 
realizavam as colheitas nesta época do ano e, 
segundo um antigo ritual, para eles os espíritos das 
pessoas mortas voltariam à Terra durante essa noite, 
e queriam, entre outras coisas, alimentar-se e 
assustar as pessoas. Então, os Celtas costumavam 
vestir-se com máscaras assustadoras para afastar 
esses espíritos. Este episódio era conhecido como o 
"Samhaim". Com o passar do tempo, os cristãos 
chegaram à Grã-Bretanha, e os povos que aí viviam 
converteram-se ao Evangelho, transformando este 
ritual pagão numa festa religiosa. Em lugar de se 
honrar espíritos e forças ocultas, este povo começou 
a honrar os santos. A tradição entre estes povos 
continuou, e além de celebrarem o Dia de Todos os 
Santos, os não convertidos ao Cristianismo 
celebravam, também, a noite da véspera do Dia de 
Todos os Santos com as máscaras assustadoras e 
abundância de comida. A noite era chamada de "All 
Hallows Evening": veio o Halloween! 

É importante que todos nós, cristãos, celebremos a 
Vida e não a Morte; não nos deixemos enganar nem 
seduzir pela cultura de morte do nosso tempo, 
daqueles que vivem sem Deus e querem implantar 
cultura de obscurantismo e morte.  
Em Portugal, existe uma antiga tradição no “Dia de 
Todos os Santos” em que as crianças saem à rua e se 
juntam em pequenos grupos para pedir o “Pão por 
Deus”, de porta em porta. Em tempos, as crianças, 
quando pediam o “Pão por Deus”, recitavam versos e 
recebiam como oferenda pão, broas, bolos, romãs, 
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O prelado defende que apesar da pandemia, “é preciso 
fazer tudo o que está ao nosso alcance para que sejam 
dadas respostas adequadas às necessidades dos doentes 
em fim de vida e terminais, que assentam 
essencialmente no alívio do sofrimento físico e psíquico, 
prestado por uma equipa devidamente capacitada, no 
apoio espiritual e no suporte afetivo através da família e 
amigos”. “para justificar a legalização da eutanásia e do 
suicídio assistido, há quem alegue que dessa forma o 
Estado não toma qualquer partido a respeito de 
conceções sobre o sentido da vida e da morte e respeita, 
apenas, a vontade e as conceções sobre o sentido da 
vida e da morte de quem solicita tais pedidos” e alerta 
que “não é assim”.  
“O Estado e a ordem jurídica, ao autorizarem tal prática, 
dando-lhes o seu apoio, estão a tomar partido, estão a 
confirmar que a vida permeada pelo sofrimento, ou em 
situações de total dependência dos outros, deixa de ter 
sentido e perde dignidade, pois só nessas situações seria 
lícito suprimi-la”, “há o sério risco de que a morte passe 
a ser encarada como resposta à doença e ao sofrimento, 
já que a solução não passaria por um esforço solidário 
de combate a essas situações, mas pela supressão da 
vida da pessoa doente e sofredora, pretensamente 
diminuída na sua dignidade”. “É mais fácil e mais barato. 
Mas não é humano”, D. Nuno Almeida alerta ainda que é 
natural que “os mais pobres e débeis”, se “sintam 
socialmente pressionados a requerer a eutanásia, 
porque se sentem a mais ou um peso”. “É este, sem 
dúvida, um perigo agravado num contexto de 
envelhecimento da população e de restrições financeiras 
dos serviços de saúde que implícita ou explicitamente se 
podem questionar: para quê gastar tantos recursos com 
doentes terminais quando as suas vidas podem ser 
encurtadas?” 
O bispo auxiliar de Braga considera que “não podemos 
ignorar que entre nós uma grande parte dos doentes, 
especialmente os mais pobres e isolados, não tem 
acesso aos cuidados paliativos, que são a verdadeira 
resposta ao seu sofrimento” e que a legalização da 
eutanásia e do suicídio assistido “contribuirá para 
atenuar a consciência social da importância e urgência 
de alterar esta situação, porque poderá ser vista como 
uma alternativa mais fácil e económica”. “Não é preciso 
legislar sobre a eutanásia e sobre o suicídio assistido. O 
que precisamos, neste tempo incerto de pandemia, é de 
concretizar e cumprir o que já está legislado para que 

DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS 
 

O dia 2 de novembro é o Dia dos fiéis defuntos. De todos 
aqueles que já partiram, mas que ainda se encontram em 
purificação. É dia de oração por eles. Dia de esperança e 
de fé no amor de Deus. É o dia de lembrar os nossos entes 
queridos que partiram para casa do Pai. Lembramos e 
rezamos por aqueles que conhecemos pelo nome, pela 
saudade e pelo amor e que sabemos, iluminados pela fé, 
que não morreram, mas vivem em Deus e na memória dos 
nossos corações, cujos rostos, gestos, perfume e palavras 
queremos lembrar sempre. A tradição da Igreja sempre 
nos exortou a fazermos oração pelos mortos, 
especialmente celebrar Missas pelas suas almas, para que 
possam participar da plenitude da vida em Deus.  
Este ano, por causa da pandemia, muitos de nós não se 
podem deslocar às suas terras, para honrar os seus entes 
queridos nos cemitérios e enfeitar as suas campas com 
flores. Isto, podemos fazê-lo em qualquer outro dia. É 
verdade que este gesto tem um grande sentido se for feito 
nesse dia. Porém pode ser substituído pela nossa 
participação na eucaristia com essa intenção, aplicando-a 
pela sua alma. Este ano, as flores que levaríamos ao 
cemitério transformamo-las em orações e missas pelas 
suas almas. Podemos compensar as flores também em 
obras de caridade, a favor dos mais carenciados, 
oferecendo por esta intenção, como se costuma dizer “não 
flores mas obras de bem”. Não deixemos, neste dia, de 
lembrar e homenagear, de alguma maneira, os nossos 
entes queridos que já nos deixaram.  A melhor 
homenagem será participar em uma das Eucaristias que 
iremos celebrar na Paroquia, nestes horários: 

 09h00 - Igreja de Mem Martins; 
10h00 - Igreja do Algueirão; 
18h00 - Salão das Mercês; 
19h00 - Igreja de Algueirão; 
21h00 - Igreja do Algueirão 

Em todas estas Missas serão possíveis marcar intenções. 

D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, 
critica debate sobre eutanásia em tempos de 

Covid-19 
 

O bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, questiona, em 
carta aberta, o Parlamento sobre a intenção de legislar 
sobre a eutanásia num momento em que o país atravessa 
uma crise provocada pela Covid-19. 
“Junto o meu clamor e indignação aos que se perguntam: 
Como é possível que, num tempo de emergência em que a 
pandemia continua a alastrar, o Parlamento Português 
discuta a eutanásia?” “nas difíceis e imprevisíveis 
circunstâncias de crise pandémica em que vivemos, o que 
se pede aos deputados e a todos nós, é que velemos e 
zelemos para que sejam respeitados os direitos, já 
consignados em lei, associados à dignidade humana e que 
devem ser praticados durante o período em que se 
avizinha o fim da vida”. “Os direitos do fim da vida” 
incluem, entre muitos outros, “o direito aos cuidados 


