
32º Domingo do Tempo Comum – Ano C 
 

   A liturgia deste domingo propõe-nos uma reflexão sobre 
os horizontes últimos do homem e garante-nos a vida que 
não acaba. 
   Na primeira leitura, temos o testemunho de sete irmãos 
que deram a vida pela sua fé, durante a perseguição movi-
da contra os judeus por Antíoco IV Epifanes. Aquilo que 
motivou os sete irmãos mártires, que lhes deu força para 
enfrentar a tortura e a morte foi, precisamente, a certeza 
de que Deus reserva a vida eterna àqueles que, neste mun-
do, percorrem, com fidelidade, os seus caminhos. 
   Na segunda leitura, temos um convite a manter o diálogo 
e a comunhão com Deus, enquanto esperamos que chegue 
a segunda vinda de Cristo e a vida nova que Deus nos reser-
va. Só com a oração será possível mantermo-nos fiéis ao 
Evangelho e ter a coragem de anunciar a todos os homens 
a Boa Nova da salvação. 
   No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a reali-
dade que nos espera. No entanto, não vale a pena estar a 
julgar e a imaginar essa realidade à luz das categorias que 
marcam a nossa existência finita e limitada neste mundo; a 
nossa existência de ressuscitados será uma existência ple-
na, total, nova. A forma como isso acontecerá é um misté-
rio; mas a ressurreição é uma certeza absoluta no horizonte 
do crente. 

                                                                    (Dehonianos)  
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h (Pexiligais), 10h (Telhal), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

Terça-feira dia 8 
Como habitual no dia 08, nos núcleos, as Missas serão voti-
vas de São João Calábria com a oferta de alimentos como 
gesto concreto de ser Providência para ajudar as famílias 
carenciadas da Paróquia. 
 
Domingo dia 13 
A Igreja celebra o dia “Mundial dos Pobres” instituído pelo 
Papa Francisco. Neste dia convidamos a um gesto de parti-
lha e solidariedade com os pobres da nossa Paróquia, 
oferecendo de preferência enlatados, leite e material higi-
énico. 
 
Festival de Sopas Mem Martins 
Dia 13, a comunidade de Mem Martins em ocasião de São 
Martinho realizará o Festival das Sopas. Convidamos a par-
ticipar na iniciativa e com oferta de sopa a partir das 
13h00. 

HISTÓRIA DAS JORANDAS DA JUVENTURE (4) 
2ª Jornada mundial da juventude 
(Buenos Aires – Argentina – 1987) 

 

   Em abril de 1987, mais de 900 mil jovens 
rezaram com o Papa em Buenos Aires, na 
Argentina. O dobro do ano anterior. O 
lema da JMJ é “Assim conhecemos o amor 
que Deus tem por nós e confiamos nesse 
amor. O hino: “Un nuevo sol “João Paulo II 
dirige-se aos jovens da América do Sul, o “continente da 
esperança”: “Jovens, Cristo, a Igreja, o mundo espera o 
testemunho de vida de todos vós, fundamentado na ver-
dade que Cristo nos revelou! 
   Jovens, o Papa agradece o testemunho e encoraja a 
todos a serem sempre testemunhas do amor de Deus, 
semeadores de esperança e construtores de paz!”. 

VI JORNADA MUNDIAL DOS POBRES 
 
   Esta jornada celebra-se no próxi-
mo domingo 13 de novembro, com 
o tema ‘Jesus Cristo fez-Se pobre 
por vós’ (cf. 2 Cor 8, 9). 
   Papa Francisco na sua mensagem, 
convida a refletir sobre a “experiência de fragilidade e limi-
tação”, provocada pela Covid-19, e a “tragédia” da guerra 
na Ucrânia, com repercussões globais. 
   “A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da 
exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recur-
sos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é impos-
ta pela cultura do descarte que não oferece perspetivas 
nem vias de saída”. 
   “Não estamos no mundo para sobreviver, mas para que, 
a todos, seja consentida uma vida digna e feliz. A mensa-
gem de Jesus mostra-nos o caminho e faz-nos descobrir a 
existência duma pobreza que humilha e mata, e há outra 
pobreza – a dele – que liberta e nos dá serenidade”, e de-
nuncia a “insensatez da guerra”, que gera novas formas de 
pobreza, atingindo em particular “as pessoas indefesas e 
frágeis”. 
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DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - 06 de Novembro de 2022 

MENSAGEM PARA A SEMANA  
DOS SEMINÁRIOS 

(30 de outubro – 6 de novembro de 2022) 
 
   A Semana dos Seminá-
rios deste ano tem como 
lema «Não te envergo-
nhes de dar testemunho 
de Cristo».    Com esta 
iniciativa, a Igreja preten-
de, hoje, apelar aos mais 

jovens para que sejam testemunhas alegres e corajosas 
de Jesus Cristo e do seu Evangelho. O Papa Francisco dis-
se-o de forma clara e direta na Exortação Apostólica Pós-
Sinodal, Cristo Vive: «Jovens, não deixeis que o mundo 
vos arraste para partilhar apenas as coisas más e superfi-
ciais. Tornai-vos capazes de ir contra a corrente e parti-
lhai Jesus, comunicai a fé que Ele vos ofereceu» (CV, 
176). Afirmar a fé sem medo ou vergonha, dispor-se a 
levar a Palavra de Cristo a todos os lugares e ambientes, 
sendo missão de todos os cristãos, constitui um desafio 
dirigido especialmente aos jovens. Para alguns, a desco-
berta desta missão é de tal modo decisiva que se concre-
tiza numa vocação de consagração de toda a vida. 
   Esta Semana é momento oportuno para que as Dioce-
ses e Congregações Religiosas, o conjunto da Igreja e a 
sociedade tomem consciência da realidade atual dos Se-
minários. 
   Em ambientes eclesiais e no espaço público é notória a 
falta de conhecimento e reconhecimento acerca da vida 
dos Seminários. Tantas vezes prevalecem as memórias 
do passado, os preconceitos, ideias feitas e suposições 
em detrimento do conhecimento real das pessoas, dos 
percursos formativos e das situações concretas. 
   Podemos começar, desde logo, pela própria palavra 
«Seminário», muitas vezes reduzida à identificação de 
um edifício, esquecendo assim a comunidade humana e 
cristã que aí vive, constituída por aqueles que estão em 
caminho de discernimento e formação para o ministério 
sacerdotal e seus formadores. 
   Queremos pedir que, durante esta Semana, os cristãos, 
na sua oração pessoal, familiar ou comunitária, rezem de 
forma mais intensa pelos seus Seminários, invocando o 
Senhor da messe para que mande operários para a sua 
messe. A oração não só exprime e reforça a comunhão 
com os Seminários como é uma forma insubstituível de 
ajuda espiritual. Além desta ajuda, os Seminários em ge-
ral carecem de maior apoio material. Confiamos na gene-
rosidade do Povo de Deus para com os Seminários que 
estão ao seu serviço. 
   Que Jesus Cristo, Bom Pastor, abençoe os nossos Semi-
nários e todos os que deles fazem parte. E Maria, Mãe da 
Igreja e são José, padroeiro dos Seminários, os protejam 
com a sua intercessão. 

SEJA FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO NAS  
JORNADAS DA JUVENTUDE 

    
   O grande evento das Jornadas mundiais da Juventu-
de, que vai acontecer de 1 a 6 de agosto de 2023, vem 
bater à tua porta para acolher jovens peregrinos que 
virão de todo o mundo para participar. O jovens vêm 
como peregrinos, não são turistas, e por isso precisam 
da nossa disponibilidade para acolhê-los. Não devemos 
ter medo de recebê-los em nossas casas porque são 
jovens cristãos que vêm por motivo de fé e para se en-
contrarem com Jesus Cristo e com o Papa.  
   Em geral, são jovens que vêm acompanhados e man-
dados pelas paróquias dos diversos países do mundo. 
Já estão abertas as inscrições para as Famílias que de-
sejarem serem famílias de Acolhimento. 
 
O que são Famílias de Acolhimento? 
   Famílias que residam na área da Paróquia e que se 
disponibilizam a receber e alojar os jovens peregrinos, 
nas suas casas, no inicio da manhã e no final da noite. 
   O nosso intento é que, preferencialmente, todos os 
peregrinos que nos cheguem fiquem alojados em casas 
de famílias, para proporcionar uma experiência 
enriquecedora para quem acolhe e para quem é acolhi-
do. 
 
Qual a missão das Famílias de Acolhimento? 
   As famílias de acolhimento têm a missão de acolher 
os peregrinos e apoiá-los nos dias das jornadas, parti-
lhar o seu dia a dia, ajudando-os no que precisarem. 
 
O que é preciso para receber os peregrinos em casa? 
   Ter a possibilidade de um espaço, em casa, para aco-
lher no mínimo 2 pessoas, onde possam dormir (não é 
obrigatório ter camas para todos). Casa de banho para 
higiene pessoal, possibilidade de servir o pequeno-
almoço e alguma outra refeição se for necessário. 
 
Como pode a Família de acolhimento fazer a sua ins-
crição? 
   Diretamente no link da inscrição, completando os 
seus dados, ou nos cartórios dos Núcleos da paróquia. 


